
 

 
 
 
 

JOSEFIN THORESSON & WIKTORIA GLAD 
 
 

NÄR TIDEN ÄR MOGEN 
 

INNOVATIV ENERGIEFFEKTIVISERING  
HOS FASTIGHETSBOLAG? 

 
-EN ANALYS AV SOCIO-TEKNISKA REGIMER 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA T RAPPORT NR 48 
 

 

 

 

 



Tema T Rapport nr 48 
 
 
 
Distribueras av:  
Tema Teknik och social förändring 
Linköpings universitet 
581 83 Linköping 
 
 
 
 
Josefin Thoresson & Wiktoria Glad 
 
När tiden är mogen 
Innovativ energieffektivisering hos fastighetsbolag? 
En analys av socio-tekniska regimer 
 
 
 
 
 
 
 
Upplaga 1:1 
ISBN 978-91-7393-448-0 
ISSN 0280-8552 
 
©Josefin Thoresson & Wiktoria Glad 
Tema Teknik och social förändring 2009 
 
 
 
Tryckt av LiU-tryck 2009 
 

 



Förord 

 

Förord 

Föreliggande Tema T-rapport är en delrapportering av forskningsprojektet Flerni-
våmodell för innovativa energisparåtgärder i drift, förvaltning och underhåll av 
byggnader. Projektet är en samverkan mellan Tema Teknik och social förändring, 
Linköpings universitet och fyra fastighetsbolag baserade i Norrköping: HSB Östra, 
Hyresbostäder i Norrköping AB, Klövern Norrköping AB och Henry Ståhl Fastig-
heter AB, och består av två delar: en forskningsdel och en implementeringsdel. 
Forskningsdelen finansieras av Energimyndigheten via Centrum för energi- och 
resurseffektivt byggande och förvaltning, Cerbof, och implementeringsdelen finan-
sieras av deltagande företag.  

Projektet har två övergripande mål. Det första målet är att identifiera och im-
plementera behovsgrundade innovationer som minskar energianvändningen i drift, 
förvaltning och underhåll av byggnader. Det andra målet är kunskapsspridning. 
Bostads- och fastighetsförvaltare knyts till den praktikorienterade samhällsveten-
skapliga forskningen om energisystem vid Linköpings universitet för att inleda ett 
innovativt långsiktigt samarbete. Den här första delrapporteringen syftar till att 
presentera forskningsprojektets första fas: kartläggning och datainsamling, samt 
analys av data i förhållande till det teoretiska ramverk som projektet arbetar efter. I 
fokus är de fyra fastighetsbolag och organisationer som samverkar i projektet och 
rapporten ska också utgöra ett underlag för en diskussion och projektets andra del: 
implementeringen.  

Projektledningen vill tacka våra samarbetspartners HSB Östra, Hyresbostäder i 
Norrköping AB, Klövern Norrköping AB och Henry Ståhl Fastigheter AB för 
deras bidrag till rapporten. Ett särskilt tack går till Pol. Mag. Josefin Thoresson 
som arbetat som forskningsassistent i projektet och bistått med genomförande av 
intervjuer, transkriberingar, sammanställningar, analyser och texter till den här 
rapporten.  

 
Linköping december 2009 
Kajsa Ellegård & Wiktoria Glad, projektledare 
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Sammanfattning 
Energianvändningen i sektorn bostäder och service står för en tredjedel av Sveriges 
energianvändning och har ett stort ansvar för att minska sin energianvändning och 
därmed sin klimatpåverkan. I dagsläget ser dock inte sektorn ut att klara av att 
minska sin energianvändning med 20 % till 2020 enligt de nationellt uppsatta må-
len. En viktig komponent i fastighetssektorn är fastighetsförvaltning som handlar 
lika mycket om människorna som använder byggnaden som dess tekniska delar 
samt den fysiska byggnaden. Syftet med den här rapporten är att presentera en 
kartläggning och analys av fyra fallstudier som utgörs av fyra fastighetsorganisa-
tioner som alla arbetar med olika upplåtelseformer och har olika ägandeform. Rap-
porten behandlar fallstudieorganisationernas arbete med avseende på energieffekti-
viseringar och energisparåtgärder i drift, förvaltning och renovering av byggnader, 
samt möjligheter och hinder för arbetet.  

Den övergripande teoretiska utgångspunkten är att byggnaders energisystem är 
socio-tekniska system och implementering av innovationer för ökad hållbarhet och 
minskad energianvändning måste ta hänsyn till såväl social organisation som tek-
niska installationer. Den grundar sig i en tvärvetenskaplig flernivåmodell där förut-
sättningar på samhällsnivå, företags-/organisationsnivå, och fastighets- och teknik-
nivå analyseras och bildar en stomme för att kunna undersöka möjlighetsutrymmet 
för implementering av innovationer. Vi har genomfört studien som en kvalitativ 
intervjustudie med totalt 25 intervjuer med medarbetare i de fyra fallstudieorgani-
sationerna, samt med ytterligare en representant från vardera nio referensorganisa-
tioner med syfte att undersöka liknande organisationers energiarbete med liknande 
ägandeform och fastighetsinnehav. 

Resultaten från studien visar att så gott som samtliga organisationer i studien 
har ekonomiska motiv till att försöka minska sin energianvändning. Att minska 
användningen av energi ses både som en konkurrensfördel genom att det kan spara 
pengar, samt att det kan attrahera nya hyresgäster och fylla vakanser i mindre po-
pulära bostadsområden. Flera medarbetare i fallstudieorganisationerna drivs också 
av ett stort personligt intresse för energifrågor. Hinder för arbetet med att minska 
energianvändningen var generellt brist på kunskap och förståelse bland både med-
arbetare som hyresgäster för att energianvändningen behöver minska. Brist på tid 
och personella resurser var andra hinder.  

En slutsats från studien är att alla fallstudieorganisationer har satt upp någon 
form av energi- eller miljömål. Målen är dock i flera fall mycket högt satta utan 
djupare undersökningar vad som är möjligt att genomföra, och vi uppfattar dem i 
vissa fall som svåra att nå. Organisationerna saknar generellt en strategi för arbetet 
med att nå sina mål. Vetskap och kunskap om målens existens samt innehåll skiftar 
också beroende på organisation.  

Flertalet fallstudieorganisationer har identifierat att hyresgästernas energian-
vändning påverkar byggnadernas och därmed organisationens energianvändning. 
Få fallstudieorganisationer har dock gjort en ansats till att arbeta med att inkludera 
sina hyresgäster i arbetet med att spara energi. Flera medarbetare i fallstudieorgani-
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sationerna har också ett bristfälligt intresse samt saknar kunskap för energi- och 
miljöfrågor. Ett visst undantag är en fallstudieorganisation som har identifierat att 
hela organisationen behöver öka sin kunskap och arbetar med att stimulera ett 
växande intresse för energifrågor bland medarbetarna. Ett externt hinder är fjärr-
värmebolagens avgifter och taxor som i och med att de rörliga kostnaderna minskar 
och de fasta ökar, gör att återbetalningstiden för energisparande åtgärder ökar. 
Fjärrvärmebolagen försvårar på så sätt för fastighetsbolagen att sänka sin energian-
vändning. 

Generellt har fallstudieorganisationerna svårt att ta till sig nya innovationer som 
är relevanta för verksamheten. Organisationerna har svårt att passa in nya innova-
tioner i befintlig verksamhet och verksamheten består vidare av ett flertal tekniska 
inriktningar som är vägledande för vilka energisparande åtgärder som organisatio-
nen sedan prioriterar och genomför. Organisationerna är också generellt skeptiska 
mot forskningsinstitutioner och teoretiska ansatser gällande energisparande åtgär-
der. 
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Summary 
The Swedish housing and service sector accounts for one third of the total energy 
use in Sweden but has had severe problems to reduce their energy use. It is not 
likely that the sector will reach the national goal to reduce their energy use by 20 % 
until 2020. One important area in the housing and service sector is management of 
buildings, which contains activities related to technical equipment in the building 
as well as people using it. The area is significant since most buildings are already 
in place and the greater part of the energy consumed through the lifespan of a 
building is during operation. Consequently it is a vital issue to turn attention to 
property owners working with the existing dwelling stock, regarding energy saving 
measures in the operation, management and maintenance of buildings. The aim of 
this study is to explore and analyze four property owners that are the cooperation 
partners in this project, each with a different form of tenure and ownership. Focus 
is on factors characterising these property owners and their work with energy effi-
ciency, what constraints and incentives they recognize in their work to reduce 
energy use, and what distinguish them from each other.  

The theoretical framework is based on our understanding of the implementation 
of innovations for the transition to sustainability. It is based on an interdisciplinary 
multilevel model, and on analyses of prerequisites on a societal level, an organiza-
tional, the building and technology level, and the creation of a structure to define 
the window of opportunity for implementation of innovations and to reach targets 
for the energy use. The study is based on 25 interviews with co-workers in four 
participating companies and with nine representatives in nine reference organisa-
tions also working with facility management in order to be able to compare the 
cooperation partners with other organisations and their energy work. 

Results point out that incentives for the organisations to work with energy effi-
ciency are saving money and to get competitive advantage in order to avoid vacan-
cies in less popular areas. Many co-workers also had a big personal interest for 
energy issues. Distinct constraints for the work with energy savings were lack of 
understanding and education in many organisations and among their co-workers 
about energy saving measures. The organisations also had a shortage of time and a 
lack of personal resources to be able to work with energy efficiency. 

Conclusions point out that the actors are working with energy efficiency both 
based on a specific energy and environmental policy with very high and sometimes 
unreachable goals, as well as on own assumptions. The goals have gained different 
influence depending on organisation. Tenants and their energy use are identified as 
important in order to reduce the energy use in buildings. However the organisa-
tions do not include their tenants to any larger extent and only one organisation has 
started energy saving projects that involve tenants and their energy use. Many co-
workers are also lacking knowledge and an interest for energy saving and there is 
only one organisation that has identified the importance of diffusing the knowledge 
and to create an interest for energy in the whole organisation.  
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In general the organisations have a hard time to adopt new innovations and fit 
them into the existing socio-technical features. They have severe problems to ad-
just to new innovations in their present work that contains different technological 
sub regimes with different directions that to a great extent decide which energy 
measures that the organisation are going to work with. The organisations are also 
sceptical against academia and technical theoretical approaches regarding energy 
management.  
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KAPITEL ETT 

Inledning 

I dag står sektorn bostäder och service i Sverige, och flera andra länder, för ungefär 
33 procent av den totala energianvändningen och minst lika stor andel av våra 
koldioxidutsläpp. Sektorn har därför både ett stort ansvar och möjligheter att mins-
ka klimatpåverkan genom energisparande åtgärder. I dagsläget tycks Sverige inte 
klara de energieffektiviseringsmål för bostäder och lokaler som ställts upp (20 
procent till år 2020 jämfört med 1995 och 50 procent till år 2050).1 Medan utveck-
lingen ser mycket positiv ut för att bryta beroendet av fossila bränslen år 2020 och 
öka andelen förnybara bränslen, har den procentuella minskningen av energian-
vändningen mellan år 1995 och 2005 endast varit mellan 2-7 procent. Regeringen 
har möjlighet att påverka utvecklingen via styrmedel, men även sektorns aktörer 
har tagit ansvar via olika organisationer och sammanslutningar som Byggsektorns 
kretsloppsråd, Bygga- Bo-dialogen, och Energialliansen för bebyggelse. Ett ange-
läget område är förvaltningen av byggnader, eftersom de flesta hus redan finns och 
större delen av energianvändningen under en byggnads livslängd åtgår under drift-
skedet.2  

Fastighetsförvaltningen har genomgått stora förändringar de senaste 10 åren, 
påverkad av yttre tryck i form av avregleringar, avskaffande av subventioner samt 
haussen kring IT. Jensfelt har tidigare deklarerat att benämningen fastighetsför-
valtning är olycklig eftersom den inte tar hänsyn till att uppgifterna som inbegrips 
handlar lika mycket om människorna som använder byggnaderna som dess teknis-
ka delar och den fysiska byggnaden.3 Kärnuppgiften har också ändrats från att vara 
tekniskt inriktad till att tillhanda tjänster och tillgodose behov hos en heterogen 
grupp kunder.4 Förvaltningen betraktas idag som en process och bör betrakta tjäns-
terna ur kundernas ögon.5 Frågor som förvaltningsorganisationen måste hantera 
handlar nu om att välja mellan att lägga ut olika delar på entreprenad eller behålla 
kompetens inom fastighetsbolaget och därmed följer frågor om relationen mellan 

                                                 
1 Energianvändning i byggnader : underlagsrapport till fördjupad utvärdering av God bebyggd miljö 2007. 

(2007). Karlskrona: Boverket. 
2 Thuvander, L. (2002) Towards environmental informatics for building stocks: a conceptual model for an 

environmental building stock information system for sustainable development—EBSIS (SD) (Göte-
borg):Chalmers University of Technology).  
Svane, Ö. (2000) “Trapping the Impacts of Existing Buildings - the Architectural Profession and the 
Sustainability Challenge”; i Congress Proceedings, TIA 2000; Oxford Brookes University. 

3 Jensfelt, C. (1996), Byggnadsutformning, nyttjande och förvaltning : Fallstudie i Skogsås, Stockholm, 
Kungliga Tekniska Högskolan. 

4 Eriksson, L. T. & Klingberg, T. (red.) (1989). Från skötsel av hus till fastighetsmanagement : en antologi. 
Gävle: Statens institut för byggnadsforskning. 

5 Atkin, B. & Brooks, A. (2006). Total facilities management. Oxford: Blackwell Science. 
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förvaltningens uppgifter och strategiska ställningstaganden för bolaget.6 Forsk-
ningen om förvaltningsrelaterade frågor har emellertid inriktats främst mot ny-
byggnation och konsekvenser för förvaltningsorganisationen.7 Det handlar då om 
forskning kring livscykelperspektiv i byggandet och överlämnandet från byggherre 
till förvaltningsorganisation. Det är emellertid även viktigt att uppmärksamma den 
situation som råder i Sverige, med många fastighets- och bostadsbolag som förval-
tar befintligt byggnadsbestånd och inte kan dra fördel om forskning kring nybygg-
nationens villkor.  

Generellt finns behov av innovativa lösningar och system i drift, förvaltning 
och underhåll av fastigheter.8 Tidigare forskning har visat att byggföretag som 
också tillhandahåller förvaltningstjänster har en högre grad av innovationsbenä-
genhet än mer nischade byggbolag.9 En konsekvens är att byggföretag som är in-
volverade i uppförandet av byggnaden kan förväntas ha kunskap om byggnaden 
som är svår att förmedla till framtida förvaltare. En studie från Storbritannien visar 
att förvaltningsföretag i hög grad har anammat olika serviceinnovationer men att 
företagen verkar hålla sig till ”säkra” innovationer med få risker.10 Den föreliggan-
de forskningen kommer att fokusera på innovationer11, även sådana som innebär 
risker av olika slag.  

Syfte, frågeställningar och disposition 
Rapportens syfte är att presentera en kartläggning och analys av fyra fastighetsbo-
lags arbete med energieffektiviseringar och energisparåtgärder i drift, förvaltning 
och renovering av byggnader. De fyra fastighetsbolagen presenteras mer utförligt i 
kapitlet ”Förutsättningar för energisparande – nulägesbeskrivning” och represente-
rar olika ägandeformer och olika upplåtelseformer. De analyseras i relation till sin 
egen kontext, det vill säga bostadsrättsorganisationer, kommunala bostadsbolag 
med hyresrätter, privata hyresrättsägare, och ägare av kommersiella lokaler. Föl-
jande frågeställningar har väglett arbetet med den här rapporten:  

                                                 
6 Kadefors, A. & Bröchner, J. (2004) “Building users, owners and service providers: new relations and their 

effects”. Facilities vol 22 no11/12, s 278-283. 
7 c fAtkin, B. (red) (2006) Competitive Building 2005. Annual Report. Lund: Lund University. Atkin, B. 

(red.) (2004). Competitive Building : 1998-2004. Lund: Competitive Building, Lund Institute of Tech-
nology. 

8 Pitt, M, Goyal, S & Sapri, M (2006) ”Innovation in facilities maintenance management” i Building 
Services Engineering Research & Technology, vol 27, no 2, s 153-164.  

9 Bröchner, J (2007) ”Construction contractors integrating into facilities management” i Facilities, vol 26, 
no 1/2, s 6-15. 

10 Cardellino, P & Finch E “Evidence of Systematic Approaches to Innovation in Facilities Management” i 
Journal of Facilities Management , vol 2, no 3 s 150-166.  

11 c f Slaughter, E. S. (1998) ”Models of Construction Innovation” i Journal of Construction Engineering 
and Management vol 124, no 3, s 226- 231.  

 Slaughter, E. S. (2000) ”Implementation of construction innovations” i Building Research and Informa-
tion, vol 28, no 1, s 2-17.  
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• Vad karaktäriserar de olika bolagens och organisationernas arbete 
med energieffektiviseringar? Finns skillnader och likheter med andra lik-
nande bolag och organisationer? 

• Vilka mål har satts upp och hur arbetar de olika bolagen och orga-
nisationerna för att uppnå målen? Vilken potential finns för att genomföra 
mer innovativa energisparåtgärder? 

• Vilka hinder och möjligheter uppfattas av bolagen och organisa-
tionerna som viktigast för att minska energianvändningen? Skiljer sig 
uppfattningarna mellan olika delar av bolagen och organisationerna? Hur 
är dessa hinder och möjligheter kopplade till den egna organisationen och 
den kontext bolagen och organisationerna återfinns i? 

Disposition 
Rapporten kommer att disponeras på följande sätt. I nästa kapitel presenteras en 
bakgrund till energieffektiviseringar i förvaltningsskedet av byggnader, samt en 
teoretisk ansats kallad flernivåmodellen. Därefter följer en beskrivning av metod 
och material som ligger till grund för forskningsprojektet och den här rapporten. 
Huvuddelen av rapporten som sedan följer presenterar analyser och resultat från 
forskningsprojektet. Sist återfinns slutsatser, diskussioner och rekommendationer 
för praktiker.  
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Bakgrund och tidigare studier 
Enligt en statlig utredning kan energianvändning i bostäder minskas med hälften 
genom ”engagemang och små tekniska förändringar”12. Detta gäller för boende i 
privatägda småhus som intresserat sig för energianvändning och skaffat sig kun-
skap om hur den kan minskas. Generellt har också energianvändningen för upp-
värmning och varmvatten i småhus minskat de senaste åren, medan nedgången i 
energianvändningen för flerbostadshus har avstannat.13 De som i dagsläget har bäst 
möjligheter att påverka energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i 
andra byggnader än småhus är i dagsläget inte brukarna, utan de ansvariga för 
fastighetens service och underhåll. Fastighetsförvaltaren ansvarar för bostadens 
tekniska utrustning, från relativt enkla installationer som duschmunstycken och 
fönsterlister, till mer komplicerad styr- och reglerteknik för värmedistributionen. 
Brukarens vardagliga energianvändning är naturligtvis kopplad till förvaltarens 
praktik, men det finns risk för att brist på kunskap om den andres verksamhet får 
till följd att brukare och förvaltare i realiteten strävar mot olika mål.14 

Miljövårdsberedningen har visat på en rad exempel där energianvändningen 
kunnat minskas avsevärt.15 Systembolaget utbildade sin driftpersonal och installe-
rade ny reglerteknik för stödprocesser, vilket resulterade i en minskning på 70 
procent. Andra exempel är Volvo, Landstinget i Dalarna och Nyköpings kommun, 
där både energi och pengar kunnat sparas. Varför genomförs då inte fler liknande 
åtgärder?  Miljövårdsberedningen identifierade en rad olika svar på frågan och 
flera går att relatera till kunskapsluckor. En faktor är att den offentliga debatten 
ofta handlar om tillförsel av energi, vilket hänger samman med att företag som 
säljer energi är generellt sett stora och välorganiserade. En annan faktor är att ener-
gi inte utgör kärnverksamheten för tillverknings- och bostadsföretag och kompe-
tens inom området saknas, vilket hänger samman med att energirelaterade sysslor 
såsom vaktmästeri och förvaltning köps av andra. Därmed mister man vardagsför-
ankrad kunskap om verksamhetens energianvändning. Ytterligare en faktor är att 
kunskap saknas om traditionell energisparande teknik, ny teknik och nya ekono-
miska modeller såsom livscykelkostnader. Detta gäller både för de som fattar be-
slut om inköp och de som ska driva och använda tekniken. En komparativ fallstu-
die från Östergötland visar också på de kommunala energibolagens maktutövning i 

                                                 
12 Utredningen om en handlingsplan för hållbar konsumtion - för hushållen. (2004). Hållbara laster : kon-

sumtion för en ljusare framtid : delbetänkande. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, s. 143.  
13 Nässén, J; Holmberg, J (2005): “Energy efficiency - a forgotten goal in the Swedish building sector? i 

Energy Policy, vol 33 s. 1037-1051 
14 Utredningen om en handlingsplan för hållbar konsumtion - för hushållen. (2004). 
15 Miljövårdsberedningen (2004) Strategi för energieffektiv bebyggelse. Mljövårdsberedningens promemo-

ria 2004:2. Stockholm: Miljö-och samhällsbyggnadsdepartementet. 
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förhållande till de kommunala bostadsbolagen och att det påverkat deras teknik-
val.16  

Tidigare projekt som fokuserat på förvaltningsskedet av byggnader, till exem-
pel Uthållig kommun, visare att olika innovativa samverkansformer och nätverk i 
kommunerna hade betydelse för fastighetsägarnas möjligheter att minska energian-
vändningen. En fallstudie i Solna visade att det gick att identifiera flera innovativa 
sätt att minska energianvändningen i förvaltningsorganisationerna.17 Det fanns lika 
många strategier som det fanns organisationer men de gick att gruppera och ordna 
dem inom tekniskt, socio-tekniska eller socialt inriktade strategier. Radikala inno-
vationer i fastighetsförvaltningen har implementerats enligt trippelhelix-modeller 
och blivit en del av den vardagliga verksamheten och kunnat minska energian-
vändningen avsevärt.18 I Glads studie analyserades genomgripande systemföränd-
ringar, som omvandlingen av miljonprogramsbostäder i Gårdsten, Göteborg och 
Ringdansen, Norrköping. Således finns det kraft och potential hos svenska förval-
tande fastighetsbolag och organisationer, men vad är det som påverkar när detta 
omsätts i praktiken? 

Energialliansen för bebyggelse har formulerat ett FoU-program utifrån sektorns 
behov och definierat ett antal områden som anses angelägna.19 Flera av dessa är 
direkt relaterade till vårt forskningsprojekt:  

• ”Glappet” mellan forskare och praktiker behöver överbryggas för 
att skapa ömsesidig förståelse för forskares och praktikers olika villkor.  

• Ökad kunskap behövs om värderingar och beteende i ägarens be-
slutssituationer och om vilka krav och kriterier som värderas i beslut på 
olika nivåer.  

• Kopplingen till brukarna och deras delaktighet i implementeringen 
av lösningar för minskad energianvändning behöver undersökas.  

• Behov av ökade kunskaper om systemfrågor och komplexa sam-
band mellan olika systemnivåer för den byggda miljöns energisystem.  

 
Delresultat från forskningsprojektet som presenteras här ska öka kunskapen om hur 
innovationer med avseende på energisparåtgärder och energieffektivisering i drift, 
förvaltning och underhåll av byggnader bör implementeras för att nå bättre resultat 

                                                 
16 Palm, J (2004) Makten över energin - policyprocesser i två kommuner 1977-2001. Linköping Studies in 

Arts and Science nr 289, Linköpings universitet. 
17 Gebremedhin, A., Glad, W. & Gustafsson, S. (2004). Energianalys Solna : forskningsrapport inom 

programmet Uthållig kommun. Eskilstuna: Statens energimyndighet. 
18 Glad, W (2005) ”Regeneration in the existing housing stock as techno-economic networks” i Proceed-

ings from Sustainable Buildings Conference, Tokyo, 2005. 
Boverket (2007) Så fick miljonprogrammet ett nytt ansikte: en rapport från Gårdstensbostäder om om-
byggnaden av flerbostadshus i östra Gårdsten, Göteborg. 1. uppl. (2007). Karlskrona: Boverket. 
Dalenbäck, J-O., Nordström, C. ”Solar Renovation Project Gårdsten, Göteborg-Evaluation Results” i 
Proceedings of Northsun 2001. Leiden, Holland. 

19 Energialliansen för bebyggelse: Rapport från förstudie 06 02 09. (2006) Stockholm: Byggherreforum. 
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för såväl bygg- och fastighetsbranschernas aktörer som för de boende. Bakgrunden 
är att många innovationer inte når fastighetsförvaltningen eller, om de installeras, 
inte når upp till de förväntade resultaten med avseende på t ex energieffektivise-
ring, energisnålhet och därmed ekonomi.20 Varför är det så? Har alla berörda aktö-
rers engagemang väckts för energieffektivisering? Med aktörer avses i detta sam-
manhang bland andra byggherrar, konsulter, kommun, förvaltare, fastighetsskötare 
och även hushållsmedlemmar som brukare av bostäderna. Har aktörerna involve-
rats i tillräcklig grad? Har förståelse skapats för innovationen och dess funktion, 
mål och dagliga hantering? Har de tekniskt kunniga i den professionella bygg- och 
förvaltningsprocessen för långt försprång i sin förståelse för tekniken för att kunna 
förmedla hur den ska användas av dem som möter tekniken för första gången? Hur 
kan man i så fall komma till rätta med det? Dessa frågor behandlas i forskningspro-
jektet i stort och kommer inte explicit att besvaras i föreliggande rapport.  

En systemsyn på bostaden och de aktörer som engageras i planering, produk-
tion och förvaltning och skötsel innebär att vi måste beakta olika funktioner och 
processer som hakar i varandra och därför bör betraktas som ömsesidigt beroende 
delar av helheten.  
 

                                                 
20 Green, A. (2006). Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering : från visioner till uppföljning av 

Hammarby sjöstad och Västra hamnen. Diss. Linköping : Linköpings universitet. 
Nilsson, A. (2003). Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö. Lic.-avh. 
Lund: Univ. 
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KAPITEL TVÅ 

Teori 

I forskningsprojektet har vi utgått ifrån en tvärvetenskaplig flernivåmodell som 
grundas i internationell forskning om hur socio-teknisk förändring sker. Modellen 
är vägledande för forskningsdesignen och blir stommen för våra analyser. Model-
len kan härledas till Rip & Kemp och en artikel om teknisk förändring som senare 
har använts i flera forskningsprojekt för att studera bland annat energieffektiva 
huskoncept, smarta hem och hushållens tvättvanor.21  

Flernivåmodellen 
I centrum för flernivåmodellen står tekniska regimer. Regimen är ingenjörers och 
teknikers gemensamma förståelse för vad som är påbjudet och möjligt i en verk-
samhet, i det här fallet en organisation för förvaltning av bostäder. Regimen består 
av praktiker, olika processer associerade till verksamheten liksom preferenser i 
relation till produkter och kompetenser och hur problemformuleringen går till. 
Regimerna finns inbäddade i verksamhetens institutioner och infrastruktur. En 
användbar utveckling av modellen gjordes av Geels som föreslog benämningen 
socio-tekniska regimer eftersom det inbegriper inte bara ingenjörer utan även andra 
berörda grupper.22 Denna nivå utgör kärnan för förändringar och implementering 
av innovationer. Vidare påpekade Geels att regimerna är dynamiskt stabila, efter-
som det ständigt sker mindre genomgripande förändringar. Inom förvaltningsorga-
nisationer kan regimer återfinnas på fyra olika nivåer och organisationer med olika 
underhållsstrategier.23 På bolagsnivån formuleras långsiktiga mål och beslut fattas 
om bolagets policy i olika frågor. På den strategiska nivån finns personer med 
ansvar för planering för förvaltningsfrågor och som leder eller handlar upp förvalt-
ningstjänster. På den taktiska nivån finns ansvaret för kvaliteten i tjänsterna och 
här implementeras strategierna. Slutligen, på den operativa nivån finns ansvaret för 
utförandet av tjänsterna.  

                                                 
21 Rip, A & Kemp, R (1998) ‘Technological Change’ i Rayner, S & Malone, L. (red) Human choice an 

climate change, Vol 2, Resources and Technology. Washington DC, Batelle Press. 
Smith A. (2007) “Translating sustainabilities between green niches and socio-technical regimes”, i 
Technology Analysis & Strategic Management, 19, 4, pp. 427-450. 
Rohracher H. (2006) The Mutual Shaping of Design and Use. Innovations for Sustainable Buildings as a 
Process of Social Learning. Profil Verlag, München. 
Shove , E. (2004) Efficiency and Consumption: Technology and Practice. Energy & Environment, 15 
(6). pp. 1053-1065. 

22 Geels, F. W. (2005). Technological transitions and system innovations : a co-evolutionary and socio-
technical analysis. Cheltenham: Edward Elgar. 

23 c f Alexander, K (1996) Facilities management: theory and practice. London: E&FN Spon. 
Wood, B (2005) ”Towards innovative building maintenance” i Structural Survey  vol 23, no 4 s 291-
297. 
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De socio-tekniska regimerna återfinns i ett socio-tekniskt landskap. Metaforen 

landskap syftar på den materiella basen och den socio-kulturella kontexten för 
regimen. I jämförelse med regimen är landskapet mer stabilt och svårare att föränd-
ra och regimer har inte någon större påverkan på landskapet. Geels beskriver två 
typer av förändringar.24 Den första sker på grund av kulturella, demografiska eller 
politiska förändringar och sker relativt långsamt. Den andra är mer radikal och är 
konsekvenser av kriser av olika slag. På detta makroplan kan vi konstatera att det 
finns en nationell kultur för ”management” i svensk byggsektor.25 Den präglas av 
korta avstånd till beslutsfattare, få kontrollmekanismer mellan människor och und-
vikande av risk och osäkerhet. Nationella jämlikhetssträvanden har också haft 
genomslag i byggsektorn och hierarkier uppskattas inte. Vidare sker samarbeten 
ofta på informell basis och avtal om ”partnering” är fortfarande ovanliga.  

På flernivåmodellens mikroplan finns innovationer i olika nischer. Innan inno-
vationerna vunnit inträde i regimerna måste de få utvecklas i en skyddad miljö. 
Utvecklingen sker genom att olika intressenter testar dem och gör dem mer ”tåliga” 
för konkurrens. Tidigare skedde forskning om sådana nischer utan hänsyn till ut-
vecklingen på meso- och makro-nivå.26 Numer betraktas nischerna som en källa till 
systemförändringar men att hänsyn till meso- och makronivån är nödvändig för att 
implementering ska ske. Kopplingarna mellan nivåerna handlar om att olika möj-
lighetsutrymmen skapas.27 Förändringar i landskapet skapar tryck på regimen att 
den också ska förändras. Liknande möjlighetsutrymmen skapas i regimens gräns 
mot olika nischer och öppnar för att etablera innovativa system i regimen.  

Den socio-tekniska regim som det här projektet inriktas på är drift, förvaltning 
och underhåll av byggnader och inbegriper främst de som i sin profession påverkar 
byggnadens energisystem, men inkluderar indirekt även brukarna. Vi har kartlagt 
vilka socio-tekniska ingredienser som finns i de fyra olika fastighets- och bostads-
bolagens regimer och identifierar därmed vilka möjlighetsutrymmen som finns för 
olika typer av innovationer och för att förväntade resultat ska uppnås. Utgångs-
punkten är att innovationerna ska minska energianvändningen. 

Socio-tekniska regimer 
Begreppet tekniska regimer återfinns hos Nelson & Winter och kan sägas höra 
hemma i evolutionär ekonomisk teori där fokus är på komplexa relationer mellan 

                                                 
24 Geels (2005).  
25 Bröchner, J Josephson, P-E & Kadefors A (2002) ”Swedish Construction Culture, Management and 

Collaborative Quality Practice, i Building Research & Information. Vol 30, no 6, s 392-400. 
26 Smith (2007). 
27 Svane, Ö. (2004) ”Sparstigen och solvägen – energisparande, möjlighetsutrymme och nyckelsituationer i 

bostads- och servicesektorn” I Blücher, G. & Graninger G (ed). 2004: Krävs energi i samhällsplanering-
en?;Vadstena Forum, Vadstena. 
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organisation, produktion och innovation i samhällsekonomin.28 Nelson & Winter 
intresserade sig särskilt för teknik och rutiner och fann att ingenjörer följer bestäm-
da mönster och styrdes av särskilda uppfattningar när de sökte lösningar till pro-
blem, och tog inte mycket hänsyn till förändringar med avseende på efterfrågan 
eller kostnader. De exemplifierade med ingenjörsarbetet kring utvecklingen av DC 
3:an på 1930-talet och hur en regim etablerades runt flygplansutveckling: utveckla 
större motorer, större flygplan och mer effektiva motorer – det var så långt tankar-
na om potentialen i tekniken flygplan sträckte sig.29 Den definitionen av begreppet 
har senare kritiserat eftersom det lägger alltför stor tonvikt på det kognitiva hos 
ingenjörerna och bortsett från omgivningen.30 Kemp utvecklade begreppet med 
detta i åtanke och föreslog följande definition på teknisk regim: ett komplex av 
vetenskaplig kunskap, ingenjörspraktiker, tekniker för produktionsprocesser, pro-
duktkarakteristika, användarpraktiker, färdigheter och procedurer, och institutioner 
och infrastruktur som tillsammans utgör teknologins helhet.31 I en senare defini-
tion, som Kemp formulerade tillsammans med Rip, skedde en förskjutning mot att 
mer betona den tekniska regimens inneboende grammatik och regler.32 Syftet med 
denna nya definition var att visa på aktörernas relativa handlingsfrihet inom ramen 
för vissa strukturer inom regimen.  

Tekniska regimer har, som nämnts, använts som en del i ett teoretiskt ramverk 
utvecklat av Rip & Kemp i syfte att analysera teknisk förändring och utvecklats av 
Geels för att integrera användare i regimbegreppet.33 Nedanstående modell (Figur 
1) har utvecklats av Geels.34 Syftet är att visa på hur olika aktörsgrupper interage-
rar, de olika regimer som ”dikterar” villkoren för interaktionen och hur de olika 
regimerna samordnas av en övergripande regim, i vårt fall energieffektiva bostäder 
och lokaler.  

 
 
 
 
 

                                                 
28 Nelson, R.R & Winter, S.G (1982) An evolutionary theory of economic change. Cambridge, Cambridge 

University Press. 
29 Hoogma, R. et al (2002) Experimenting for sustainable transports. London and Nex york, Spon Press. 
30 Hughes, T.P (1983) Network of power: Electrification in western society 1980-1930. Baltimore, Johns 

Hopkins University Press. 
31 Kemp, R (1994) “Technology and the transition  to environmental sustainability. The problem of  tech-

noloical regime shifts” i:Futures vol 26 no 10. 
32 Rip & Kemp (1998).  
33 Geels, F.W. (2002) Understanding the dynamics of technological transitions Twente, Twente. University 

Press. 
34 Geels F. W. (2004) ”From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about 

dynamics and change from sociology and institutional theory”, i Research Policy, vol 33, no 6-7, sep-
tember 2004, s 897-920. 
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Figur 1: Socio-tekniska regimers struktur (bearbetning av Geels 2004). 
 
