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Sammanfattning 
Miljöpåverkan och hushållning med energi är ett högst aktuellt ämne i dagens samhälle. 

Klimatpåverkan måste minska. Regeringen har satt upp mål om att minska 

energianvändningen i bebyggelsen med 20 % till 2020 och 50 % till 2050 med 1995 som 

basår. Med detta i åtanke valde vi att undersöka hur fastighetsägare kan arbeta med 

energieffektivisering i befintliga flerbostadshus. Vi ville även undersöka lönsamheten i olika 

energieffektviseringsåtgärder samt vilka kalkylmetoder och vilken riskbedömning som görs 

vid sådana investeringar. För att knyta an till regeringsmålen såg vi även över möjligheterna 

att uppnå dessa mål.  

20 företag intervjuades, varav 14 var fastighetsägare och 6 var konsultföretag som arbetar 

med energieffektivisering. Alla fastighetsägare var insatta i vikten av energiarbete men de 

arbetade olika mycket med det. De intervjuade företagen arbetar med 

energieffektiviseringsåtgärder inom klimatskal, VVS, hushålls- och fastighetsel samt 

solenergi. Företagen har valt att genomföra olika omfattande åtgärder och utfallet av 

åtgärderna skiljer mellan objektens olika förutsättningar. Även valet av kalkylmetod vid 

kalkylering varierade mellan företagen. Mycket styrs av tradition och resurser.  

Många av de större företagen har kommit långt i sitt energiarbete och en del uppnår redan 

målen till 2020. Andra går det tyngre för då de inte ser tillräcklig lönsamhet för att investera i 

energieffektiviseringsåtgärder. 

 

  



 

 

Abstract 
Environmental impact and management of energy is a highly topical issue in today's society. 

Climate impact must be reduced. The Government has set a target to reduce energy 

consumption in buildings by 20 % by 2020 and 50 % by 2050 compared to the energy use in 

1995. 

With this in mind, we chose to examine how property owners can work on improving energy 

efficiency in existing apartment buildings. We also wanted to investigate profitability of 

different increasing energy efficiency measures and the calculation methods and the risk 

assessment performed by such investments. To tie in with government objectives, we also saw 

the possibilities of achieving these goals. 

20 companies were interviewed, of which 14 were property owners and 6 were consulting 

firms that works with energy efficiency. All property owners were familiar with the 

importance of energy work but they worked very different with it. The interviewed companies 

work with energy efficiency measures in the building envelope, HVAC , household and 

residential electricity and solar energy. The companies have chosen to implement various 

extensive measures and outcome measures differ between objects of different conditions. 

Also the choice of calculation method for the calculation varied between companies. Much of 

the results were due to the tradition and resources. 

Many of the larger companies have come a long way in their work toward the energy targets 

and some already achieves the goals by 2020. Others are not as advanced, because they do not 

see sufficient profit to invest in energy efficiency measures. 

  



 

 

Förord 
Detta examensarbete är på 15 högskolepoäng och är den slutliga delen av Bygg- och 

fastighetsekonomiutbildningen på Högskolan i Halmstad. Examensarbetet utfördes under 

våren 2014. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla företag som tagit sig tid att ställa upp på intervju samt deras 

engagemang att förmedla kunskapen vidare. Vi hoppas med detta examensarbete kunna ge en 

god bild över hur andra företag inom branschen arbetar och ge er tips i ert fortsatta 

energiarbete. Vi vill även tacka de som hjälpt till att kritiskt granska studien och kommit med 

synpunkter samt vår handledare Gunnar Wramsby som gett oss goda riktlinjer i arbetet. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund  

I Sverige beräknades det finnas 4 550 779 lägenheter i slutet av år 2012. Av dem låg mer än 

hälften i flerbostadshus. Strax över 40 % av Sveriges flerbostadshus byggdes under 1950- 

1970- talet (Statistiska centralbyrån, 2013). 

År 2007 användes totalt 40 TWh i Sveriges flerbostadshus. Fördelningen av 

energianvändningen såg ut på följande sätt: 

 

Figur 1 Egengjord figur som bygger på information från VVS 
Företagen (2009). 

 

 

Ungefär 40 % av energianvändningen i Sverige går åt till uppvärmning av byggnader (Wall, 

2006). Det kan jämföras med ca 100 TWh per år för uppvärmning av bostäder (Larsson, 

2005).  

Under 1950-talet tog användningen av det fossila bränslet olja fart. Oljan ökade från 5 till 77 

% av energiförbrukningen mellan 1945-1970. Det ledde till en ökning i energiförbrukning 

från 94 TWh till 452 TWh. Då oljan var billig, lättillgänglig och då inte koldioxiden sågs som 

ett problem minskade effektiviteten i användningen. Den första oljekrisen kom år 1973 som 

ledde till en femdubbling av priset på olja och oljeransonering infördes i Europa och USA.  

Oljekrisen ledde till medvetenhet om att oljan är en begränsad resurs och 

energieffektiviseringen började bli allt viktigare (Sidén, 2009). Efter oljekrisen övergick 

användningen istället till elvärme vid nybyggnation (Energimyndigheten, 2012). Sedan 1970 

till 2009 har skatterna på el blivit 123 gånger högre och kostnaderna för el och elnät har 

jämförelsevis bara ökat med 15 gånger. Förutom skatt påverkas även elpriset av flera andra 

faktorer såsom efterfrågan på el, vattennivåerna och export och import av el. Av den el som 

används i Sverige kommer cirka 45 % från vattenkraft. Elproduktionens fördelning i Sverige 

år 2009 var vattenkraft 49 %, kärnkraft 37 %, övrig kraftvärme 12 %, vindkraft 2 % 

(Eriksson, 2012). 

Som sagt är direktverkande el och olja idag dyra energikällor, ett omdiskuterat alternativ är 

solenergi. Fördelen med solenergi är att energin i sig är gratis och fastighetsägarens kostnad 

då blir installationskostnaden av utrustningen för att ta tillvara på energin (Larsson, 2005). 

Enligt Högberg (2012) finns det både forskare menar att driftskostnaderna kan minskas 
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väsentligt med energieffektivisering och forskare som inte ser någon direkt effekt på 

driftskostnaderna vid energieffektivisering.  

Olja och kol är icke-förnybara energikällor. Förutom att de börjar sina frigör de miljöskadliga 

gaser vid förbränning. Framförallt koldioxiden är farlig då den bidrar till globaluppvärmning, 

men även kvävedioxid och svaveldioxid släpps ut och blir till surt regn. Om inte 

användningen av fossila bränslen minskas drastiskt kommer vi med stor sannolikhet få 

anpassa oss för att leva på en varmare planet (Bowden, 2005). 

Regeringen har formulerat mål för att minska energianvändningen i byggnader. Till år 2050 

vill de halvera energiförbrukningen jämfört med år 1995. Till år 2020 vill de minska 

energianvändandet med 20 procent. Den förnybara energin ökar allt mer och till år 2020 ska 

dessutom beroendet av fossila bränslen upphört (Renovera Energismart, 2010). 

Energiförbrukningen kan minskas på många olika sätt. Tilläggsisolering, fönsterbyte och byte 

av värmekälla är några exempel. Det är åtgärder som kostar mycket pengar och 

fastighetsägare vill vara säkra på att kostsamma åtgärder är lönsamma (VVS Företagen, 

2012). Det finns ännu ett perspektiv på lönsamheten av en energieffektivisering hos företagen. 