 

Enligt Raven & Verbong visar figuren varför radikala innovationer är problematis-
ka.35 När de många aktörernas och regimerna drar åt samma håll blir det svårt att 
ändra riktning, vilket tidigare visats av t ex Hughes med begreppet momentum.36 
När någonting har fått upp tillräcklig fart i en speciell riktning är det svårt att styra 
åt ett annat håll. För att förstå förutsättningarna för radikala innovationer kan ett 
angreppssätt vara att studera de regler som gäller inom och mellan regimerna.37 
Geels ger exempel på tre olika slags regler som finns inom respektive regim: for-
mella/reglerande, normativa och kognitiva.38 En formell/ordnande regel kan inom 
den tekniska regimen t ex vara vilka tekniska standarder som förekommer och 
vilka funktionskrav som finns på produkter och installationer. En normativ regel 
inom samma regim kan vara företagets självbild och hierarkiska strukturer i orga-
nisationen. En kognitiv regel inom den tekniska regimen kan vara vilka rutiner som 
präglar vardagen och vilka problemlösningsstrategier företaget har.  

Operationalisering av teoretiska begrepp 
Val av metod och analyssätt har vägletts av hur vi har valt att operationalisera 
begreppet ”socio-tekniska regimer”. Enligt definitionen av begreppet genomsyras 
arbetet med t ex energieffektiviseringar av innehållet i de olika regimerna och hur 

                                                 
35 Raven, R & Verbong, G (2004) “Ruling out innovations – technical regimes, rules and failures: The case 

of heat pump power generation and bio-gas production in the Netherlands” i Innovation; managament, 
policy and practice. 2004 no 6 s 178-198. 

36 Hughes, T.P (1983). 
37 Raven, R & Verbong, G (2004) “Ruling out innovations – technical regimes, rules and failures: The case 

of heat pump power generation and bio-gas production in the Netherlands” i Innovation; managament, 
policy and practice. 2004 no 6 s 178-198. 

38 Geels (2004).  
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interaktionen mellan dem ser ut. Med utgångspunkt i att regimerna och samspelet 
dem emellan präglas av tre olika typer av regler har fokus varit på att undersöka 
reglerna och hur de hindrar eller möjliggör energieffektiviseringsarbete i de fyra 
fallstudieorganisationerna. 
.
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KAPITEL TRE 

Metod och material 

Denna rapport baseras på material som har samlats in genom semi-
strukturerade kvalitativa intervjuer. Studiens metod, material och 
tillvägagångssätt presenteras här. 

 
I den här rapporten finns fyra olika företags- och organisationstyper representerade 
inom fastighetssektorn. Dessa fyra har hanterats som fallstudier, med avseende på 
energieffektiviseringar, för respektive typ: bostadsrätter, kommunala hyresrätter, 
privata hyresrätter och kommersiella lokaler. Vidare betraktas dessa bolag och 
organisationer såsom socio-tekniska system, vilket innebär att vi betraktar det 
sociala och tekniska som sammanvävt där social organisation påverkar teknikval 
och teknikanvändning, och tekniska installationer påverkar hur arbetet kan organi-
seras och utföras.39 För att förstå energieffektivisering i dessa fallstudier måste 
både organisation och teknik beaktas och om möjligt studeras simultant. Det har 
varit vår ambition i rapporten. Då forskarnas kompetens främst finns inom sociala 
och organisatoriska områden har medarbetare från samarbetspartnerna rekryterats 
för att stärka kompetensen kring teknik. Dessa medarbetare har fått beteckningen 
industriforskare, som ska associera till begreppet industridoktorand, som kan defi-
nieras som någon som har anställning på ett företag eller i en annan organisation 
och bedriver forskning inom ramen för universitetets verksamhet. Doktorandens 
forskningsprojekt är ofta ett samarbetsprojekt mellan industri och universitet, pre-
cis som i vårt forskningsprojekt, därav namnet industriforskare. Till skillnad från 
industridoktorander kommer inte industriforskarna att erhålla någon formell exa-
men från universitetet.  

Projektet genomförs som en jämförande fallstudie där fyra aktörer inom bygg- 
och fastighetsbranschen med olika karaktär utgör partners som identifierar behov 
av sociotekniska energirelaterade systeminnovationer och i vars verksamhet inno-
vationer implementeras. HSB Östra är en medlemsförening som servar bostads-
rättsföreningarna och deras medlemmar. Föreningen äger även hyresrättshus i 
Östergötland. Henry Ståhl Fastigheter AB äger både bostäder och lokaler i framför 
allt Norrköping. Hyresbostäder i Norrköping AB är kommunens största hyresvärd. 
Fastighetsbolaget Klövern Norrköping AB äger flera olika typer av fastigheter, 
men kommersiella lokaler dominerar. Förutom skillnader i fastighetsinnehav varie-
rar även ägarstrukturerna. HSB Östra ägs av sina medlemmar och Henry Ståhl är 
familjeägt, medan Hyresbostäder är helägt av Norrköpings kommun. Klövern AB 
ägs till stora delar av olika finansbolag och investeringsbolag samt LRF. Samtliga 
deltagande organisationer har fastighetsförvaltningen i egen regi. På detta sätt har 
vi täckt in olika fastighetstyper och ägarstrukturer i forskningsprojektet. Fallstudier 

                                                 
39 Jämför Hughes (1983).  
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är ett bra sätt att få fördjupad kunskap om ett fenomen och kan ge värdefull kun-
skap om hinder och möjligheter för innovationer i organisationer.40  

Den studie som rapporten baserar sig på är en intervjustudie genom djupinter-
vjuer med totalt 25 medarbetare på fyra olika nivåer inom de fyra fallstudieaktö-
rerna, det vill säga på bolagsnivån, den strategiska nivån, den taktiska nivån samt 
den operativa nivån.41 Intervjuerna ägde rum på de intervjuades kontor och arbets-
platser och varade mellan 15 minuter och 1,5 timme. Flertalet intervjuer varade 
runt 1 timme. Samtliga intervjuer spelades in och har sedan transkriberats. De 
områden som intervjuerna behandlade följde en intervjuguide, men var av semi-
strukturerad karaktär. Intervjuguiden bestod av följande teman: hur organisationer-
na och bolagen arbetar med energieffektiviseringar, vilka mål finns på området 
samt vilka möjligheter och hinder som bolagen och organisationerna uppfattar för 
att minska sin energianvändning. För de fyra fallstudieaktörerna redogör vi vilken 
titel medarbetarna har i sina respektive organisationer. Fördelningen av antalet 
intervjuer är följande: 

 
 

HSB Östra Hyresbostäder Ståhl Klövern 
5 10 6 4 

 
I samarbete med de fyra industriforskarna har ytterligare en representant från var-
dera nio bolag och organisationer med anknytning till bygg- och fastighetsbran-
schen intervjuats efter förslag från de fyra industriforskarna vilka de ansåg skulle 
kunna ge exempel på energieffektiviseringsarbete. Samtliga intervjuade organisa-
tioner, som vi benämner referensorganisationer, kan relateras till de fyra fallstudie-
aktörerna med avseende på verksamhet och ägarstrukturer. På så sätt jämför vi och 
relaterar dem till varandra angående energieffektiviseringsarbete, mål på området 
samt drivkrafter och hinder för arbetet. De nio bolagen och organisationerna är 
Center Management Sweden AB, Einar Mattsson Byggnads AB, Fastighets AB L 
E Lundberg, Gårdstensbostäder, HSB Norr, Magnentus AB, Malmös Kommunala 
Bostadsbolag (MKB), Riksbyggen samt AB Stångåstaden. Fem av organisationer-
na har hela eller delar av sin verksamhet i Östergötland, de övriga fyra är verk-
samma på olika orter i Sverige. På uppmaning av industriforskarna kontaktade vi 
en medarbetare i varje organisationerna som antogs arbeta med energifrågor. I två 
fall blev vi slussad vidare till medarbetare som den vi kontaktade bedömde mer 
lämpade att svara på våra frågor. Intervjuerna genomförde vi tillsammans med de 
fyra industriforskarna där varje industriforskare gjorde två eller tre intervjuer var. 
Vi genomförde fem intervjuer på respondenternas arbetsplatser, de övriga fyra 
genomförde vi på telefon. Åtta intervjuer spelades in och har skrivits ut. Under en 
intervju förde vi anteckningar. Intervjuerna följde en intervjuguide men var av 

                                                 
40 Flyvbjerg, B (2006) “Five misunderstandings About Case-Study Research” i Qualitative Inquiry, vol 12, 

no 2, s 219-245.  
41 c f Alexander (1996).  
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semistrukturerad karaktär och följde följande teman: organisation kring energifrå-
gor, nuvarande energiarbete samt möjligheter och hinder för energieffektivise-
ringsarbete. När det gäller de nio bolagen och organisationerna redogör vi för vil-
ket företag personen som svarat representerar. 

De nio referensorganisationernas energiarbete kommer i rapporten att jämföras 
och relateras till de fyra fallstudieorganisationernas energiarbete beroende på orga-
nisationernas karaktär och verksamhet. HSB Östra kommer i rapporten att främst 
relateras till de två referensorganisationerna med bostadsrättsföreningar som ägs av 
medlemmarna själva, HSB Norr och Riksbyggen. Hyresbostäder som ägs av Norr-
köpings kommun kommer i första hand att relateras till de tre referensorganisatio-
nerna som också är ägda av kommunen. Henry Ståhl och Klövern, som äger hyres-
rätter och/eller kommersiella lokaler, kommer i texten att relateras till fyra organi-
sationer som alla är privatägda och bedriver förvaltning av hyresrätter och/eller 
kommersiella lokaler.  

Här nedan följer en kort presentation av de fyra fallstudieorganisationerna och 
de nio referensorganisationerna. 
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  Ägarstruktur Affärsidé Fastighetstyp 

HSB Östra Ägs av medlemmarna 
Förvaltning och service 

för sina medlemmar 
Bostadsrätter 

HSB Norr Ägs av medlemmarna 
Förvaltning och service 

för sina medlemmar 
Bostadsrätter 

Riksbyggen Ägs av medlemmarna 
Förvaltning och service 

för sina medlemmar 
Bostadsrätter 

    

Hyresbostäder Helägt av kommunen 

Långsiktigt ägarskap 
samt förvaltning. 

Arbetar också med 
nybyggnation. 

Hyresrätter 

Gårdstensbostäder Helägt av kommunen 

Långsiktigt ägarskap 
och förvaltning. Arbe-
tar också med nybygg-

nation. 

Hyresrätter 

MKB Helägt av kommunen 

Långsiktigt ägarskap 
och förvaltning. Arbe-
tar också med nybygg-

nation. 

Hyresrätter 

Stångåstaden Helägt av kommunen 

Långsiktigt ägarskap 
och förvaltning. Arbe-
tar också med nybygg-

nation. 

Hyresrätter 

       

Ståhl Familjeägt 
Långsiktigt ägarskap 

och förvaltning. 
Hyresrätter och kom-

mersiella lokaler 

Klövern Börsnoterat 
Långsiktigt ägarskap 

och förvaltning. 
Kommersiella lokaler 

Center  
Management 

Privatägt Förvaltning. Kommersiella lokaler  

Einar Mattson Familjeägt 
Långsiktigt ägarskap 

och förvaltning. 
Hyresrätter och kom-

mersiella lokaler 

Lundbergs Familjeägt 
Långsiktigt ägarskap 

och förvaltning. 
Hyresrätter och kom-

mersiella lokaler 

Magnentus Familjeägt 
Långsiktigt ägarskap 

och förvaltning. 
Hyresrätter och kom-

mersiella lokaler 
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KAPITEL FYRA 

Nulägesbeskrivning – förutsättningar för att energispara 

Nedan kommer vi att presentera de fyra fallstudieorganisationerna under åtta 
teman: organisation, energimål, statistik, energieffektiviseringsarbete, kollektiv 
och individuell mätning, information och påverkan, samarbeten och nätverk, samt 
framtida planer och visioner. De nio referensorganisationerna kommer vi i texten 
att relatera till de fyra fallstudieorganisationerna beroende på fastighetstyp och 
ägandestruktur. Syftet är att på så sätt finna likheter och skillnader i arbetssätt för 
att kunna sätta de fyra samarbetsföretagens energiarbete i en kontext bland andra 
organisationer i fastighetsbranschen. 

Organisation 

HSB Östra  

 
Bild 1. Huvudkontor HSB Östra 

 
HSB är en medlemsägd kooperativ organisation som arbetar med både nybyggna-
tion och förvaltning av sitt befintliga bestånd av fastigheter. De är Sveriges största 
bostadskooperation med 535 000 medlemmar uppdelade på totalt 33 regionala 
HSB-föreningar, där HSB Östra är en av dem. På riksnivå är Riksförbundet en 
stödfunktion till de regionala föreningarna.42 De regionala föreningarna är friståen-
de där föreningarnas uppbyggnad och tankesätt i stort präglas av regionernas eller 
städernas identiteter som de verkar i. Varje regional förening har därför utvecklat 
en egen unik uppbyggnad, men alla jobbar efter de värderingar och principer som 

                                                 
42 http://www.hsb.se  
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finns inom HSB-rörelsen.  Många föreningar är också måna om att bevara sin egen 
identitet och utvecklade arbetsstruktur.43  

HSB Östra grundades 1929 i Norrköping. Från början bestod föreningen av 
HSB i Norrköping, men under åren har både HSB Söderköping och HSB Finspång 
gått upp i Norrköpingsföreningen och bildat en förening som idag är HSB Östra.44 
HSB Östra äger 1200 hyresrättslägenheter genom det helägda bolaget Hyresfastig-
heter AB, samt förvaltar 73 bostadsrättsföreningar utspridda på tre kommuner. 
Bostadsrättsföreningarna är egna juridiska personer som den regionala HSB-
föreningen inte har någon bestämmanderätt över. Varje bostadsrättsförening är 
självbestämmande och det är upp till respektive styrelse att besluta vilka energibe-
sparande åtgärder de ska genomföra i föreningen.45 Att bostadsrättsföreningarna är 
självbestämmande uttryckte de flesta medarbetare i HSB Östra i positiva termer på 
grund av att föreningarna får större engagemang om de äger frågorna själva. Gäl-
lande energifrågorna kan dock föreningarnas självbestämmande vara något nega-
tivt eftersom föreningarna besitter skiftande kunskap om energi och vilka åtgärder 
de kan genomföra. Avdelningschefen för bygg & teknik hade önskat att det skulle 
finnas lite mer att säga till om från HSB Östras sida. Det skulle i längden gagna 
föreningarna: 

 
Idag händer det ju att jag står till exempel på ett föredrag och så säger en li-
ten gumma såhär: jag betalar hellre än jag fryser, när jag berättar för dem hur 
mycket de spar för varje grad lägre i lägenheten. Och jag kan inte gå in och 
säga: vi struntar i dig, vi sänker i alla fall. Vi har inte den rätten i bostadsrät-
ten.46 

 
Bostadsrättsföreningarna köper sin fastighetsskötsel av Boservice som är ett helägt 
dotterbolag till HSB Östra. Boservice arbetar efter skötseluppdrag från bostads-
rättsföreningarna och har i dagsläget ett hundratal uppdrag, inklusive uppdraget 
från HSB Östra att sköta fastighetsskötseln för Hyresfastigheter. Boservice har på 
årsbasis ungefär 35 fastighetsskötare i bolaget. Under högsäsong mellan april och 
november ökar det med nästan 50 %. Boservice uppdrag är individuellt utformade 
beroende på förening. Det gör att inget uppdrag är exakt det andra likt. I huvudsak 
handlar det om markskötsel av olika slag samt underhåll och tillsyn i husen där 
felanmälan är kopplad till Boservice. Boservice tar också hand om den dagliga 
skötseln av ventilationsanläggningarna, men tar in hjälp via entreprenörer vid stör-
re energiåtgärder.  Mindre reparationer är en stor del av arbetet där många äldre 
behöver mycket hjälp med exempelvis byte av glödlampor. Vid större renoveringar 
tar den byggnadstekniska avdelningen inom HSB Östra över och anlitar entrepre-
nörer vid byggnationer. Vid större uppdrag av annan karaktär kan föreningarna 
anlita Boservice som kan ge råd och kunskap om vad som kan och bör göras i 

                                                 
43 Chef för Boservice, HSB Östra 
44 http://www.hsb.se 
45 VD, HSB Östra 
46 Avdelningschef för bygg & teknik, HSB Östra 
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fastigheterna.47 För det helägda bolaget Hyresfastigheter ligger frågan om energi-
besparingar helt hos HSB Östra som har ansvaret att se om boendekomforten. Den 
ansvarige för Hyresfastigheter menade att resurserna för att arbeta med miljö- och 
energiåtgärder i hyresfastigheterna är relativt små. Det finns lite hjälp att få inom 
företaget på energiområdet, vilket gör att en stor del av både det operativa arbetet 
som utvecklingsplaneringen i dagsläget görs av samma person.48  

Vid en jämförelse mellan fallstudieorganisationen HSB Östra och referensor-
ganisationen HSB Norr, som kan relateras till HSB Östra på grund av att båda 
organisationerna bedriver förvaltning av bostadsrättsföreningar, berättade HSB 
Norr att de arbetat med så kallade energicontrolleravtal gentemot bostadsrättsföre-
ningarna via underlag från energironder och en energiplan. Ett projekt som startade 
i maj 2009 ska dock ersätta energicontrolleravtalen och istället delas energitjäns-
terna upp på fyra delar: energistatistik, driftoptimering, energioptimering och kon-
sulttjänster. Tanken är att utveckla gemensamma driftjournaler för driftoptime-
ringsåtgärder, vilket enligt HSB Norr kommer att medföra riktade driftsjournaler 
som går att sköta via en handdator. Systemet syftar till att få en så snabb signal 
som möjligt om något inte stämmer.49  

Hyresbostäder i Norrköping AB 

 
Bild 2. Området Ringdansen som ägs av Hyresbostäder 

 
Hyresbostäder i Norrköping AB (hädanefter benämnt Hyresbostäder) drivs, likt 
HSB Östra, inte av ett fullt uttalat vinstintresse även om företaget ska gå med vinst 
och är helägt av Norrköpings kommun. Hyresbostäder äger ungefär 10 000 lägen-
heter och är den största hyresvärden i Norrköping med 36 % av marknaden för 
hyresrätter. Koncernen omfattar också ett antal helägda dotterbolag som bland 

                                                 
47 Chef för Boservice, HSB Östra 
48 Ansvarig för Hyresfastigheter, HSB Östra 
49 HSB Norr 
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annat inkluderar servicebolaget BoTeknik samt StudentBo som omfattar 900 rum 
och lägenheter för studenter.50  

Företagsledningen i Hyresbostäder har det formella ansvaret att sätta upp mål 
och ramverk som företaget ska arbeta mot, samt att skapa bra förutsättningar i 
arbetet. Organisationen har i sin tur det verkställande ansvaret.51 Avdelningen för 
energistyrning arbetar i stora drag med att ansvara för energistyrningen i företaget, 
som med energieffektivisering och datorisering. Energiuppföljning av alla mätare 
och energiprojekt är andra viktiga delar för avdelningen.52 Alla stödområden som 
ekonomi, marknadsavdelningen och kvartersvärdarna gör egna utvecklingsplaner 
för den dagliga verksamheten där miljöfrågor ingår. Stödområdena knyter ihop sin 
verksamhet till en verksamhetsplan som blir en affärsplan innehållande mål för 
olika områden. Affärsplanen byggs på så sätt underifrån och arbetat sker utifrån ett 
femårsperspektiv berättade den tekniska chefen för BoTeknik.53  

Till skillnad från Hyresbostäder har MKB i Malmö, en referensorganisation till 
Hyresbostäder som också är ett allmännyttigt bostadsbolag, skapat en egen speciell 
ledningsgrupp för miljöfrågor som benämns miljöforum. Där sitter både represen-
tanter från ledningen och medarbetare i organisationen. Miljöforum har befogenhe-
ten att ta företagsövergripande beslut gällande miljö- och energifrågor. En anled-
ning till att miljöfrågorna fått en egen ledningsgrupp är tanken att det finns ett 
behov av att diskutera miljöfrågorna på bredare front.54 Gårdstensbostäder i Göte-
borg, ytterligare ett referensföretag som också är kommunalägt, ansåg å sin sida att 
de har en platt organisation där alla har ett miljö- och energiansvar. Det är en själv-
klar del i organisationen att alla kontinuerligt arbetar och tänker på miljöfrågorna i 
det dagliga arbetet berättade representanten för Gårdstensbostäder.55  

Affärsområdet för förvaltningen inom Hyresbostäder har hjälp av stödfunktio-
ner såsom administration, IT samt Botorget som sköter försäljning och uthyrning. 
Projekt- och inköpsavdelningen har i sin tur hand om upphandlingar och beställ-
ningar och arbetar också med så kallade prioriterade projekt berättade Hyresbostä-
ders affärsområdeschef. Kvartersvärdarna ute i områdena är ansvariga för energi-
frågorna i sina respektive kvarter eller stadsdelar. De har till uppgift att jämföra 
faktisk användning med uppsatta kalkyler och vara uppdaterade om energianvänd-
ningen i området. Än så länge jämförs inte områden med varandra men ett sådant 
arbete ska starta till hösten 2009 berättade affärsområdeschefen. Bovärdar finns ute 
i alla områden utom i området Ringdansen, som istället har fastighetsskötare an-
ställda i företaget. För övriga områden ligger fastighetsskötseln på entreprenad. 
Bovärdarna har funnits i 1,5 år och tanken med funktionen är att öka servicen och 
tryggheten för de boende genom att de bara ska ha en person att vända sig till. 

                                                 
50 http://www.hnab.se  
51 Affärsområdeschef, Hyresbostäder 
52 Energisamordnare, Hyresbostäder 
53 Chef för BoTeknik, Hyresbostäder 
54 MKB 
55 Gårdstensbostäder 
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Olika områden är därför organiserade på olika sätt och affärsområdeschefen mena-
de att det beror på att olika områden har också olika behov.56 

Servicebolaget BoTeknik inom Hyresbostäder säljer sina servicetjänster till 
moderbolaget. Dit går också de cirka 40 000 felanmälningarna som kommer in 
varje år.57 I nuläget har BoTeknik ingen direkt konkurrens för att få uppdragen, 
men energisamordnaren berättade att det kommer att komma om ett antal år.58 
BoTeknik utför tekniska tjänster i alla företagets byggnader, som exempelvis ener-
gitjänster som avdelningen för energistyrning köper.59 De cirka 55 medarbetarna på 
BoTeknik som arbetar ute i fastigheterna består av bland annat lägenhetsoperatörer 
samt de som arbetar specifikt med, el, vatten värme och ventilation.60 För energiar-
betet i BoTeknik finns en energigrupp med en huvudansvarig och sedan en ansva-
rig för områdena el och värme, respektive vatten och ventilationer. De arbetar 
tillsammans med att bland annat söka finansiering till energisparprojekt.61  

En pågående process i Hyresbostäder är ett stort generationsskifte som påverkar 
både det nuvarande arbetet och planerna inför framtiden. I BoTeknik är det särskilt 
märkbart där närmare 50 % av medarbetarna har bytts ut de sista fem åren uppgav 
den tekniska chefen.62 Flera medarbetare går också i pension de närmaste åren 
berättade den el-ansvarige, som menade att det är en generell process som pågår i 
hela branschen.63 Den tekniska chefen för BoTeknik ansåg att generationsskiftet 
leder till förändringar och nya sätt att tänka och arbeta på. En risk är att kunskap 
försvinner vid generationsväxlingar samtidigt som också nya idéer kommer in, ”det 
ser man, det är ett helt annat tänk idag”.64 Flera poster har inte heller tillsatts vid 
pensionsavgångar och företaget har istället anlitat entreprenörer. Det har ibland 
medfört en hög arbetsbelastning och brist på spetskompetens menade den el-
ansvarige, samt att dialogen mellan medarbetarna har blivit sämre när nya personer 
kommer in som inte har en upparbetad kontakt med varandra.65 En energitekniker 
menade också att inom vissa verksamhetsområden och stadsdelar sitter kunskapen 
ibland hos en person som varit med länge där systemen tar tid att lära sig.66 

                                                 
56 Affärsområdeschef, Hyresbostäder 
57 Chef för BoTeknik, Hyresbostäder 
58 Energisamordnare, Hyresbostäder 
59 Energisamordnare, Hyresbostäder 
60 Chef för BoTeknik, Hyresbostäder 
61 El-ansvarig BoTeknik, Hyresbostäder 
62 Chef för BoTeknik, Hyresbostäder 
63 El-ansvarig BoTeknik, Hyresbostäder 
64 Chef för BoTeknik, Hyresbostäder 
65 El-ansvarig BoTeknik, Hyresbostäder 
66 Energitekniker, Hyresbostäder 
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Henry Ståhl Fastigheter AB  

 
Bild 3. Henry Ståhl Fastigheters kontor i Norrköping 

 
Henry Ståhl Fastigheter AB (hädanefter benämnt Ståhl) grundades 1947 och hu-
vuddelen av fastighetsbeståndet finns i Östergötland, men de bedriver också verk-
samhet i Uppsala och Örebro. Företaget äger både bostäder och lokaler och huvud-
kontoret ligger i Norrköping.67  

Marknadschefen för Ståhl var miljösamordnare i företaget vid tiden för inter-
vjuerna. Marknadschefen berättade att han har till uppgift att leda och inspirera, 
men arbetet är delegerat till flera personer i företaget. Styrelsen är dock överst 
ansvarig och VD har det sista ordet för vidare utveckling av miljöarbetet.68 Den 
driftansvarige har ansvaret för energifrågorna men stämmer av med fastighetsche-
fen.69 Till skillnad från fallstudieföretaget Ståhl arbetar referensorganisationen 
Fastighets AB L E Lundberg (hädanefter benämnd Lundbergs) med energiarbetet 
koncentrerat kring en central teknikgrupp. Lundbergs är också ett familjeägt före-
tag med lägenheter och lokaler. Den centrala teknikgruppen samordnar arbetet 
tillsammans med de tre regionala enheterna som företaget är uppdelat på. Teknik-
gruppen ska på så sätt fungera som stöd för energiarbetat i hela företaget.70 Mag-
nentus, en annan referensorganisation som också är ett familjeägt företag, är betyd-
ligt mindre i storlek jämfört med de övriga referensorganisationerna. De är inte 
organiserade på något speciellt sätt kring energiarbetet och hela driftsorganisatio-
nen utom en fastighetsskötare ligger på entreprenad.71 Center Management, en 
referensorganisation som arbetar med förvaltning av kommersiella lokaler, kan 

                                                 
67 http://www.stahl.se  
68 Marknadschef, Ståhl 
69 Driftansvarig, Ståhl 
70 Lundbergs 
71 Magnentus 
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också kopplas till fallstudieorganisationen Ståhl. Center Management köper likt 
Magnentus också in i stort sett hela den tekniska kompetensen och är mer ekono-
miska och kommersiella förvaltare.72 

Marknadschefen hos Ståhl berättade att tidigare låg större delen av deras drifts-
organisation på entreprenad. Numer ligger den under egen regi och avdelningen är 
under uppbyggnad. En egen driftsorganisation är en symbolfråga menade mark-
nadschefen eftersom de är synliga utåt, möter hyresgästerna och kan påverka dem i 
vardagen. Vid byggnationer anlitar dock Ståhl entreprenörer eftersom det inte finns 
någon byggavdelning i företaget.73 Flertalet medarbetare ansåg också att en egen 
driftsorganisation är viktig eftersom de sprider information och kunskap, både 
inom företaget som till hyresgästerna. En fastighetsskötare menade att egna med-
arbetare har ett annat intresse och högre incitament att göra ett bra jobb, vilket 
krävs för att kunna motivera hyresgästerna att minska sin energianvändning.74  

Klövern AB 

 

 
Bild 4. Klövern AB i Norrköping 

 
Klövern AB, härmed benämnt Klövern, är liksom Ståhl, ett privatägt bolag med 
skillnad att Klövern är börsnoterat sedan 2003. Verksamheten startade 2002 och 
finns på totalt tio orter i Mellansverige uppdelade på lika många enheter, där enhe-
ten i Norrköping är en av dem. Enheterna sköter den dagliga förvaltningen av fas-

                                                 
72 Center Management 
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74 Fastighetsskötare, Ståhl 
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tigheterna med ett gemensamt huvudkontor i Nyköping som fungerar som ett ser-
vicekontor åt de tio enheterna.75 Verksamheten är decentraliserad på så sätt att 
varje enhet i princip drivs som ett eget bolag och servicekontoret finns till för hjälp 
och stöttning.76 

Till skillnad från de andra fallstudieorganisationerna HSB Östra, Hyresbostäder 
och Ståhl, arbetar inte Klövern med bostäder utan har fokuserat på kommersiella 
lokaler för bland annat kontor, industri, lager och affärslokaler. Enhetschefen i 
Norrköping och ledningsgruppen på enheten styr verksamheten och har det yttersta 
ansvaret. Den driftansvarige arbetar med att följa energianvändningen i fastighe-
terna och är ansvarig för de fem husansvariga, det vill säga de som har hand om 
den yttre och inre skötseln av fastigheterna. Den driftansvarige berättade att de 
husansvariga har varit med relativt länge i organisationen och har koll på sina re-
spektive hus, och vad som går att göra i dem. För varje hus finns enskilda mål som 
de husansvariga varit med och tagit fram. Den driftansvarige berättade att det är ett 
bra system eftersom de husansvariga i första hand har kontakt med kunderna när de 
är ute i fastigheterna och identifierar behovet av åtgärder. I arbetet ligger också ett 
ekonomiskt ansvar att följa fastigheterna och hålla den uppsatta budgeten, även om 
huvudansvaret i slutänden ligger på ledningsgruppen: 

 
[…] här får dom möjligheten att jobba på det sättet. Det är ingen som säger 
att du får inte göra det utan det här ska jag göra, utan det är jättebra att de ha 
det här engagemanget och att dom djupdyker på sina hus liksom och lär sig, 
lär sig husen också på detta sätt hur det, hur allting hänger ihop helt enkelt.77 

 
De husansvariga arbetar med hela fastigheten utifrån ett helhetsperspektiv och de 
genomför den dagliga skötseln av fastigheterna samt ser till att allt fungerar som 
det ska.78 Service av ventilation, värme, kyla, styr och regler köper Klövern in via 
en entreprenör.79  

Centralt i Klövern finns en energioptimerare som ska bistå den driftansvarige 
för enheterna och de husansvariga med energieffektiviseringsarbetet. Energiopti-
meraren ska försöka öka medvetenheten om energifrågor och vad det går att göra i 
verksamheten berättade enhetschefen.80 Energioptimeraren ska driva det visionära 
arbetet och står för många idéer. Till hjälp finns en central energigrupp som består 
av energioptimeraren och den driftansvarige från varje enhet. Vid större och mer 
kostsamma åtgärder ute hos enheterna, som vid byte av värmeslag, blir energiop-
timeraren inkopplad för stöd och råd i diskussionen.81 Ett referensföretag till Klö-
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vern, Einar Mattsson, har i jämförelse också en energiexpert i gruppen med förval-
tare som är sammanhållande i energifrågor.82  

Klövern arbetar i sin dagliga verksamhet på ett uttalat sätt med fastigheterna i 
två delar. En del är att arbeta med intäkter genom att hyra ut och se till att kunderna 
är nöjda. Den andra delen är att jobba med utgifterna vilket inbegriper den fysiska 
fastigheten. I arbetet med intäkter och utgifter använder de nyckeltalet överskotts-
grad. Det handlar om att de ställer driftnettot i relation till intäkten. Intäkterna ställs 
mot kostnaderna och resultatet blir ett driftnetto. För att få ett överskott, det vill 
säga en överskottsgrad, kan de påverka det antingen genom att höja intäkterna eller 
minska kostnaderna. Intäkter och kostnader är därför lika viktiga att påverka efter-
som de följer varandra. Enhetschefen berättade att Klövern är vana vid att tänka att 
de kan påverka intäkterna, men det är ett ytterligare steg att också tänka i att kost-
nader går att minska för att nå samma resultat. De husansvariga och kundvärdarna 
arbetar på så sätt tätt ihop med det gemensamma målet att höja överskottsgraden 
genom att försöka påverka kostnaderna för fastigheterna.83  
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Energimål 

HSB Östra 

HSB Östra har tecknat ett centralt klimatavtal med Riksförbundet där alla HSB-
föreningar förbundit sig att sänka koldioxidutsläppen med 50 % fram till år 2023, 
med vissa delmål på vägen uppbyggda. Straffsanktioner finns för de regionala 
föreningar som inte uppnår målen, vilket innebär att de måste köpa utsläppsrättar 
där pengarna går till utvecklingsländer. Klimatavtalet är något hela HSB Östra ska 
arbeta efter.84 Det finns också en vision att hela HSB-organisationen ska vara själv-
försörjande av förnyelsebar energi år 2050 genom satsningar på solenergi, vind-
energi och bergvärme.85 

Avdelningschefen för bygg & teknik ansåg att energifrågorna är ganska decent-
raliserade inom HSB trots att det finns höga centrala klimatmål. Det beror på bo-
stadsrättsföreningarnas självbestämmande.86 Det finns klimatmål för bostadsrätts-
föreningarna men HSB Östra har inte marknadsfört frågan till föreningarna menade 
VD. Det ligger inte heller någon straffsanktion på bostadsrättsföreningarna om de 
inte skulle följa klimatavtalet eftersom ”… då blir de genast rädda om de inser att 
de kan få betala pengar om de inte…”. Det fanns en farhåga att åtgärder för att 
sänka energianvändningen skulle kunna medföra ökade kostnader för exempelvis 
ombyggnationer eller nya tekniska lösningar. För de boende både i hyresrätt som 
bostadsrätt kan det innebära högre kostnader totalt sett även om koldioxidutsläppen 
minskar, vilket gör att energieffektiviseringar kan vara svåra att motivera.  VD 
menade att det optimala vore om det går att hitta lösningar som sänker energian-
vändningen utan att behöva göra större investeringar.87 Den ansvarige för Hyres-
fastigheter ansåg att det också är mer än bara tekniska lösningar som måste till för 
att nå klimatmålen: 

 
Jag tror att de här höga målen som vi har i klimatavtalet, dom når vi inte bara 
genom att jobba med teknisk utveckling eller med fasader och fönster utan 
jag tror att man måste jobba mer med de mjuka parametrarna, med informa-
tion och jobba med hyresgästernas engagemang. Annars kommer man inte 
klara det.88 

 
Upplevelsen från flera delar av HSB Östra var att energifrågorna har mycket låg 
prioritet i föreningarna och få bostadsrättsföreningsmedlemmar engagerar sig ak-
tivt i frågan: 

 