Att minska energiförbrukningen kan vara ett sätt att skydda sig mot framtida högre 

energikostnader. Ju fortare de tror priserna stiger, ju mer pengar kan de spara i framtiden med 

hjälp av energieffektiviseringen (Högberg, 2012). 

1.2 Problemdiskussion 

Nedanstående stycke baseras på vad som tidigare sagts av Bowden (2005), Sidén (2009) och 

Eriksson (2012). Under oljekrisen på 1970-talet började det reflekteras över 

energianvändningen i bebyggelsen. Idag vet vi vilken miljöpåverkan till exempel eldning av 

olja har. Förutom att miljön påverkas har även priset på energi stigit kraftigt. Därav finns det 

både miljömässiga och ekonomiska incitament för att minska energianvändningen i 

bebyggelsen.  

Begreppet energieffektivisering kan beskrivas såhär: 

Energieffektivisering är att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för 

användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. Det leder till att miljö- och 

klimatbelastningen minskar, ökar försörjningstryggheten och samtidigt bidrar till ökad 

konkurrenskraft (Svensk Energi). 

När begreppet är klarlagt frågar vi oss hur energieffektivisering kan gå till. VVS Företagen 

(2012) nämner några alternativ som kan gemomföras i arbetet mot en effektivare hushållning 

av resurser. Den tekniska utvecklingen har förbättrats mycket under de senare åren och skapat 

stor tillgång på möjliga åtgärder för att minska energiförbrukningen.  

Företagen som energieffektiviserar vill få ut något av åtgärderna och i det här fallet kan det 

röra sig om minskad energiförbrukning som medför lägre energikostnader. Den tekniska 

utvecklingen har gett fastighetsägare flera alternativ till energieffektivisering och därmed 

lägre energikostnader och bättre lönsamhet (VVS Företagen, 2012). Högberg (2012) menar att 

omfattande åtgärder inte behöver vara så lönsamma som de kan beskrivas som.  Vi tror att om 

fastighetsägaren inte har kunskap om de olika möjligheterna kan det vara ett svårt beslut att 

välja det bästa alternativet. Fastighetsägaren vill få den högsta lönsamheten som möjligt av en 

åtgärd.  Detta resonemang leder oss till frågan: Vilka åtgärder kan göras för att 
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energieffektivisera flerbostadshus och hur kan energibesparingarna leda till ekonomiska 

besparingar för fastighetsägaren?  

Vidare frågar vi oss hur företagen går tillväga när de bedömer olika åtgärder för att 

energieffektivisera. De samlar in information som används till beslutsunderlag i samband med 

en kalkyl. Då det finns olika kalkylmetoder som företagen kan använda sig av vill vi ta reda 

på vilka de kan vara. Vilka kalkylmetoder kan företag använda vid investeringsbeslut för 

energieffektiviserande åtgärder? 

Ohlsson (2012) skriver att den information som kalkyler bygger på är antaganden om 

verkligheten och behöver inte alltid stämma överrens med utfallet. Det skulle kunna ses som 

en viss risk att investera i energieffektiviserande åtgärder om de inte får det resultat som 

planerats. Hur kan företag arbeta för att reducera risken som investeringar i 

energieffektiviserande åtgärder innebär? 

Då en del av bakgrunden till denna uppsats är de mål som regeringen satt upp om 20 % 

minskad energianvändning till år 2020 och 50 % minskad energianvändning till år 2050 vill vi 

även undersöka fastighetsägarnas arbete mot dessa mål och hur väl de förväntas uppnå målen. 

Hur kan fastighetsägare arbeta mot regeringens mål om minskad energianvändning och hur 

väl kan de förväntas uppnå dessa mål?   

1.3 Syfte 

Beskriva hur fastighetsägare kan arbeta med energieffektivisering av flerbostadshus samt 

analysera hur det kan leda till lönsamhet för fastighetsägaren. 

1.4 Avgränsningar 

Då vårt intresse är av hur lönsam en energieffektiviseringsåtgärd kan vara kommer vi både att 

vända oss till kommunala och privata fastighetsbolag för att få så mycket kunskap som 

möjligt. Vi kommer vända oss till stora som små företag för att kunna skildra verkligheten på 

ett så verkligt sätt som möjligt. Vi är enbart intresserade av flerbostadshus med bostäder, 

därav kommer kommersiella fastigheter och småhus inte att tas upp i denna uppsats. 

Flerbostadshus innebär i denna undersökning ett bostadshus med fler än två inneboende 

familjer.  

1.5 Centrala begrepp 

Atemp: De ytor inom klimatskärmens insida som är avsedda att värmas till mer än 10 ºC, alla 

våningsplan inräknade. Även ytor för innerväggar, schakt, öppningar för trappa och liknande 

inräknas. Garage i bostadshus räknas inte med (Boverket, 2009). 

Byggnadens energianvändning: Energin som går åt för uppvärmning, komfortkyla, 

tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi vid normalt brukande för ett normalår 

(Boverket, 2009). 

Driftoptimering: Görs för att energieffektivisera och skapa bra inneklimat och nöjda 

hyresgäster. De tekniska installationerna i byggnaden ska samverka på ett effektivt sätt vilket 

görs genom justering av temperatur, drifttid, tryck och flöden. Det är även viktigt att föra en 

dialog med hyresgästerna under arbetets gång (Energimyndigheten, 2013).  
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Energibesparing: En minskning i energiförbrukning som fastställs genom mätning eller 

bedömning av den förändrade energianvändningen. Normalårskorrigering ska göras vid 

energibesparing av värme eller kyla (Energimyndigheten, 2013). 

Energieffektivitet: Innebär energianvändningen ska göras effektiv ur ett ekonomiskt 

perspektiv och hållbar för samhället (Svensk Energi).  

Fastighetsenergi: Är en del av fastighetselen och består av den elenergi som går åt till 

apparater som finns inom, under eller på byggnaden. Exempelvis belysning i allmänna 

utrymmen och driftsutrymmen. Energi till andra driftsapparater i byggnaden ingår också. 

Exempelvis, fläktar, pumpar styrutrustning med mera. Apparater som inte kan hänföras direkt 

till byggnaden ingår inte, exempelvis trädgårdsbelysning (Boverket, 2009). 

Fastighetsel: Innefattar den elanvändning som ingår i fastighetsenergin plus belysning av 

gångar och gårdar utomhus (Energimyndigheten, 2013). 

Förnybara energikällor: Dessa energikällor kan återbildas med hjälp av till exempel solen 

eller månen. Exempel på förnybara energikällor är vattenkraft, vindkraft, solenergi, 

tidvattenenergi och vågenergi även biobränslen från skogsbruket och biogas som utvinns ur 

biologiska material räknas också som förnybara energikällor (Energimyndigheten, 2009). 

Hushållsenergi: Den energi som tillämpas i hushållet. Till exempel energin till tvättmaskin, 

diskmaskin, spis, kyl, belysning och TV. Även torkapparater i gemensam tvättstuga ingår 

(Boverket, 2009). 

Hushållsel: Är den el som används i hushållet till hushållsmaskiner, belysning och 

hemapparater (Energimyndigheten, 2014).  

Köldbrygga: Benämns den del i en konstruktion där ett material med bra 

värmeisoleringsförmåga möter ett material med sämre värmeisoleringsförmåga 

(Nationalencyklopedin). 

Normalårskorrigering: Den klimatberoende energianvändningen korrigerad efter 

skillnaderna i klimatet på orten under ett normalår och det verkliga klimatet under den 

uppmäta tiden (Boverket, 2009). 

Tappvarmvatten: Innebär det varmvatten som kommer ur kranarna (Energimyndigheten, 

2014). 