                                                 
84 VD, HSB Östra 
85 Larsson & Palm (2009) ”Energianvändning i bostadsrätter – Fallstudie av HSB”. Arbetsnotat Nr 335. 
86 Avdelningschef för bygg & teknik, HSB Östra 
87 VD, HSB Östra 
88 Ansvarig för Hyresfastigheter, HSB Östra 



Nulägesbeskrivning 

 27

Dom kan göra precis hur de vill och de kan använda oss som de vill. De kan 
strunta i våra råd men vi kan inte befalla över dem. Vi har ingen sådan makt, 
utan vi gör en bostadsrättsförening och sen är som sig själva. Dom använder 
oss om de är kloka för råd och anvisningar och backup på olika sätt, utbild-
ningar och sånt där. Men dom måste inte, det betyder att de gör sina egna 
prioriteringar.89 

 
Avdelningschefen för bygg & teknik ansåg också att HSB Östra ligger efter i arbe-
tet med energimålen och organisationen arbetar inte efter några fasta mål på områ-
det. Det finns en energipolicy, men den gjordes för femton år sedan. Det dagliga 
arbetet riktas mer mot att begränsa den ökade el-användningen, snarare än att för-
söka minska den. Det finns däremot mål vid nyproduktion som följer Boverkets 
Byggregler vad de maximalt tillåter för nyproduktion.90 Den ansvarige för Hyres-
fastigheter ansåg att det inte finns någon miljöplan eller miljöpolicy för verksam-
heten och få aktiviteter sker på området.91 Boservice bekräftade att de inte heller 
arbetar efter några renodlade miljömål.92 Riksbyggen, en referensorganisation till 
HSB Östra, har likt HSB också centralt övergripande miljö- eller klimatmål. De 
arbetar med interna strategier för att minska energianvändningen i bostadsrättsfö-
reningarna.93 Alla intervjuade medarbetare i HSB Östra påpekade ändå att medve-
tenheten är hög i organisation angående miljö- och energifrågorna. Det finns ett 
allmänt intresse i det dagliga arbetet, som att påverka materialval vid byggnationer 
eller vilka kemikalier Boservice använder i städningen:  

 
Så det är inte alltid så lätt, men vi krigar hårt för de här sakerna, men vi kal-
lar det inte för miljöarbete, vi har inte ens tänkt på det på det sättet men det 
är klart att det är.94  

 
Driftchefen för Boservice berättade också att arbetet inte följer någon speciell plan, 
istället handlar det om vilka områden som blir uppmärksammade: 
 

Vi vet bara att vi har, att vi gör det på ett bättre sätt, alltså det är ju ett slags 
mål fast det är ju inte skrivet kan man säga och det är inte så dokumenterat. 
Utan det handlar mer om medvetande att bygga upp ett medvetande, att göra 
saker på ett miljöanpassat och ett riktigt sätt.95 

 
För att få ett mindre glapp mellan medvetenhet och ett aktivt agerande behöver 
hela HSB Östra ta någon form av större grepp menade den ansvarige för Hyresfas-
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tigheter. Han ansåg att en avgörande faktor för att få till förändring i slutänden är 
resurser i form medarbetare som aktivt arbetar med energifrågor eftersom det är en 
viktig del för att få ner energianvändningen.96 

Hyresbostäder 

Hyresbostäders miljömål är synkroniserade med Norrköpings kommuns miljömål. 
Kommunen har satt upp mål att minska energianvändningen med 30 % till år 2030. 
De miljö- och kvalitetskrav som gäller vid upphandlingar för Hyresbostäder är 
också samma som kommunen satt upp. För att kunna minska energianvändningen 
ska Hyresbostäder ta hjälp från bland annat SABO, Sveriges allmännyttiga bo-
stadsföretag. Hyresbostäders affärsområdeschef berättade att förhoppningen med 
SABO är att de ska kunna ge tips och råd för hur det går att nå miljömålen. Före-
tagsledningen arbetar nu med att sätta mål för 2010 och en femårsperiod framåt.97 
Den ansvarige för stadsdelsutvecklingen menade att det är viktigt för framtiden att 
utarbeta en bra miljöpolicy och en drivkraft att komma vidare som företag. 98 Af-
färsområdeschefen påtalade också att det finns ett stort behov av klara mål att strä-
va efter, annars är det svårt att tala om för medarbetarna hur de enskilt ska agera 
för att vara miljövänliga.99 Den tekniska chefen för BoTeknik ansåg också att Hy-
resbostäder måste ta det här på allvar: 
 

Det är alltså, det får ju inte bli så att det blir en massa floskler om man säger 
så utan vi ska göra något vi ska leva för. Vi ska ju stå upp för det här. Det är 
viktigt, jätteviktigt att vi hamnar rätt. Det är bättre att det tar två eller fem år 
längre att man gör det bra. Och det handlar väldigt mycket om information 
där också till våra hyresgäster, så att man förstår varför vi gör det.100 

 
Hela organisationen hade dock inte kunskap om det befintliga energimålet och 
energisamordnaren ansåg också att de mål som finns skrivna inte är förankrade i 
organisationen.101  
 Till skillnad från Hyresbostäder har referensorganisationen MKB inga mål eller 
visioner på längre sikt utan arbetar med miljömål i treårscykler. Idag har de fem 
miljömål där energi är ett av dom. Företaget sätter också ett lokalt miljömål speci-
fikt för respektive bostadsområde. MKB ansåg att det är ett bra sätt att väcka enga-
gemang och gemenskap ute i områdena, även om det kanske inte har så stor miljö-
effekt. De lokala målen kan beröra aktiviteter som att anordna odlingslotter eller 
samla in matavfall.102  
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Ståhl 

Ståhl har från början arbetat fram en miljöpolicy tillsammans med konsulter med 
tyngd på fyra fokusområden; avfall, förbrukningsmedia, transporter och ekologi. 
De fyra fokusområdena har bildat grupper för varje område med anställda i företa-
get. Tillsammans arbetar de fram både kortsiktiga och långsiktiga mål samt en 
aktivitetsplan inom varje fokusområde. Delarna i miljömålen var vid tillfället för 
intervjuerna inte helt färdiga och det pågår en utredning vad det går att göra samt 
vilka resurser som företaget behöver för att kunna genomföra dem.103 Ståhl har än 
så länge ingen energipolicy eller klara energisparmål menade den driftansvarige, 
även om den åsikten varierade bland medarbetare i företaget. Företaget undersöker 
däremot möjligheten att sätta upp mål för energianvändningen totalt i bolaget och 
att sen bryta ner målen på respektive fastighet. Med mål är det är lättare att veta 
vad företaget ska arbeta med och sätta in för åtgärder menade den driftansvarige.104 
En fastighetschef hos Ståhl menade att en överhängande tanke med miljömålen i 
organisationen är långsiktighet och att vara medvetet sparsam, utan att påverka 
komforten för hyresgästerna.105 Referensföretaget Lundbergs uttryckte på ett lik-
nande sätt att deras arbete styrs av tanken att minska energianvändningen och sam-
tidigt bibehålla inneklimatet för hyresgästerna. Deras nuvarande arbete följer dock 
ingen offentlig miljö- eller energipolicy.106  

Ståhls miljöpolicy är spridd i hela företaget och medarbetare på alla nivåer ut-
tryckte en kännedom om den. Frågan är ständigt på dagordningen i det dagliga 
arbetet i en eller annan form berättade en fastighetsskötare. Flera medarbetare 
ansåg också att energifrågorna är viktiga och är högt prioriterade i företaget.107 En 
tanke är att miljöfrågorna ska vara separata frågor i budgeten menade marknads-
chefen. I budgetarbetet ska miljöfrågorna alltid vara i åtanke vid planering av akti-
viteter och åtgärder för att ha möjlighet att nå de uppsatta målen.108  

Klövern  

Klövern arbetar efter övergripande centrala energimål och besparingsmål som är 
centrala för alla delar av organisationen berättade enhetschefen. Användningen är 
måttstocken för de uppsatta sparkraven där man använder användningstalen för 
jämförelser under tid. Det centrala målet för hela företaget är att spara 20 % av 
energianvändningen angående värme på en femårsperiod fram till och med år 
2012.109 För elanvändningen finns inget utsatt mål:  
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Där har inte det satts något mål, men där ligger vi mycket bättre till än med 
värmen. Vi har sänkt otroligt mycket förbrukningar på el-sidan har vi gjort 
och där är vi, ja där är vi förbi värmen.110 

 
Enheten i Norrköping har däremot satt upp egna användningsmål för sina fastighe-
ter. Det gäller framförallt användningen av värme och el. I samband med det årliga 
budgetarbetet sätter enheten de användningsmål som alla ska arbeta med. På det 
sättet uppgav den driftansvarige att alla är informerade, känner delaktighet och tar 
initiativ för det kommande arbetet. Budgeten bestämmer vad som kommer att vara 
prioriterat det nästkommande året eller åren beroende på projektens karaktär. Att 
ha mål för varje fastighet är ett sätt att ständigt försöka ha energifrågorna på agen-
dan genom att arbeta målbaserat i den dagliga verksamheten menade den driftan-
svarige.111 Referensföretaget Einar Mattsson arbetar efter ett liknande system ge-
nom att de sätter upp prioriterade åtgärder vid budgetdragningen varje år.112 Lund-
bergs och Magnentus, två andra referensföretag, har inte någon offentlig energipo-
licy även om tanken att minska energianvändningen finns med i det dagliga arbetet 
ansåg representanten från Lundbergs.113 
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Energistatistik  

HSB Östra 

Inställningen hos HSB Östra var generellt att energistatistik är ett grundläggande 
verktyg i energiarbetet: 

 
Statistik är grunden för allting vill jag påstå. Ska vi ha någon som jobbar med 
energifrågor så är en bra statistik är ju det viktigaste, annars finns det inget 
att utgå ifrån.114 
 

Energistatistik i HSB Östras fastigheter samlades tidigare in manuellt via Eons 
hemsida men det finns planer på att istället köpa in statistiken från Eon. Den an-
svarige för Hyresfastigheter upplevde att HSB Östra ligger efter angående energi-
statistiken, men det går ändå att se att det finns fel i vissa fastigheter på grund av 
mycket stora skillnader i energianvändning.115  

HSB Riksförbund arbetar med att ta fram ett nytt statistikprogram där HSB-
föreningar ska kunna jämföra sig med varandra. VD berättar att det är något som 
HSB Östra också planerar att köpa in för att underlätta energiarbetet.116 HSB Norr 
berättade att den nya databasen kommer att samla upp energistatistiken på ett bättre 
sätt och ge ”en samlad bild i jämförelsetal över hela Sverige” för de föreningar som 
kommer att köpa tjänsten.117 Referensorganisationen Riksbyggen som också arbe-
tar på förvaltningsuppdrag åt bostadsrättsföreningar, arbetar sedan tidigare med ett 
liknande system i programmet Summarum med ett system som är nationellt utfor-
mat för Riksbyggen. I programmet finns statistik sen 1991 för alla förvaltade fas-
tigheter.118  

Bostadsrättsföreningarna hos HSB Östra bestämmer själva vilken form av av-
läsning av energianvändningen de ska ha i sina fastigheter. Boservice har några 
uppdrag från bostadsrättsföreningarna att läsa av energianvändningen manuellt, 
men inte att vidare bearbeta uppgifterna. Att analysera värdena ligger idag på före-
ningarna, men driftchefen för Boservice menade att föreningsstyrelserna inte fullt 
ut besitter kunskapen att bedöma om värdena är bra eller dåliga. Det finns planer 
på att Boservice ska vara delaktiga i analyserna, men det kräver också att organisa-
tionen höjer den interna kompetensen. Det pågår en diskussion att anställa en per-
son med liknande driftteknikerkompetens eftersom det inte finns i nuläget. Anled-
ningen till att organisationen ser ut som den gör beror på att frågorna inte tidigare 
prioriterats, och det finns mycket att göra på området menade driftchefen för Bo-
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service.119 Referensorganisationen Riksbyggen har i jämförelse en energiavdelning 
i Norrköping som bara arbetar med energifrågor. Bostadsrättsföreningarna har 
fjärrövervakning över energianvändningen som pågått under en längre tid. Statistik 
och analys förmedlas sen till föreningarna genom en förvaltningsrapport som 
skickas fyra gånger per år.120 I jämförelse har HSB Norr också tecknat avtal med 
flertalet bostadsrättsföreningar för att bevaka deras energianvändning.121  

Hyresbostäder 

Energistatistik var också viktigt hos Hyresbostäder. Att föra energistatistik för 
varje fastighet är en viktig del i energiarbetet ansåg den tekniska chefen för Bo-
Teknik.122  Siffror över energianvändningen kommer från Eon varje månad som 
sedan bearbetas i energistatistikssystemet L.E.B. Programmet kan visa månadsrap-
porter som både är företagsövergripande och nedbrutna till mindre delar av bestån-
det.123 Rapportering sker till de ekonomiskt ansvariga i områdena som i sin tur kan 
komma med åtgärdsförslag. L.E.B är också ett verktyg i budgetarbetet och för att 
följa kostnaderna. Analyser av statistiken kan påvisa om det är energitekniska pro-
blem eller om det är byggnadstekniska bekymmer i fastigheterna berättade den 
tekniska chefen för BoTeknik.124 Hyresbostäder arbetar också med att försöka följa 
upp sina projekt och vad de resulterar i utifrån statistiken.125 

Från statistiken gör Hyresbostäder en lista med de som använder mest energi 
för att öka medvetandet om vilka fastigheter som använder mest energi. Den VVS-
ansvarige nämnde att det är ständigt samma hus på listan och att användningen 
ligger relativt stabilt. I de fastigheter som ligger sämst till behöver man sätta in 
åtgärder, men där handlar det om att sätta upp en strategi för hela husets energian-
vändning. Det finns en grupp som arbetar med att ta fram riktlinjer och systemre-
kommendationer vid renoveringsarbeten med syftet att få ett bättre helhetsgrepp 
vid åtgärder, samt skapa interna rutiner för hanteringen av dessa frågor. Den VVS-
ansvarige menade också att det är väsentligt att ta hand om teknisk apparatur i 
fastigheterna, ”alltså det är vansinnig skillnad på välskötta grejer och mindre väl-
skötta grejer”.126  

Stångåstaden, det kommunalägda fastighetsbolaget i Linköping och ett av refe-
rensföretagen, såg likt fallstudieföretaget Hyresbostäder statistik som ett viktigt 
verktyg men har en mer kritisk syn på sin statistik. Ett problem har varit att veta 
vart all energi tar vägen eftersom befintlig statistik inte visat det fullt ut och det 
finns inte någon branschstandard med nyckeltal som är giltiga att jämföra med 
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menade Stångåstaden. Målet är därför att bygga upp ett nytt system i en databas 
från Momentum med energideklarationerna, som kan hantera fastigheterna indivi-
duellt och sätta upp giltig statistik för hela beståndet. Förhoppningen är att den 
statistik Stångåstaden bygger upp ska kunna forma nyckeltal för att ha möjlighet att 
jämföra fastigheterna med varandra för att få reda på hur en fastighet ligger till i 
jämförelse. Syftet med databasen och statistiken är att synliggöra energifrågorna 
och få upp dem mer på agendan: 

 
Ja målet är att i den här databasen samla så pass mycket kunskap att vi kan 
börja göra analyser och styra underhållet på ett mer vetenskapligt korrekt 
sätt så att säga, mindre på känsla och mer på fakta.127 

 
Från statistiken ska det gå att tyda information och trender i beståndet, som sedan 
ska föras ut till exempelvis områdesansvariga som i sin tur kan förslå åtgärder, likt 
arbetet hos Hyresbostäder. Det övergripande målet med den nya statistiken är att 
arbeta långsiktigt och sätta upp hållbara mål baserade på den verkliga användning-
en i beståndet. 128  

Ståhl 

Samtliga medarbetare i Ståhl ansåg att statistik är ett viktigt instrument i det dagli-
ga arbetet med energibesparingar och energieffektiviseringar. Det är helt enkelt 
”ett styrmedel för verksamheten” och ett sätt att komma framåt i arbetet menade 
vice VD. Ståhls använder statistikprogrammet E4 Vitec och statistiken ansågs vara 
en bra grund att stå på. Vid utförandet av åtgärder går det sedan att följa eventuella 
energiförändringar.129 Statistik var också ett viktigt verktyg hos referensföretaget 
Lundbergs som lägger in energiuppgifter i en databas som sedan blir synlig för alla 
i företaget. Utifrån resultatet av statistiken kan alla föreslå åtgärder.130  

Fastighetsskötarna hos Ståhl samlar in användaruppgifterna genom att skriva av 
mätare i fastigheterna. Den driftansvarige tar sedan hand om uppgifterna och bear-
betar dem. En fastighetsskötare berättade att han för det mesta får en återkoppling 
genom diagram hur statistiken ser ut, om det har skett några förändringar och om 
det är något som måste kontrolleras.131 En annan fastighetsskötare nämnde att han 
inte har så bra koll på statistiken och att han kanske inte alltid får ta del av uppgif-
terna.132 Angående återkoppling till hyresgästerna om deras energianvändning 
menade en fastighetsskötare att det inte sker i så stor utsträckning.133  
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Ståhl använder energistatistiken också för jämförelser hur bolagets fastigheter 
drar i jämförelse med liknande hus hos andra företag. Det kan visa om en fastighet 
drar lite eller mycket i jämförelse och sporra till vidare åtgärder, samt ge uppslag 
till nya idéer vad det går att göra i fastigheterna. Kunskapen är dock generellt dålig 
i branschen vad det går att göra för att minska energianvändningen i befintligt 
bestånd menade en fastighetschef.134 

Klövern 

Ett viktigt verktyg i energiarbetet hos Klövern var också statistik och de använder 
liksom Ståhl energiprogrammet E4. Där registreras allt som rör vatten, värme och 
el i fastigheterna varje månad. En del fastigheter hos Klövern är uppkopplade mot 
driftdatorer och kan följas centralt, andra måste de kontrollera på plats.135 En hus-
värd berättade att Klövern har arbetat med energistatistik sen hösten 2008. Statistik 
finns dock för flera fastigheter från flera år bakåt i tiden.136 De husansvariga arbe-
tar med statistiken genom att lägga in värden för sina fastigheter. Varje månad 
synliggörs den registrerade användningen enligt statistiken på respektive område 
och jämförs sedan med de uppsatta målen som finns för varje fastighet.137 Refe-
rensorganisationen Lundbergs nämnde också statistiken som ett viktigt verktyg 
men har arbetat med statistik under längre tid.138 Magnentus, en mindre referens-
organisation, arbetar å sin sida bara med energistatistik kontinuerligt i vissa fastig-
heter. Tid och resursbrist gör att statistik inte alltid blir ett prioriterat område me-
nade Magnentus.139 

Klövern arbetar med statistiken genom att de gör en svart lista med de tio värs-
ta förbrukarna av fastigheter varje månad. Meningen med en topplista är att kunna 
jämföra och sätta fokus på vilka fastigheter organisationen behöver arbeta mer 
med. Det arbetssättet ökar medvetenheten att hela tiden arbeta med att minska 
energianvändningen menade enhetschefen. En gång i månaden sker en genomgång 
av användningen där alla kan föreslå eventuella åtgärder.140  

Centralt sätter Klövern upp en lista med fem fastigheter från varje ort med den 
högsta energianvändningen, för att planlägga dem och se var felen finns efter en 
ungefärlig uppskattning vad användningen i fastigheterna borde ligga på.141   
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Energieffektiviseringsarbete 

HSB Östra 

En grundläggande tanke med energieffektiviseringsarbetet hos HSB Östra är att 
effektivisera det som redan finns. Uppfattningen hos den ansvarige för Hyresfas-
tigheter var att eftersom HSB Östra inte gjort så mycket angående klimatmålen 
finns förmodligen stora utrymmen för energibesparingar.142  För nybyggnationer 
lägger regionföreningen mer tid och resurser att finna energieffektiva lösningar 
eftersom där är möjligheterna större vad det går att göra ansåg avdelningschefen 
för bygg & teknik. Vid renoveringar finns inte samma möjligheter och man tar 
mindre hänsyn till energiaspekten annat än att trasiga vitvaror byts till nyare och 
automatiskt mer energisnåla modeller.143  
 
Värme- och ventilation 
Uppvärmning utgör en stor del av den totala energianvändningen i husen där alla 
bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter inom HSB Östra har fjärrvärme. Insat-
ser inom värmeområdet har i stort riktats in mot värmejusteringar berättade VD.144 
Behovsstyrning i fastigheterna är ett ständigt pågående arbete som organisationen 
eftersträvar, exempelvis genom värmesänkningar i garage.145  

Ett vanligt klagomål från bostadsföreningarna är att det är för kallt i lägenhe-
terna under hösten. Det vanligaste är då att det är tekniska fel på radiatorerna och 
termostaten. De åtgärder som Boservice utför är inte i första hand energibesparan-
de utan det handlar istället främst om reparationer av befintlig teknik.146  

För undercentralerna har fastighetsskötarna hand om den dagliga tillsynen och 
utför enklare åtgärder, men vid större fel anlitas entreprenörer.147 Fastighetsskötar-
na hade tidigare ett större ansvar för undercentralerna men ingen i företaget var 
specialiserad på hur anläggningarna fungerade. Organisationen saknade därför 
kompetens för att fullt ut sköta om undercentralerna.148 Driftchefen för Boservice 
menade att värme- och ventilationsanläggningarna är svåra att hantera eftersom de 
är mycket olika sinsemellan i varje fastighet. Boservice arbetar därför med kompe-
tenshöjning bland medarbetarna samt att förtydliga vem som har ansvar för respek-
tive fastighet:  
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[…]om vi har ett uttalat ansvar så ställs det ett litet högre krav på mig och då 
kanske jag ser till att jag förstår lite mer utav anläggningen också, lite så.149 

 
Det finns ett tecknat avtal med Egain om väderstyrning som ska starta hösten 2009 
för att försöka arbeta med värmejusteringar. En tanke bakom är att väderstyrningen 
kommer att släppa in andra aktörer angående värme och ventilation för att försöka 
få in nya idéer för hur installationer och undercentraler fungerar. Den ansvarige för 
Hyresfastigheter menade att det förmodligen kommer att göra att nya saker upp-
märksammas som man inte tidigare upptäckt.150 

 
El och belysning 
Att sätta in mer energisnål belysning är ett enkelt sätt att arbeta med att sänka 
energianvändningen menade avdelningschefen för bygg & teknik, även om organi-
sationen inte gjort lika mycket på området som på värmesidan. Målet vid nybygg-
nationer är att ha närvarostyrd belysning i alla gemensamhetsutrymmen. Det gäller 
också publika utrymmen i äldre byggnader som bör ha ljud- eller närvarostyrd 
belysning eftersom det både är effektivt och en liten ekonomisk investering. Det 
handlar om att byta ut gamla armaturer och exempelvis sätta in ledbelysning i 
garage. Inne i lägenheterna i bostadsrättsföreningarna går det inte att göra annat än 
att upplysa de boende eftersom där bestämmer människorna själva berättade avdel-
ningschefen för bygg & teknik. HSB Östra arbetar därför hela tiden med att försö-
ka hitta bättre lösningar att erbjuda bostadsrättsföreningarna eftersom tekniken 
finns.151 Vid installation av rörelsestyrd belysning i trapphus går det att tjäna in 
kostnaden på ett par år. En fastighetsskötare berättade att han exempelvis försöker 
att inspirera och berätta för vicevärdarna vad andra föreningar sparat in på att byta 
ut sin belysning.152  

Boservice har tidigare genomfört ett projekt efter en intern idé, som gick ut på 
att försöka sälja in nya och mer energisnåla vitvaror till en bostadsrättsförening 
som var anpassade och utvalda för lägenheterna i föreningen.153 
 
Energideklarationer 
De flesta medarbetare såg lagen om energideklarationer som något positivt som 
har medfört att energifrågorna aktualiserats och problemen uppmärksammats även 
av ledningen. Deklarationerna är ”bra för att de sätter fingret på saker som man 
inte hade en aning om”, samt är ett instrument för att se besparingspotentialen för 
fastigheterna berättade avdelningschefen för bygg & teknik. HSB Östra och före-
ningen i Linköping har också utbildat en person för att gemensamt ta hand om 
deklarationerna. Deklarationerna för bostadsrättsföreningarna är under arbete och 
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hittills har ungefär hälften av föreningarna deklarerats.154 Beroende på bostads-
rättsförening är reaktionerna på resultaten olika där vissa föreningar vill göra fler 
åtgärder efter deklarationen trots att de har bra värden, och vissa med dåliga vär-
den vill inte göra någonting.155 Hyresfastigheter har än så länge inte genomfört 
några energideklarationer. Den ansvarige för Hyresfastigheter hade en idé att i 
samband med energideklarationerna göra en större översikt med både små och 
stora åtgärder i ett ekonomiskt helhetsperspektiv för att få till förändringar som är 
lönsamma med en rimlig sammanlagd återbetalningstid. Samtidigt kräver det om-
fattande ekonomiska resurser.156 Referensföretaget Riksbyggen såg också positivt 
på energideklarationerna eftersom de är ett hjälpmedel i energiarbetet. Vid presen-
tation av deklarationerna för föreningarna vill de i sin tur ofta ha förslag vad som 
går att göra och hur mycket det kostar berättade representanten för Riksbyggen.157  

Hyresbostäder 

Flera medarbetare hos Hyresbostäder uttryckte att det skett en förändring den sista 
tiden gällande prioriteringen av energisparande åtgärder i organisationen. Tidigare 
har det varit mycket av en kostnadsfråga och planerade åtgärder har fått backa på 
grund av de inte ansetts vara tillräckligt lönsamma.158 Hyresbostäder har inga di-
rekta krav på en viss återbetalningstid för sina energisparåtgärder utan det varierar 
beroende på projekt.159 

 
Värme- och ventilation 
Den klart dominerande uppvärmningsformen är fjärrvärme som finns i 99 % av 
beståndet och Hyresbostäder arbetar successivt med att byta ut resterande oljean-
läggningar till exempelvis flis eller värmepumpar.160 

Det vanligaste klagomålet hos Hyresbostäder gällande värme och ventilation 
handlar om att boende tycker det är för kallt i lägenheterna eller att vattnet är för 
kallt, särskilt på vintern berättade den tekniska chefen på BoTeknik.161 En grundläg-
gande åtgärd för att få ner energianvändningen i lägenheterna är ändå att lägga sig 
på en lägre grundtemperatur i fastigheterna ansåg en energitekniker. Vid klagomål 
på inomhusklimatet mäter BoTeknik temperaturen i lägenheterna på plats samt för-
söker ge en förklaring varför det är en viss temperatur. Det finns generellt en ut-
bredd okunnighet om värmesystemen och hur de fungerar bland hyresgästerna ansåg 
samma energitekniker. Det är ett problem som ofta leder till klagomål och hot om 
åtgärder: 
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Det är tre saker jag blir hotat mest med i stort sett då; Hyresgästföreningen, 
öppet brev i Norrköpings tidningar, eller ringa direktören. Sådana människor 
finns det rätt många av.162 

 
För att förbättra komforten i lägenheterna drev BoTeknik tidigare ett projekt med 
injustering av radiatorerna för att se till så att det är rätt flöde och en bra framled-
ningskurva. Syftet har varit att få en jämn temperatur i hela fastigheten. Väderstyr-
ning med prognosstyrning är ett annat hjälpmedel i vissa fastigheter. Den VVS-
ansvarige menade dock att tekniken med väderstyrning inte fungerar fullt ut vid 
anpassning för exempelvis temperaturer mellan vår och höst. Han ansåg ändå att 
tekniken är under utveckling och blir bättre med tiden.163  

Ett pågående arbete hos Hyresbostäder är arbetet med att bygga ut styr- och 
övervakningssystemet. Idag är flera fastigheter uppkopplade till ett centralt system 
där det exempelvis går att reglera värmekurvor i fastigheterna.164 Övervakningssy-
stemet är från CYTEC som samlar in uppgifter från undercentralerna. Inom fem år 
kommer alla fastigheter vara anslutna genom att Hyresbostäder har fått pengar från 
KLIMP att datorisera alla återstående centraler.165 Den tekniska chefen för BoTek-
nik berättade att ett centralt övervakningssystem är mer effektivt eftersom systemet 
fortare kommer att signalera om något är fel i fastigheterna.166 Den VVS-ansvarige 
menade att det dagliga arbetet på så sätt kan planeras efter en genomgång av över-
vakningssystemet varje morgon.167 Energisamordnaren var av samma åsikt: 

 
Ny teknik gör ju att vi får noggrannare reglering det är ju en bit, och dels att 
vi får verktyget att följa upp på ett bättre sätt.168 

 
Systemet ska också bli mer användarvänligt för dem som praktiskt arbetar med det 
för att lättare hålla koll på fastigheterna och temperaturen i dem. Bovärdarna ute i 
områdena ska också kunna följa systemet för att kunna svara på hyresgästernas 
eventuella frågor eller klagomål om innetemperaturen.169 

”Grundverket” är ett pågående projekt i ett antal fastigheter där företaget byg-
ger om, anpassar och underhåller ventilationen till lägenheternas förutsättningar. 
Förhoppningen är att Grundverket kommer att minska energianvändningen och öka 
komforten för de boende i fastigheterna. Den VVS-ansvarige såg projektet som ett 
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roligt sätt att arbeta på genom att det innebär större åtgärder i fastigheterna där det 
går att se tydliga resultat.170 
 
El-arbete 
Åtgärder för att minska elanvändningen har historiskt stått i skymundan till fördel 
för åtgärder på bland annat värmesidan ansåg den el-ansvarige, där en anledning 
varit det låga elpriset:  

 
Min känsla är att el har aldrig varit något viktigt. Elsidan har alltid fått backa 
mot värmesidan då. Det känns att det har varit lättare att få hem pengarna på 
värmen än på elen. Men går man tillbaka 5 år i tiden så elpriset har ju, ja 
mer än fördubblats har det gjort va så nu börjar det bli intressant med elen 
då också va.171 
 

Det stigande priset på el har satt igång åtgärder för att minska energianvändningen. 
Företaget handlar elen på spotmarknaden där det är Bergen Energi som handlar på 
Nordpol genom fullmakt från Hyresbostäder.172    

Angående elen är hushållen främst bekymrade över allt dyrare elräkningar och 
kontaktar BoTeknik och Hyresbostäder för att de tror det är något fel med tekniken 
menade den el-ansvarige. BoTeknik gör sedan hembesök hos hyresgäster med kla-
gomål för att kontrollera och muntligen förklara elräkningens innebörd, samt ge el-
besparande tips och råd. De flesta kunder är därefter nöjda och kan minska sin an-
vändning berättade den el-ansvarige.173 Att sätta in fler elmätare i fastigheterna är 
också något Hyresbostäder bör göra för att ha så få lägenheter per mätare som möj-
ligt. Det ökar möjligheten att se besparingar vid enskilt utförda åtgärder i lägenhe-
terna ansåg den tekniska chefen för BoTeknik.174 
 
Energideklarationer 
Lagen om energideklarationer är en stor ekonomisk post som kostat runt en miljon 
kronor för Hyresbostäder, men som också bidrar till ett bättre underlag för energi-
effektiviseringsåtgärderna menade den tekniska chefen för BoTeknik, även om 
resultaten inte överraskade.175 Arbetet har ändå inneburit att organisationen ”knutit 
ihop säcken och känner att nu har vi full koll på det här”. Deklarationerna är också 
till stor hjälp i utvärderings- och strategiarbetet för fastigheterna för i vilken ord-
ning företaget ska genomföra energiåtgärderna. Arbetet ska ske i två steg där de 
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lagstadgade energideklarationerna kommer först. I de fastigheter som sedan efter 
intrimning har potential att vidare förbättras, utför bolaget fler åtgärder i.176  

Energideklarationerna har samtidigt gett en högre arbetsbelastning eftersom det 
är många föreslagna åtgärder berättade den el-ansvarige.177 Resultaten generellt 
sett från deklarationerna ansågs ändå vara bra med några redan kända undantag 
ansåg den VVS-ansvarige.178  

Ståhl  

Flera medarbetare i Ståhl menade, i likhet med HSB Östra och Hyresbostäder, att 
det tidigare inte varit så stort engagemang för att minska energianvändningen i 
fastigheterna. En anledning berättade vice VD var att det tidigare inte kommit 
några direktiv uppifrån till fastighetsskötarna vad de ska göra, vilket har inneburit 
att fastighetsskötarna fortsatt att arbeta som de alltid har gjort med fokus på andra 
saker. Den inställningen har vänt och de senaste åren har organisationen arbetat 
med energisparande insatser berättade vice VD, som menade att de senaste åren 
har arbetet skett stegvis genom att från början ha fokuserat på medarbetarnas 
miljöintresse. Först nu är tiden mogen för tekniska åtgärder.179  
 
Arbete med energioptimeringar 
Arbetet med praktiska lösningar rör områden som driftoptimering av fastigheterna 
och att uppnå en så optimal funktion som möjligt berättade en fastighetsskötare. 
Det handlar således mest om ”de små åtgärderna” samt den löpande användning-
en.180  Det kan vara åtgärder som att ha behovsstyrd belysning så att lamporna inte 
står och lyser dygnet runt berättade två fastighetsskötare. Vattenbesparingar och 
vattenbesparande teknik samt byte av fönster i en fastighet är ytterligare projekt 
som pågår.181 Likt Ståhl såg referensföretagen Einar Mattsson och Magnentus 
stora möjligheter att energieffektivisera undercentraler och ventilationsanlägg-
ningar.182 En generell utmaning för branschen som Lundbergs pekade på är att 
hålla energianvändningen nere efter genomförda energibesparande åtgärder.183  
 
El- och belysning 
Ett projekt som pågår hos Ståhl är att byta ut glödlampor till lågenergilampor i 
vissa fastigheter och allmänna utrymmen som garage och trapphus. Lampbyten 
sker både hos kunder som betalar elen själva och hos dem där elen är inkluderad i 
hyran. En fastighetsskötare berättade att en viktig del i arbetet är att också motivera 
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hyresgästerna att släcka sina lampor och informera varför de ska göra det. Även 
om arbetet tar mycket tid är det prioriterat för att kunna få igång en dialog med 
hyresgästerna: 
 

Visst, det gäller ju att motivera hyresgästerna. Det gäller liksom att vi har ett 
intresse vi som jobbar med det också va, annars tror jag det är svårt att mo-
tivera hyresgästerna också. Så att det tror jag är viktigt.184 

 

Klövern  

En grundläggande tanke som finns hos Klövern likt andra av fallstudieorganisatio-
nerna, är att titta på befintliga installationer i första hand och se till att allt fungerar 
som det är ämnat att göra:  

 
Så vi ser till att våra hus fungerar med det vi har först och främst. Sen när vi 
har energisparat och inte kommer längre med att husets installationer funge-
rar, då tittar vi på andra lösningar. Så skulle man kort sagt kunna säga om 
Klöverns energiarbete. Så ska vi göra, vi ska inte göra på något annat sätt. Se 
till så att allt fungerar på avsett sett, trimma det rejält.185 

 
Planerade investeringar för att minska energianvändningen har vanligtvis en åter-
betalningstid på mellan tre till fem år berättade en husansvarig.186 Energioptimera-
ren på Klövern såg en avkastning på 10 % som ett generellt krav för att genomföra 
energiprojekt.187 Det kan jämföras vid Lundbergs som har en policy att energief-
fektiviserande åtgärder ska ha en återbetalningstid på högst fyra till fem år.188 Re-
ferensföretaget Magnentus arbetar med lite längre återbetalningstider och har en 
smärtgräns för återbetalningstiden på runt 10 år. De såg också likt Klövern att den 
stora möjligheten att energieffektivisera är på värme- och ventilationsområdet.189 
Till skillnad från övriga organisationer, både fallstudie som referensorganisationer, 
arbetar Center Management med ganska korta återbetalningstider om de ska ener-
gieffektivisera i fastigheterna.190 

Arbete med byggnadstekniska åtgärder har oftare en längre återbetalningstid 
berättade energioptimeraren på Klövern: 
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Sen är ju byggnadstekniska prylar är ju ofta svåra att räkna hem på en… det 
är aldrig en kort återbetalningstid på… Jag tror i princip en tilläggsisolering 
på en vind är väl det enda man kan räkna hem i princip.191 

 
El och belysning 
Att ha rätt belysning är också en aktuell fråga. En husvärd berättade att det finns 
mycket att göra i fastigheterna för att minska energianvändningen i framtiden. Ett 
konkret exempel är på belysningssidan där arbetet än så länge inte kommit så långt. 
Styrningar, att införa rörelsevakter och byta till lågenergilampor är aktuella åtgär-
der. 192  

Ett pågående arbete är urfasningen och byte av ljuskällor. Ett problem i arbetet 
menade energioptimeraren, är att tekniken för ljuskällor går mycket snabbt framåt. 
Antagandet var att LED-belysning ligger i sin linda och kommer att fortsätta ut-
vecklas, vilket gör det svårare att bestämma sig för ny teknik.  