U-värde: Ett värde för den värme som passerar genom ett material beroende på dess 

värmeledningsförmåga, även kallat värmetransmission (Petersson, 2009). 

Värmeledningsförmåga: Olika material har olika värmeledningsförmågor. Om ett 

isolermaterial har låg värmeledningsförmåga leder det till att klimatskalet ger låga 

värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning 

(Andersson, Fant, Landfors, During, & Södergren, 2009). 
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2 Metod 

2.1 Metodikens fyra problem 

Det finns fyra problem vid insamling av data. Det första problemet är om undersökaren ska 

välja en induktiv eller deduktiv ansats. Deduktiv ansats kan beskrivas som att undersökaren 

först samlar in teori och sedan empiri. Anhängare av denna ansats menar att det är bäst att 

först skapa en uppfattning om verkligheten för att sedan undersöka hur fenomenet är. Det görs 

i form av insamling av empiri och på så vis ser forskaren om teori och empiri stämmer 

överrens. Problem med denna typ av datainsamling kan vara att undersökaren endast letar 

efter data som anses vara väsentlig. Motsatsen till deduktiv ansats är som nämnts ovan den 

induktiva strategin. Det innebär att forskaren först samlar in empiri och sedan teori. 

Undersökningsformen innebär att forskaren inte har några förväntningar och kan därför samla 

in data som återspeglar verkligheten på ett neutralt sätt (Jacobsen, 2002). 

Vi har använt oss av den deduktiva ansatsen för att kunna få ut så detaljerad information som 

möjligt av verkligheten. För att kunna göra det krävdes förkunskap om byggtekniska och 

ekonomiska faktorer.  Då vi i uppsatsen ville ta reda på i hur stor utsträckning som andra 

teorier stämmer var vi tvungna att först samla in teori för att sedan reda ut vilka av teorierna 

som stämmer.  

Det andra problemet är hur sociala fenomen ska uppfattas. Antingen kan en enskild individ 

analyseras genom vad den säger eller gör vilket kallas för individualism. Om forskaren 

däremot studerar hur olika personer inom en organisation uppträder kallas det för en holistisk 

ansats. Observationerna ska ske i den naturliga miljön och påverkan från forskaren ska vara 

minimal (Jacobsen, 2002). Då denna uppsats gick på djupet och vi ansåg att enskilda personer 

i organisationen var den viktiga källan till data använde vi oss av en individualistisk ansats. 

Då vi ville åt den kunskap som enskilda personer besitter i en organisation är det endast den 

person som är av intresse för uppsatsen. Det är med andra ord inte av intresse hur personen 

samspelar med andra i organisationen.  

Eftersom vi har valt en individualistisk ansats har vi också kommit nära intervjupersonerna. 

Anledningen var att vi ville skapa djupare förståelse om vilka val de gjort och varför de gjort 

de valen. Här kommer vi i kontakt med det tredje problemet om närhet eller distans som 

Jacobsen (2002) nämner. Positivismen förespråkar distans mellan forskare och fenomen för 

att forskaren ska förbli objektiv. Motsatsvis menar Jacobsen (2002) att det krävs närhet för att 

gå på djupet och få förståelse av hur individen tolkar och uppfattar fenomenet. Det är således 

främst inom hermeneutiken som närhet är applicerbar.  

Det fjärde problemet är vilken form av information som forskaren ska samla in. Forskaren kan 

välja mellan siffror och ord. Siffror används vid kvantitativa datainsamlingar där information 

kan mätas med hjälp av frågeformulär med färdiga svarsalternativ. Ord kan istället ge 

forskaren en bild av verkligheten genom att studera intervjupersonens uppfattning av 

fenomenet (Jacobsen, 2002). Med hjälp av ord har vi fått olika svar på våra frågor och 

undersökningen gick därför på djupet, vilket talar för en kvalitativ metod.  
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2.2 Kvalitativ ansats 

2.2.1 Insamling av primärdata 

Primärdata har vi samlat in genom individuella öppna intervjuer. Denna insamlingsform 

bygger på att forskaren träffar intervjupersonen och i ett samtal ställer forskaren frågor som 

intervjupersonen öppet kan svara på utan några begränsningar. Intervjun kan även ske per 

telefon om forskare och intervjuperson inte har möjlighet att träffas. Nackdelarna med en 

telefonintervju är att känsliga ämnen kan vara svårare att diskutera, förtroende skapas inte lika 

lätt, forskaren kan inte tolka intervjupersonens kroppsspråk och det är lättare för 

intervjupersonen att ljuga. Den individuella öppna intervjun lämpar sig bäst när ett mindre 

antal intervjuer genomförs då den är väldigt tidskrävande och mycket data samlas in under 

varje intervju, varpå den ofta är planerad i viss grad (Jacobsen, 2002). 

Vi har gjort intervjuer både över telefon och i verkligheten då vi inte haft möjlighet att besöka de 

företag som ligger geografiskt längre bort. Vi har valt att göra 20 intervjuer då vi ville få en bred 

men samtidigt djup förståelse för hur energieffektivisering av flerbostadshus kan vara lönsam. Vi 

var medvetna om att vi kom att få in mycket data men ville styrka uppsatsens trovärdighet genom 

flertalet intervjuer. De flesta intervjuerna har spelats in, då vi dels får en möjlighet att ha 

ögonkontakt med intervjupersonen under intervjun och kunde gå tillbaka och lyssna om det var 

något vi var osäkra på i efterhand. Besöksintervjuerna tog mellan 45-60 minuter. HFAB avvek 

något och tog 90 minuter. Telefonintervjuerna var lite kortare och tog mellan 30-45 minuter. Det 

följer vad Jacobsen (2002) beskriver om en maxgräns på 2 timmar och en minimigräns på en 

halvtimme för att få lagom mycket data och djup i undersökningen. Vidare förespråkar Jacobsen 

(2002) att inleda intervjun med en kort inledning, vilket vi tog fäste vid och gjorde. Dels skickade 

vi ut ett kort dokument där vi presentera oss och gav en bakgrund till varför undersökningen 

gjordes och vad informationen kom att användas till. I dokumentet skickade vi även ut de 

intervjufrågor som intervjun baserades på för att ge intervjupersonen en möjlighet att förbereda 

sig inför intervjun. I bilaga 7.1 och 7.2 framgår vilken information som intervjupersonerna fick 

innan intervjun och vilka frågor som ställdes. Vid intervjun berättade vi kort inledningen igen och 

lät intervjupersonerna ställa frågor om det fanns några oklarheter. Vidare gick vi in på lite 

inledande frågor om deras befattning och vad energieffektivisering betydde för deras företag. 

Senare i intervjun fokuserade vi mer på att gå på djupet i undersökningen.  

Vid urvalet av intervjuföretag valde vi att försöka få en viss bredd och spridning vilket 

Jacobsen (2002) nämner som en möjlig faktor vid urvalet av respondenter. Vi tyckte inte att 

slumpmässigt urval passade, då vi är intresserade av att gå på djupet och finna det unika. 