 
Så jag tror att om vi tar det lite lite… jag tycker inte man ska kasta sig ut så 
fort någon kläcker en ny idé så kör man på det, man ska ta det lite piano för 
jag tror det blir kallt till slut ändå… eller liksom… Det är risk att man går 
och handlar någonting och så kommer det någonting bättre nästa vecka, och 
så är det alltid att det kan alltid komma något bättre imorgon, men om man 
väntar lite grann.193 
 

Värme och ventilation 
Det dagliga arbetet i fastigheterna handlar om att ha optimalt inställda drifttider på 
ventilation, fläktar och värme så att fastigheterna inte drar mer än vad de behöver. 
Det finns också behov för större investeringar inom ventilationsområdet.194 Det 
som Klövern gjort hittills är främst installationsprojekt. Ett pågående arbete är 
också att fasa ut olja för uppvärmning. I dagsläget finns sju anläggningar kvar men 
de kommer att försvinna och ersättas med fjärrvärme eller kombinationer som 
fjärrvärme och bergvärme.195 

Ett pågående projekt angående vattenanvändning är ett vattenbesparningspro-
jekt som beräknar spara 20 % av den totala vattenanvändningen inklusive varmvat-
ten. Projektet innebär främst arbete med teknik och installationer men det ingår 
också att gå ut och prata och förklara för hyresgäster och kunder att det pågår ett 
vattensparprojekt och hur mycket vatten det går att spara. I princip har det inte 
varit någon hyresgäst som motsatt sig projektet.196 
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Energideklarationer  
Lagen om energideklarationer är tillsammans med energistatistiken ett viktigt stöd 
i energiarbetet och ett verktyg för att nå de uppsatta energimålen berättade den 
driftansvarige hos Klövern eftersom energideklarationerna talar om vad som behö-
ver åtgärdas och trimmas ytterligare i fastigheterna. Underlaget från energideklara-
tionerna och de förslag som finns i dem är hjälpmedel för att sedan kunna gå vidare 
och bestämma vilka åtgärder Klövern ska genomföra de kommande åren. Omfatt-
ningen av tilltänkta åtgärder skiftar vilket gör att företaget ändå måste prioritera.197    
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Kollektiv och individuell energimätning 

HSB Östra 

Många hyresgäster hos Hyresfastigheter inom HSB Östra har en egen elmätare och 
betalar elen individuellt, men inte alla. Av bostadsrättsföreningarna köper 75 % in 
elen kollektivt och löser sedan debiteringen själva till hyresgästerna.198 I likhet 
med HSB Östra betalar också de flesta av Riksbyggen i Norrköpings föreningar 
elen kollektivt.199 

De flesta bostadsrättsföreningarna hos HSB Östra har tecknat ramavtal angåen-
de inköp av el. Elen köps från Bixia (hette tidigare Östkraft) och är en mix från 
flera energislag, där HSB Östra tecknat ett centralt avtal för att sedan kunna erbju-
da föreningarna ett framförhandlat el-avtal. Den inköpta elen är relativt billig me-
nade avdelningschefen för bygg & teknik och det blir därför billigare för bostads-
rättsföreningarna att köpa sin el av HSB Östra istället för att teckna egna avtal.200  
På så sätt har HSB Östra ett visst inflytande över den el som föreningarna väljer 
även om det är upp till bostadsrättsföreningarna att välja vad de ska göra. VD an-
såg också att HSB Östras uppgift är att se till så att föreningarna får så billig el som 
möjligt.201  
 

 
Fördel med individuell el-mätning för Hyresfastigheter 
Under intervjuerna framkom att kollektiv kontra individuell mätning och debite-
ring, IMD, är en aktuell fråga inom HSB Östra. Avdelningschefen för bygg & 
teknik menade att efter egna undersökningar är intrycket att de unga familjerna gör 
av med betydligt mer el än äldre. För hyresrätterna där fler yngre bor kan det därför 
vara en fördel med individuell mätning av el eftersom medvetenheten om kostna-
derna ökar.202 Den ansvarige för Hyresfastigheter ansåg att alla lägenheter hos 
Hyresfastigheter borde ha egna el-abonnemang, även om det är bekvämt med ett 
kollektivt system när abonnemang ska ändras. ”Men i ett energiperspektiv är det 
katastrof, det är min direkta uppfattning.” När hushållen kan påverka sina kostna-
der finns också en anledning att spara på energin menade den ansvarige för Hyres-
fastigheter: 
 

Men alltså jag är helt övertygad om att finns moroten att tjäna pengar för den 
enskilde, så finns också en morot att spara på energin. För mig veterligen 
finns bara en morot här i världen och det är pengar för många. Alla är inte 
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idealister och jobbar bara för en sak utan det är pengar i slutänden som det 
handlar om, och då krävs det att man har enskild avläsning annars kommer 
man inte framåt i frågan.203 

 
En omdiskuterad fråga angående bostadsrättsföreningarna 
I flera bostadsrättsfastigheter har utvecklingen varit att föreningar på senare år gått 
från individuell el-mätning till kollektiv. Driftchefen för Boservice berättade att 
tanken förmodligen varit att försöka pressa priset. Han ansåg det dock lite svårt att 
förstå med uppfattningen att människor förbrukar mer om de inte behöver betala 
för sin exakta användning, samt att priset borde gå att pressa ändå. Driftchefen för 
Boservice menade vidare att hushållens medvetenhet ökar om de betalar för sin 
egen användning och kunden blir på så sätt mer aktiv.204 Avdelningschefen för 
bygg & teknik pekade istället på studier som gjorts i samband med att flera fastig-
heter övergick till kollektiv el-mätning. Resultatet blev att elanvändningen inte 
märkbart har ökat med hänsyn till att elanvändningen ökat generellt i samhället.205 
Referensorganisationen Riksbyggen utryckte också skepsis till att energianvänd-
ningen skulle sjunka vid individuell mätning. Riksbyggen berättade också att en 
svårighet med att införa individuell mätning är att många lägenheter har flera 
stammar. Föreningarna måste därför genomföra stambyte för att kunna införa indi-
viduell energimätning.206 En fastighetsskötare hos Boservice hos HSB Östra me-
nade att bostadsrättsföreningar med kollektiv el engagerar de boende och grannar-
na reagerar på om någon exempelvis sätter upp infravärmare på balkongen efter-
som de också får betala för det.207  

 
Att införa individuell mätning och debitering eller inte? 
HSB Östra har bara individuell mätning på el i vissa fastigheter men frågan om 
IMD av både el, vatten och värme är ständigt uppe för diskussion och organisatio-
nen undersöker bland annat hur individuell mätning fungerar i fastigheter hos 
andra bolag. Avdelningschefen för bygg & teknik menade att han inte hittat några 
ekonomiska incitament, men det kan förändras om mätutrustningen blir billigare 
och enklare att använda. Med bättre teknik är individuell mätning en självklarhet 
att installera på vatten och el eftersom det är svårt att finna andra än ekonomiska 
styrmedel för de boende. Hyresgästerna går att tvinga på nya rutiner, bostadsrätts-
föreningarna går inte alls att påverka på samma sätt. Att mäta värme är dock kon-
troversiellt genom vissa orättvisor i mätsystemen.208 Driftchefen för Boservice 
inom HSB Östra ställde sig positiv till individuell mätning i bostadsrättsförening-
arna med åsikten att det fortfarande är pengarna som styr i slutänden, även om 
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många ändå mår bra av att veta att de bidrar och gör något bra för miljön. Att få 
hushållen medvetna om sambandet mellan innetemperatur och kostnad är därför 
betydelsefullt om förändringar i energi- och vattenanvändningen ska kunna ske, 
även om den initiala investeringen för individuell mätning är hög. Om rotavdraget 
också skulle gälla för företag skulle det kunna stimulera till åtgärder för att sänka 
energianvändningen genom att det sänker kostnaderna för ombyggnationer och 
införsel av individuell mätning menade driftchefen för Boservice.209  

VD för HSB Östra uttryckte en tilltro till att det inom ett par tre år förmodligen 
kommer centrala direktiv att alla ska mäta energi individuellt för el och vatten.210 
Riksbyggen trodde på samma utveckling, samt att det är ett mer rättvist system.211 
Den andra referensorganisationen, HSB Norr, hyste också en tilltro till individuell 
mätning även om det än inte är så utbrett i beståndet. Individuell mätning kan till 
stor del öka hushållens medvetenhet och erfarenheten var att hyresgästerna blir 
mer ekonomiska:  

 
Nej men däremot, jag tror på det här att dom betalar själva. Man ska betala 
för sin egen faktiska användning. Det tror jag på och det är dit vi är på 
väg.212 
 

Hyresbostäder 

Ringdansen är hittills det enda området bland Hyresbostäders bestånd som har 
individuell mätning på såväl el och värme som varm- och kallvatten. I bostadsom-
rådet Ringdansen i Norrköping äger Hyresbostäder alla lägenheter. Det var från 
början ett miljonprogramsområde som började renoveras i slutet av 1990-talet och 
fick en uppfräschning med miljöprofil samt individuell mätning av el, värme samt 
varm- och kallvatten. Arbetet med området har pågått sen dess och idag heter pro-
jektet som Hyresbostäder driver för Ringdansen 2.0. Målet är att göra det enkelt för 
människor att leva klimatsmart. Den tekniska chefen för BoTeknik berättade att 
resultatet av den individuella mätningen har blivit att en del storkonsumenter som 
riktiga storbarnsfamiljer har flyttat samtidigt som pensionärsfamiljer tillkommit 
som anses kunna tjäna på att betala för sin egen energianvändning.213  
 
Pengar och energi att spara 
Den tekniska chefen för BoTeknik ansåg att individuell mätning totalt sett är en 
motiverad investering där det finns pengar att spara.214 Den VVS-ansvarige mena-
de också att energianvändningen minskar med individuell mätning: 
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Ja framförallt så tror jag väl att det är det här med individuell mätning och 
man ser ju också vad… alltså hur stor skillnaden är.215 

 
Vid ombyggnationer bygger och förbereder Hyresbostäder också för att mäta indi-
viduellt där flera nämnde vattenmätningen som särskilt intressant. En lägenhetsre-
paratör var lite tveksam till vad effekten av individuell mätning ger eftersom risken 
finns att högförbrukare flyttar till en lägenhet där vattnet ingår istället. Totalt sett 
såg de flesta medarbetare ändå individuell mätning något mycket positivt.216 Där 
Hyresbostäder har infört individuell mätning på el berättade den el-ansvarige att el-
användningen sjunkit med 40 %.217 Uppfattningen var generellt att när alla får 
betala för sin egen användning är det upp till den enskilda individen som då kan se 
sparpotentialen. Den el-ansvarige och två lägenhetsreparatörer uttryckte också att 
det finns problem med hög el-användning i de områden som har kollektiv mätning: 

 
Det här alltså det dilemmat ser jag uppe i Ättetorp. Om man åker där en 
kväll så lyser det överallt. Jag vet att det finns människor, dom har torkskåp 
i köksdelen och dom har ju ugn, elugn. Och är det så att de tycker det är 
kallt då startar dom dem för att få lite varmare lägenhet. Det drabbar ju alla 
då så att det är ju väldigt illa alltså.218 
 
R2: Det händer ju att någon sätter på ugnen och öppnar ugnsluckorna… 
I: Jaså? 
R2: Jaja, det händer ibland. 
R1: För att få mer värme. 
R2: För då fryser dom.219 

 
Anledningen till att användningen sjunker vid individuell mätning beror både på 
att de boende förmodligen börjar tänka på miljön som att de kan minska sina eko-
nomiska kostnader menade affärsområdeschefen, men ”det är pengarna som styr” 
och det är lättaste vägen att påverka. När Hyresbostäder införde individuell mät-
ning i Ringdansen låg fokus generellt på de ekonomiska frågorna. Under senare tid 
har Ringdansen istället arbetat mycket mer med miljöfrågor samt att få de boende 
intresserade.220  

Referensorganisationen Gårdstensbostäder uttryckte en liknande åsikt som Hy-
resbostäder angående individuell mätning. Allmännyttiga Gårdstensbostäders 
lägenheter har också till stor del individuell mätning på vatten, el och värme. I de 
övriga lägenheterna där energin fortfarande är inkluderad i hyran trycker de boen-
de på för att också få individuell mätning och arbete pågår för att kunna mäta 
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energin individuellt i alla lägenheter. Individuell mätning fungerar som incitament 
att förbruka mindre för att på så sätt sänka kostnaderna och påverka sin hyra me-
nade Gårdstensbostäder.221 Referensorganisationen MKB har ännu ingen individu-
ell mätning på annat än el, men det finns en tilltro till att alla ska betala för sin 
egen användning. I nyproduktion förbereds också för att mäta energin individu-
ellt.222 
 
Ringdansen har gett lärdom för framtiden 
Renoveringen av Ringdansen var ett stort projekt för Hyresbostäder och flera med-
arbetare berättade att det gett Hyresbostäder erfarenheter inför framtiden i sitt 
energiarbete. En energitekniker hade dock inte märkt av några efterverkningar.223 
En lärdom från Ringdansen är att inte sätta in för mycket ny teknik utan att veta 
hur organisationen ska hantera det. Den tekniska chefen på BoTeknik nämnde att 
från början var inte företaget redo att sköta en så stor anläggning som Ringdansen, 
men att organisationen växt med uppgiften.224 

En affärsområdeschef ansåg att organisationen borde införa individuell mät-
ning i alla företagets fastigheter, i alla fall i radhusområden som är storförbrukare, 
eftersom det skett en tydlig sänkning av energianvändningen i Ringdansen. Samma 
system som i Ringdansen kommer dock sannolikt inte att användas igen eftersom 
systemet har varit ”trubbigt och lite svårt”.225 Det handlar framförallt om värme-
mätningen som inte fungerat även om det för övrigt har fungerat bra berättade 
energisamordnaren.226 
 

 
Bild 5. Termostat för värme i lägenhet i Ringdansen med  
individuell mätning av värme 
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Ståhl 

Det pågår ett arbete hos Ståhl med att låta respektive hyresgäst stå för sin egen 
energianvändning. En fastighetschef ansåg att det är ett sätt som kan spara både 
energi och pengar. Arbetet går ut på att sätta in fler undermätare för att enskilt mäta 
användningen. Gamla hus är dock inte byggda på ett sätt för att enkelt få det att 
fungera eftersom det för det mesta bara finns en mätare i källaren för alla hyresgäs-
ter i fastigheten. Att mäta energin individuellt är ändå en idé som finns för framti-
den menade en fastighetschef, med motivet att det trots allt finns en begränsning 
för vad det går att påverka. Det går praktiskt att påverka de egna medarbetarnas 
moraliska inställning. I större sammanhang måste företaget använda andra incita-
ment eftersom det inte praktiskt fungerar att påverka andra på samma sätt: 

 
Som här på företaget har vi gått den moraliska vägen. Men man går väl inte i 
land och driver, för ett helt lands befolkning ett moraliskt samhällsperspek-
tiv, ta ett ansvar. Jag vet inte om man skulle klara det. Men det skulle ju vara 
roligare att gå åt det hållet då, eller hur?227 
 

Klövern 

De flesta fastigheter hos Klövern betalar för sin egen el-användning, men inte 
alla.228  Referensorganisationen Lundbergs gav en liknande bild där alla varuhus-
fastigheter utom två betalar sin egen el.229 I nybyggda hus är modellen att Klövern 
har en gemensam central men med undermätare för varje hyresgäst.230 Den driftan-
svarige på Klövern ansåg att målet är att alla ska ha individuell mätning där det är 
möjligt att lösa rent byggnadsmässigt. Att betala för sin egen energianvändning 
ökar medvetenheten hos kunderna att energi är något som kostar, vilket ger högre 
incitament att sänka energianvändningen.231 En husansvarig uttryckte samma åsikt: 

 
Vi har ju olika system. Ibland så har vi så att hyresgästen har ett eget el-
abonnemang och det tycker jag är jättebra. Jag vill att de ska ha eget abon-
nemang för då är det deras kostnad och då är det deras intresse att spara 
pengar. För företagen vill oftast spara pengar. Det är generellt liksom att ja 
vad kan vi göra för att spara och grejer, och ser dom då elen att där kan vi 
spara. Men om vi står för elen och vi debiterar ut på hyran, då är det inte lika 
intressant för då vet dom liksom inte hur de ska hantera det då. Så att det är 
något som vi har försökt att eftersträva när vi bygger om och sånt till nya 
hyresgäster och så att få egna abonnemang.232 
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Den driftansvarige på Klövern ansåg att det är svårt att motivera kunder som inte 
betalar elen individuellt att sänka sin elanvändning eftersom de betalar en fast 
avgift där elen ingår hur mycket de än förbrukar. Incitamenten från Klöverns sida 
att arbeta med energibesparande åtgärder är därför högre i fastigheter där företaget 
mäter elen kollektivt eftersom där finns mer att tjäna.233 Magnentus gav samma 
bild som Klövern och berättade att det är ett helt annat beteende i en av deras hy-
resfastigheter som är den enda där hushållselen ingår:  

 
Och där ser man ju helt klart ett helt annat beteende, alltså folk bryr sig inte. 
Är det inte dom som betalar sin hushållsel, så det händer… jag ska inte säga 
tio utav tio men när du kommer upp i en lägenhet i den fastigheten så står det 
alltid lysen som lyser på badrum och kök och sådana grejer. Går du in i en 
lägenhet där dom själva står för sin hushållsel, dom har liksom sitt eget el-
abonnemang, då händer inte det. Utan då är man noga med… då släcker man 
för då vet man annars att fan då får jag betala räkningen och den kommer att 
vara på betydligt mera. Men här i den här fastigheten så ingår det i hyran och 
då skiter folk i det, så är det.234 
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Information och påverkan  

HSB Östra 

En gemensam uppfattning bland medarbetarna i HSB Östra var att information om 
hur det går att spara energi är en avgörande fråga både för bostadsrättsföreningarna 
som för hyresrätterna. Organisationen måste informera de boende vad som går att 
göra och ändra attityd menade VD. Information till boende och medlemmar i HSB 
sker via uppsatta rutiner enligt en informationsstrategi i verksamhetsplanen. Styrel-
serna får muntlig information via stämmorna i föreningarna där det alltid finns en 
HSB-representant närvarande som fungerar som gäst. En gång om året är alla 
HSB-medlemmar inbjudna in till ett forum. Styrelser och förtroendevalda blir 
inbjudna till en årlig tematräff. Alla HSB-medlemmar får information via tidningen 
”Hemma i HSB” där bilagan ”HSB Revyn”, ligger med fyra gånger per år som är 
en tidning för HSB Östra. Boende i hyresrätt får bara ”HSB Revyn”.  Ett nyhets-
brev går också ut till alla föreningsstyrelser. Det är sedan upp till dem att ta till sig 
informationen och ansvara för att sprida den vidare till de boende.235 Avdelnings-
chefen för bygg & teknik ansåg att några föreningar överhuvudtaget inte läser den 
information de får, medan andra brukar läsa och sedan kasta den. 236   

 

 
Bild 6. HSB Revyn 

 
Direktkontakt och informationsbyte mellan bostadsrättsföreningarna och Boservice 
sker genom förvaltningsmöten två gånger per år där parterna går igenom och dis-
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kuterar skötseluppdragen. Då kan Boservice också ge råd till föreningarna vad de 
behöver tänka på. Driftchefen för Boservice poängterade att det går alltid att påpe-
ka vad det går att göra och ge rådgivning.237 Fastighetsskötarna har i sin tur näst 
intill daglig kontakt och för dialog med respektive vicevärd.238  
 
Att påverka bostadsrättsföreningarna  
Det HSB Östra kan göra är att försöka påverka föreningarna med information me-
nade avdelningschefen för bygg & teknik: 
 

Jag tror upplysning, upplysning, upplysning och tjat så tror jag att… det 
kommer ju från media och överallt idag. Jag tror att folk tar till sig stegvis, 
lite lite grann i alla fall. Utbildning och kunskap är ju nyckel alltså, det är ju 
det.239  

 
Fastighetsskötarnas dagliga arbete går ut på att försöka informera de boende vad de 
kan åtgärda och byta ut i lägenheterna för att sänka energianvändningen, även om 
de boende inte behöver ta det ansvaret berättade en fastighetsskötare på Boservice. 
Han menade vidare att det ändå är ganska lätt att sälja in åtgärder och att de boende 
lyssnar på de råd de får.240 Hushållens energianvändning är samtidigt en mindre 
fråga än tekniska lösningar menade avdelningschefen för bygg & teknik, som såg 
det som lite irriterande men att det handlar mycket om integritetsfrågor och männi-
skors privata energianvändning. Han menade att det finns mycket som går att göra, 
men det måste till någon form av tvång eftersom frivilliga insatser inte räcker långt 
i frågan, och föreslog istället en åtgärd som exponentiell ökning av el-priset. ”Det 
finns nog inget annat än ekonomiska incitament, tyvärr.” 241 En fastighetsskötare 
berättade att bostadsrättsföreningarna också är ganska målinriktade när det handlar 
om att sänka kostnaderna för medlemmarna: 

 
Allting går väl egentligen bara ut på att liksom sänka för medlemmarna att få 
så låg månadsavgift som möjligt. Det blir attraktivare boende ju lägre kost-
nader man har. 242 

 
VD ansåg också att det styrmedel som finns för att påverka bostadsrättsföreningar-
na är priset. Ju högre pris desto högre potential finns det för bostadsrättsföreningen 
att agera. HSB Östras uppdrag i sin tur är att se till att bostadsrättsföreningarna får 
en effektiv förvaltning och bra priser på både el och fjärrvärme. VD menade att på 
så sätt kan inte HSB Östra påverka föreningarna genom att höja priset, det måste 
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istället ske på frivillig väg från föreningarnas sida.243 Billig energi är på det sättet 
negativt menade avdelningschefen för bygg & teknik. Han bedömde istället per-
sonligt intresse och engagemang hos föreningarna som helt avgörande för arbetet 
med att sänka energianvändningen.244 En idé från VD var att ta fram program för 
hur de kan spara energi och informera föreningarna om det, ”så att dom själva 
känner att det här är rätt, det här ska vi göra”.245 

Referensorganisationen Riksbyggen berättade att de jobbar hårt för att försöka 
påverka bostadsrättsföreningarna. De arbetar med bland annat visuella metoder för 
att kunna visa upp, jämföra energiåtgång med andra föreningar och att ta fram 
exempel på tidigare genomförda åtgärder. De arbetar också med att hela tiden 
rapportera till föreningen hur mycket pengar de tjänat och hur lång återbetalnings-
tiden är när föreningarna väl bestämt sig för att genomföra en åtgärd. Riksbyggen 
ansåg också att de flesta av deras bostadsrättsföreningar förr eller senare genomför 
energisparande åtgärder om de presenterar förslagen på ett bra sätt, samt genom 
viss mån av övertalning. Det skapar också ett behov av engagemang från de an-
ställdas sida.246 HSB Norr berättade att de också försökt arbeta med korta återbe-
talningstider för att få med föreningarna och kontinuerligt uppdatera dem om arbe-
tet. En annan aspekt som HSB Norr pekade på är att i takt med utvecklingen av 
tekniken har det blivit betydligt lättare att motivera bostadsrättsföreningarna att 
investera i undercentralsstyrningar och ventilationscentralstyrningar, där exempel-
vis bredband varit till stor hjälp eftersom det nu går att förmedla uppgifter snabba-
re.247 
 
Intern information och påverkan 
För HSB Östra är kompetensutvecklingen individ- och behovsanpassad snarare än 
systematisk.248 Vid tillfället för intervjuerna hade Boservice planer på interna kur-
ser i värme och ventilation för att bredda fastighetsskötarnas kompetens och ge 
dem en bredare förståelse för hur undercentraler fungerar. Kunskapsnivån bland 
fastighetsskötarna skiljer sig åt och ambitionen är att alla ska kunna se när något är 
fel och kunna slå larm berättade driftchefen för Boservice. Ett problem är att 
många inte vågar fråga och be om hjälp om det är något de inte förstår. Tidigare 
har avdelningschefen för bygg & teknik följt med och instruerat fastighetsskötarna 
till vissa fastigheter där det har funnits oklarheter hur anläggningarna fungerar. 
Driftchefen för Boservice berättade att han tagit kontakt med Installatörernas ut-
vecklingscentrum och håller på att planera in utbildningar för hösten.249  
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En del information kommer från Riksförbundet angående miljö- och energifrå-
gor, men där handlar det om att själv ta till sig informationen. Det finns inga resur-
ser för att fördjupa sig i informationen menade den ansvarige för Hyresfastigheter, 
det handlar snarare om att hålla sig ytligt informerad. Han ansåg också att ett annat 
sätt att påverka den interna organisationen på är genom att Hyresfastigheter formu-
lerar hårdare avtal med Boservice för fastighetsskötseln för att på så sätt påverka 
Boservice att exempelvis köra miljövänliga fordon.250 

Referensorganisationen HSB Norr berättade att de prioriterar utbildningar och 
har en individuell utvecklingsplan för varje medarbetare för att ha möjlighet att 
höja kompetensen.251 Riksbyggen i Norrköping har istället arbetet mycket med 
kollektiva utbildningar. De ansåg att det är mycket viktigt att få med hela personal-
styrkan i arbetet och tidigare genomförda utbildningar i och med organisationens 
miljöcertifiering har varit obligatoriska för alla medarbetare. Utbildningarna har 
medfört att de allra flesta blivit medvetna om miljösituationen och att organisatio-
nen behöver arbeta med frågorna, ”sen finns det ju alltid några tjurskallar då.”252  

Hyresbostäder  

Att minska energianvändningen med mer än bara tekniska lösningar är en väl ut-
bredd tanke hos Hyresbostäder som arbetar på ett brett plan med information och 
påverkan. En del av utvecklingen i Hyresbostäder är att det förut handlade mer om 
teknik och fastigheten berättade den ansvarige för stadsdelsutvecklingen. Idag 
arbetar Hyresbostäder mer kundfokuserat än tidigare och ambitionen är att i första 
hand fokusera på människan och hyresgästen. Den stora utmaningen är också bete-
endefrågan för såväl hyresgäster som medarbetare: 

 
Ja alltså beteendefrågorna alltså det är ju dom som är roliga. Alltså det är 
dom som är svåra. Sätta in en teknisk apparat och sen kan du bara trycka på 
en knapp på datorn, oj vi minskade utsläppen, vad bra vi köper det. Men här 
handlar det om människor av kött och blod och mer eller mindre deprimera-
de eller har engagemang för andra frågor. Så det gör det hela oerhört mycket 
mer komplext.253 
 

Projekt för att öka energimedvetenheten bland hushåll  
Ett pågående projekt hos Hyresbostäder är Energijakten som är ett samarbete med 
Norrköpings kommun. Det handlar om att projektet valt ut ett antal fokushus ur 
fastighetsbeståndet där de boende i sin tur ska arbeta aktivt som energijägare. Syf-
tet med projektet är att hyresgästerna ska sänka sin energianvändning, att påverka 
och stötta hyresgästerna samt bli en förebild för övriga fastigheter hos Hyresbostä-
der. Den el-ansvarige berättade att det är först nu organisationen har uppmärksam-
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mat frågan om så kallade beteendeförändringar. Hyresbostäder har inte tidigare 
haft fokus på användningen inne i lägenheterna om hyresgästerna har egna el-
abonnemang eftersom organisationen har uppfattat att ansvaret inte ligger på dem. 
Energijakten står därför för lite av ett nytt tankesätt berättade den el-ansvarige.254 
Det är dock svårt att se något direkt resultat på per hus eftersom eventuella resultat 
blir utslagna på alltför många fastigheter ansåg energisamordnaren.255  

Flera medarbetare ansåg också att en viktig del i miljöarbetet är att få de boen-
de delaktiga och få med dem i de projekt som pågår. Ny och mer energisnål teknik 
måste kombineras med ett förändrat beteende för att få till en förändring menade 
affärsområdeschefen.256 Energijakten kan på så sätt ge en förståelse för energian-
vändningen som på sikt kan ge en energibesparing.257 Stångåstaden ansåg också att 
beteendeförändringar är viktigt, samtidigt som tekniska lösningar också måste 
betraktas som avgörande:  
 

Och det är ju en, tyvärr tror jag det är ganska mycket en teknikfråga, för att 
det är en så otroligt komplex fråga för individen att ta ställning till så att vi 
löser inte det genom folks initiativ.258 

 
Hyresbostäder arbetar också med, som lagen om energideklaration säger, att sätta 
upp informationen från energideklarationerna i respektive fastighet för att visa 
husets energianvändning. Det är också ett sätt att försöka öka medvetenheten hos 
hyresgästerna och kan skapa en diskussion, väcka intresse och öka medvetenheten 
hos de boende om energifrågor i stort ansåg den VVS-ansvarige. Grannars påver-
kan är en viktig del, ”Storebrors öga har en väldig förmåga att kunna få folk att 
göra det som ska” menade den VVS-ansvarige.259 Affärsområdeschefen berättade 
annars att det enda påtryckningsmedel som Hyresbostäder har är att ge böter till 
dem som exempelvis kontinuerligt felsorterar sina sopor.260 Referensorganisatio-
nen Stångåstaden berättade också att de ibland kanske måste gå ett steg längre än 
att bara informera, även om förhoppningen var att det ändå är lättare att uppmuntra 
än att piska: 
 

Nej alltså jag tror på stenhårda krav. Alltså i förlängningen kanske det inte 
ska behövas men för att få upp medvetenheten om att det faktiskt finns otro-
ligt smidiga alternativ, så måste vi tvinga folk att göra det, tråkigt nog.261 
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Bristande vilja och kunskap bland hyresgästerna en stor utmaning 
Samtliga intervjuade medarbetare i Hyresbostäder lade stor uppmärksamhet på att 
de boendes energiförståelse är en viktig del. Det stora arbetet i framtiden menade 
den tekniska chefen för BoTeknik är att ta ett ansvar ”för att lära våra hyresgäster”: 

 
Det är, istället för att vi bara skruvar överallt va så måste man alltså, vi måste 
ha en dialog med våra hyresgäster.262 
 

Uppfattningen hos flera medarbetare i Hyresbostäder var att fler och fler hyresgäs-
ter blir mer medvetna om miljö- och energifrågor. Det gör att de ställer lägre krav 
på exempelvis innetemperaturen. Det finns klart uppsatta regler för hur många 
grader det ska vara i lägenheterna, vilket hyresgästerna har godtagit. Vissa har ändå 
svårt att acceptera lägre temperaturer och hyresgästernas behov skiftar där de äldre 
ofta vill ha varmare. Två lägenhetsreparatörer berättade också att en del hyresgäs-
ter kan tycka det är kallt trots att det är 25 grader inomhus.263 En energitekniker 
ansåg att temperaturen bör ligga så lågt som det bara är möjligt, ”ju lägre tempera-
tur man kan hålla, desto bättre är det för isbjörnarna”. Det är dock en utmaning att 
också få hyresgästerna att förstå det.264 Hyresgästerna måste vara förstående när 
Hyresbostäder vill att det ska vara 21 grader i lägenheterna menade energisamord-
naren, ”nåt mer tror jag inte riktigt på”. Det är ett viktigt jobb att ”sätta ner foten” 
att det är 21 grader som gäller oavsett klagomål, även om det är ett tufft arbete.265 

Den tekniska chefen för BoTeknik uppfattade att många hyresgäster fortfarande 
är omedvetna om energifrågor eller bryr sig helt enkelt inte om det. Det handlar 
bland annat om att få människor att förstå att energi kostar pengar.266 En energi-
tekniker uttryckte en liknande åsikt: 

 
Nej men det jag har suttit och sagt, det är ju det som brukar kallas för SBF, 
sunt bondförnuft. Det är ju ganska självklara saker egentligen alltså, eller 
hur alltså. Ju lägre man kan ha temperaturen inomhus desto mindre energi 
drar det och tvärtom. Men det är nog inte alla som förstår sig på det men det 
är ju ganska självklart.267 

En uppfattning var att människor generellt är slarviga och släcker inte efter sig och 
har teven på även när de inte tittar. Kunskapen om vad elektroniska apparater drar 
och kostar i el finns inte alls bland hyresgästerna menade en lägenhetsreparatör, 
”… dom tänker inte”.268 För vattenanvändningen är också beteendet och omedve-
tenheten det största problemet berättade den tekniska chefen för BoTeknik. Utma-
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ningen är att ”få folk att förstå att det kostar pengar” och badpooler på sommaren 
är en stor bov i dramat.269 Den el-ansvarige var inne på samma linje: 

 
Vem tycker att vatten var dyrt? Vatten var väl inte dyrt, det kostar väl ingen-
ting med vatten. Här spolar vi ner renat friskt vatten ja så folk kan dricka. Jag 
menar det är ju inte klokt, och nu kostar det 16 kronor kubiken så att det är 
pengar det med nu.270 

 
Okunskap hos hyresgästerna hur ventilation fungerar är också generellt utbredd 
menade två lägenhetsreparatörer. Hyresgäster förvärrar ofta ventilationsproblemen 
genom att de bland annat stänger ventiler för att minska drag även om effekten 
istället blir att draget ökar från fönstren. Lägenhetsreparatörerna uppgav att de 
brukar ge tips och säga till hyresgäster hur det går att göra istället. De menade 
samtidigt att när de går in och exempelvis lagar en droppande kran skulle de kunna 
ge tips och prata om hur det går att spara vatten. Hyresgäster är också generellt 
sena att anmäla läckande toastolar och andra fel i lägenheterna som skulle kunna 
minska vattenanvändningen. Lägenhetsreparatörerna ansåg att anledningen är att 
de boende inte förstår vad de åsamkar, eller inte bryr sig om sin användning.271  
 
Utmaning med mångkulturella områden 
Hyresbostäder har många mångkulturella hyresgäster och nysvenskar. Det är och 
har varit en utmaning, bland annat i samband med renoveringen och den individu-
ella mätningen i Ringdansen, eftersom alla hyresgäster inte förstår hur systemet 
fungerar berättade Hyresbostäders affärsområdeschef.272 Att få ut information på 
flera språk och skapa förståelse bedömde den tekniska chefen för BoTeknik fortfa-
rande vara den största utmaningen i området.273  

Det har varit svårt att nå ut till nysvenskar och sprida information så att alla för-
står att de kan påverka sina egna kostnader. För att få bukt med problemet har 
Hyresbostäder haft kurser i Ringdansen, både skriftliga och muntliga, och även 
gjort punktinsatser hos enskilda hushåll. I området Ringdansen finns också mer 
personal på plats som kan förklara hur systemet fungerar och besvara frågor. 
Språkförbistringar är ett annat problem i relationen mellan hyresgäst och Hyresbo-
städer.274 Nysvenskar kan också vara ovana att bruka den teknik som i Sverige ses 
som självklar menade den tekniska chefen för Boservice. Det är därför en utma-
ning att arbeta med integration och öka förståelsen för användningen av tekniska 
lösningar.275 Det finns idag en anställd i företaget som bara arbetar med integra-
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tionsfrågor.276 Ett pågående projekt är ”Gränslöst” för att hjälpa nya svenskar in i 
samhället och försöka lära dem hur det går att skapa en bättre miljö. Syftet är att 
påverka beteende och förmedla information berättade den tekniska chefen för Bo-
Teknik.277  
 
 
Specifikt arbete med stadsdelsutveckling 
Hyresbostäder skiljer sig från de andra fallstudieföretagen genom att de arbetar 
mer specifikt med stadsdelsutveckling. Att arbeta med sociala frågor är en viktig 
uppgift för Hyresbostäder utöver förvaltningen av fastighetsbeståndet. Stadsdelsut-
veckling innebär att förändra de stadsdelar som redan funnits under en lång tid men 
som inte fungerar så bra berättade den ansvarige för stadsdelsutvecklingen. Det kan 
beröra områden med flera vakanser eller sociala problem. Att utveckla en stadsdel 
handlar om att få upp attraktiviteten och populariteten för området. Arbetet går ut 
på att förbättra kommunikationen mellan de boende i ett område och stimulera dem 
till engagemang och ansvar. Den ansvarige för stadsdelsutvecklingen poängterade 
skillnaden mellan hur kommunalägda bostadsbolag och privata fastighetsägare kan 
resonera eftersom kommunalägda bolag generellt innehar en mer komplex roll: 

 
När det gäller privata, jag kan bara säga vad jag sett, så alltså de privata är ju 
inte speciellt intresserade av den typen av stadsdelsutveckling som vi jobbar 
med. Det är dom inte, för jag menar dels så är vi ett allmännyttigt bostadsfö-
retag och har ett ansvar för att bygga en stad och utveckla en stad. Sen så har 
ju vi mycket längre horisonter på vårt sätt att jobba. En privat fastighetsäga-
re måste ju säkert analysera varje enskild fastighet och vad dom klarar av att 
bära i form av investeringar och sånt. Alltså det är liksom inte deras roll att 
bygga samhällen, alltså bygga stadsdelar. För ju vi kan ju tänka i termer av, 
vi går ju så långt att vi sträcker oss till att säga att herregud, ungdomarna har 
ingenting att göra eller graden av arbetslöshet är väldigt hög och man be-
härskar inte språk och så vidare. Vi får ju ofta ta konsekvenserna av det fak-
tumet, alltså det påverkar oss i och med att vi har svårt att kommunicera 
med våra kunder. Det påverkar oss genom att många människor är dagledi-
ga, kan ägna mycket tid åt att diskutera sitt boende och sånt där. Vi får ju 
konsekvenserna av det men det är väldigt sällan som… Alltså en privat fas-
tighetsägare skulle inte gå in och börja jobba med åtgärder för att få männi-
skor i arbete och sånt här men det kan vi tänka oss att ta initiativ till, även 
om vi inte rent formellt har uppdraget eller gör det heller. Vi drar igång pro-
cesser i alla fall för det, det gör vi. Vi bygger samhällen.278 

 
Intern information och påverkan 
Den interna informationen om miljö- och klimatmedvetenheten förmedlas idag 
bland annat genom ett intranät där en energitekniker uppgav att det finns ”hur 
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mycket information som helst”.279 Informationsspridning sker också genom infor-
mationsmöten två gånger per år där alla diskuterar planer för kommande år och vad 
som är viktigt. I de speciella projekten finns representanter från olika avdelningar 
som i sin tur har till uppgift att sprida information till sin yrkesgrupp. Inför varje 
projekt går det ut en förfrågan vilka som vill delta i projektet för att fånga upp 
intresserade medarbetare i alla delar av organisationen berättade affärsområdesche-
fen.280    

I de områden där fastighetsskötsverksamheten ligger ute på entreprenad har 
kvartersvärdarna ansvaret för den kontinuerliga kontrollen av entreprenörerna. 
Kvartsvärdar och entreprenörerna håller återkommande möten där Hyresbostäder 
kontrollerar arbetet och att entreprenören följer generella regler, samt diskuterar 
miljö- och energifrågor berättade affärsområdeschefen.281 Den tekniska chefen för 
BoTeknik berättade att innan entreprenörerna som arbetar i lägenheterna får börja 
arbeta, måste de gå igenom hur de ska uppträda och hur andan är hos Hyresbostä-
der.282 Referensorganisationen MKB ställer i sin tur ett särskilt energikrav gällande 
transporter vid entreprenader. Där delas bostadsområdena och entreprenörerna upp 
geografiskt för att minska transporterna för respektive entreprenörer till bostads-
områdena.283  

Ståhl  

Miljöarbetet hos Ståhl startade redan för fem år sedan med inhyrda konsulter som 
skulle arbeta fram ett sätt för företaget att arbeta med miljöfrågor. Det visade sig 
inte vara alldeles enkelt eftersom frågorna inte blev prioriterade i det dagliga arbe-
tet enligt marknadschefen.284 Miljöarbetet hamnade istället i pärmar som företaget 
glömde bort. För att få en bred förankring för miljöarbetet i hela företaget blev 
strategin att istället börja med att förankra miljöfrågorna i hela organisationen till 
att börja med för att försöka väcka det personliga intresset i vardagen hos alla med-
arbetare berättade en fastighetschef:  

 
Så att då funderade vi mycket på hur vi ska liksom, hur vi ska få oss själva 
att förstå det här. Så i gjorde det här på det mer personliga planet. Du, jag. 
Hur vi beter oss i våran vardag, personliga vardagen, privatpersoner allt-
så.285 

 
Intern information och påverkan 
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För drygt ett och ett halvt år sedan vid tidpunkten för intervjuerna startade ett stort 
projekt med fokus på miljöfrågorna, där första prioritering var att förse medarbetar-
na med kunskap och försöka skapa ett intresse hos dem berättade marknadschefen. 
Arbetet har skett och ska ske fortlöpande med kunskapsspridning på ett systematise-
rat sätt för alla medarbetare. Det handlar om att försöka påverka och förändra före-
tagets interna arbete och medarbetarnas beteende. Att engagera människor är ett 
viktigt bidrag för att ha möjlighet att påverka miljön och förändra företagets arbete 
berättade marknadschefen. Det börjar alltid med den enskilda medarbetaren och hur 
alla enskilt påverkar vardagen som privatpersoner.286 Fastighetschefen var av samma 
åsikt: 

 
Men vi har ju som du förstår börjat på den här moraliska nivån först. Jag som 
människa ska förstå det här eftersom det inte är en instruktion som jag ska 
följa, såhär jaha man vet inte vad man gör riktigt. Så först att få all personal 
att förstå det här vad man gör för någonting, varför vi gör det här.287 

 
Arbetet har gått ut på att med personliga och visualiserade exempel berätta för med-
arbetarna vad det går att göra för miljön som enskild individ. Fastighetschefen berät-
tade att anledningen till det är att alla måste förstå varför företaget arbetar med miljö 
på ett visst sätt. Det är inte bara är att följa en uppsatt instruktion, medarbetarna 
måste också förstå varför miljöarbetat är viktigt.288  

 
Ja men börja med att själv tro på saker och ting och inte, alltså genuint tro på 
det annars så fungerar det inte, då blir man genomskådad.289 

 
Extern information och att ställa krav 
Ståhls ställer vissa krav på sina hyresgäster, som att de ska ha en miljöpolicy berät-
tade vice VD. De flesta hyresgäster har också varit positiva på grund av en omtan-
ke om miljön. För Ståhls företagskunder är det negativ marknadsföring att inte 
vilja delta i miljöarbetet, vilket kan vara en viktig anledning menade vice VD. 
Information om miljöarbetet förmedlas på så sätt i första hand till kunder och hy-
resgäster.290  

 
En indikation att Ståhls kunder är nöjda med företagets miljöarbete och eventuella 
krav är genom nöjd-kund-index, NKI, som inte har inte förändrats sedan miljöarbe-
tet intensifierades berättade en fastighetschef.291 Lundbergs å andra sidan ställer 
inga krav och arbetar inte specifikt med beteendefrågor med sina hyresgäster utan 
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anser det vara upp till hyresgästerna.292 En annan referensorganisation, Einar 
Mattsson, arbetar inte heller specifikt med beteendefrågor utåt utan såg de främsta 
möjligheterna att energieffektivisera på tekniksidan.293 

Klövern  

Klövern arbetar mycket med att försöka ha en nära personlig kontakt samt att ha en 
dialog med sina hyresgäster angående miljö- och energifrågor. 
 
Dialog med hyresgästerna 
På enheten i Norrköping skickar Klövern ut information till sina hyresgäster ge-
nom Klövernbladet som kommer ut tre gånger per år. Klövernbladet har ofta har ett 
tema där miljöfrågor kan vara en viktig punkt. Årsredovisningen är också ett verk-
tyg där kunder och hyresgäster kan läsa om miljöarbetet,294 vilket också referens-
organisationen Lundbergs använder.295 Övrig kontakt med hyresgästerna sker ofta 
via direkta möten där man pratar och diskuterar energiåtgärder och eventuella 
besparingar. Vid exempelvis en temperatursänkning i en lokal försöker Klövern 
informera och hitta gemensamma lösningar för ett bra arbetsklimat: 

 
Det är ju egentligen en ömsesidig situation man hamnar i där. Vi vill spara 
och dom vill ha det bra också då, så är det ju.296 

 

 
Bild 7. Klövernbladet 
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Initialt sker en dialog med hyresgästerna om att försöka sänka energianvändningen 
när de tecknar nya avtal. Parterna försöker då tillsammans hitta en lösning för hur 
det går att hålla nere energianvändningen. Kontrakten kan exempelvis styra när 
ventilationen ska vara igång och liknande åtgärder.297  Referensorganisationen 
Magnentus berättade också att när de renoverar och gör i ordning en lokal till en 
hyresgäst diskuterar de energifrågor.298 

Enhetschefen på Klövern menade att energi börjar bli dyrt och alla parter vill 
hålla nere kostnaderna. Idag är det inte är svårt att prata miljö med kunderna efter-
som energibesparing generellt handlar om att minska kostnaderna men också att 
vara rädd om miljön.299 Att spara energi är också en viktig punkt för Lundbergs 
som menade att det finns mycket pengar inblandade som gör det lönsamt för alla 
att arbeta med energifrågor.300 Referensorganisationen Einar Mattsson såg också 
energipriset som en väsentlig del av fastigheternas driftkostnader vilket automa-
tiskt gör det till en viktig fråga.301 

Det händer ibland att kunder hos Klövern ifrågasätter vissa energieffektivise-
rande åtgärder, men det sker också att kunder ”ligger på” och vill spara mera. Den 
driftansvarige ansåg därför att arbetet består av en tvåvägskommunikation mellan 
företag och kund.302 Storförbrukare kräver exempelvis ett extra arbete. Enhetsche-
fen menade att de också kan sänka sin energianvändning som med mer energisnål 
belysning eller att optimera ventilationen, även om deras dagliga verksamhet är 
energitung. Klövern behöver samtidigt systematisera arbetet med storförbrukarna 
genom att kartlägga vilka de är och vad det går att göra med dem.303 En husvärd 
uppgav samtidigt att kunderna inte är så bra på miljöfrågor och det är svårt att få 
gehör från dem. Kunder efterfrågar inte energisparande åtgärder utan det handlar 
mer om komfortfrågor.304 Lundbergs upplevde att kunderna ibland frågar om före-
taget arbetar med miljöåtgärder även om hyresgästernas egen användning är upp 
till dem att själva arbeta med.305 Einar Mattssons fokuserade också mer på arbete 
med tekniken i energiarbetet.306  

 
Intern information och påverkan 
Enhetschefen på Klövern berättade att bolagets sätt att arbeta med energifrågor 
samtidigt hjälper organisationen att ständigt ha miljö och energifrågorna i rygg-
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märgen på alla medarbetare. Miljöarbetet måste pågå ständigt och finnas med på 
agendan.307 Einar Mattsson nämnde också informationsspridning bland medarbe-
tarna som en viktig del: 
 

Nej det gäller att försöka sprida det så mycket som möjligt att alla är med-
vetna om det i sitt dagliga liv.308 

 
Lundbergs uttryckte en liknande uppfattning att miljöfrågorna ständigt är aktuella 
på högsta nivå i företaget, mycket för att det är en så pass stor ekonomisk post som 
det är.309 
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Samarbeten och nätverk 

HSB Östra 

HSB Riksförbund är ett stort nätverk för HSB Östra där alla regionföreningar är 
med och fungerar som ett stöd för miljö- och klimatarbetet. Riksförbundet håller 
bland annat utbildningar och har nätverk för ett flertal områden. HSB Östra har 
sedan till uppgift att sprida information vidare till sina bostadsrättsföreningar om 
det kommer upp något i nätverken som kan gynna dem.310 

Det sker relativt lite utbyte och jämförelser med andra regionala HSB-
föreningar även om driftchefen för Boservice önskade att föreningarna skulle när-
ma sig varandra mera för utbyten och samarbeten. Det ligger i kulturen inom HSB 
att varje förening arbetar på sitt sätt och lär inte så mycket av varandra menade 
driftchefen för Boservice, till skillnad från många andra företag.311 

HSB Östra bedriver lite eller inget samarbete med miljö- och energiaktörer 
inom kommunen uppgav VD ”[…] för vi tycker att vi kan energifrågorna bättre än 
dem”.312 Avdelningschefen för bygg & teknik berättade att de ändå är med i Agen-
da 21 men är inte aktiva medlemmar.313 Norrköpings kommun och Eon har också 
anordnat ett antal träffar kring avfall och VVS-frågor som HSB Östra har deltagit i. 
Den ansvarige för Hyresfastigheter skulle gärna se ett nätverk inom Norrköping för 
miljö- och energifrågor där det går att utbyta kunskap och erfarenheter.314 

Hyresbostäder 

SABO-nätverket är ett verktyg för Hyresbostäder där det går att utbyta erfarenhe-
ter och kunskap med andra kommunala fastighetsbolag. SABO-nätverket är också 
ett instrument för att kunna bedriva benchmarkingprojekt med liknande företag på 
andra orter i landet. 315 SABO anordnar konferenser där olika tekniker kan mötas 
för att utbyta erfarenheter och få feedback, bland annat om individuell mätning.316 

Flera medarbetare berättade också att andra företag i regionen är till hjälp för 
utbyte av erfarenheter, men direkta jämförelser sker i mindre utsträckning. Det 
handlar också mycket om personliga och informella kontakter. Den el-ansvarige 
efterfrågade samtidigt mer direktkontakt med andra fastighetsföretag för dem som 
arbetar mer operativt.317 
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Flera medarbetare i Hyresbostäders menade att organisationen ligger relativt långt 
fram i sitt energiarbete vid jämförelser med andra bolag i Norrköping. ”Nej men 
jag tror ju att vi är bäst” menade den VVS-ansvarige.318 I ett större perspektiv vid 
jämförelser mellan Hyresbostäder och andra SABO-företag var åsikten att andra 
ligger betydligt före även om de kan vara större med mer resurser.319 Den tekniska 
chefen för BoTeknik ansåg ändå att Hyresbostäder halkat efter i jämförelse. Det 
gällde exempelvis arbetet med miljöinvesteringar i befintlig bebyggelse och miljö-
certifiering av lägenheter.320 Stångåstaden å sin sida uppgav att de inte prioriterar 
att jämföra sig med andra bolag med avseende på energianvändning från statistik 
än så länge. Förhoppningen är att energideklarationerna ska göra lättare att jämföra 
sig med andra företag.321 

SMHI är en samarbetspartner för Hyresbostäder när det kommer till väderstyr-
ning och information.322 Utbyte och samarbeten sker också med Norrköpings 
Kommun vilket affärsområdeschefen tyckte var positivt. Gemensamma aktiviteter 
och projekt för att sprida information är ett exempel på samarbete med kommunen: 
 

Vi gör också mycket sådana saker tillsammans och det skapar ju då ett bättre 
samarbetsklimat och man gör mycket ihop, det tycker jag också ger bra sig-
naler utåt i samhället.323  
 

Ståhl  

Att få till samarbeten med aktörer i regionen inom miljöfrågorna är inte svårt med 
anledningen att ”de gör ju bort sig när den inte vill vara med i det här” nämnde 
vice VD hos Ståhl.324 För alla samarbeten och upphandlingar ställer också Ståhl 
kravet att samarbetspartners eller organisationer ska ha en medveten miljöplan eller 
miljöpolicy. Om de inte har det måste de skaffa en för att få ett kontrakt. Det visar 
att Ståhl har motiv och ekonomiska incitament för ett långsiktigt samarbete berät-
tade fastighetschefen, och hittills har inte någon organisation sagt att de inte ställer 
upp.325 För att föreningar ska få sponsring ska de också ha en miljöplan för att få 
några pengar.326 

Ett pågående samarbete är ett deltidsprojekt med Eon som behandlar miljöfrå-
gor. Ståhl finns bland annat omnämnda i Eons tidning och har varit med i PR-
events anordnade av Eon. Vice VD berättade att det är bra för Eon att veta vad 
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Ståhl gör eftersom Eon är en stor samarbetspartner som elleverantör och är också 
engagerade i energibesparande projekt.  Vice VD såg inte heller ett problem med 
Eons trovärdighet i att de försöker spara in på något de själva säljer. Eon hjälper 
istället till att kontrollera användningen med exempelvis tydligare och mer specifi-
ka fakturor ansåg vice VD.327 Agenda 21 är en annan aktör som Ståhl varit i kon-
takt med och det finns planer för hösten 2009 att kontoren ska bli Gröna kontor 
berättade marknadschefen.328  

Klövern 

Den driftansvarige berättade att Klövern inte har några direkta samarbeten med 
andra aktörer, men kommunen är ändå alltid en slags samarbetspartner som är 
inblandad i företagets arbete. Kommunen ser exempelvis till att företaget följer 
lagar och regler när det kommer till miljö- och energiåtgärder som exempelvis 
OVK-besiktningar eller PCB-inventeringar. Klövern har dock inte deltagit i några 
andra evenemang kommunen anordnat. Eon är ett annat stöd i arbetet och ger hjälp 
och stöd när det behövs. Eon är också leverantör av både elen och värmen.329 Refe-
rensorganisationen Magnentus har även deltagit informationsmöten anordnande av 
Eon på energisparområdet. Fastighetsägarna är en annan aktör som Magnentus har 
kontakt med som arbetar aktivt med information och ska hålla i seminarier på 
energiområdet:  

 
Jag tror man kan dra lite lärdom faktiskt där på något sätt. För det är en vik-
tig fråga, det inser ju alla.330 

 
Klövern deltar inte i övrigt i någon forskning och utveckling men energioptimera-
ren ansåg att företaget gärna ställer upp med fastigheter för forskning och skulle 
också själva kunna formulera projekt och problem för att studenter ska få insyn i 
företaget. Det skulle kunna visa att Klövern är ett attraktiv arbetsgivare och samti-
digt hjälpa till att lösa problem med exempelvis energislukande hus.331 
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Framtida planer och visioner 

HSB Östra 

HSB Östra har idéer på en egen vindkraftspark i framtiden. Tidigare har organisa-
tionen haft planer på att sätta upp vindkraftverk i Norrköping men det visade sig 
inte vara tillräckligt lönsamt. Planerna finns ändå kvar och det pågår också en stor 
diskussion inom Riksförbundet att gå samman och bilda ett bolag med avsikt att 
bygga vindkraftsparker på lämpliga ställen. Problemet är att det fortfarande är svårt 
att räkna hem rent ekonomiskt menade avdelningschefen för bygg & teknik. El-
priset är fortfarande för lågt. Frågan har samtidigt ett stort symbolvärde som gör att 
idéerna finns kvar.332 Driftchefen för Boservice ansåg att det skulle vara roligt för 
HSB att ligga i framkant och kunna peka på att de faktiskt byggt en vindkraftsan-
läggning och vilken effekt den ger:  

 
Alltså det måste vara konkret för att det ska gå att sälja in faktiskt så någon 
måste ju börja någonstans.333 

 
Det finns planer på att föra in mer energisnåla alternativ för HSB Östras fordons-
park. Idag är de flesta fordon i förvaltningen bensinbilar, men tanken är att köpa in 
biogasbilar nästa år. Med fler biogasbilar ska HSB Östra också kunna marknadsfö-
ra sig genom att försöka vara ett föredöme och visa vilken betydelse transporter har 
för miljön, berättade driftchefen för Boservice.334 

För fastigheterna ansåg VD att det är viktigt att satsa på någon form av låg-
energihus. Svårigheten är att renovera gamla hus med restriktioner och redan givna 
förutsättningar vad det går att göra.335 Avdelningschefen för bygg & teknik trodde 
ändå att lågenergihus är ett vinnande koncept för framtiden.336 Referensorganisa-
tionen Riksbyggen håller också på att på riksnivå undersöka eventuella byggnatio-
ner av lågenergihus i form av passivhus.337 När det gäller byggnation av småhus 
för HSB Östra är målsättningen att också bygga lågenergihus: 

 
Vi tror att det inte kommer att vara något annat, det kommer inte att byggas 
någonting annat. Vi har ingen ambition att bygga någonting annat än låg-
energihus, vare sig det är flerfamiljshus eller enfamiljshus.338 
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För att fortsätta att få ner energianvändningen i befintliga lägenheter ansåg en 
fastighetsskötare att det går att sänka temperaturen i allmänna utrymmen och där-
med påverka de höga uppvärmningskostnaderna. De flesta fastigheter har hög 
innetemperatur och där går det att sänka temperaturen. Väderstyrning och natt-
sänkning är två viktiga hjälpmedel i det arbetet. För att spara vatten är det mest 
lönsamt att byta ut gammal teknik istället för att försöka reparera saker som sedan 
ändå kommer att gå sönder menade en fastighetsskötare.339 Riksbyggen ansåg att 
de har stora möjligheter att genomföra energisparande åtgärder genom att arbeta 
mer med ventilationsanläggningar och klimatskalet för fastigheterna.340 För refe-
rensorganisationen HSB Norr handlar arbetet inför framtiden om injusteringar av 
värmesystem där det finns stora besparingspotentialer.341 

HSB Östra arbetar inte aktivt med att införa något miljöledningssystem berätta-
de driftchefen för Boservice, även om det förmodligen kommer i framtiden.342 
Riksbyggen har redan tagit steget och är certifierade genom ISO 14001 efter beslut 
på riksnivå. Med certifiering följer en rad åtgärder som att byta ut alla bilar till 
miljöbilar, samt utbildningar för alla medarbetare.343 Driftchefen för Boservice hos 
HSB Östra hade samtidigt ingen övertro på certifieringar, det handlar mer om att 
tänka sunt och i andra tankar än tidigare för att få till förändringar på miljö- och 
energiområdet i organisationen.344  

Hyresbostäder 

För Hyresbostäder är belysningen en viktig punkt för framtiden och något organi-
sationen kommer att arbeta mer med. Glödlampans försvinnande kommer också att 
ge en hög arbetsbelastning menade den el-ansvarige. Med LED-tekniken kommer 
installering av nya armaturer, samtidigt som det kommer att innebära en tidsbespa-
ring med lampor som håller längre.345 Energisamordnaren ansåg att elanvändning-
en överhuvudtaget är en utmaning för framtiden eftersom den har en tendens att gå 
upp totalt i samhället beroende på en ökad apparatanvändning.346 

Hyresbostäder har vissa planer och idéer att börja producera egen energi.347 Det 
handlar i första hand om att företaget ska köpa in sig i vindkraft genom en ekono-
misk förening. Energisamordnaren undersöker också om det går att sätta upp verti-
kalkraftverk.348 Likt en annan fallstudieorganisation, HSB Östra, handlar det i stort 
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om att skapa publicitet i ett marknadsföringssyfte för Hyresbostäder. Referensor-
ganisationen MKB berättade att de i dagsläget har en egen solcellsanläggning som 
kom till i samband med ett solcellsbidrag som fanns vid tiden för installering. Sol-
cellerna är ett profilprojekt där syftet i första hand har varit att skapa marknadsfö-
ring eftersom det engagerar både de boende och den egna organisationen. MKB 
har också fortsatta planer på att satsa på att starta egen elproduktion.349  

Det finns planer på att arbeta vidare med individuell mätningen i flera områden 
hos Hyresbostäder. Det handlar om att hushållen kommer att få betala för sin egen 
varmvattenanvändning och att sätta upp en tempmeter för att mäta temperaturen i 
lägenheterna. Det handlar i första hand om 6 000 mätare och sedan blir det ytterli-
gare 4 000 om något år berättade miljösamordnaren. Vattenspar och att datorisera 
samt byta undercentraler är ett annat kommande arbete, samt att arbeta mer med 
klimatskalet. Många fastigheter har överhuvudtaget ett stort underhållsbehov ansåg 
energisamordnaren.350  

Hyresbostäder har också planer och visioner för att bygga nytt och energisnålt i 
projektet ”Staden vid Strömmen”. Affärsområdeschefen berättade att vid ett sådant 
eventuellt projekt är det viktigt att dra lärdomar av tidigare misstag och göra rätt 
från början för att få en hållbar lösning.351 Det finns också fler förslag på projekt 
med lågenergihus och passivhus, men de är än så länge bara på planeringsstadiet. 
Den VVS-ansvarige ansåg att det finns många energieffektiviserande åtgärder det 
går att göra vid nybyggnationer. Det är svårare att tillämpa dem på befintliga 
byggnader.352 

För framtiden kommer organisationen att fortsätta att arbete med beteendefrå-
gor och andra projekt utöver den rena fastighetsdriften eftersom det är en ny och 
prioriterad fråga berättade flera medarbetare i Hyresbostäder. Projekt och planer 
som pågår är exempelvis att skapa en bilpool och nyligen togs beslut om en mindre 
cykelpool.353  

Ståhl 

Ingen medarbetare i Ståhl nämnde att det finns några större planer eller byggnatio-
ner för framtiden. En målsättning för framtiden är dock att certifiera sig berättade 
vice VD.354 Byggprojektet Strömsholmen är en vision för framtiden berättade en 
fastighetschef. Om det blir av så kommer Ståhl att i så fall använda ny teknik. 
Samma fastighetschef hade också visionen att i framtiden bygga hus som levererar 
lika mycket energi som de använder, eller att sätta solfångare på bostadshusen. Än 
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så länge har Ståhl resonerat att de inte är redo att genomföra sådana åtgärder, trots 
att tekniken finns. 355  

Klövern 

Samtliga medarbetare i Klövern uttryckte tillförsikt till Klöverns framtida energi-
arbete och att det finns mycket att göra. På belysningssidan kan organisationen 
bland annat arbeta mer med rörelsevakter och lågenergibelysning berättade en 
husvärd. Andra åtgärder inför framtiden finns inom ventilationsområdet, men där 
behöver företaget genomföra större investeringar.356 Ett pågående arbete som 
kommer att fortsätta i framtiden är att successivt byta ut servicebilarna till miljöbi-
lar.357  

Än så länge har Klövern riktat in sitt nuvarande arbete med att spara energi på 
små åtgärder i det dagliga arbetet som organisationen har kompetens för. Energiar-
betet har stegvis intensifierats utan att Klövern för den skull haft något ”jätteper-
spektiv”. En anledning är att företaget försökt undvika att basera arbetet enbart på 
visioner. Det handlar istället om att verkställa saker för att på så sätt få det att bli 
intressant och få med sig hela organisationen. Enhetschefen ansåg vidare att för att 
kunna utöka energiåtgärderna måste organisationen utvidga sin egen kompetens 
och samtidigt ta in spetskompetens från andra håll.358  

En metod som Klövern börjat använda i vissa fastigheter och som energiopti-
meraren trodde på för framtiden är en reglerprincip som innebär att fastigheten i 
högre grad tar till vara på den ackumulerade energin som finns i väggarna i fastig-
heterna. Energioptimeraren trodde också överhuvudtaget på mer behovsinriktade 
installationer för framtiden, som koldioxidstyrning eller mer behovsanpassad venti-
lation.359  

Klövern håller på att undersöka möjligheten att arbeta med Greenbuilding och 
det finns ett planerat bygge som kan anamma konceptet. Greenbuilding är en kvali-
tetsstämpel menade enhetschefen, men för att bli Greenbuildingcertifierad fastig-
hetsägare ska en viss del av fastighetsbeståndet vara Greenbuilding. Där är inte 
företaget än menade enhetschefen.360 I dagsläget finns det inga större planer eller 
intresse för exempelvis småskalig elproduktion eller liknande, ”man får förlita sig 
på de här stora jättarna ett tag till”, som är ”både på gott och ont”.361  
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KAPITEL FEM 

Drivkrafter för att spara energi  

– en jämförelse mellan olika typer av bolag 

I det här kapitlet redovisas drivkrafter och möjligheter för att arbeta med energief-
fektiviseringar i de fyra fallstudieföretagen. De nio referensföretagens drivkrafter 
för att arbeta med energisparande kommer vi här att relatera och diskutera i för-
hållande till samtliga fallstudieföretag. 

Energi som viktig och drivande fråga 
De fyra fallstudieföretagen såg alla miljö- och energifrågor som viktiga frågor att 
arbeta med i verksamheterna. VD på HSB Östra uttryckte särskilt att arbetet med 
att sänka energianvändningen och sätta miljöfrågorna i fokus är några av de vikti-
gaste frågorna att jobba med just nu. Energifrågorna är ”det viktigaste styrmedlet” 
för att kunna påverka föreningarna eftersom om inte energianvändningen sänks 
uppfylls inte klimatmålen. En anledning till detta är det centrala klimatmålet som 
HSB Östra bundit sig till och som kräver att organisationen genomför energieffek-
tiviseringar för att ha möjlighet att nå det ansåg VD.362 För att HSB Östra ska kun-
na sänka energianvändningen behöver organisationen arbeta med såväl tekniska 
lösningar som beteendeförändringar hos hushållen eftersom det är avgörande pa-
rametrar för att ha möjlighet att nå klimatmålen ansåg den ansvarige för Hyresfas-
tigheter.363  

Klövern har, liksom HSB Östra, också ett centralt beslutat miljömål som hela 
organisationen ska arbeta efter. Klöverns drivkraft att arbeta med energibesparning 
kan spåras tillbaka till ett centralt beslut från 2005-2006 som innebar att företaget 
ska bli bland de bästa fastighetsbolagen på miljöfrågor. Den högsta nivån i företa-
get tog beslutet som nu är spritt i organisationen och enheten i Norrköping drivs 
därmed av ett övergripande mål att utveckla miljöarbetet berättade driftchefen.364  

Hos fallstudieföretaget Hyresbostäder är också arbetet med att spara energi en 
mycket stark drivkraft i vissa delar av företaget. Energisamordnaren berättade att i 
Hyresbostäder är energifrågorna numer prioriterade och organisationen har arbetat 
fram en bra plan med åtgärder. Företaget har också många idéer, även om energi-
samordnaren berättade att ”jag tror inte man vet riktigt hur man ska nå fram, det är 
väl där man är just nu”.365  
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Ekonomiska incitament och kostnadsbesparingar 
Att arbeta med att spara energi uttryckte samtliga fallstudieföretag på ett eller annat 
sätt som ett medel för att sänka kostnaderna och spara pengar.  

Koppling mellan energi och ekonomi gör energifrågor centrala 

Hos Klövern berättade flera medarbetare att den viktigaste motorn i arbetet och den 
största anledningen till energieffektiviseringsarbetet är att minska kostnaderna. 
Motiven för att arbeta med energifrågor och energieffektiviseringar är både ett krav 
för miljön och en del i Klöverns ekonomiska krav ansåg driftchefen. 

 
Vi måste ju uppnå våra mål helt enkelt, det är ju egentligen… delvis är det 
ju miljömässigt. Alltså vi jobbar mycket mot miljön att vi ska ju sänka vår 
energianvändning, men det är ju egentligen prio ett att ha… miljötänket ska 
genomsyra hela organisationen där då. Sen så klart är det ju ekonomiska 
krav också, så det är ju dom två stora delarna då.366 

 
Hos referensorganisationen Lundbergs är också energifrågorna mycket centrala 
ända upp på ledningsnivå på grund av att energi är en stor utgiftspost och blir där-
med en viktig fråga på grund av sin ekonomiska potential. Lundbergs ansåg att det 
ligger stora pengar i att försöka få ner energianvändningen och det är därför viktigt 
att satsa på energisparande åtgärder genom att minska kostnaderna och öka intäk-
terna. Klövern, såväl som Lundbergs har uttalade krav på återbetalningstid för 
energiinvesteringar, även om Lundbergs uppgav att de strikt arbetar efter princi-
pen. De har relativt hårda krav där återbetalningstiden ska vara fyra till fem år för 
att företaget ska genomföra en åtgärd. Om åtgärden har en längre återbetalningstid 
väljer organisationen istället ett billigare alternativ. När Lundbergs exempelvis ska 
göra en ombyggnation eller dylikt och valet står mellan ett energisnålt eller pris-
snålt alternativ, finns inget speciellt uttalat för vad de ska välja annat än principen 
att det dyrare alternativet ska ha en återbetalningstid på fyra till fem år för att det 
ska prioriteras.367  

Möjligheten att sänka företagets kostnader är också centralt hos referensorgani-
sationen Einar Mattsson. Att arbeta med att spara energi ses som att minska kost-
naderna och är ett viktigt mål i företagets arbete.368 Magnentus berättade också att 
ett långsiktigt mål med energiarbetet är att hela tiden försöka minska kostnader-
na.369 Till skillnad från de övriga aktörerna berättade Center Management att de 
som kommersiell förvaltare arbetar mer med intäkterna genom att fokusera på 
framgångsrika hyresförhandlingar snarare än att arbeta med energikostnaderna.370 
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Ekonomi är viktigt men inte allt 

Fastighetsföretagen ägda av kommuner nämnde också potentialen att spara pengar 
i samband med att spara energi som en drivkraft i arbetet, dock inte helt i samma 
betydelse som organisationerna med ett mer uttalat vinstintresse. Fallstudieorgani-
sationen Hyresbostäder och referensorganisationerna MKB och Stångåstaden hade 
alla ett liknande synsätt till vad som avgör vilka energisparåtgärder de genomför. 