Dessutom skulle det vara svårt att genomföra ett slumpmässigt urval då inte alla har möjlighet 

eller vill ställa upp i undersökningen. Vi frågade ett 30- tal bostadsföretag och konsultföretag i 

klimatzon III om de ville ställa upp i undersökningen men tyvärr fanns det många som inte 

kunde ställa upp på grund av tidsbrist. Att vi avgränsade oss till klimatzon III för att företagen 

skulle innefattas av samma krav och klimat. Vidare försökte vi få en jämn fördelning mellan 

allmännyttiga och privata fastighetsbolag. Dessutom ville vi ha en bra bredd med olika 

storlekar på lägenhetsbeståndet. Inom den privata sektorn har vi intervjuat några mindre 

fastighetsägare, det fanns inte någon motsats till dem inom den allmännyttiga sektorn inom 

vår geografiska avgränsning. Det var även viktigt för oss att få med såväl det extrema som det 

typiska i undersökningen varpå vi ville få med både företag som jobbar mycket med 

energieffektivisering och de som jobbar mindre med det. Det troddes hänga samman en del 

med företagens storlek. För att komplettera de uppgifter vi fått från fastighetsbolagen valde vi 

även att intervjua några konsultföretag. De personer vi har intervjuat på såväl 

fastighetsbolagen som konsultföretagen var tvungna att besitta en viss grad av kunskap inom 

området energi och ekonomi. På flertalet av företagen lät vi företagen avgöra vem som var 
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bäst lämpad att svara på frågorna då vi inte var ute efter en specifik befattning.  På en del av 

fastighetsbolagen intervjuades mer än en person då inte samma person besatt kunskap om 

energieffektivisering och investeringskalkylarbetet. Nedan följer en tabell över de företag vi 

intervjuat, storleken på deras lägenhetsbestånd, intervjupersonens befattning och vilken typ av 

intervju vi genomfört.  

 

Företag 

Antal 

lägen-

heter 

Kontaktperson 

 

Kontaktpersons 

befattning 
Intervjuform Datum 

Allmännyttiga      

Bostadsbolaget 23 000 Denni Malkki Energiingenjör Telefonintervju 15-04-14 

Halmstads 

fastighetsbolag AB 
9800 Ulf Johansson 

VVS & 

energisamordnare 
Besöksintervju 09-04-14 

Hässlehem AB 1500 Henrik Andersson Förvaltare Telefonintervju 22-04-14 

AB Höganäshem 1500 Lena Askeroth Förvaltningschef Besöksintervju 04-04-14 

AB Landskronahem 4000 
Thomas Sjöholm 

Eli Blomberg 

Projektledare 

Controller 
Besöksintervju 03-04-14 

Bostads AB Poseidon 27 000 Mattias Westher Energistrateg Telefonintervju 15-04-14 

AB Ängeholmshem 3000 Jonas Hellberg 
Förvaltningstekniker 

& energi 
Besöksintervju 03-04-14 

Privata      

Backahill AB 500 
Jerry Persson 

Martin Persson 

Fastighetschef  

Fastighetsförvaltare 
Besöksintervju 16-04-14 

BroGripen AB 3000 Mikael Björk 
Förvaltare & 

Energisamordnare 
Besöksintervju 24-04-14 

Derome Förvaltning 1500 Christian Kylin Fastighetschef Besöksintervju 09-04-14 

Järneken 

fastighetsförvaltning 

AB 

100 Martin Lamberth VD & fastighetschef Besöksintervju 11-04-14 

Melin förvaltnings AB 800 Maria Sjögren Energi & miljö Besöksintervju 03-04-14 

Rikshem AB 20 000 
Håkan Carlsson 

Reza Yazdi 

Fastighetschef 

Energi & hållbarhets 

ansvarig 

Besöksintervju 

Telefonintervju 

14-04-14 

11-04-14 

Roth Fastigheter AB 400 Rikard Roth VD & ägare Besöksintervju 08-04-14 

      

Konsultföretag       

EVU AB  Jesper Olausson Regionchef Sydväst Besöksintervju 16-04-14 

Riksbyggen  Roger Lindh Energiingenjör Besöksintervju 16-04-14 

Schneider Electronic  
Charlie 

Timmermann 

Affärsutvecklings-

chef 
Telefonintervju 24-04-14 

Siemens AB  
Gunnar 

Söderstedt 
Energiingenjör Telefonintervju 17-04-14 

Värmex  Anders Ericsson VD & ägare Telefonintervju 15-04-14 

WSP Sverige AB  Agneta Persson 

Samordnare, Global 

Director of Future 
Cities 

Telefonintervju 17-04-14 

Tabell 1. Kort beskrivning av de intervjuade företagen. 
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2.2.2 Insamling av sekundärdata 

Vi valde att jämföra den empiri vi samlat in med tidigare insamlade teorier inom ämnet. För 

att göra det använde vi sekundärdata i form av böcker, vetenskapliga artiklar, dokument från 

hemsidor och skrifter från olika institutioner. Vid insamling av sekundärdata använde vi i 

första hand energieffektivisering, kalkylmetoder och regeringsmål som sökord. Sekundärdata 

är data som någon annan samlat in och reflekterat över tidigare, det gör datan mindre spontan 

och mer genomtänkt menar Jacobsen (2002). Det betyder att vi inte har samma kontroll över 

hur datan som samlats in som när vi själva samlar in den. Tidigare bearbetning av författare 

kan ha vinklat datan mot ett visst ändamål eller tolkats på ett visst sätt. Det är faktorer som vi 

inte kan rå på och som vi vet väldigt lite om. När datan är författade eller insamlad spelar 

även stor roll för dess tillförlitlighet. Vi har därför valt att försöka använda oss av relativt nya 

sekundärkällor. Inom områden som solenergi och liknande har vi varit extra uppmärksamma 

då det hänt mycket med tekniken de senaste åren och det därför är extra viktigt med ny 

information.  

Det viktigaste i valet av sekundärkällor är deras trovärdighet. Kort kan konstateras att ju fler 

som skriver om samma sak ju högre trovärdighet får informationen. Det vill även till att dessa 

källor är oberoende av varandra. För att få hög kvalitet på datan krävs det att författarna 

besitter en viss kunskap och kompetens. Vid val av institutionella källor kan det vara oklart 

vem som skrivit texten och vems tankar det återspeglar. För att få hög trovärdighet vill det 

även till att det är en neutral institution (Jacobsen, 2002). För att skapa trovärdighet har vi valt 

att använda flera källor inom varje område och sett över deras förhållande till varandra. Vi 

använde även flera olika typer av källor i hopp om minskat beroende till varandra. De 

institutioner vi använt kan inte sägas ha incitament att ljuga eller vinkla sanningen. De flesta 

arbetar på uppdrag av regeringen eller olika branschorganisationer. Många inom 

institutionerna har många års erfarenhet av arbete med energieffektivisering av flerbostadshus 

och kan därmed sägas besitta en hög grad av kunskap och kompetens.  

2.2.3 Analys av datamaterialet 

Vid analys av data bör enligt Jacobsen (2002) tre steg följas vilket vi valde att göra. Vi beskrev 

först insamlad data i teori- och empirikapitlen. På grund av vår stora mängd av data så var vi 

tvungna att reducera den kraftigt inför analysen av materialet. Därefter kombinerade vi materialet 

från teori och empirin i analyskapitlet. Då vi intervjuat ett stort antal företag valde vi att inte lägga 

fokus på den enskilda individen i undersökningen utan upplägget av uppsatsen följer istället 

kategorier som följer genom teori, empiri, analys och slutsats. Jacobsen (2002) menar att först 

göra en individcentrerad analys kan vara en bra start. Vi valde att i första hand sammanställa 

anteckningarna från varje intervju och se inspelningarna som ett komplement då vi fick för 

mycket mindre relevant data om hela inspelningarna användes. Därefter försökte vi göra 

sammanfattningar av informationen för att se vad som var återkommande. I detta stadium kan vi 

sägas ha gått från en individbaserad sammanställning till en helhetsbaserad sammanställning över 

vad flera individer ansåg om fenomenet. Kategoriseringen gick ut på att vi försökte samla den 

återkommande informationen i grupper för att förenkla det komplexa och jämföra informationen 

på ett lättare sätt. Våra huvudkategorier var tekniker för minskad energiförbrukning och dess 

lönsamhet, investeringskalkyler och regeringsmål och fastighetsägarnas incitament att uppnå dem. 