Hyresbostäder ska driva verksamheten med ett medvetet ekonomiskt tänkande. 
Den ansvarige för stadsdelsutvecklingen ansåg ändå att det inte är svårt att få eko-
nomiskt stöd av ledningen om han kan motivera projekten. Samtidigt måste det gå 
att ”hitta ekonomi i saker och ting” för att få ordentlig genomslagskraft för miljö-
projekten, även om det finns en stark vilja i organisationen att arbeta och utveckla 
de projekt som pågår. Åtgärder i områden som plötsligt blivit mindre populära är 
lättare att motivera och sedan prioritera för att försöka öka intäkterna genom färre 
vakanser. Budgetutrymmet är en del som bestämmer vad som går att göra, men det 
är inte allt. Organisationen genomför ändå insatser med en rimlig återbetalningstid 
eller som ger andra positiva värden.371  

MKB berättade att de försöker koppla energiåtgärder både till ekonomi och till 
miljövinster. När det är ekonomiska vinster iblandade i projekten är det lättare att 
driva igenom dem och få med ledningen. Att göra stora ekonomiska vinster är dock 
inte den viktigaste aspekten när MKB planerar energiprojekt, men likt Hyresbostä-
der är det alltid ett plus om det också går att få direkt ekonomisk lönsamhet i 
dem.372 Stångåstaden berättade också att vinster är en stark drivkraft för att spara 
energi. Företaget har samtidigt utrymme för kostnadskrävande energisparande 
åtgärder om det motiveras på ett bra sätt. Det är därför inte svårt att få igenom 
energisparande projekt trots att den ekonomiska kalkylen kanske inte ser så bra ut 
ansåg representanten för Stångåstaden. När ”tiden är mogen” är det alltid lättare att 
få igenom specialprojekt som kan ge mervärden, vilket gör att åtgärder ändå kan 
vara lönsamma på andra plan än rent ekonomiska: 
 

Vi kommer inte att rädda världen på att folk gör uppoffringar men jag tror, 
jag tror vi kan göra mycket för att liksom erbjuda attraktiva och smarta lös-
ningar som ger mervärden i form av stolthet och en känsla för att hjälpa till 
eller att göra något bra. För att det är klart det är en stark drivkraft att vilja 
göra gott, men kan man kombinera det med en ekonomi så är ju det fantas-
tiskt.373 

Att tänka långsiktigt 

Medarbetare i Ståhl berättade inte uttryckligen att ekonomiska vinster är en given 
drivkraft i energiarbetet även om det är en viktig faktor i andra termer. Ett generellt 
mål och en drivande tanke i Ståhl var istället långsiktighet. Företagets arbete angå-
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ende miljö- och energifrågorna ska ha långsiktighet som övergripande mål menade 
en fastighetschef. Ett långsiktigt arbete utstrålar en trygghet för hyresgäster och 
leverantörer att företaget kommer att finnas kvar och fortsätta arbeta i samma anda:  

 
Ju mer pengar vi kan spara desto mer kan vi ju göra med våra fastigheter, så 
det där är ju en win-win situation.374 

 
Ett långsiktigt miljöarbete ska vara en naturlig del i budgetarbetet och samtidigt 
inte låsa fast företaget i ett fastlagt mönster berättade marknadschefen för Ståhl 
eftersom arbetet bör vara flexibelt för yttre händelser. Det handlar om att inte byg-
ga nya eller särskilda strukturer för miljöarbetet. Frågan ska istället vara med i den 
dagliga verksamheten som redan fungerar slog marknadschefen fast.375 Klövern 
arbetar också med en långsiktig plan för sina fastigheter samt att miljöfrågorna 
alltid ska finnas med i budgetarbetet. Att ha med miljöfrågorna i ekonomiarbetet 
driver medarbetarna till att arbeta mot miljö- och energimålen i sitt dagliga arbete 
och att ständigt ha dem i åtanke menade den driftansvarige.376  

Driftchefen för Boservice inom HSB Östra hade funderingar på vad som egent-
ligen är lönsamt och vilket tidsperspektiv energibesparande åtgärder ska ha. Han 
menade att ekonomisk vinst i allt kan vara ett för kortsiktigt mål och lönsamheten 
för miljö- och energiåtgärder borde beräknas på längre sikt eftersom arbetet måste 
börja någonstans.377  

Medveten sparsamhet  

Medveten sparsamhet är en viktig ledstjärna som ska genomsyra fallstudieorgani-
sationen Ståhls verksamhet ansåg en fastighetschef. En medveten sparsamhet och 
kunskapen att veta vad det innebär för miljöfrågorna har drivit arbetet med att 
skapa en miljömedvetenhet hos medarbetarna. Det handlar bland annat om att inte 
slösa och istället utnyttja befintliga resurser, både materiella som ekonomiska: 
 

Det är inte så att vi ska sänka temperaturen i våra bostäder eller lokaler. Ut-
vecklingen ska gå framåt och vi människor ska få det bättre och bättre. Det 
är många som tror att vi ska liksom krypa tillbaks och få det sämre men så 
är det inte. Den här sparsamheten ska… Vi ska nyttja dom resurser till det vi 
vill ha dom. Vi ska inte slösa bort dom. Så medveten sparsamhet det kan 
man säga är det som är det övergripande målet för det här.378 
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Ligga steget före morgondagens efterfrågan 

En orsak till ett aktivt miljö- och energiarbete hos Ståhl är att det tillkommer kost-
nader i framtiden om inte företaget gör något idag. De kostnader som ett aktivt 
miljöarbete kan medföra ansågs därför generellt inte på högre nivå i företaget som 
ett problem eftersom det bara kommer att bli dyrare ju längre företaget väntar med 
att genomföra miljö- och energiåtgärder. Satsningar på miljöfrågor är därför är en 
investering inför framtiden menade marknadschefen, annars kommer inte Ståhl ha 
några hyresgäster i framtiden.379 

Att arbeta med miljö- och energifrågor är något som bara blir större och större 
menade marknadschefen hos Ståhl efter att ha gjort egna betraktelser av samhället. 
Han uttryckte en förvissning om att arbete med miljöfrågor ligger helt rätt i tiden. 
Allt fler människor kommer att börja intressera sig för frågorna menade marknads-
chefen, som drevs av övertygelsen att hyresgäster även kommer att efterfråga ett 
aktivt miljöarbete i framtiden: 
 

Jag kan inte säga att jag vet för det vet jag inte, men jag är övertygad. Jag är 
religiöst övertygad i min tro att det kommer att bli så.380 
 

Varumärkesstärkande arbete som ger konkurrensfördelar 
Att se miljö- och energiarbetet som en del i företagets varumärke var unisont en 
viktig drivkraft för de allmännyttiga bostadsföretagen i studien, främst för att göra 
mindre populära bostadsområden mer omtyckta.  

Den ansvarige för stadsdelsutvecklingen hos fallstudieorganisationen Hyresbo-
städer såg det nuvarande arbetet med miljö- och energifrågor i utsatta stadsdelar 
som ett sätt att göra stadsdelen mer attraktiv i konkurrensen med andra områden. 
Miljö- och energifrågor kan ge en konkurrensfördel i arbetet med att få fler hyres-
gäster och det är därför en avgörande fråga att anpassa sig till ett mer miljövänligt 
arbete. Företagets nya symbol, ”Du är hemma“ är en del för att utveckla Hyresbo-
städer som varumärke och sätta människan i centrum ansåg den ansvarige för 
stadsdelsutvecklingen.381 Att sprida miljöarbetet över hela företaget skapar också 
mervärden menade affärsområdeschefen. Att köpa in biogasbilar har varit dyrare 
men ökar samtidigt trovärdigheten för företaget.382 

Arbetet med miljö- och energifrågor hos Ståhl är ett sätt att presentera sig för 
kunder genom att visa att miljö- och energiarbetet är prioriterat och att företaget 
ligger långt fram i arbetet. Att visa på ett aktivt miljöarbete gör det lättare att få nya 
affärskontakter eftersom ingen kan vara mot det menade vice VD hos Ståhl. Poten-
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tiella kunder blir imponerade av miljöarbetet och är på så sätt en stor konkurrens-
fördel.383 

Referensorganisationen Stångåstaden nämnde, i likhet med fallstudieorganisa-
tionen Hyresbostäder, flera så kallade profilprojekt på miljö- och energisidan som 
företaget har genomfört med syfte att i första hand skapa marknadsföring. Arbete 
som kan skapa publicitet för företaget kan få extra resurser. Stångåstaden har ex-
empelvis nyligen byggt passivhus som hyresrätter som har gett publicitet och flera 
studiebesök. Ett annat så kallat profilprojekt är Tornetprojektet där företaget har 
lagt en hel del på marknadsföringskontot, ”så att där kan vi göra saker som inte är 
rakt av lönsamma” berättade representanten från Stångåstaden.384  

Högre krav från kunder och hyresgäster 

En viktig förutsättning för Ståhls miljöarbete är att hyresgästerna har börjat ställa 
krav och är intresserade av miljöfrågor. Hyresgästerna vill förmodligen göra ”det 
bästa möjliga nu när man informeras om att det är illa med jorden” menade vice 
VD hos Ståhl: 

 
Det är lättare för oss att hyra ut eller få affärskontakter och sådär när man 
kan prata om miljö. Det är ju ingen som kan säga: håller ni på med sånt där, 
det vill inte vi vara med om. Det säger man inte utan det är ju tvärtom.385  

 
Det är framförallt hyresgäster av lokaler som börjat ställa krav på energianvänd-
ningen, samtidigt finns det fortfarande de som inte bryr sig överhuvudtaget. Att 
spara energi är ofta en del av större företags egna miljöplaner berättade en fastig-
hetschef.386 Att från Ståhls sida vara engagerade i miljöfrågor såg därför vice VD 
som något av en förutsättning för att få stora företag som hyresgäster. Förr gick det 
att använda vilka gifter som helst utan att någon reagerade. Det går inte att göra 
längre, även om det görs på natten då ingen ser, ”men så gör man inte längre”. 
Uppfattningen hos vice VD var också att miljökraven växt fram och blivit allmänt 
accepterade i hela samhället.387 Lundbergs berättade också att det idag förekommer 
fler förfrågningar från hyresgästerna om företaget till exempel är miljöcertifie-
rat.388 Referensorganisationerna Magnentus och Center Management berättade 
också att några av deras hyresgäster har efterfrågat en miljö- eller energipolicy.389  

Energioptimeraren på Klövern upplevde också att det har skett en klar ökning 
av frågor från kunder och hyresgäster om energifrågor, som om sopsortering eller 
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vilken slags el Klövern köper in. Det sker dock få förfrågningar om fastigheten i 
sig: 

 
Men det är inte så himla många hyresgäster som liksom, som har så mycket 
funderingar om fastigheten egentligen. Dom jobbar med sitt och kör sitt 
race.390  

En överlevnadsfråga  

Ett aktivt energiarbete medför flera fördelar på marknaden och i samhället ansåg 
flera av fallstudieorganisationerna. Alla intervjuade hos Ståhl uttryckte en tillförsikt 
i att miljöfrågor är något som företaget måste ta på allvar och som det inte går att 
bortse ifrån. Flera ansåg att miljö- och energifrågor är en överlevnadsfråga för före-
taget: 
 

Styrelsen kan inte säga att det där vill vi inte pyssla med. Utan det liksom det 
är ett måste för att kunna existera i affärslivet tror jag att man är engagerad i 
även miljö. Man får inte strunta i det.391 
 

Miljö- och energifrågor är också väsentligt för framtiden och ”ett måste för att 
kunna existera i affärslivet” ansåg vice VD på Ståhl. Han gjorde bedömningen att 
miljö- och energifrågor är något Ståhl inte kan bortse från och företag som inte 
arbetar med frågorna kommer halka efter i utvecklingen: 
 

Jobbar man inte med miljö då är det liksom då är man inte med så länge till 
tror jag. Man behöver inte ligga först men ganska långt fram tycker jag man 
ska ligga, och det är kul.392 

 
Driftchefen för Boservice inom HSB Östra menade att det är viktigt att ligga i fram-
kant med miljöarbetet, som med ny teknik. Han hade visionen att om tio år ska alla 
ha platta hustak med solvärmepaneler. Det varmare klimatet kommer också att öpp-
na upp för nya möjligheter. Det är ett måste för framtiden att aktivt utveckla företa-
gets energilösningar ansåg driftchefen för Boservice: 
 

Om inte vi är i framkant, då är vi sålda, det gäller alla stort som smått fak-
tiskt. Så att ja man ska ligga först eller före helst, peka, gå den här vägen.393 
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Att inte marknadsföra energiarbetet 

Fallstudieorganisationerna Klövern och Ståhl arbetar inte aktivt med att marknads-
föra sitt miljöarbete för allmänheten. Hos Ståhl handlar det om att inte gå steget 
före och annonsera att något ska göras som kanske inte går att genomföra angåen-
de miljö- och energiarbetet.394 Anledningen är att miljöarbetet inte får bli ett mark-
nadsföringsargument berättade en fastighetschef.395 Det handlar först om att bygga 
upp det interna miljö- och energiarbetet för att sedan ha en möjlighet att komma 
vidare.396 Företaget ska inte heller stå längst fram i utvecklingen med nya innova-
tioner och det finns inte några profilprojekt att visa upp för allmänheten. Det hand-
lar istället om att först göra allt det går att göra inom den befintliga verksamheten 
innan arbetet kan gå vidare: 

 
Först alltså först är det liksom att lägga grunden för det och städa framför 
egen dörr.397 

 
[…] Innan vi överhuvudtaget har gjort någonting så ska vi inte tala om vad vi 
ska göra.398 

 
Klövern har likt Ståhl inte heller vidtagit några speciella åtgärder för att marknads-
föra sitt miljöarbete för allmänheten eller för att vara en förebild för andra. Det är 
också svårt att visa miljöarbetet för andra rent konkret annat än möjligtvis vid 
nyproduktion ansåg den driftansvarige.399 Klövern arbetar istället mer med den 
personliga kontakten med befintliga hyresgäster menade enhetschefen.400  

Att vara en förebild 

Den ansvarige för stadsdelsutvecklingen på Hyresbostäder poängterade att det är 
viktigt att företaget är en förebild för hyresgästerna i miljö- och energiarbetet. Det 
är därför viktigt att hålla en tillförlitlig profil eftersom det ger en trovärdighet till 
energiarbetet:  

 
Ja alltså annars blir det ingen trovärdighet överhuvudtaget, så enkelt är det. 
Det handlar om att liksom jobba väldigt mycket med oss själva, att förstå att 
folk gör inte som vi säger utan folk gör som vi gör, ungefär som barn gör 
inte som du säger utan barn gör som du gör.401 
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Referensorganisationerna Stångåstaden och MKB nämnde också vikten av att vara 
ett gott exempel. För Stångåstaden är det viktigt att vara en förebild i branschen för 
om företaget själv är en god förebild kan de också ställa krav på sin omgivning. 
Stångåstadens bilar är en symbol och ju fler miljöbilar företaget kör omkring i 
desto högre krav kan de ställa i upphandlingar på att entreprenörerna också ska 
köra miljöbilar menade representanten för Stångåstaden. Att få hyresgäster och 
entreprenörer att spara energi kan också skapa mervärden som bidrar till samman-
hållning och ett bra rykte.402  

Viktigt att intressera medlemmar och hyresgäster  
Flertalet organisationer i studien ansåg att de identifierat information till kunder 
och medlemmar som något av ett avgörande arbetssätt för att ha möjlighet att 
minska energianvändningen i organisationerna. Flera av HSB Östras medarbetare 
uttryckte att för att minska energianvändningen måste organisationen få med med-
lemmarna i arbetet. HSB Östra kan inte beordra bostadsrättsföreningarna att 
genomföra åtgärder och måste arbeta med andra verktyg. Avdelningschefen för 
bygg & teknik pekade speciellt på arbete med kunskapsspridning och upplysning 
gentemot bostadsrättsföreningarna för att överhuvudtaget ha möjlighet att minska 
energianvändningen.403 Referensorganisationen HSB Norr hade också en hög 
tilltro till kunskapsspridning och vikten av att få en spridning på kunskapsnivån. 
Det handlar om att sprida kunskap på alla nivåer och ständigt arbeta med utbild-
ning och information i alla delar av organisationen: 
 

Mitt mål är många gånger att försöka få en spridning också på kunskapsni-
vån. Men då pratar jag också spridning ifrån företagsledningar och styrelser 
ner till alltså gräsrotsnivå. För att vi måste fram dit innan man kan börja nå 
resultat. Vi måste få så bred kostnadsmedvetenhet som möjligt och energian-
vändningsmedvetenhet.404

 

 
MKB ansåg att även om arbetet med att engagera och informera hushållen är lite 
tungt och svårt, påverkar beteende och boendestruktur ändå energianvändningen 
och arbetet med att påverka energianvändningen i lägenheterna kan därför göra 
stor skillnad.405 

Att ha en öppen dialog med hyresgästerna 

Flera medarbetare i Hyresbostäder ansåg att organisationen måste prioritera dialog 
och diskussioner med hyresgästerna om energianvändningen för att ha möjlighet 
att påverka hyresgästerna. Att arbeta med inflyttningsbesök för alla nyinflyttade i 
företagets bostäder var en idé för att försöka skapa en dialog med hyresgästerna. 
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Förhoppningen var att det kan ge hyresgästerna insikt hur de kan påverka sin ener-
gianvändning.406  

Gårdstensbostäder ansåg också att arbete med beteende och information är en 
förutsättning för att organisationen ska lyckas med att minska energianvändningen 
i området. Att ha en dialog med hyresgästerna är centralt i energiarbetet eftersom 
det är en nyckel för att nå hushållens beteende. Gårdstensbostäder arbetar både 
med skriftlig och muntlig information samt möten som ett komplement för att 
kunna nå ut till alla hyresgäster. Muntlig information och personlig kontakt kan 
förtydliga skriftlig information och genom erfarenhet har ett bra arbetssätt varit att 
knacka dörr hos hyresgästerna. Det handlar också om att hela organisationen måste 
vara engagerad och aktiv i informationsarbetet menade representanten från Gård-
stensbostäder.407 

Ett stort personligt engagemang  
Samtliga intervjuade medarbetare i fallstudieorganisationen Ståhl uttryckte ett 
stort personligt intresse och engagemang för miljö- och energifrågor i allmänhet. 
För många medarbetare har miljö- och energifrågor också blivit viktigt som pri-
vatperson. En representativ åsikt var att engagerade medarbetare tänker på vad de 
gör privat och detta påverkar i sin tur andra till att också tänka på miljön och sitt 
beteende i vardagen.408 Skepticism mot överdriven konsumtion och att det finns 
andra långsiktiga värden som är viktigare nämnde exempelvis en fastighetschef, 
som också drev ett privat energiprojekt genom att bygga ett eget lågenergihus.409 
Marknadschefen uttryckte också ett stort personligt engagemang genom förändra-
de vanor och privat konsumtion som att exempelvis köra biogasbil. Det behövs ett 
personligt intresse hos medarbetarna för att ha möjlighet att påverka människor i 
vardagen menade marknadschefen.410  

Så gott som samtliga intervjuade medarbetare i Ståhl uppfattade också att mil-
jön är en viktig och prioriterad fråga för företaget. Kunskap om miljöfrågor och 
kunskapsspridning är ändå något som organisationen kan bli betydligt bättre på 
ansåg marknadschefen, även om mer kunskap om miljöfrågor inte är den enda 
lösningen eftersom det kan också begränsa: 
 

Jag har förstått också ibland att det är en fördel att inte kunna för det begrän-
sar ofta. För man kan ge sig på saker som man inte har en aning om ja det 
går inte. Det är klart att det här går, det här ska vi fixa. Och sen sätter man 
igång och så går det. Men alltså har man begränsningar, eller insikt och kun-
skapen ja men det här är för jobbigt, det här är för besvärligt, det här kom-
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mer ju inte att fungera. Så att jag har bestämt mig för att inte lära mig nå-
gonting utan bara köra.411 

 
Flera medarbetare inom HSB Östra uttryckte också ett stort privat energiintresse 
där flera har byggt egna miljövänliga energilösningar för det privata hemmet. 
Driftchefen för Boservice berättade att han alltid försöker att hålla sig uppdaterad i 
frågorna och läsa det som finns även privat.412 Uppfattningen hos referensorganisa-
tionen Riksbyggen i Norrköping var att alla medarbetare har en medvetenhet om 
miljöfrågorna, speciellt de som arbetar specifikt med energifrågor. Det finns inga 
officiella krav att medarbetarna ska vara medvetna om energi- och miljöfrågor, 
men frågorna ”sitter i ryggmärgen” hos dem som arbetar med frågorna ansåg re-
presentanten för Riksbyggen.413 

Medarbetare hos Hyresbostäder nämnde också att det finns ett stort personligt 
engagemang i miljöfrågorna bland några medarbetare, både i yrkesrollen som i 
privatlivet. En energitekniker uttryckte särskilt flera egna idéer för hur det går att 
arbeta för att sänka energianvändningen i företaget. Miljö- och energifrågor driver 
medarbetare på flera plan och de försöker i sin tur att sprida kunskap i sin närhet: 
 

Det var inte länge sen jag retade upp mig på en av mina grannar igen, det 
var här när det var Earth Day. Skulle släcka lyset och sånt mellan 8 och 9 på 
kvällen. Och jag gjorde ju allt på tv: n och allting, utom mulltoan och kyl 
och frys då. Så gick jag ut och skulle se hur grannarna gjorde. Det lös ju i 
varenda stuga alltså. Jag var den enda som gjorde det, det tycker jag var då-
ligt alltså.414 

 
Att också sprida information och kunskap bland medarbetarna identifierade samtli-
ga företag i studien som en viktig del i miljö- och energiarbetet, där en representa-
tiv kommentar av representanten från Einar Mattsson var att:  
 

Nej det gäller att försöka sprida det så mycket som möjligt att alla är med-
vetna om det i sitt dagliga liv.415 

 

                                                 
411 Marknadschef, Ståhl 
412 Chef för Boservice, HSB Östra 
413 Riksbyggen 
414 Energitekniker, Hyresbostäder 
415 Einar Mattsson 





Hinder 

 83

KAPITEL SEX 

Hinder för att spara energi  

– jämförelse mellan olika typer av bolag 

Både de fyra fallstudieorganisationerna som de nio referensföretagen upplevde att 
det finns en varierande grad av hinder och svårigheter i arbetet med att spara 
energi. För att reda ut hindren kommer här både fallstudieorganisationerna som 
referensorganisationernas hinder att identifieras samt jämföras och diskuteras i 
relation till varandra. De hinder som står i centrum är främst direkta ekonomiska 
hinder, information och brist på relevant kompetens som i många fall är ett indi-
rekt ekonomiskt hinder. 

Inga hinder?  
Generellt uttryckte både de fyra fallstudieorganisationerna och de nio referensföre-
tagen att det finns saker som försvårar för energieffektiviseringsarbetet. Två fall-
studieorganisationer och en referensorganisation stack dock ut bland de övriga 
genom att de hade medarbetare som i stort sett inte ser några hinder. Ett genomgå-
ende tema i de flesta intervjuer med medarbetare hos Ståhl var att det inte finns 
några hinder överhuvudtaget för att arbeta med miljö och energi. En anledning som 
marknadschefen uttryckte var helt enkelt okunskap: 
 

Nej men det låter ju inte klokt. Nej men jag ser inga hinder för jag förstår 
dom inte. Alltså jag fattar inte vem, alltså vem? Det finns säkert någon gal-
ning i världen men, eller någon, det finns massa galningar i världen. Men 
alltså det går ju inte med sunt bondförnuft, alltså vem skulle kunna ha emot 
att inte naturen ska bli gladare? Det går ju inte att säga emot det och därför 
ser jag inget hinder.416 

 
Marknadschefen menade vidare att en stor del i energiarbetet handlar om att för-
ändra människors beteende, och för det finns inte heller några svårigheter.  

 
Det går att förändra vad som helst när människor bestämmer dig för det.417  

 
Gårdstensbostäder uttryckte en liknande åsikt som Ståhl, och ansåg att om viljan 
finns existerar inga hinder överhuvudtaget: 
 

Alltså fråga, människor som inte vill göra någonting dom ser alltid hinder. 
Engagemang och inflytande, delaktighet, det är det som det handlar om. Vill 
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man göra detta så finns det inga större hinder. Det är bara en viljesak. Man 
kan göra det på det enkla sättet, man behöver inte göra det komplicerat.418 

 
Energioptimeraren på Klövern såg inte heller några hinder för energiarbetet 
och menade att: 

 
 […] Men nej, jag ser inga hinder alls. Det är skitkul.419 

 
Även om vissa medarbetare i Ståhl, Klövern och Gårdstensbostäder hade 
svårt att finna hinder för energiarbetet beskrev ändå flertalet intervjuade 
medarbetare olika svårigheter med att utveckla energiarbetet. 

Ekonomiska hinder 
Att ekonomin är ett hinder för energieffektiviseringar är ingen självklarhet för 
Ståhl där flera medarbetare på högre nivå inte såg kostnader som ett hinder i mil-
jöarbetet. Två fastighetsskötare upplevde däremot att ekonomin är ett hinder när 
det kommer till vad som går att genomföra, särskilt vid större åtgärder som byte 
av fönster eller ventilationssystem.420  

Energisamordnaren på Hyresbostäder berättade också att inställningen till 
energiarbete har förändrats och att det egentligen inte funnits några pengar för 
energiarbetet förrän de sista två åren, viket gjort att personalresurserna inte riktigt 
hunnit med: 
 

Jag menar det är ju först nu jag har haft tillfälle att jobba med det här, på ett 
bra sätt. Så därför har vi, vi har ju mer haft ordning och reda, vi har ju liksom 
inte jobbat så mycket med energin. För det första har det inte funnits några 
pengar, förrän de två sista åren egentligen. Då har man fått upp ögonen och 
ska man göra allt på en gång, det känner jag som ett litet problem just nu./…/ 
Jag har det här tänket alltså men man måste frilägga resurser.421 

 
Uppfattningen bland flera medarbetare hos Hyresbostäder var också att det finns 
en brist på ekonomiska resurser som stoppar upp genomförandet just när det gäller 
tekniskt baserade energisparande åtgärder. Organisationen har en strategi och vet 
vad de ska arbeta med men det är ekonomin som avgör. Med ökade resurser skulle 
organisationen exempelvis ha möjlighet att anställa medarbetare för att enbart 
arbeta med energisparande åtgärder och större energisparandeprojekt.422 Miljö-
samordnaren berättade också att avdelningen för energistyrning skulle behöva mer 
personal som arbetar med energistrategi för att kunna ”bli en stark avdelning och 
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kunna möta de här kraven”.423 Anledningen till bristande resurser beror också på 
att Hyresbostäder prioriterar åtgärder på olika sätt menade den el-ansvarige: 

 
Det är… allt handlar om pengar. Det är alltså prioritering är det. Jag kan ju 
sitta på min kammare och tycka att hur tusan kan man byta namn nu till ”Du 
är hemma”, och så får inte fru Andersson några tapeter, vi har inte råd med 
det. Alltså det är ju min tanke i det här. Vi tänker ju alla olika.424  

 
För HSB Östra ansåg den ansvarige för Hyresfastigheter att ekonomi är det enda 
hindret för att inte genomföra större energiåtgärder och att få till ett bättre helhets-
koncept. Problemet är HSB Östra inte har resurser för att lägga ut de pengar som 
större investeringar kräver.425 För bostadsrättsföreningarna är ekonomin den mest 
centrala frågan och avdelningschefen för bygg & teknik såg det som det största 
hindret för genomförandet av energieffektiviseringar.426 

Lågkonjunkturen stoppar upp arbetet 

Ekonomiska förutsättningar för energieffektiviserande åtgärder var inte generellt 
ett problem hos fallstudieorganisationen Klövern, men enhetschefen berättade att 
rådande lågkonjunkturen har en negativ påverkan på energiarbetet:  

 
Vi har en konjunktur idag som ändå påverkar så att säga pengamängden. Vi 
har inte samma möjlighet, vi måste också liksom jobba mycket med likvidi-
tet idag vilket gör att en del utav dom här energiprojekten måste man skjuta 
på för det är ganska stora kostnader för att få den där riktiga paybacken.427 

 
Energioptimeraren på Klövern såg generellt inga hinder överhuvudtaget men me-
nade att den enda svårigheten som finns för energiarbetet är i så fall läget på mark-
naden: 
 

Nej inte alls, inte ett enda en faktiskt. Nej det är öppen väg, det är bara att 
köra på. Vi har inga… För att överhuvudtaget få lite fart på marknaden kan-
ske. Nu har det stått lite stilla ett tag men det har gjort att energipriset har gått 
ner, tillgången… efterfrågan har ju minskat och tillgången har ökat.428  

Tid 

Hos Klövern är tidsbrist generellt ett stort hinder berättade flera intervjuade med-
arbetare i företaget. Tiden finns inte för att för det första projektera och sedan 
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genomföra stora energieffektiviseringar menade en husvärd.429 Tiden är också en 
bristvara när det kommer till att delta i exempelvis kommunala initiativ med ener-
gibesparing som huvudmål. Enhetschefen ansåg att hög arbetsbelastning är anled-
ningen till att Klövern inte driver några samarbeten gällande energibesparingar i 
dagsläget: 

 
Alltså hos oss är det nog så att vi har väldigt mycket att göra så att där är väl 
tiden ett hinder också. Att hinna med att jobba hårt med det här för att det 
kräver, det kräver tid om man ska göra rätt saker.430 

 
Magnentus, som kan klassas som en mindre referensaktör i jämförelse med övriga 
i studien, upplevde också att de inte har tid att fokusera på saker som energistati-
stik varje månad eller att arbeta djupare med information och beteendefrågor. 
”Eftersom vi är så få så har vi inte tid att fokusera på det.” Prioriterade områden är 
istället att i första hand försöka få alla lokaler uthyrda.431  

Större aktörer pratade också om tidsbrist. Referensorganisationen MKB ansåg 
att det i första hand är tiden som är det största hindret för att planera energisparan-
de projekt. Att sedan få igenom ekonomiskt stöd för projekten är inte så svårt så 
länge det är ”någon slags affärsmässighet bakom det hela” berättade MKB, även 
om organisationen inte hinner med att genomföra så mycket som många kanske 
skulle vilja göra.432 Hos Hyresbostäder såg den VVS-ansvarige också tid som en 
stor bristvara i verksamheten.433 Affärsområdeschefen för Hyresbostäder instämde 
och menade att det finns lite eller ingen tid för särskilda åtgärder utöver den dagli-
ga verksamheten, även om det finns ett uttryckligt intresse för det.434  

Svårt att engagera och organisera hela företaget  
Hos HSB Östra ligger energifrågorna lågt på dagordningen menade driftchefen för 
Boservice, till skillnad från VD som ansåg att frågorna har högsta prioritet, vilket 
visar på en splittrad mening i föreningen om hur prioriterade energifrågorna egent-
ligen är. Driftchefen för Boservice menade vidare att det inte riktigt finns något 
engagemang att förändra och byta ut äldre teknik mot mer energisnål. Det gäller 
även för HSB Östras hyresfastigheter.435  

Den ansvarige för stadsdelsutvecklingen inom Hyresbostäder menade att det är 
svårt att få med alla medarbetare på det arbete som pågår. Hela Hyresbostäder 
behöver en ökad förståelse och kunskap om miljö- och energiarbetet. Tidigare har 
det mest handlat om att bara förvalta fastigheterna, men idag handlar det om så 
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mycket mer som att ”höja blicken” och se att arbetet innehåller flera aspekter.436 
Energisamordnaren berättade att han också har svårt att få gehör för att det behövs 
mer personalresurser för att arbeta med uppföljning och feedback på energistyr-
ningsenheten, ”jag har försökt förmedla men det är ingen som lyssnar”. Han mena-
de att det behövs en bättre kommunikation och ett mer organiserat arbete med att 
bland annat hålla nere temperaturen i lägenheterna. Uppdelningen hur organisatio-
nen ska sköta och dela upp projekt är inte heller helt klar. Det handlar om att fast-
ställa och tydliggöra rollen mellan beställare och utförare och därmed BoTekniks 
roll i energiarbetet menade energisamordnaren, ”nej så att det är att få till en bra 
organisation, det är väl det som ligger i fatet just nu”.437 

Referensorganisationen HSB Norr berättade också att det från början varit en 
kamp för att väcka organisationens intresse angående energieffektiviseringar men 
idag är inställningen generellt positiv. Arbetet med att få upp frågan till ledningen 
har varit hårt men nödvändigt menade representanten för HSB Norr, med åsikten 
att energifrågor är mycket av en ledningsfråga. Energifrågorna har samtidigt fått 
hjälp genom en högre status i samband med miljödebatten. En fara är dock att göra 
energifrågorna till en tjänstemannaprodukt och utestänga de som praktiskt arbetar 
med fastigheterna som ändå för det mesta vet vart problemen finns.438  

Ägare utan intresse för fastigheterna 

Energioptimeraren på Klövern ansåg att alla fastighetsägare inte har samma intres-
se för fastigheterna och vissa genomför inga åtgärder alls:  

 
Det finns ju bolag som utpräglat bara ser till att hålla kåkarna under armarna, 
och så köper de och säljer och räknar med en värdestegring där emellan. Vil-
ket jag tycker är väldigt besynnerligt. Jag har pratat med något av bolagen 
där VD har sagt rakt till mig att nej vi gör inga investeringar mer än absolut 
nödvändigt. Det tycker jag är sådär…439 
 

Referensorganisationen Center Management, som arbetar med förvaltning av fas-
tigheter åt fastighetsägare, upplevde att intresset för energioptimering, både från 
utländska som från svenska fastighetsägare, har varit relativt litet och de genomför 
få energirelaterade åtgärder:  

 
Tyvärr har det varit så att fastigheter har varit en handelsvara precis som kal-
songer så man har liksom köpt och sen har man överhuvudtaget inte priorite-
rat förvaltningen för att man har liksom köpt och sålt och köpt och sålt. Så att 
det har varit en väldigt konstig värld. Och när man då vet att man ska äga en 
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fastighet, alltifrån fem månader till 20 månader så bryr man sig liksom inte 
om den. Man lagar med tejp och plastic padding och så kör man liksom.440 

 
Det pågår just nu ändå en liten förändring berättade representanten för Center Ma-
nagement. Med anledning av finanskrisen och högre krav vid lån för investeringar 
har fastighetsmarknaden stagnerat de senaste 1,5 åren. Det medför att ägarna be-
håller sina fastigheter längre och det blir plötsligt mer intressant att också skapa 
resultat på driften där det tidigare inte spelat någon roll om det varit ett driftun-
derskott eftersom det gick att ta igen med ett högt försäljningsvärde. Nu är det mer 
intressant för fastighetsägarna att också förvalta ekonomiskt fördelaktigt. Fastig-
hetsägarna har dock inget specifikt intresse av miljö- och energiarbete annat än om 
det kan resultera i ett bra driftnetto och ett positivt ekonomiskt resultat: 

 
Jo men jag upplever också på det viset att om fastighetsägaren har tio miljo-
ner över och han ställs inför två alternativ; ett att man gör någon form av 
energioptimering, eller alternativ två man gör en hyresgästanpassning, så tar 
dom hyresgästanpassning i 99 fall av 100.441 

 
Hyresgästerna har istället det större intresset för energioptimeringar, speciellt om 
de håller på att certifiera sig. Ointresset från fastighetsägarnas sida gör samtidigt att 
det inte är prioriterat från Center Managements sida att arbeta med att spara energi 
i någon högre grad.442  

Energioptimeraren på Klövern såg ett stort hinder i de fastighetsägare som inte 
har ett långsiktigt ägande som mål eftersom det försvårar arbetet med att sänka 
energianvändningen i fastighetssektorn: 

 
Jag tror om vi finge bort de här lycksökarna som köper en kåk och har den 
något år och säljer den vidare. Så kommer en ny lycksökare som försöker 
samma sak. Fick vi bort dom och fick ett långsiktigt fastighetsägande på i 
princip alla fastigheter så skulle våra energimål vara ganska lätt nåbara.443 

Kompetens saknas för att få till förändringar 
De flesta organisationerna upplevde att de saknar eller har en viss brist på kunskap 
om vad energifrågorna egentligen innebär i det långa loppet. Ett annat uppenbart 
problem var upplevelsen att flera organisationer saknar kompetenta medarbetare i 
energifrågorna. 
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Frånvaro av teknisk energikompetens 

Fallstudieorganisationen HSB Östra utmärkte sig särskilt genom att flertalet med-
arbetare påpekade kunskap och kompetens som ett problem. Avdelningschefen för 
bygg & teknik hos HSB Östra trodde att en anledning till att energifrågorna hittills 
inte varit så högt prioriterade är för att de bland annat kräver både ett visst tekniskt 
intresse som kunskap.444 Driftchefen för Boservice ansåg att kompetensen och 
kunskapen är mycket låg inom företaget angående exempelvis ny teknik, även om 
flera medarbetare har ett stort privat intresse. Idag finns ingen speciell medarbetare 
eller organisation inom HSB Östra som enbart arbetar med energifrågor, till skill-
nad från Riksbyggen i Norrköping som har en separat energiavdelning. Den ansva-
rige för Hyresfastigheter menade att det är något som HSB Östra också borde titta 
på eftersom organisationen behöver öka sin kompetens på området.445 För att för-
söka täppa igen lite av kunskapsluckan finns planer på att anställa medarbetare som 
enbart ska arbeta med frågor rörande energibesparande åtgärder.446 Den ansvarige 
för Hyresfastigheter ansåg också att HSB Östra inte har tillräcklig kompetens för 
att organisationen ska kunna bli en professionell aktör gällande energifrågor: 

 
Alltså man måste ha någon person som kan jobba med miljöfrågorna, det är 
jag övertygad om inom en sådan organisation som vi är. Vi kanske inte be-
höver en person för HSB Östra, men att det finns en resurs som är tillgänglig 
för oss, antingen från riksförbund eller också ifrån någon gemensam resurs 
för flera föreningar, Linköping eller Nyköping eller vad det nu skulle kunna 
vara. Det tror jag är ett måste för att man ska orka jobba med dom här frå-
gorna. För har man det breda uppdraget som jag har så kan man inte dyka för 
djupt i alla frågorna. Då drunknar man ganska snabbt, så det behövs någon 
form av stöd alltså, sakkunnigt stöd, det är jag övertygad om.447 

 
En fastighetsskötare inom Boservice hos HSB Östra ansåg också att avsaknaden av 
specialistkompetens inom värme- och ventilation är ett problem: 

 
Så vi har inte så mycket sådant idag utan det ligger ofta på en speciell firma 
som man ringer till om det blir problem. Men sen skulle vi kunna ha mer 
skötsel, jag skulle kunna ha det här men tyvärr är det så då. Och det är lite 
synd för att ju mera aktörer man bjuder in utifrån, alla vill ju mjölka före-
ningarna på pengar och så ofta så är det väl så att man, ja här måste vi bygga 
om det här aggregatet.448 
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Kompetens som inte tas tillvara? 

Likt HSB Östra identifierade flera medarbetare i Hyresbostäder att ett internt hin-
der är att organisationen i många fall saknar kompetens för att arbeta med tekniska 
frågor angående energi och miljö i organisationen. Från flera håll uttrycktes ett 
behov av att knyta till sig extern specialistkompetens beroende på projekt. Samti-
digt framkom åsikten att det finns och har funnits kompetens inom företaget inom 
främst det tekniska området. Organisationen har dock inte använt kompetensen 
fullt ut. En energitekniker uppfattade att erfarenhetsåterföring har en negativ klang 
i vissa delar av organisationen som inte vill ta till sig den kunskap som kanske 
redan finns.449 Den el-ansvarige pekade på samma problem och menade att det 
startade i och med BoTekniks frånkoppling från Hyresbostäder som huvudorgani-
sation. Nu när Hyresbostäder köper tjänster av BoTeknik ansåg den el-ansvarige 
att det förmodligen är lätt att istället köpa in tjänsterna från annat håll. Han ansåg 
också att Hyresbostäder hyrt in konsulter i vissa renoveringsarbetet utan att de 
egna medarbetarna på området blivit tillfrågade:  

 
Vi hade en byggavdelning då som tyckte att de skötte det där själva och sen 
förlita sig på alla konsulter då. Det där har vi lidit av längre tid. /…/Och det 
är då vissa typer av projektledare som tycker att det där det fixar vi själva 
och det. Jaja det är ett dilemma vi har levt med.450 

 
Den VVS-ansvarige i BoTeknik menade också att det finns en fara i att de som 
sköter det dagliga arbetet med tekniken och fastigheterna inte är med från början, 
eftersom det behövs för att få kunskapen hur nya installationer fungerar: 
 

Men det är ju också viktigt att vi som ska jobba med skötseln och den dagli-
ga driften av de här grejerna, att vi är med på hur det funkar och vilket mål 
man har, och har rätta kontakterna ut om det är så att det inte funkar. Alltså 
det är ju viktigt att det inte blir… dom som bygger och vi som förvaltar… 
utan… att det där funkar om man… man vet varför man provar grejer och 
alltså hur man ska hantera det om det inte fungerar.451 

 
En annan allmän åsikt som framkom hos Hyresbostäder var att företaget behöver 
lägga ner mer arbete på att analysera tidigare genomförda projekt och att själva ta 
hand om och utföra dem. Hyresbostäder lägger mycket på energieffektiviseringsåt-
gärder men de följs inte upp i den utsträckning de borde berättade den tekniska 
chefen för BoTeknik.452  

 
Det är också jätteviktigt när man då startar upp olika projekt att vi kan följa 
upp dem och se vad de har gett för resultat. För många gånger så startar man 
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upp och så gör man det och så… ja det var ju bra och så går man vidare… 
Men det har vi bestämt att vi måste vara mer på hugget vad gäller uppfölj-
ningen och se resultaten på de här olika projekten.453 

Brist på kunskap angående miljö- och kunskapsfrågor 

I stort sett i samtliga led av medarbetare inom fallstudieorganisationen Hyresbo-
städer ansåg att företaget har en brist på kompetens gällande arbetet med beteende-
frågor och miljö. Den ansvarige för stadsdelsutvecklingen berättade att det är be-
svärligt att arbeta med boende eftersom arbetet bygger på de boendes ideella enga-
gemang som kan vara svårt att förutse. Han menade att det inte finns tillräcklig 
erfarenhet i organisationen att hantera arbete tillsammans med boende. För att gå 
vidare behöver organisationen ta hjälp utifrån och det kommer också att ske angå-
ende arbetet med att sätta upp och nå energimålen, samt för att få fram en strategi i 
arbetet.454   

Hos Klövern berättade en husvärd att även om organisationen besitter teknisk 
kompetens, är det ändå svårt att veta vad som är bäst att göra eftersom det hela 
tiden kommer motstridig information i samhället vad som är bra och vad som är 
dåligt för miljön.455 Kunskap och kompetens är ett visst hinder i miljö- och energi-
arbetet menade också enhetschefen på Klövern.  Företaget har därför saknat ett 
större perspektiv på energifrågorna som har gjort att man fått ta små steg och un-
dersökt vad det går att genomföra.456  

Incitamentsproblem för entreprenörer 

Flera organisationer som köper in vissa energitjänster istället för att tillhanda-
hålla dem i den egna organisationen berättade att de stött på problem. Affärsområ-
deschefen på Hyresbostäder menade att entreprenaderna behöver utformas på ett 
sätt så att entreprenörerna vet vad de ska arbeta med. En effekt av att Hyresbostä-
der saknar egna tydliga och mätbara mål blir därför att det är svårt att ställa energi-
krav på entreprenörerna eftersom det inte finns något att mäta och jämföra med.457 
Den el-ansvarige ansåg att Hyresbostäder istället borde tillhandahålla fler energi-
tjänster genom den egna organisationen eftersom det kan medföra en ökad kontroll. 
Det finns samtidigt ingen sådan diskussion i företaget idag eftersom företagsled-
ningen har en annan uppfattning menade den el-ansvarige.458 

Driftchefen för Boservice inom HSB Östra uppfattade också, likt en affärsom-
rådeschef för Hyresbostäder, att det är svårt att formulera vad entreprenörerna ska 
göra för att spara energi. Han ansåg att utöver att sköta de ålagda uppgifterna är 
problemet att det finns för få incitament för entreprenören att komma med verkliga 
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förslag och lösningar vad som ytterligare kan ändras och förbättras i verksamhe-
ten.459 

Lundbergs gav exemplet att det kan vara svårt när entreprenörer genomför 
energisparande åtgärder att sedan hålla en låg användning. Det är lätt att energian-
vändningen börjar öka igen och detta måste Lundbergs då se efter med egna resur-
ser om inte entreprenören ser till att det sker. Ett krav för att energianvändningen 
ska stanna på en låg nivå är att entreprenörerna har incitament för detta. På så sätt 
ansåg Lundbergs att det kanske kan vara lättare att styra egna anställda till sådant 
arbete.460  

Nackdelar med driftsorganisation på entreprenad 

Referensorganisationen Stångåstaden, som i dagsläget har hela driftsorganisationen 
på entreprenad, ansåg också att det finns brister med att inte ha en egen driftsorga-
nisation eftersom det i entreprenörsavtalen bara finns vaga formuleringar om 
driftsoptimeringar och varför det är av gemensamt intresse. Ett problem är att 
Stångåstaden inte följer upp avtalen och det förekommer inga ekonomiska incita-
ment för entreprenörerna att verkligen arbeta med optimeringar eller komma med 
kreativa lösningar för att minska energianvändningen. Det är därför ett ständigt 
arbete att försöka få in förbättringsförslag från entreprenörerna som ändå innehar 
kunskapen vad det går att göra för att kunna spara energi. Stångåstaden vill därför 
sätta upp bättre incitamentsavtal med driftsorganisationen. Ett annat problem kopp-
lat till entreprenader är att mycket kunskap om fastigheterna försvinner när entre-
prenörer kommer och går. Det kan dock vara en styrka att ”nytt folk som ser med 
fräscha ögon” kommer in, men det kräver att de har incitament att dela med sig av 
sin kunskap ansåg representanten för Stångåstaden.461  

För höga och orealistiska energimål 

Energisamordnaren i Hyresbostäder var tveksam till om företagets energimål är 
realistiska överhuvudtaget. Det är viktigt att det finns en strategi, men också att sen 
arbeta för att nå målen. Då är det bättre att ha mer realistiska energimål som går att 
nå, istället för att bara sätta mål utan förankring som kommunen har gjort ansåg 
energisamordnaren: 
 

Och de säger dom ju själv, nej jag hittade på någonting säger dom. Hur fan 
kul är det då? Måste ju veta vad man pratar om. Nu sitter dom och säger det, 
dom som har gjort det, nej jag hittade på nåt bara, det lät bra med 50% 
men…462 
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Det handlar istället om att sätta upp realistiska mål efter de resurser som finns 
eftersom ekonomiska medel har en tydlig koppling till hur mycket energi Hyresbo-
städer kan spara. Organisationen ska lägga 32 miljoner på energiåtgärder de kom-
mande åren och ett mer realistiskt mål är att det skulle kunna gå att spara 15-20 % 
till 2013, även om det kräver ett tungt arbete från både hyresgäster och medarbeta-
re i Hyresbostäder ansåg energisamordnaren.463 

Svårighet att skapa en energiförståelse bland hushållen  
Att konkretisera relationen mellan miljö och energi är ett grundproblem enligt 
flera organisationer. Den ansvarige för stadsdelsutvecklingen hos Hyresbostäder 
upplevde att det är svårt att få förståelse för energianvändningens betydelse. Så 
länge som det inte går att se ett samband mellan orsak och verkan i tydliga exem-
pel, ”det är fortfarande för abstrakt för gemene man att se den här kopplingen”. En 
utmaning är därför att förmedla information till alla hyresgäster för att skapa en 
förståelse för energiarbetet. Den ansvarige för stadsdelsutvecklingen uttryckte 
också en oro för svårigheten att göra miljö- och energifrågor till aktuella och vä-
sentliga frågor för hushållen. Det finns problem och utmaningar i vardagen för 
många hyresgäster som gör att energifrågorna kan överskuggas: 

 
Jag tror att vi måste också förstå att det finns så många människor i så 
många av våra stadsdelar där detta är en ickefråga.464 

 
HSB Östra såg också ett problem i att skapa förståelse för vad energianvändningen 
innebär. Människor förstår inte konsekvenserna av energianvändningen menade 
avdelningschefen för bygg & teknik, som upplevde det svårt att få gehör för att 
exempelvis sluta bygga hus för nära vattendrag trots att vattennivåerna förmodli-
gen stiger i framtiden.465 Andra samband är också svåra att förstå menade en fas-
tighetsskötare som ibland får i uppdrag av äldre människor i bostadsrätter att byta 
deras lampor mot en avgift. Det kan vara svårt att få människor att förstå varför de 
borde byta till lågenergilampor eftersom glödlamporna är billigare, även om låg-
energilampor har en betydligt längre hållbarhet och minskar kostnaden för hushål-
len för att en fastighetsskötare ska komma och hjälpa dem.466 Den ansvarige för 
Hyresbostäder ansåg vidare att hyresgästerna helt enkelt inte har något intresse för 
energieffektiviserande åtgärder.467 
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Saknar styrmedel för att påverka bostadsrättsföreningarna 

Att engagera och få med bostadsrättsföreningarna angående energieffektiviseringar 
är ett avgörande problem ansåg samtliga organisationer, både fallstudieorganisa-
tionen som referensorganisationerna med förvaltningsavtal med bostadsrättsföre-
ningar. VD för HSB Östra beskrev att problemet ligger i att styrelserna i bostads-
rättsföreningarna är egna juridiska personer som helt äger frågan om eventuella 
energiåtgärder. Det HSB Östra kan göra är att vara goda föredömen och informera, 
vägleda och försöka påverka styrelserna. Instrument för att påverka bostadsrättsfö-
reningarna är underhållsplanen för fastigheten samt energideklarationen som kan 
fungera som måttstock för hur föreningen ligger till.468 

Riksbyggen i Norrköping har också problemet att försöka övertala bostadsrätts-
föreningarna att genomföra energisparande åtgärder. Styrelserna har heller inte tid 
att engagera sig i frågan och betalar hellre för en hög användning: 

 
Och det är som en sa, det spelar ingen roll. Det har vi råd att betala sa han. Vi 
behöver inte göra någonting, dom som bor här ska inte behöva frysa eller nå-
gonting, vi betalar det där. Men jag sa att det är onödigt att betala för någon-
ting som du kanske inte behöver betala för, du kan ju titta på det här. Nej nej 
skit i det där sa han, vi har råd att betala. Så det är lite olika.469 

 
Avdelningschefen för bygg & teknik i HSB Östra berättade att det hela tiden hand-
lar om att motivera bostadsrättsföreningarna rent ekonomiskt genom att energief-
fektiviseringar stabiliserar eller sänker energianvändningen, som i längden motver-
kar en höjning av månadsavgiften.470 I slutänden sitter ändå styrelsen på ekonomin 
och det är svårt att övertyga om åtgärder där investeringskostnaden initialt övervä-
ger den lägre energikostnaden menade VD.471 Avsaknaden av tillfälliga styrmedel 
för att påverka bostadsrättsföreningarna är även ett problem som identifierats på 
riksnivå inom HSB.472 Avdelningschefen för bygg & teknik ansåg vidare att ener-
gisparande åtgärder har relativt låg prioritet i föreningarna, även om energikostna-
den i äldre föreningar är den stora utgiftsposten. För nyare föreningar är räntor och 
lån den stora kostnaden, ”de orkar nästan inte tänka på något annat”. Det finns 
därför ett incitamentsproblem med arbetet att sälja in energisparande åtgärder me-
nade avdelningschefen för bygg & teknik: 

 
Vi som är intresserade utav energi och dylikt, vi får inte samma tyngd som 
om vi hade varit bankmän. Kommer jag och erbjuder 0,5 % lägre ränta på 
deras lån så ger det mer pengar. Det är ett bekymmer.473 
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Okunniga eller åldrande styrelser kan stoppa upp energiarbetet 

Ett problem hos Riksbyggen i arbetet med att försöka påverka bostadsrättsföre-
ningarna är den höga medelåldern i styrelserna. Det gör att det kan vara svårare att 
förankra nya idéer ansåg representanten för Riksbyggen.474 En fastighetsskötare 
hos fallstudieorganisationen HSB Östra uttryckte en liknande åsikt och menade att 
tankesättet mellan föreningarna angående energisparande är mycket varierat. Äldre 
föreningar med en i genomsnitt hög medelålder tycker ofta det är bra som det är 
och orkar inte engagera sig: 
 

Många styrelser är väldigt så att säga till åren gångna många styrelseledamö-
ter, och dom vill inte ändra på någonting då för dom tycker att det är bra som 
det är. Det är lite synd då för att jag menar ofta när man får in till exempel, 
om man har en styrelse och så får man in några yngre, då börjar det ofta hän-
da saker. Och yngre är väl lite mera just det här med att man ser att man kan 
tjäna pengar.475 
 

En viktig orsak till att det är svårt att få bostadsrättsföreningarna att investera är 
okunnighet menade HSB Norr. För att försöka få bukt med problemet finns ett 
förslag att varje föreningsstyrelse ska ha en person som är ansvarig för energifrå-
gorna. Problemet är att det inte är stadgebundet och därmed inte obligatoriskt.476 
Riksbyggen ansåg också att styrelserna i bostadsrättsföreningarna inte har kunska-
pen vad som är bra åtgärda i fastigheterna och har inte full förståelse för vad som 
kan vara lönsamt att genomföra.477 

Organisatorisk uppbyggnad gör skillnad? 

Flera medarbetare i HSB Östra framförde uppfattningen att ett centralt villkor för 
HSB Östras arbete är HSB: s uppbyggnad. Avdelningschefen för bygg & teknik 
uppfattade organisationen som en upp och nedvänd triangel där medlemmarna är 
ägarna som bestämmer och ger order. De regionala HSB-föreningarna är i sin tur 
en servicefunktion till bostadsrättsföreningarna. Riksförbundet är längst ner i tri-
angeln och ska vara ett stöd till de regionala föreningarna. Det pågår ett stort arbete 
centralt med miljö- och energifrågor på riksnivå, men Riksförbundet kan på så sätt 
inte komma med direktiv till de regionala föreningarna vad de ska göra. Samma 
sak gäller för de regionala HSB-föreningarna gentemot bostadsrättsföreningarna 
berättade avdelningschefen för bygg & teknik.478 

Riksbyggen ansåg att de ändå har lyckats relativt bra med att sälja in energief-
fektiviserande åtgärder, till skillnad mot HSB Östra.479 Både HSB Östra som Riks-
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byggen påpekade att organisationernas uppbyggnad kan vara en förklaring. HSB 
består av 33 helt självstyrande ekonomiska föreningar. Riksbyggen består å sin 
sida enbart av en ekonomisk förening för hela Sverige, vilket skulle kunna göra att 
det lättare att pressa ut bestämmelser och regler till de regionala kontoren. Inom 
HSB berättade också den ansvarige för Hyresfastigheter att det är svårare att 
genomföra projekt och överenskommelser eftersom det inte finns några krav på att 
de regionala föreningarna måste anamma det som Riksförbundet föreslår.480 

Energiföretagen och fjärrvärme 
Flera av fallstudieföretagen hade uppfattningen att energiföretagen är aktörer som 
i viss mån stoppar upp och hindrar utvecklingen av energieffektiviserande åtgär-
der. Ett exempel är fjärrvärmen, även om flera medarbetare i samliga fallstudiefö-
retag ansåg att fjärrvärmen är den bästa uppvärmningslösningen just nu ur miljö-
synpunkt. De flesta fastigheterna i organisationerna har också fjärrvärme.  

Ofördelaktigt utformade fjärrvärmetaxor ger färre incitament att spara 

Enhetschefen på Klövern såg utformningen av fjärrvärmebolagens taxor som ett 
externt hinder för energibesparningar och gör att det inte riktigt är lönsamt att 
spara energi. Många energibolag släpar efter i utvecklingen och fastighetsföreta-
gen måste ligga på för att ändra inställningen och öppna upp för andra uppvärm-
ningslösningar menade enhetschefen.481 Energioptimeraren på Klövern poängte-
rade också särskilt fjärrvärmebolagens taxor som en faktor som stoppar upp ener-
giarbetet:  
 

[…] Det tenderar att bli så att den rörliga kostnadsdelen av vad vi som fas-
tighetsägare kan påverka kontra den fasta delen, det tenderar att bli större fast 
del och mindre rörlig del. Om det vore så att fördelningen vore annorlunda så 
skulle vi spara energi mer. Det skulle kunna vara drivkraften. Det finns nå-
gon som säger såhär att det är ingen idé för att det är så liten rörlig del och så 
stor fast del så att det är inte säkert att investeringen går ihop ens. Går inte 
investeringen ihop då är det inte många som gör något.482 

 
HSB Östra påpekade att med lågenergihus som drar mindre värme sjunker fjärr-
värmebolagets intresse att sälja energi. Det gör att anslutningsavgifterna blir höga 
och det blir mindre fördelaktigt att välja fjärrvärme. Avdelningschefen för bygg & 
teknik såg luftvärmepumpar som det alternativ till fjärrvärmen som är mest kost-
nadseffektivt, även om det kan skapa ett elberoende som inte heller är optimalt. En 
annan idé från samma medarbetare var istället att ha en braskamin med biobränsle 
som värmekälla i varje fastighet där det inte finns fjärrvärme. Samtidigt är det 
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kontroversiellt genom att det luktar och att det går att elda andra saker än vad som 
är tänkt i dem.483 

Referensföretaget HSB Norr menade att fjärrvärmen har i flera fall medfört ett 
lägre energipris, men det är inte bara positivt eftersom det också har bidragit till att 
det från början varit ett tungt jobb att börja arbeta med energieffektiviseringsfrå-
gor. En orsak till att bostadsrättsföreningarna i vissa fall har saknat viljan att inve-
stera i energisparande åtgärder beror också på resonemanget att om energianvänd-
ningen minskar kommer bara fjärrvärmebolaget att höja taxorna.484 Avdelnings-
chefen för bygg & teknik på HSB Östra pekade också på att ett lågt energipris är 
ett hinder för annan miljövänlig teknik, som vindkraft. 485 

Energioptimeraren på Klövern såg helst någon form av regeringsbeslut för att 
få till stånd en ändring av utformningen av fjärrvärmebolagens taxor. I annat fall är 
det fastighetsbolagen som få ta diskussionen direkt med energibolagen, där bemö-
tandet kan skilja sig åt:  
 

Och en del bolag är öppna för diskussioner och en del bolag är inte. Och det 
handlar inte om att det är ett litet bolag eller stort utan ett exempel på ett jät-
testort bolag som är… som möter upp oss och talar om att jajamän, ni kan få 
göra fördelningen annorlunda. Men det finns lika stora bolag som bara… vi 
har våran prislista.486 

 
Samma princip som för fjärrvärmen med höga fasta avgifter gäller också för elen 
menade energioptimeraren på Klövern, men är än så länge inte ett lika stort pro-
blem.487 

Bristande konkurrens på fjärrvärmemarknaden 

Stångåstaden identifierade problemet med bristande konkurrens på fjärrvärme-
marknaden eftersom det bara är en leverantör som levererar fjärrvärme: 
 

Kompenserar vi med att spara, kompenserar dom med att höja. Tekniska 
Verken är dom som sitter i den säkraste båten, dom kommer ju alltid att tjäna 
sina stålars liksom, så är det.488 

 
Relationen mellan Stångåstaden och Tekniska Verken är ändå bra ansåg represen-
tanten för Stångåstaden, även om det finns något av en ”hatkärlek” till Tekniska 
Verken från Stångåstadens sida, ”[…] man köper sig en trygghet.”489  
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Energioptimeraren på Klövern pekade på situationen med privatägda fjärrvärme-
bolag som driver en typ av monopolverksamhet:  
 

Dom kommunala bolagen är många många gånger lättare att diskutera med 
än vad dom, ja dom stora drakarna är faktiskt. Ja… jag tycker det är ett stort 
misstag som kommunerna har gjort när de har sålt ut sina bolag, ett rejält 
misstag faktiskt.490 

 
Magnentus uttryckte en liknande åsikt genom att det inte finns något alternativ att 
välja på, och berättade om när Eon brukar ringa och fråga sina kunder om samar-
betet: 
 

Jag blir så full i skratt för X ringer upp mig liksom och så ska de göra någon 
sån här liten undersökning då. Och då brukar jag alltid säga att ja men snälla 
du X, vad har vi för alternativ? Ge mig något annat alternativ till någon fjärr-
värmeleverantör så man har något som att jämföra med. Det finns ju inget 
annat, det är så löjligt egentligen. Antingen vill du ha värme till dina fastig-
heter och då är det fjärrvärme som är mest miljövänligt, och det är bara Eon 
som finns. Så that’s it.491 

Flera aktörer efterfrågar fjärrkyla  

Magnentus berättade att de behöver någon form av kyla i en av deras fastigheter 
där fjärrkyla är ett bra alternativ i jämförelse med att ha egna kylanläggningar i 
varje fastighet. Efter kontakt med Eon visade sig dock fjärrkyla vara ett alltför 
kostsamt alternativ. Eons fjärrkylenät är lite utbyggt i Norrköping och de tar 
mycket betalt för att dra en ledning till Magnentus aktuella fastighet. Problemet är 
att Eon inte ser fördelen med att dra fler ledningar så att fler fastigheter kan koppla 
på fjärrkyla.492 

Tekniska hinder 
Att tekniken inte alltid fungerar som det är tänkt är ett gemensamt problem för 
energieffektiviseringsarbetet. HSB Östras arbete med nyproduktioner har stött på 
problemet att det går att sätta höga mål men det är svårt att matcha teori med prak-
tik gällande fastigheternas energiåtgång. Avdelningschefen för bygg & teknik 
definierade problemet: 

 
Vi vet vad problemet nämligen är, och det är byggnadstekniskt. Det vi räknar 
på när vi räknar på hus det är laboratoriesiffror egentligen, det är vad man 
har mätt upp i ett laboratorium, värmegenomsläpplighet och så vidare. Men 
det spelar ingen roll om kåk-rackarn är otät som ett såll. Dom sätter plast och 
har sig, och sen kommer elektrikern och borrar hål i plasten till exempel eller 
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snickaren slår hål i den, eller skarvar som hänger och fladdrar. Det behövs 
inte stor läcka för att sabotera hela huset. Det ska tätas i hörn och det ska tä-
tas mot fönster och det där var inte så enkelt som vi trodde. Där har vi ett jät-
teproblem, för att snickaren gör som dom alltid har gjort om vi inte står 
bredvid. Men det är en utbildningsfråga det också, får de tillräckligt motiv 
för att göra på annat sätt kommer de att göra det.493 

Saknar bra lösningar för individuell mätning 

Ett problem med individuell mätning är att tekniken än så länge inte är tillräckligt 
bra för att förlita sig på menade Einar Mattsson. Företaget har inte några fastigheter 
med individuell mätning men organisationen har undersökt frågan och har en tilltro 
till att energianvändningen kommer att minska om hyresgästerna betalar för sin 
egen användning. Resultatet har dock blivit att företaget än så länge inte hittat 
något bra system för dem, även om planerna fortfarande finns kvar: 
 

Jag tycker att det har, det har varit väldigt många försök men man har inte 
sett att dom här försöken har lett fram till att såhär ska man göra, det här blir 
bra och det här kör vi på långsiktigt. Utan man har gjort testobjekt i väldigt 
många fastighetsbolag men man känner inte att dom känner sig trygga med 
det och implementerar det i större skala. Utan man har försöksobjekt som 
man visar upp för att tala om att vi har individuell mätning men man känner 
inte att dom vågar göra det över hela sitt bestånd. Då är vi lite konservativa 
sådär så att vi ligger inte i framkant utan vi vilar väl lite grann och tittar, av-
vaktar. Men man hoppas ju på det. Teoretiskt är det rätt metod att kunna göra 
det med att hyresgästerna får incitament, det är ju det som kan ge besparing-
ar.494 

 
HSB Norr beskrev individuell mätning för värme som ett problem eftersom hyres-
gästerna ofta ifrågasätter systemet och tekniken. Antagandet var att det förmodligen 
kommer att dröja innan individuell debitering för värme får genomslag.495 Stångåsta-
den upplevde problemet att många fastigheter ligger på samma undercentral. Det 
försvårar energieffektiviseringsarbetet eftersom det är svårt att tyda användningen för 
respektive fastighet.496  
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KAPITEL SJU 

Diskussion, slutsatser och rekommendationer 

Att arbeta med energieffektivisering och att spara energi är något som ligger i 
tiden hos de flesta av organisationerna i studien och något samtliga organisationer 
har i medvetande i en eller annan form. Vi kommer här att först diskutera slutsat-
ser i form av gemensamma och särskiljande drag mellan organisationerna, för att 
sedan återkoppla dem till den teoretiska utgångspunkten med socio-tekniska regi-
mer. Sist återfinns rekommendationer till fastighetsbolag.  

Gemensamma drag 
Samtliga fallstudieorganisationer har någon form av energimål samt flertalet refe-
rensorganisationer. Gemensamt för fallstudieorganisationerna är att de har relativt 
högt satta energi-, miljö- eller klimatmål. Det borde innebära att organisationerna 
bedömer potentialen att sänka energianvändningen i organisationerna som mycket 
hög. Samtidigt är energi- eller miljömålen ofta satta utan underliggande studier 
eller undersökningar hur många procent som det exempelvis går att minska energi-
användningen med eller vad de anser vara teoretiskt möjligt att nå i respektive 
organisation. Det gör att målen i vissa fall är så höga att vår bedömning är att de 
kommer att vara mycket svåra att nå inom den utsatta tidsramen. Flera medarbetare 
inom organisationer med miljö- och energimål uttryckte också en viss skepsis mot 
att målen till viss del saknar relevans och att de höga målen inte är möjliga att nå. 
Bristen med energimålen är att de måste matchas med de ekonomiska förutsätt-
ningarna för att de ska vara möjliga att uppnå. 

Att ha miljö- och energi mål är viktigt ansåg flertalet organisationer. Att sedan 
arbeta mot målen var inte en lika prioriterad fråga och stora delar av organisatio-
nerna saknade reella åtgärder från ledningens sida för arbete med att nå målen. Ett 
gemensamt drag var också att så gott som samtliga fallstudieorganisationer saknar 
en strategi för att nå de uppsatta målen och arbetar inte efter någon handlingsplan 
eller visst strategidokument som kan knytas till miljö- och energimålen. Det visas 
inte minst genom att medarbetare i många organisationer har spridda kunskaper om 
de mål som deras organisation satt upp och många kopplade inte sitt arbete som en 
del i att nå organisationens mål. I många fall saknar också fallstudieorganisationer-
na satsningar på att sprida målen i organisationen och få alla att arbeta åt samma 
håll. Vår bedömning är att ledningen i många fall har satt upp energimål utan för-
ankring i övriga organisationen eller efter att ha tillfrågat den tekniska kompeten-
sen vad som är rimligt att uppnå. Det medför vidare att ansvarsfördelningen för 
arbetet med att nå målen är tämligen oklar.  

Fallstudieorganisationerna har det gemensamt att de arbetar med att försöka 
skapa utrymme för individuella idéer och insatser i sina organisationer. De har inte 
några upprättade fasta strukturer för hur energieffektiviseringsarbetet ska fungera. 
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Det handlar mycket om individuella insatser och initiativ snarare än övergripande 
strategier.  

Fallstudieorganisationerna i studien har alla någon typ av förvaltningsorganisa-
tion, det har också många av referensorganisationerna där undantaget är de mindre 
bolagen Magnentus och Central Management, samt det kommunalägda Stångåsta-
den som har hela sin förvaltningsorganisation på entreprenad. Så gott som samtliga 
medarbetare i fallstudieorganisationerna ansåg att det är viktigt att ha en egen för-
valtningsorganisation som servar fastigheterna eftersom det ökar kontrollen av 
genomförda åtgärder. Det gör också att kompetens och kunskap om fastigheterna 
stannar i organisationen och lättare kan föras vidare till nytillkomna medarbetare.  

Organisationernas förvaltningsorganisationer skiljer sig däremot åt i storlek och 
omfång där organisationer som HSB Östra och Hyresbostäder har större förvalt-
ningsorganisationer som fungerar som helägda dotterbolag som utför allt från tek-
niska åtgärder till mindre reparationer i fastigheterna. Andra organisationer har 
förvaltningsavdelningar som innehar teknisk kompetens, men köper in delar av det 
praktiska arbetet som reparationer av byggnaden. Flertalet organisationer köper 
också in kompetens från externa entreprenörer där den egna kompetensen inom 
organisationen inte är tillräcklig. Flera medarbetare påtalade också att det finns en 
viss brist på teknisk kompetens som den egna organisationen behöver arbeta mer 
med för att fylla luckorna och i större grad tillhandahålla tjänsterna själva. Många 
entreprenörer genomför ett bra arbete men kontrollen och potentialen att spara mer 
energi ökar om organisationen kan tillhandahålla tjänsterna själva eller åtminstone 
vara en kompetent beställare. 