Dessa kategorier bygger på diskussionsfrågorna som uppsatsen ska besvara. I analysdelen 

kombinerade vi informationen under varje kategori. 
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2.2.4 Hur väl stämmer slutsatserna?  

2.2.4.1 Intern giltighet 
Vi tycker oss uppnå god interngiltighet då de intervjuade personerna haft god kunskap om 

energieffektivisering. På de företag där det inte funnits en person som haft kunskap inom både 

energieffektivisering och investeringskalkylering har vi fått möjlighet att intervjua två 

personer. De intervjuade personerna har även arbetat mycket nära problemen vilket enligt 

Jacobsen (2002) styrker informationens validitet. Vår undersökning berör inte ett känsligt 

ämne varpå intervjupersonerna inte haft någon direkt anledning att inte ge oss riktig 

information. Enda risken vi ser är att de möjligen vill framstå som mer miljömedvetna än de 

faktiskt är. Detta är inget vi tror påverkar undersökningen då vi inte direkt undersöker 

företagens miljöarbete. Vid val av sekundärkällor har vi valt att välja källor som är 

tillförlitliga. Många av de elektroniska dokumenten vi använt kommer från myndigheter 

vilket styrker dess tillförlitlighet då de inte har någon anledning att ljuga. Informationen som 

framkommit i teori och empiri har stämt överens väldigt väl vilket ger undersökningen 

ytterligare validitet då Jacobsen (2002) menar att ju fler personer som säger samma sak, ju 

troligare är det då att denna information är giltig. Vi har valt att inte genomföra ändringar i 

kategoriseringen för att pröva dess giltighet. Precis som Jacobsen (2002) beskriver är detta 

mycket tidskrävande och med vår stora datamängd fanns det inte tid till en sådan bedömning.  

2.2.4.2 Extern giltighet 
Den externa giltigheten tar fäste i hur väl vi kan generalisera den information vi samlat in 

(Jacobsen, 2002). Då vi valt att göra en kvalitativ undersökning har vårt mål inte i första hand 

varit att kunna generalisera från stickprovet till populationen. För att styrka möjligheterna att 

generalisera har vi valt att intervjua en större mängd enheter. Som tidigare nämnts har vi även 

valt att välja ett representativt urval av enheter. Vi tror oss ha fått en bra spridning på 

intervjuade företag men kan inte med säkerhet påstå det. Vilket kan ha påverkat våra 

möjligheter att generalisera. På de ställen vi valt att generalisera ett fenomen har vi valt att 

använda goda argument för att styrka vårt uttalande.  

Vid intervjuerna har vi antingen valt att besöka personerna på deras arbetsplats där de känner 

sig bekväma eller har vi ringt dem under arbetstid. Vi har inte upplevt några problem med att 

andra stört och samtalen har varit mycket avslappnade. Att vi avtalat tid tror vi även 

underlättat för intervjupersonerna då de haft en möjlighet att förberedda sig. Jacobsen (2002) 

menar att nackdelen med planerad intervju är att mycket av spontaniteten försvinner. Vi var 

inte ute efter det spontana utan ville få väl genomtänkta svar för att få en bra beskrivning över 

hur fenomenen såg ut.  
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3 Teori  

3.1 Tekniker för att minskad energiförbrukning och dess lönsamhet 

3.1.1 Energieffektivisering 

En byggnads energianvändning är den energi som normalt behövs för uppvärmning, 

komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel. Elenergin som används till 

diskmaskin, tvättmaskin och annan hemelektronik kallas hushållsenergi (Boverket, 2013). 

Den hastighet med vilken energi omvandlas är ett mått på effekt (Sidén, 2009). 

Energieffektivitet är sambandet mellan nyttan av prestanda och insatsen av energi. Ofta 

nämns energibesparing i energieffektiviseringssammanhang, med det menas den faktiska 

minskningen av använd energi, alltså den energi som sparas av en genomförd åtgärd. Olika 

aktörer har olika incitament att genomföra olika energisparåtgärder. Såväl fastighetsägare som 

brukare drivs av ekonomiska incitament. Om brukaren betalar för energin så har inte 

fastighetsägaren några ekonomiska incitament att investera i energieffektiviseringsåtgärder 

(Energimyndigheten, 2013). 

Den energi en byggnad använder kan tillföras på flera olika sätt. För uppvärmning kan till 

exempel fjärrvärme, olja eller solenergi användas. Människor och elektronisk utrustning som 

vistas i byggnaden tillför energi som hjälper 

till att värma upp byggnaden, dessutom 

tillförs även energi genom att solen strålar in 

genom fönstren. Energin kan avges från 

byggnaden genom taket, fönstren, 

ytterväggar, dörrar och genom 

transmissionsförluster mot mark. För att 

minska energiförlusten i en byggnad måste 

den avgivna energin eller energiåtgången 

minska (Petersson, 2009). 

Med energieffektiv teknik och drift kan 

energianvändningen och kostnader för 

befintliga byggnader minska drastiskt. 

Exempel på detta kan vara installationer för 

förbättrad styrning av belysning, fläktar, 

pumpar samt värme- och kylsystem. För 

bostäder är det även viktigt med intrimning av 

värmesystem, tilläggsisolering av 

klimatskalet, bättre fönster och att ta vara på 

värmen i frånluften (Wall, 2006). Vid mindre 

åtgärder görs först en reglering och styrning av värmesystem och ventilation. Därefter 

åtgärdas svaga punkter i tätning och isolering, så kallade köldbryggor. Att sätta in en tredje 

glasruta är också en mycket lönsam åtgärd. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget och eventuellt 

fönsterlösa gavlar kan vara relativt enkla och billiga åtgärder (Bokalders & Block, 2009). 

Fastighetsföretagen kan delas in i tre olika ambitionsnivåer när det kommer till 

energieffektivisering. De företag som gör de kortsiktiga lönsamma investeringarna, de som 

gör det lilla extra och de som är väldigt ambitiösa. Företagen som gör det vinstmaximerande 

åtgärderna på kort sikt är minst ambitiösa. När investeringsmöjligheter analyseras gör 

företaget som med andra investeringar. Investeringarna jämförs med varandra och det 

Figur 2. De blå pilarna symboliserar energi som lämnar 
byggnaden och de röda pilarna symboliserar energi som 
tillförs byggnaden. 
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alternativ som ger störst avkastning väljs. Ett sätt är minskad energianvändning som inte 

behöver någon investeringskostnad. Transaktionskostnader ses som ett hinder vid 

energieffektivisering och kan därför göra att företagen låter bli eller avvaktar (Högberg, 

2012).  

Av bostadsföretagen i Sverige är den vanligaste typ dem som gör lite mer än det som är 

nödvändigt. De här företagen tar med miljöpåverkan i sina beräkningar, bland annat för att de 

tror sig kunna marknadsföra företaget på grund av miljömedvetenheten. Även tror de sig bli 

uppfattade på ett annat sätt. Ett viktigt motiv är ekonomi men denna grupp ser investeringar 

på längre tid och kan därför välja ett alternativ som drar mindre energi. Detta trots att 

investeringen kan ha längre återbetalningstid, men företaget anser att en mindre 

energianvändning kan hålla i sig på sikt och skydda mot högra energipriser i framtiden 

(Högberg, 2012). 