Flera av organisationerna har sin förvaltningsverksamhet lokaliserad på skilda 
ställen från organisationernas övriga verksamhet. Några organisationer har den på 
plats i gemensamma lokaler som övrig verksamhet i bolaget, eller på ett eget vå-
ningsplan. Konsekvenser av lokaliseringen är att en utlokalisering samt en särskilj-
ning av förvaltningsorganisationen från övrig verksamhet gör att den dagliga kon-
takten och integration mellan olika avdelningar i organisationerna försvinner. Det 
kan medföra att vissa avdelningar skärmar sig från andra och har svårare att förstå 
varandras arbete, vilket också flera medarbetare i förvaltningsorganisationerna 
påpekade.  

Att statistik är ett viktigt verktyg för kontroll och uppföljning av energianvänd-
ningen var en gemensam åsikt hos så gott som samtliga organisationer som alla 
arbetar med statistik på ett eller annat sätt. Hur länge organisationerna arbetat med 
statistiska uppgifter över energianvändningen i fastigheterna skiljde sig åt samt hur 
de sedan arbetar med sin energistatistik. Flera medarbetare påtalade att statistiken 
visar vart de måste sätta in åtgärder för att sänka energianvändningen, även om 
fastigheter som har en hög energianvändning ofta var kända sedan tidigare. Samti-
digt är det inte säkert att organisationerna sätter in åtgärder i energikrävande fas-
tigheter eftersom det också beror på åtgärdernas storlek och kostnad. Få medarbe-
tare nämnde resultatet och uppföljning av genomförda åtgärder och få organisatio-
ner fördjupar sig också i uppföljningen av genomförda åtgärder. Organisationerna 
arbetar generellt lite med uppföljning och återkoppling, det gäller också för andra 
projekt och åtgärder som de genomför. 
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Individuell mätning och debitering, IMD, ansåg de flesta organisationer vara ett 
bra sätt för att öka medvetenheten bland sina hyresgäster om sin energianvändning. 
De flesta organisationer hade också generellt idéer om att hyresgästernas energian-
vändning mer eller mindre har betydelse för organisationernas totala energian-
vändning. Tanken är att när hyresgästerna själva betalar för sina egna energikost-
nader kommer de också att bli mer medvetna om sin energianvändning. Att försöka 
förmedla någon form av information eller att ha en dialog med hyresgästerna kan 
också påverka energianvändningen. Många medarbetare trodde också att individu-
ell mätning är något som kommer att komma mer i framtiden och att ekonomiska 
incitament kan vara ett bra hjälpmedel för att kunna påverka energianvändningen. 
Det fanns samtidigt få projekt på att införa IMD i samtliga organisationer inom den 
närmaste tiden. Organisationerna väntar generellt på eventuellt ny teknik angående 
IMD eller mer information om hur mycket det egentligen kan minska energian-
vändningen. Det gör att de ändå ser positivt på IMD som innovation, men att de 
ändå avvaktar inför framtiden med anledningen att det också är en stor investering, 
både i ekonomiska som i personella resurser. 

Samtliga organisationer i studien ansåg att fjärrvärme är den bästa och mest 
smidiga uppvärmningsformen. Samtidigt framförde flera medarbetare kraftig kritik 
mot fjärrvärmebolagen och menade att ett stort externt problem i energieffektivise-
ringsarbetet är utformningen av det lokala fjärrvärmebolagets taxor. Fjärrvärmebo-
laget tenderar att höja de fasta kostnaderna som exempelvis anslutnings- och abon-
nemangskostnader, samtidigt som kostnaden för den faktiska rörliga användningen 
minskar. Det gör att energisparande åtgärder får en längre återbetalningstid och blir 
mindre lönsamma att genomföra. Enligt flera organisationer är också fjärrvärme-
taxorna ett hinder eftersom incitamenten för att sänka energianvändningen minskar 
kraftigt. Eftersom det bara finns en fjärrvärmeaktör per ort innehar de en monopol-
ställning som bland annat gör att flera organisationer upplever att det är en svår 
situation att förändra. Tidigare studier av enskilda villaägare visar också att det 
finns en allmän uppfattning i samhället om fjärrvärmebolagens monopolställning 
som kan leda till onödigt höga energipriser.497 Det var ändå få organisationer som 
hittills tittat på alternativa lösningar för uppvärmning, men flera menade att med 
den nuvarande utvecklingen av fjärrvärmetaxorna så blir andra uppvärmningsfor-
mer mer aktuella. Palm & Magnusson har också visat att det pågår något av en 
förtroendekris för fjärrvärmen i samhället vilket också de intervjuade medarbetarna 
i fallstudieorganisationerna som i referensorganisationerna gav sken av.498 Medar-
betare pekade på att när väl en fastighet har fjärrvärme är det svårt att ändra upp-
värmningssystem både av tekniska som ekonomiska skäl, vilket gör att valfriheten 
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minskar. Att valfrihet är en viktig faktor vid val av uppvärmningsform visar också 
en tidigare studie som studerat val av uppvärmningsform av enskilda villor.499 

Alla organisationer i studien delade uppfattningen att det finns mycket att göra 
med den befintliga tekniken gällande värmesystem och ventilation som redan finns 
i fastigheterna. De ska först arbeta med att energieffektivisera befintlig teknik och 
se till så att allt fungerar optimalt. Ett generellt mönster bland de intervjuade med-
arbetarna var ändå att de har få nya idéer angående tekniska innovationer vad som 
går att göra för att spara energi. I stort sett ingen intervjuad medarbetade nämnde 
heller lagar och regler i sammanhanget vad organisationerna måste anpassa sig till i 
sin verksamhet. De idéer som organisationerna hade inför framtiden uttryckte de 
mer som visioner av olika former, som att bygga lågenergihus och det fanns en 
tilltro till att fler nybyggnationer kommer att anamma exempelvis konceptet pas-
sivhus. 

Särskiljande drag 
Såväl fallstudieorganisationerna som referensorganisationerna skiljer sig åt gällan-
de ägandeform och verksamhet. De kommunala fastighetsbolagen, såväl fallstudie-
organisationen som referensorganisationerna, uttryckte något av ett förlängt upp-
drag att inte bara förvalta bostäder utan också ta in andra sociala aspekter i sitt 
arbete. De privatägda organisationerna ansåg mer att deras uppgift och uppdrag är 
att vara en bra förvaltare och hyresvärd. Organisationerna ägda av kommunen 
uttryckte också att de arbetar mer med sina hyresgästers energianvändning än de 
privatägda och ser det mer som sin uppgift att försöka påverka och informera sina 
hyresgäster.  

Organisationernas kundsegment skiftar också och de organisationer som ägs av 
kommunen eller sina medlemmar arbetar generellt mer med hyresgäster av lägen-
heter.  De privatägda organisationerna arbetar både med hyresgäster av lägenheter 
men också mycket med hyresgäster av kommersiella lokaler. Medarbetare som 
arbetar i organisationer med kommersiella lokaler såg andra möjligheter att påver-
ka energianvändningen i lägenheter än i kommersiella lokaler. De ansåg att det är 
lättare att påverka lägenheters energianvändning genom både ekonomiska som 
etiska argument. Hyresgäster av lokaler frågar en del om eventuell miljö- eller 
energipolicy, men de har också ofta höga krav på energikrävande komfort. Organi-
sationerna som hyrde ut kommersiella lokaler upplevde också att höga komfortkrav 
är svåra att ändra på och något som hyresgästerna inte vill kompromissa om. 

Fallstudieorganisationerna har kommit olika långt i sitt energieffektiviserings-
arbete och har olika förutsättningar gällande exempelvis statistik och fjärravläs-
ning, individuell mätning samt väderstyrning. De har varierande grad av erfarenhet 
att arbeta med innovationer i förvaltningen av byggnader, där en förklaring som 
flera medarbetare gav var att det berodde på intresset från främst organisationsled-
ningen och indirekt på kompetensen hos medarbetarna som arbetar med de teknis-
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ka delarna. Ett särskiljande drag mellan fallstudieorganisationerna var att också de 
två privatägda organisationerna stack ut och uttryckte inga hinder för sin organisa-
tions energiarbete överhuvudtaget. De hade en positiv tillförsikt för energispararbe-
tet i framtiden eftersom allt är möjligt att göra om man bara vill. Särskilt en av de 
privatägda organisationerna har också arbetat mer med att försöka att intressera 
och få med alla medarbetarna att spara energi. Ståhl skiljer sig också från de övriga 
organisationerna genom att samtliga medarbetare ansåg att de allra flesta medarbe-
tare har ett intresse för miljöfrågor och att man har arbetat på bred front för att 
försöka förmedla kunskap. Det var en märkbar skillnad i jämförelse med medarbe-
tare från fallstudieorganisationerna Hyresbostäder och HSB Östra som generellt 
såg flera hinder för energieffektivisering i deras organisationer, särskilt i arbetet 
med hyresgästernas energianvändning samt att få med sig hela organisationen i 
arbetet. Åsikten bland flera medarbetare var också att kompetensen bland medarbe-
tare som arbetade med implementering samt de som praktiskt utför tjänsterna 
ibland är bristfällig, främst gällande intresset för energisparåtgärder. Det finns 
också brist på både intresse och kunskap i hela organisationerna angående miljö- 
och energifrågor. Det är viktigt att också medarbetare som arbetar med beslutsfat-
tandet har ett intresse och engagemang för energifrågorna för att det ska få ett 
grepp om hela företaget. Samtidigt ansåg flera medarbetare i Hyresbostäder och 
HSB Östra att alla inte behöver ha ett miljöintresse utan det är bara de som speci-
fikt arbetar med frågorna som behöver intressera sig för energi- och miljöfrågor.  

Det är bara Hyresbostäder av fallstudieorganisationerna som använder sig av 
individuell mätning och debitering av el, vatten och värme, samt Gårdstensbostäder 
av referensorganisationerna. Det visar att det är främst de kommunalägda organisa-
tionerna som har infört IMD i vår studie. Inställningen till individuell energimät-
ning skiljer sig också till viss del åt beroende på boendeform där vissa medarbetare 
inom HSB Östra ansåg det mer aktuellt i hyresrättslägenheter och många av deras 
bostadsrättsföreningar har istället gått från individuell mätning till kollektiv debite-
ring av el. De andra organisationerna i studien såg IMD som ett bra verktyg i alla 
fastigheter oavsett upplåtelseform.  

Socio-tekniska regimer 
Studien av förvaltningsorganisationer som har inkluderat fyra fallstudieorganisa-
tioner och nio referensorganisationer, har syftat till att kartlägga vilka socio-
tekniska regimer det finns i de fyra fallstudieorganisationernas regimer. Studieob-
jekten har i det här fallet varit de som i sin profession påverkar byggnadernas ener-
gisystem, och har studerats via djupintervjuer. Syftet har varit att studera regler och 
villkor inom regimerna samt identifiera och reda ut möjlighetsutrymmen och vill-
kor som föreskrivs för olika typer av innovationer inom samt mellan de olika regi-
merna för få mer energieffektiva bostäder och lokaler. Det handlar således om hur 
de olika aktörerna interagerar samt vilka förutsättningar det finns för interaktion 
och samordning mellan regimerna till fördel för den övergripande regimen att 
minska energianvändningen. Vi har identifierat fem typer av underregimer i nedan-
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stående modell med aktörer med inneboende strukturer och regler i arbetet, samt 
hur de samordnas för att nå mer energieffektiva bostäder och lokaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Modifierad modell av socio-tekniska regimers struktur (efter Geels 2003). 
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IMD är svårt för organisationerna att ta till sig och anses fortfarande vara risk-
fyllt att investera i, även om det anses vara ett viktigt instrument för att kunna 
minska energianvändningen. Det gällde också innovationer som väderstyrning och 
ny mer energisnål belysning. Flera medarbetare i olika organisationer bemötte 
också vissa innovationer med skepsis även om innovationerna inte på något sätt är 
nya och flera resultat pekar på deras effektivitet, vilket instämmer i tidigare forsk-
ning att förvaltningsföretag förlitar sig på innovationer med mycket få ansedda 
risker (Cardellino, P & Finch E 2006).500 Utrymmet för nya innovationer i organi-
sationerna är därför tämligen litet. Istället präglas policyregimen av att aktörerna 
generellt förlitar sig på väl beprövade arbetssätt och teknik som redan är etablerad 
och utbredd. 

Nya innovationer kan också komma att kräva ett delvis förändrat arbetssätt där 
vår bedömning är att organisationerna har svårigheter att få in och anpassa innova-
tionerna till den befintliga organisationen. Det gör att organisationerna inlednings-
vis har svårt att se nyttan med nya innovationer, att föreställa sig funktionen och 
vad det innebär för den egna organisationen, samt att sedan investera i tekniken där 
återbetalningstiden kan vara osäker att förutspå. Organisationerna har också svårt 
att på motsvarande sätt anpassa sin egen verksamhet till nya innovationer. Nya 
innovationer kan innebära nya arbetssätt och organisationerna har generellt svårt 
att få dem att passa in i deras befintliga arbetsstruktur. Ett problem som Hyresbo-
städer påtalade var också att det hade tagit tid för organisationen att anpassa sig till 
IMD som teknik, samt att det delvis kräver ett mer arbetsintensivt arbetssätt.  

Nya innovationer och vilka följder det får för organisationen, samt vilka regler 
och policys som kommer att gälla i framtiden är ett tämligen osäkert område. Flera 
medarbetare har individuella antaganden för vad som kommer att vara aktuellt i 
framtiden, med de kan mer ses som egna hypoteser baserade på vardagsbetraktelser 
av samhället. Organisationerna har generellt liten eller ingen kunskap om nya na-
tionella lagar eller aktuella europeiska riktlinjer inom frågor rörande organisatio-
nernas verksamhet. Regimen präglas därför också av tankesättet att organisationer-
na generellt inte ser eller uppfattar nya innovationer och vad som kommer att för-
ordnas nationellt eller från internationell nivå. De arbetar därför inte heller preven-
tivt i någon högre grad med att förbereda sig för eventuella nya rekommendationer 
och har få idéer för framtidens arbete med förvaltning och nybyggnation av fastig-
heter. Att fallstudieorganisationerna också generellt saknar strategier för att nå sina 
miljö- eller energimål visar också att de inte till någon högre grad förbereder sig 
för kommande arbete. 

Socio-kulturell regim för den egna organisationens arbete 

Den socio-kulturella regimen för de egna organisationernas arbete präglas av varie-
rande regler och möjlighetsutrymmen som fallstudieorganisationerna identifierade. 
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Särskilt en organisation, Ståhl, utmärkte sig genom att de uttryckte ett pågående 
arbete med att försöka påverka och inspirera sina medarbetare till att öka kunska-
pen om miljö- och energifrågor. Arbetssättet präglades av en medvetenhet att det är 
viktigt att arbeta med aktivitetsmönster för alla medarbetare oavsett profession. Att 
lära alla medarbetare är en nödvändighet för att också kunna minska energian-
vändningen i organisationens fastigheter menade flera medarbetare. Ståhl arbetar 
med att försöka skapa en kultur av ett miljö- och energiintresse med tanken att det 
är en viktig faktor för arbetet mot mer energieffektiva bostäder och lokaler. Det 
kan vidare skapa utrymme och förståelse för nya innovationer för att få med hela 
organisationen, även om Ståhl i övrigt såg samma möjligheter för att minska ener-
gianvändningen i sina fastigheter som de övriga fallstudieorganisationerna.  

De övriga fallstudieorganisationerna arbetade inte med socio-kulturella frågor i 
sina organisationer i samma utsträckning och identifierade inte på samma sätt be-
hovet av att lära ut kunskap och få medarbetares intresse att växa fram. Att medar-
betarna är en gemensam grupp fick generellt inget större gensvar, eller synen att 
olika professionernas roller kan ha betydelse för organisationers arbete. Kulturen i 
organisationerna präglas inte till någon högre grad av att energifrågor är något som 
hela organisationen ska arbeta. En utbredd uppfattning var ändå att vissa professio-
ner måste lära sig mer och öka sin kunskap om vikten av att arbeta med energifrå-
gor, eftersom det är ett problem att det inte finns ett tillräckligt intresse för frågorna 
och att det ibland kan vara svårt att skapa förståelse för dem. Ledningen ska ha en 
central roll och måste lära sig och öka sin kunskap om vikten av energifrågor me-
nade bland annat flera medarbetare som hade ansvaret för planering och implemen-
tering av energisparande åtgärder. Ledningen måste också ha en vilja och ett in-
tresse för energifrågorna för att de ska bli prioriterade i hela organisationen. Utan 
att ha stöd eller direktiv från ledningen är bedömningen att det är svårt att ta ett 
helhetsgrepp om energifrågorna.  

Tanken fanns också att medarbetare som aktivt ska arbeta med fastigheterna 
måste öka sitt intresse och engagemang för energispar på ett eller annat sätt. Den 
socio-kulturella regimen präglades följaktligen av tanken att flera olika professio-
ner behöver öka sin kunskap om miljö- och energifrågor, men generellt finns ingen 
överliggande tanke att det ska inkludera hela organisationen. Möjlighetsutrymmet 
för arbete med lärande av den enskilda medarbetaren bedöms därför vara relativt 
begränsat eftersom organisationerna inte till någon högre grad har identifierat be-
hovet av att öka energi- och miljöintresset för alla medarbetare. Regeln är istället 
att det är utvalda professioner eller medarbetare som har en del i energiarbetet.  

Användare och marknadsregim  

Regimen för användare och marknaden innehåller vilken betydelse och vikt orga-
nisationerna lägger på marknaden och användarna för att nå målet med mer energi-
effektiva fastigheter. Fallstudieaktörerna har i stort uppmärksammat att det finns en 
del hyresgäster, främst av lokaler, som efterfrågar ett aktivt energiarbete från fall-
studieaktörernas sida. Enligt flera fallstudieaktörer handlar det dock mest om att 
hyresgästerna i sin tur har egna miljöplaner som gör att de är skyldiga att ställa 
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sådana frågor. De är inte intresserade av energiarbetet i stort och flertalet organisa-
tioner ansåg att marknaden inte har något intresse och efterfrågar inte i första hand 
ett arbete för att minska energianvändningen. Ingen av fallstudieorganisationerna 
arbetar heller i någon större utsträckning med att påverka lokalhyresgästernas 
energianvändning. Att hyresgästerna har betydelse för möjligheten att innovationer 
ska kunna ta plats och att minska energianvändningen, har få medarbetare identifi-
erat och betydelsen av regimen är lågt prioriterad. 

Gällande fallstudieorganisationerna med till största del bostäder finns däremot 
en viss medvetenhet om att hyresgästerna kan påverka energianvändningen. Hy-
resbostäder och HSB Östra såg exempelvis ett visst behov av hyresgästernas delak-
tighet för att ha möjlighet att minska energianvändningen i bostäderna. De har till 
en högre grad uppmärksammat att användarna av fastigheterna är viktiga för ener-
gianvändningen. Hyresbostäder försöker också till viss del i enskilda projekt och 
fastigheter att arbeta och påverka hyresgästernas energianvändning. Generellt läg-
ger ändå många medarbetare i fallstudieorganisationerna låg betydelse vid hyres-
gästernas energianvändning och ser dem inte som några större aktörer för energief-
fektiviseringsarbetet i fastigheterna. Fokus ligger istället mer på tekniska åtgärder. 
Fallstudieorganisationerna arbetar också generellt lite med hyresgästernas energi-
användning förutom Hyresbostäder till viss del. 

Hur det går att påverka hyresgästernas energianvändning och vad hyresgästerna 
efterfrågar finns också en relativt liten kunskap om generellt i organisationerna. 
Det arbete som de bedriver på området och de tankar de har, är kopplade till indi-
viduella initiativ från enskilda erfarenheter, antaganden och betraktelser. Reell 
kunskap att arbeta med hyresgästers aktivitetsmönster finns inte i någon större 
utsträckning. Organisationerna besitter därför liten eller ingen kunskap om regler 
och villkoren som gäller inom användarregimen, samt i vilken riktning den egent-
ligen rör sig.  

Teknisk regim 

Ett tydligt inslag för det tekniska arbetet med att spara energi är mönstret att med-
arbetare på olika nivåer och inom olika tekniska inriktningar, såsom vatten och 
avlopp, el och installation, eller byggnadstekniker uttryckte olika prioritet för ener-
gisparande åtgärder. Medarbetare som arbetar med el och installationer ser exem-
pelvis fler möjligheter att energieffektivisera inom sitt eget arbetsområde och att 
bolaget bör lägga sina resurser där. Det gör att olika delar av till synes samma 
tekniska organisation också drar åt olika håll i det gemensamma arbetet. En viktig 
komponent i den tekniska regimen är således att den består av underregimer bestå-
ende av yrkeskategorier med olika former av tekniska inriktningar. Två inriktning-
ar som var särskilt märkbara i vår studie var skillnaden mellan professionerna som 
fokuserade på de byggnadstekniska delarna, samt de medarbetare som arbetade 
med någon form av installationsteknik. Underregimerna kan sen i sin tur röra sig i 
olika riktningar beroende på intresse och kunskap om de respektive områdena. Vart 
organisationerna sedan lägger sina resurser handlar till viss del om vart ledningen 
bedömer det är möjligt att kapa störst kostnader. Det kan också kopplas till kostna-
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derna för el, värme och vatten eftersom det påverkar vart det finns störst potential 
att spara pengar. 

Det går också att uttyda ett visst glapp mellan de olika tekniska underregimerna 
i förhållande till var de befinner sig i organisationerna. Medarbetare som har ett 
ansvar för implementering respektive ett utförande ansvar såg främst ekonomi som 
ett hinder för genomförandet av energieffektivisering. Många medarbetare hade 
samtidigt inte några generella drivkrafter för energispararbetet förutom ett person-
ligt intresse. Flera medarbetare saknar också en viss förståelse för organisationens 
energiarbete, vilket kan bero på att de i många fall inte tagit del av organisationens 
övergripande energimål eller har ett intresse för frågorna. Medarbetare som fattar 
beslut och de som planerar åtgärder uttryckte generellt fler drivkrafter för organisa-
tionens tekniska arbete med energisparande åtgärder om de ser att det gynnar orga-
nisationens verksamhet i stort.  Flera av de privatägda fallstudieorganisationerna 
såg bara möjligheter med sitt energiarbete men i vissa fallstudieorganisationer 
präglas den tekniska regimen av en viss avsaknad av kompetens samt brist på 
kompetenta medarbetare. Att ha en organisation för energiarbetet med en eller flera 
medarbetare som enbart riktar in sig på att försöka spara energi genom tekniska 
åtgärder var något som flera medarbetare såg som fördelaktigt. 

Vetenskaplig regim 

Ett resultat som framkom under intervjustudien var att det finns en tydlig skepti-
cism mot forskningsinstitutioner. Organisationerna menade generellt att deras 
energiarbete inte får bli för svårt och att det inte ska förlita sig för mycket på veten-
skapliga teorier eller åsikter som de anser har en liten koppling till verkligheten. 
Regimen präglas snarare av en tilltro till en flerårig praktisk erfarenhet och kun-
skap om hur varje fastighet fungerar separat eftersom varje fastighet är unik på sitt 
sätt. Den vetenskap och de teorier som finns är därför inte anpassade till verklighe-
ten och fungerar inte för alla fastigheter. Organisationerna bedriver också generellt 
få samarbeten med varandra eller med bolag kopplade till fastighetsbranschen, 
forskningsinstitutioner samt kommunen. Få är också intresserade av att samarbeta, 
vilket beror på både tidsbrist som åsikten att det inte tillför någon ny kunskap. 

Forskningsinstitutioner å sin sida hyser tilltro till att få fram ett mer vetenskap-
ligt synsätt på hur fastigheter kan fungera optimalt och hur de bör hanteras i teorin. 
Praktisk erfarenhet får därmed lämna plats för djupare teoretiska ansatser om hur 
byggnader kan fungera samt hur organisationerna bör arbeta för att sänka sin ener-
gianvändning utöver de tekniska insatserna. Det gör att forskningen i sin tur hyser 
ett visst tvivel gentemot organisationernas arbete och att det mer vilar på lösa anta-
ganden än på en vetenskaplig grund. 

Den ömsesidiga kritiska inställningen mellan organisationerna och forsknings-
institutioner gör att de har svårt att förstå varandras språk och arbetssätt. Projektet 
som den här rapporten är en del av visar ändå att organisationerna är redo att öppna 
upp sig för kritik samtidigt som vetenskapen är redo att förflytta sig ett steg närma-
re för att öka sin förståelse för den praktiska vardagen för förvaltande organisatio-
ner i fastighetsbranschen. 
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Rekommendationer 
I rapporten har vi redovisat ett antal upplevda möjligheter och hinder för att ener-
gieffektivisera och implementera innovativa energisparåtgärder i svenska fastig-
hetsbolag. Baserat på resultaten har vi följande rekommendationer till fastighetsbo-
lag:  

• Efterfråga en mäklare mellan universitet, högskolor och fastighetsbola-
gen som kan översätta akademisk kunskap till praktisk användning. I dag 
finns ett gap mellan de olika verksamheterna som resulterar i kommunika-
tionsproblem och fördomar.  

• De olika perspektiven på ekonomiska förutsättningar för implementering-
ar behöver överbryggas inom organisationerna. För en dialog mellan olika 
professioner (ekonomiavdelning, teknikavdelning, fastighetsskötare) och 
diskutera glappen mellan synen på ekonomiska förutsättningar i olika 
delar av organisationen.  

• Arbeta strategiskt och kontinuerligt med fortbildning och upprätthåll 
kompetensen bland alla professioner inom företaget. Möjligheten till kar-
riär från fastighetsskötare till drifttekniker bör diskuteras.  

• Håll energifrågorna levande och aktuella genom att ha med dem på oli-
ka agendor och integrera dem i både kortsiktigt och långsiktigt arbete.  

• Det räcker inte med enbart energisparmål, en handlingsplan med för-
ankrad budget krävs för att ge trovärdighet åt målen och lyckas med im-
plementeringen.  
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Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 

Intervjuer och personlig kommunikation 

25 medarbetare i de fyra fallstudieorganisationerna  
Avdelningschef för bygg & teknik, HSB Östra 090216 
VD, HSB Östra, 090220 
Vice VD, Henry Ståhl Fastigheter AB 090309 
Fastighetschef, Henry Ståhl Fastigheter AB 090403 
Enhetschef, Klövern AB 090409 
Fastighetsskötare, Henry Ståhl Fastigheter AB 090415 
Fastighetsskötare, Henry Ståhl Fastigheter AB 090415 
Marknadschef, Henry Ståhl Fastigheter AB 090415 
Driftchef, Klövern AB 090416 
Driftansvarig, Henry Ståhl Fastigheter AB 090429 
Husansvarig, Klövern AB 090507 
Stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping AB 090511 
Kvartersvärd, Hyresbostäder i Norrköping AB 090512 
Chef för Boteknik, Hyresbostäder i Norrköping AB 090518 
Drifttekniker, Boteknik, Hyresbostäder i Norrköping AB 090525 
VVS-ansvarig Boteknik, Hyresbostäder i Norrköping AB 090525 
El-ansvarig Boteknik, Hyresbostäder i Norrköping AB 090529 
Fastighetsreparatör, Boteknik, Hyresbostäder i Norrköping AB 090529 
Fastighetsreparatör Boteknik, Hyresbostäder i Norrköping AB 090529 
Affärsområdetschef, Hyresbostäder i Norrköping AB 090615 
Chef för Boservice, HSB Östra, 090622 
Chef för Hyresfastigheter, HSB Östra 090610 
Fastighetsskötare Boservice, HSB Östra 090709 
Energisamordnare, Hyresbostäder i Norrköping AB, 090908 
Energioptimerare, Klövern, 091005 
 
Nio medarbetare i de nio referensorganisationerna:  
Riksbyggen 090424 
AB Stångåstaden 090429 
Fastighets AB L E Lundberg 090504 
HSB Norr 090505 
Einar Mattsson Byggnads AB 090512 
Malmös Kommunala Bostadsbolag 090512 
Gårdstensbostäder 090512 
Magnentus AB 090914 
Center Management Sweden AB 090914 
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Tryckta källor 

Internet 

 
Henry Ståhl Fastigheter AB 
http://www.stahl.se 090603 
>Om Ståhl 
 
HSB Östra 
http://www.hsb.se 090603 
>Om hsb 
>Östra >>historia 
 
Hyresbostäder i Norrköping AB 
http://www.hnab.se 090603 
>Om oss >>Företaget 
 
Klövern AB 
http://www.klovern.se 090603 
>Om Klövern
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Appendix 1 

 
Sammanfattning av de studerade organisationerna 

  Energi- alt. mil-
jömål/policy 

Egen för-
valtnings- 

organisation 

Individuell mätning av 
el, vatten & värme 
(IMD) 

HSB Östra 
Ja, mål för koldi-

oxidutsläpp 
Ja Nej, 25 % av föreningar-

na köper elen individuellt 

HSB Norr 
Ja, mål för koldi-

oxidutsläpp 
Ja Nej, vissa föreningar 

köper elen individuellt 

Riksbyggen Ja, miljömål Ja 
Nej, vissa föreningar 

köper elen individuellt 
        

Hyresbostäder 
Ja, miljömål och 

energimål 
Ja Har IMD i ett område 

Gårdstensbostäder Ja, miljöpolicy Ja 
Arbetar för IMD i alla 

lägenheter 

MKB 
Ja, miljöpolicy 
med energimål 

Ja 
Nej, många lägenheter 

betalar el ind. 

Stångåstaden Ja, miljöpolicy Nej 
Nej, många lägenheter 

betalar el ind. 
        

Ståhls Ja, miljöpolicy Ja 
Nej, 80-85 % av hyres-

gästerna betalar elen 
individuellt 

Klövern Ja, energimål Ja 
Nej, många kunder beta-

lar elen individuellt 
Center Manage-
ment 

Nej Nej 
Nej, vissa kunder betalar 

elen ind. 

Einar Mattson Ja, miljöpolicy Ja 
Nej, vissa kunder betalar 

elen ind. 

Lundbergs Nej Ja 
Nej, vissa kunder betalar 

elen ind. 

Magnentus Nej Nej 
Nej, vissa kunder betalar 

elen ind. 
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Intervjuguide fallstudieorganisationerna 

1. Beskriv din arbetsbakgrund, utbildning och berätta hur länge du har arbe-
tat på företaget. 

2. Vilka uppgifter ingår i ditt jobb? 
3. Vilka är ni som arbetar med el och värmefrågor i företaget/fastigheten? 

Kompetens etc 
4. Vad är er uppgift? Vilka mål har ni med verksamheten?  
5. (Ev rita organisationsschema) 
6. Vad har ni för driftavtal? (entreprenad eller egen verksamhet? 
7. Vad har ni gjort för el- och värmeåtgärder i era fastigheter? 
8. Vilka handlar ni el av? 
9. Vanligaste uppvärmningsformen? 
10.  Vilka mål och visioner finns på miljö och energisidan? Vem har ansvar 

för dessa? 
11. Att sätta upp?  
12. Att genomföra? 
13.  Hur ser kopplingen mellan kommunen och kommunala bostadsbolag ut i 

energi och miljö? Gemensamma energi- och miljömål? 
14.  Har er organisation egna miljö och energimål? 
15.  Hur arbetar ni med personal? Skriftlig och muntlig info? 
16.  Drivkrafter att energieffektivisera – i fastigheter – hos hyresgästerna? 
17. I driftavtalet? 
18. I egna organisationen? 
19.  Hinder att energieffektivisera – i fastigheter – hos hyresgästerna? 
20. I driftavtalet? 
21. I egna organisationen? 
22.  Morot och piska för hyresgästen att energieffektivisera? 
23. I driftavtalet? 
24. I egna organisationen? 
25. Hur centrala skulle du säga att energi och miljöfrågor är i er organisation? 
26.  Hur central är den för hyresgästen? 
27.  Energideklaration i fastigheter – möjligheter och hinder med den? 
28.  Statistik – hur arbetar ni med det i relation till energi och miljö? 
29.  Hur ser samarbetet ut inom kommunen kring miljö- och energifrågor – 

vilket samarbete har ni? Politikerna? Samverkar ni med fjärrvärmeleve-
rantören? LKF – Linköpings kommunala Fastigheter? Miljökontor? Mil-
jö- och samhällsbyggnadskontoret? Byggkontoret? Agenda 21? Energi-
rådgivarna? Andra? 

30.  Finns det några aktörer som är svåra att samarbeta med – varför? 
31.  Vilka samarbetar ni med kring energi- och miljö utanför den kommunala 

organisationen? 
32.  Vilka skulle ni vilja samarbeta med? 
33.  Miljö – och energiplan – finns det – får vi ta del av dessa? 
34.  Hur skaffar ni er information om innovationer för energieffektivisering? 
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35.  Hur ser ni på att få in lågenergihus i beståndet? 
36.  Andra att intervjua? 

 

Intervjuguide referensorganisationerna 

1. Beskriv er organisation med fokus på ansvaret för energifrågor! Om möj-
ligt – rita ett organisationsschema.  

2. Vad har ni för långsiktiga mål för energieffektivisering?  
3. Finns miljöpolicy? Kan du beskriva den? 
4. Finns energipolicy? Kan du beskriva den? 
5. Följer ni energiförbrukningen med statistik? (Andra verktyg?) 
6. Analyserar ni resultaten? 
7. Föreslår ni förändringar med stöd av dessa analyser? 
8. Följer ni upp resultatet av åtgärderna? 
9. Var finns de stora möjligheterna att energieffektivisera i ert fastighetsbe-

stånd? 
10. Vet du vad energiförbrukningen ligger på i snitt? Finns objekt som sticker 

ut? 
11. Är det tekniska åtgärder eller beteendeförändringar som krävs? 
12. Vilka hinder finns att genomföra åtgärderna?  
13. Vilka krav har ni på pay-off-tider? 
14. Vilka behöver ni engagera och/eller samarbeta med för att genomföra åt-

gärderna? 
15. Vilka energislag använder ni till energiförsörjningen idag? (el , värme och 

transporter) 
16. Vilka levererar? 
17. Vilka krav ställer ni på leveranserna? Ställer ni krav på att få energi från 

förnybara energikällor? 
18. Vad gör ni för att bli kvitt beroendet av fossila bränslen? 
19. Vilka möjligheter ser ni att införa miljöbilar/gasbilar i verksamheten? 
20. Vilka krav ställer ni på era medarbetare i er egen organisation? 
21. Krav vid rekryteringen? 
22. Krav på kompetensutveckling? 
23. Krav på att skaffa information och hålla sig uppdaterad? 
24. Vilka krav ställer ni på era kunders/hyresgästers energibeteende? 
25. Hur kommunicerar ni med era kunder/hyresgäster om energisparande? 
26. Hur reagerar era kunder/hyresgäster på information eller krav? 
27. Vilka krav ställer ni på entreprenörer? 
28. Hur formuleras krav i upphandlingar? 
29. Hur följs kraven upp? 
30. Bedriver ni egen FoU? 
31. Deltar ni i FoU-projekt? Tillsammans med vilka? 
32. Planerar ni att bygga/renovera till lågenergihus? Hur definierar du ett låg-

energihus? 