Den sista gruppen menar Högberg (2012) är de ambitiösa företagen, denna grupp är den 

minsta. De har höga mål och fokuserar på energieffektivisering. Planering och genomförande 

av omfattande åtgärder pågår eller har redan genomförts. ”Lönsamhet är inte det viktigaste: i 

stället är det miljöfrågan och ansvarstagandet som hålls fram” (s. 217). Det kan även finnas 

andra incitament som att vara ett av de ledande företagen inom teknisk utveckling.  

3.1.1.1 Fördelarna med att kombinera flera åtgärder 
En del åtgärder för att minska energianvändningen kan göras omgående med hjälp av små 

investeringskostnader och återbetalar sig därför på kort tid. De åtgärder som leder till störst 

energieffektivisering har oftast även stora investeringskostnader och kräver stora åtgärder. För 

att minska den enskilda investeringen brukar dessa åtgärder med fördel göras samtidigt som 

byggnaden genomgår andra större renoveringar för att öka lönsamheten (VVS Företagen, 

2012). 

Dalenbäck (2012) menar att det är ovanligt att åtgärder som är omfattande och 

energieffektiviserande genomförs i flerbostadshus. Om däremot fasaden behöver göras vid på 

grund av andra problem som till exempel fukt så kan tilläggsisolering göras samtidigt. 

Företagen som arbetar med att minska energiförbrukningen vill ”plocka lågt hängande frukt” 

då de saknar tillräckligt stor kunskap och ekonomi för att kunna skörda all frukt. Det finns 

flera sätt som är lönsamma och som kan minska energiförbrukningen och som inte kräver 

omfattande investeringar (Dalenbäck, 2012). Miljonprogrammets 750 000 lägenheter 

motsvarar cirka 60 % av bostadsbeståndet i Sverige (Regeringskansliets 

förvaltningsavdelning, 2008). Warfvinge och Kling (2012) menar att det finns stor potential 

att spara energi i byggnader från miljonprogrammet. De två bästa åtgärderna är att byta 

fönster och skaffa återvinning av värmen som försvinner i ventilationsluften. Åtgärderna 

minskar förbrukningen vardera med 30 kWh/m
2 
uppvärmd golvyta. Warfvinge och Kling 

(2012) menar också att lönsamheten i princip aldrig kommer sätta gränser för renovering för 

energibesparing. Lönsamheten beror till stor del på om energieffektiviseringen kombineras 

med det löpande underhållet. Finansiering av underhållet kan betalas med de lönsamma 

energiåtgärderna. Marginalkostnaden att genomföra ytterligare en åtgärd som kan spara energi 

är inte stor när renovering ändå genomförs. Trots att en åtgärd inte är solklart lönsam idag 

borde de genomföras då det kan ta lång tid innan det kommer ett nytt tillfälle att göra den. ”Ju 

fler åtgärder som görs för att minska energianvändningen, desto bättre energiprestanda får 

huset” (Warfvinge & Kling, 2012, s. 285). 
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3.1.1.2 Objektets enskilda förutsättningar 
När energieffektiviseringsåtgärder ska genomföras i en byggnad är det viktigt att ha en 

helhetssyn så att alla byggnadens funktioner tas med. Att utgå från varje byggnads enskilda 

förutsättningar är viktigt. Beslutsunderlaget måste vara riktigt för att kunna ta ett korrekt 

beslut om vilka åtgärder som är lämpliga samt mål för energieffektiviseringen. En del 

åtgärder kan förstärka eller motverka varandra, det är därför en helhetssyn måste användas. 

Förutom byggnadens skick är det viktigt att se över de installationer som finns i den samt 

deras skick. Det görs för att få en bild av vilka åtgärder som kan anses vara lämpliga och hur 

de kan påverkas av varandra.  När renoveringen är genomförd kan ett energiledningssystem 

vara till nytta i den dagliga förvaltningen för att se till att investeringarna får den tänkta 

effekten. Det är dock ganska vanligt att effekten av åtgärden inte blir bestående (Andrén & 

Tirén, 2010). 

3.1.2 Klimatskal 

Klimatskalet i en byggnad består av tak, ytterväggar och grund. Klimatskalets funktion är att 

skydda byggnaden mot fukt, värme, nederbörd, vind, tjäle och luftläckage (Petersson, 2009). 

3.1.2.1 Tilläggsisolering 
Olika material har olika värmeledningsförmågor. Om ett isolermaterial har låg 

värmeledningsförmåga leder det till att klimatskalet ger låga värmeförluster, lågt kylbehov, 

effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning (Andersson, Fant, Landfors, 

During, & Södergren, 2009). En välisolerad konstruktion bör ha 30-45 cm värmeisolering 

vilket motsvarar ett U-värde kring 0,08-0,12 [W/m
2
K] (Wall, 2006). Tidigare nämndes olika 

krav på energianvändningen. Kraven på den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, 

det genomsnittliga U-värdet, i alla klimatzoner och oberoende av uppvärmningssätt får inte 

överstiga 0,40 [W/m
2
 K] vid nybyggnad (Boverket, 2013).  Reglerna gäller främst vid 

nybyggnad och anpassas för att passa byggnadsobjektets förutsättningar och renoveringens 

omfattning vid ändring i en byggnad (Boverket, 2011).  

Ett äldre hus kan ur energibesparingssynpunkt med fördel tilläggsisoleras. Det är väldigt dyrt 

att tilläggsisolera då fasaden automatiskt måste bytas ut, men kan tilläggsisoleringen göras i 

samband med fasadrenoveringar är det en ekonomiskt försvarbar åtgärd. Vid kalkylering av 

tilläggsisolering bör inte metoder som baseras på återbetalningstiden, till exempel pay-off -

metoden, användas då klimatskalets normala livslängd är minst 40 år. En enkel kalkyl som 

ofta används vid tilläggsisolering är att räkna ut den totala energibesparingen och multiplicera 

det med energipriset och investeringen livslängd (Andersson et al., 2009). 

3.1.2.2 Tätning av klimatskal 
Otätheter i klimatskalet kan göra att kall utomhusluft kan komma in i byggnaden eller att 

varm inomhusluft läcker ut. Framförallt påverkar otätheterna energianvändningen negativt 

genom luftläckageförluster då energi måste användas till att värma luft som sedan försvinner 

ut ur byggnaden på ett okontrollerat sätt. Befintliga byggnader kan med fördel tätas med 

tätningsfogar där sprickor och otätheter förekommer för att minska luftläckageförlusterna 

(Sadineni, Madala, & Boehm, 2011). Otätheter i klimatskalet åtgärdas även på ett effektivt 

sätt i samband med tilläggsisolering (Petersson, 2009). Om luftläckage inte undviks minskar 

det fördelarna med en tjock isolering (Wall, 2006). Minskade luftläckage gör att ventilationen 

kan kontrolleras och därmed fungera på ett mycket bättre och effektivare sätt (Petersson, 

2009).  

Otätheter förekommer ofta i anslutningen mellan fönstren, väggar eller taket, men luftläckage 

kan även förekomma mellan glasdelen, bågen och karmen i fönstren (Petersson, 2009). 



13 

 

3.1.2.3 Fönster 
En viktig del i en byggnads klimatskal är fönstren. Ett bra fönster ska på samma sätt som 

resterande delar av klimatskalet ha låg värmetransmission, ett lågt U-värde (Petersson, 2009). 

I dagens fönster används ofta flera glasrutor för att minska luftcirkulationen i fönstren. 

Minskad luftcirkulation leder till minskade värmetransmissionsförluster. U-värdet för ett äldre 

2-glasfönster är ungefär 3,8 [W/m
2
K] som kan jämföras med marknadens superenergifönster 

vars U-värde ligger mellan 0,85–1,3 [W/m
2
K] (Larsson, 2005). Lönsamheten vid fönsterbyten 

beror på många faktorer, hur stor skillnaden är mellan de gamla och de nya fönstren, var i 

landet byggnaden är placerad med mera (Energimyndigheten, 2007). Det beräknas att 35 % av 

inomhusvärmen försvinner ut genom fönstren. Används fönster med energiglas kan 

värmeläckaget halveras, vilket skulle reducera kostnader för uppvärmning med drygt 17 % 

(Glasbransch föreningen). 

3.1.3 VVS 

3.1.3.1 Ventilation 
Luften i ett hus måste bytas ut ungefär varannan timme för att uppnå ett hälsosamt och bra 

inomhusklimat (Petersson, 2009). Utbytet av luft gör att varm inomhusluft byts ut mot kall 

utomhusluft, vilket gör att energiåtgången för uppvärmning blir stor (Larsson, 2005). I ett 

energisnålt hus utgörs de största värmeförlusterna av ventilationen (Bokalders & Block, 

2009).  Det är därför viktigt att använda ett ventilationssystem med värmeväxlare. 

Återvinningen i ett sådant system kan vara mellan 50-80 % av värmen i frånluften (Larsson, 

2005). Dessutom ger värmeväxlaren fördelen att tilluften är varm redan när den kommer in i 

huset (Wall, 2006). Kostnaderna för att byta ventilationssystem är stora men bör övervägas 

vid en omfattande ombyggnad (Bokalders & Block, 2009).  

Vidare bör ventilationssystemet kunna anpassa sig efter väderförhållanden då systemet 

påverkas av utomhustemperatur, solinstrålning och vind. En förutsättning för att kunna få en 

kontrollerad ventilation är att husen är täta. Större ändringar i ventilationssystemet bör därför i 

äldre otäta byggnader göras samtidigt som tätnings- eller tilläggsisoleringsarbeten utförs 

(Bokalders & Block, 2009). 

3.1.3.2 Uppvärmning av luft och vatten 
Byggnader värms främst för brukarens komfort. Människor som vistas i byggnaden, värme 

från hushållsapparater och driftel, värme från varmvatten samt solinstrålning bidrar till att 

värma upp en byggnad. Den värme som krävs utöver det måste tillföras byggnaden med en 

annan värmekälla (Bokalders & Block, 2009). Det vanligaste uppvärmningssättet i 

flerbostadshus var år 2012 fjärrvärme. Hela 85 % av arean i flerbostadshus värmdes upp med 

hjälp av fjärrvärme.  Andra alternativa värmekällor kan vara olja, elvärme, biobränslen eller 

gas. Den genomsnittliga energianvändningen för uppvärmning av byggnad och varmvatten i 

flerbostadshus var 144 kWh/m
2
 år 2012 (Energimyndigheten, 2013). 

Åtgången av tappvarmvarmvatten beror mycket på brukarnas beteende och varierar därför 

mycket mellan olika lägenheter. Energiåtgången för uppvärmning av tappvarmvatten för en 

bostad brukar vara mellan 2 000-5 000 kWh/år (Petersson, 2009). 

3.1.3.3 VVS-installationer 
För att VVS-installationer som ventilation och värmesystem ska fungera på ett bra sätt måste 

de injusteras. Meningen med injustering av värmesystemet är att få den önskade temperaturen 

i husets alla lägenheter. Det är viktigt att termostater och temperaturgivare sitter på rätt plats. 

Ett bra system ska även känna av om det finns gratisvärme från människor, elapparater och 

solinstrålning för att kunna ta tillvara denna och undvika övertemperatur (Bokalders & Block, 
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2009). Genom injustering av värmesystemet kan cirka 5-10 % av radiatorsystemets 

värmeanvändning sparas för varje grad som byggnadens medeltemperatur sänks. Nya 

termostatventiler kan dessutom också ge en besparing på 20 % av radiatorsystemets 

värmeanvändning (VVS Företagen, 2009). Ventilationssystemet behöver inregleras för att alla 

olika rum ska få de luftflöden som önskas och för att uppfylla de krav på luftomsättning som 

ställs. För att en inreglering av ventilationssystem ska fungera på ett tillfredsställande sätt 

krävs det att byggnaden är tät (Bokalders & Block, 2009). 

Förutom injustering av värmesystemet och inreglering av ventilationssystemet kan med fördel 

fläktar och pumpar i systemen bytas ut om installationerna är av en äldre modell. 

Energibesparingen av att byta fläkt beror på flera olika faktorer men byts både fläkt och motor 

kan besparingen av el bli upp mot 50 %. Om pumpen också byts ut mot en med effektivare 

motor och varvtalsstyrning kan elbesparingen bli upp mot 60 % av pumpens elförbrukning. I 

ett flerbostadshus om 2 000 kvadratmeter och om investeringen beräknas kosta 7 000 kronor 

skulle det ge en besparing på 3 000 kronor per år (VVS Företagen, 2009). 

Även vattenförbrukningen och energiåtgången till varmvatten kan minskas med små medel. I 

många äldre hus finns till exempel tvågreppsblandare. Byts tvågreppsblandarna mot 

engreppsblandare och det installeras termostatblandare i duschen kan energibehovet minska 

med upp till 40 % för både varmvattenberedning och vattenanvändning (Wall, 2006). Genom 

att byta packning i kranar och stoppa eventuellt droppande kan det sparas 500 kWh om året 

(Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor, 2009). Perlatorer kan med fördel 

monteras i kranarna. Perlatorerna gör att vattnet blandas med luft. Blötningseffekten blir 

fotfarande god men färre mängder vatten förbrukas (Bokalders & Block, 2009). VVS 

Företagen (2009) menar att 40 % av energianvändningen kan sparas om tre av hushållets 

kranar bytas mot resurssnålare. 

3.1.4 Hushålls- och fastighetsel 

Som nämndes i inledningen användes i flerbostadshus år 2007 40 TWh, av dessa gick 69 % åt 

till uppvärmning och varmvatten, fläktarna stod för cirka 2 %, övrig fastighetsel 13 % och 

hushållselen 16 %. Uppvärmning av varmvatten och hushållsel är faktorer som brukaren kan 

vara med och påverka. Även elen till fläktarna och den övriga fastighetselen kan minskas 

genom effektiv drift och skötsel (VVS Företagen, 2009). 

3.1.4.1 Energieffektivare hushållsapparater 
I en gammal tvättstuga från början av 90-talet användes nästan 8 kWh/kg torr tvätt. Det kan 

jämföras med 0,8 kWh/kg torr tvätt år 2003. Att byta ut gamla maskiner minskar därmed 

energianvändningen avsevärt (Bokalders & Block, 2009). Solfångare blir allt vanligare i 

Sverige. Finns solfångare på huset bör en tvättmaskin med två anslutningar användas. På så 

vis kan varmvattnet från solfångaren användas för uppvärmning vid tvätt istället för 

eluppvärmning av tvättmaskinen, vilket leder till att hushållselsanvändningen minskar 

(Larsson, 2005). Dessutom drar torktumlare nästan hälften så mycket el som torkskåp och bör 

därför användas i första hand (Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor, 2009).  

Idag används kylskåpet ofta som ett svalt skafferi. Kyl och frys är energislukare, år 2007 

användes cirka 1 200 kWh/år till de kylar och frysar som fanns i hushållen. Även spis och ugn 

bör ses över då nyare modeller ofta är mycket energieffektiva. Skulle de bästa alternativen på 

marknaden användas inom både kök och tvättstuga skulle elanvändningen kunna halveras 

(Bokalders & Block, 2009). 
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3.1.4.2 Belysning 
Belysningen är en viktig del av vår vardag framförallt då vi spenderar mycket tid inomhus. 

Belysningstekniken har gjort stora framsteg den senaste tiden. Jämförs 20 spotlights á 20W 

skulle dessa gemensamt dra 400W. Med LED- lampor skulle den totala effekten bli 20W 

(Larsson, 2005). LED- lampan är en lysdiodslampa som håller 15 gånger längre än en 

glödlampa, dessutom drar den 80 % mindre el än en vanlig glödlampa. Tekniken utvecklas 

fortfarande i hög takt samtidigt som priset sjunker (Energimyndigheten, 2014). 
Lågenergilampor är också ett energieffektivare val än glödlampan men är inte fullt så 

energieffektiv som LED- belysningen. Ett problem med lågenergilampor är att de har lång 

tändningstid (Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor, 2009). I flerbostadshus är 

det av stor betydelse att byta ut gamla lampor och armaturer i gemensamma utrymmen. I 

korridorer, trapphus, garage, toaletter, tvättstugor och förråd är det viktigt att använda 

energisnål teknik då många av utrymmena står tända stora delar av dygnet. Dessutom kan 

med fördel närvarostyrning användas i dessa utrymmen för att spara ännu mer energi 

(Energimyndigheten, 2011). 

3.1.4.3 Styrsystem 
Idag finns det styrmoduler som kan placeras i husets eldosor och de är till för att styra 

apparaterna i huset. Internationellt brukar det kallas ”intelligenta hus”. Styrsystemet kan styra 

både belysning, ventilation och värmesystem. I dosorna vid strömbrytarna på väggen kan 

finnas rörelsedetektorer och temperatursensorer som känner av om där är någon i rummet 

eller om ventilationen behöver ökas eller minskas. Dessutom kan datorn känna av när 

brukarna inte är i huset och stänga av all onödig elanvändning (Larsson, 2005). Det är viktigt 

att välja system som är enkla att hantera och förstå för brukarna, därtill bör systemet kunna 

visa information om energianvändningen (Wall, 2006). 

3.1.4.4 Brukarvanor och tillskottsenergi 
Inom just kök, bad och tvättstuga finns det mycket brukaren kan göra för att spara energi och 

minska den totala energiförbrukningen. För att nämna några åtgärder kan till exempel 70 % av 

energiåtgången sparas om lock används vid kokning. Köksfläkten bör inte stå på i onödan då 

mycket uppvärmd luft försvinner. Vid såväl diskning som tvättning bör maskinen vara väl 

fylld. Dessutom kan temperaturen sänkas då tvättmedel och diskmedel inte kräver lika höga 

temperaturer i dagsläget (Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor, 2009). Det är 

åtgärder som är väldigt enkla att göra för brukaren och som fastighetsägaren inte kan 

bestämma över. Fastighetsägaren kan dock uppmuntra brukarna genom att överföra kunskap 

och föra en bra dialog mellan brukare, ägare och driftorganisation (Energimyndigheten, 

2013). Brukarna behöver få kunskap om deras beteende och vilka konsekvenser det kan få. 

Genom att visa den ekonomiska besparingspotentialen kan ofta brukarnas beteende ändras. 

Ofta införs individuell mätning och debitering för att synliggöra kostnaderna (Boverket, 

2002). Genom individuell mätning av tappvarmvatten kan cirka 15-30 % av varmvattnet 

sparas då varje lägenhet får betala för det varmvatten de förbrukar. Att installera mätarna kan 

kosta cirka 20 000- 30 000 kronor och besparing blir mellan 6 000- 12 000 kronor per år för 

ett flerbostadshus på 2 000 kvadratmeter (VVS Företagen, 2009). 

Vid utformning av klimatskärmen och värmesystemet i en byggnad är det viktigt att ta hänsyn 

till den värme som frigörs från brukarna och deras användning av elektriska apparater 

(Petersson, 2009). Om det inte tas med vid utformningen leder det lätt till övertemperatur på 

sommaren (Larsson, 2005). Dessutom omvandlas 70-80 % av hushållselen till värme som 

hjälper till att värma upp bostaden, 20 % av värmen från tappvarmvattnet blir också 

värmetillskott och även värme från de tekniska installationer som sköter ventilation och 

uppvärmning frigörs (Petersson, 2009). 
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3.1.4.5 Driftoptimering och utbildning av driftspersonal 
Att de olika systemen i en byggnad fungerar och samverkar på ett tillfredsställande sätt är 

viktigt för både komfort och energianvändning i byggnaden. Att säkerställa att systemen gör 

det kallas driftoptimering. Framförallt görs justeringar i temperatur, drifttider, tryck och 

flöden utifrån behovet i byggnaden (Energimyndigheten, 2013). 

En åtgärd som kan göras för att minska energianvändningen beroende på drifttid kan vara att 

stänga av varmvattencirkulationen på natten. Varmvattencirkulation används i större 

byggnader för att slippa väntetider på varmvatten. Om cirkulationsledningen kan användas 

som distributionsledning på natten när varmvattenbehovet är lägre skulle en energibesparing 

på cirka 200 kWh/lägenhet och år kunna göras (Bokalders & Block, 2009).  

En viktig uppgift för driftpersonalen är att vid behov se över och rengöra olika installationer. 

Till exempel kan en smutsig värmeväxlare minska verkningsgraden med 10 %. Det är 

dessutom viktigt att driftpersonalen har goda kunskaper om anläggningen och har god kontakt 

med brukarna för att byggnaden ska kunna användas på ett optimalt sätt. Det är därför viktigt 

att utbilda driftpersonalen, det är en åtgärd som snabbt betalar sig (VVS Företagen, 2009).  

3.1.5 Solenergi 

När solen strålar mot marken ger den en effekt på cirka 1 000 W/m
2
. Solfångare och solceller 

gör att en stor del av denna energi kan tas tillvara (Andrén, 2011). Solvärmesystem möjliggör 

att nästan en tredjedel av behovet för uppvärmning av bostaden och ungefär hälften av 

varmvattnet kan täckas årligen. Att använda sig av solenergi är ofta ekonomiskt försvarbart då 

investeringen utgör hela totalkostnaden och själva energin från solen är gratis, dessutom är det 

ett miljövänligt alternativ (Larsson, 2005).  Dalenbäck (2012) menar motsatsvis att efterfrågan 

på solenergi idag är låg trots att det hade kunnat vara en lönsam investering, men då den 

konkurrerar med fjärrvärmens låga taxor under sommaren är det svårt. 

3.1.5.1 Solfångare 
Solfångare använder värmen från solen för att värma vatten eller luft. Solfångare kan med 

framgång användas på plana tak eller som fasadmaterial vid ombyggnad. Husets 

väderstrecksorientering och taklutning spelar stor roll för vilken lönsamhet solvärmen kan 

tänkas ge. Vid dimensioneringen i flerbostadshus bör solvärmen beräknas täcka 40-50 % av 

tappvarmvattenbehovet. Beroende på värmelast, systemutformning, solfångareprestanda, 

väderstreck, taklutning, rörledningslängd och isolering kan solvärmen täcka mellan 20-35 % 

av energianvändningen till uppvärmning och tappvarmvatten. Generellt sett skulle de behövas 

3-4 kvadratmeter solfångare per lägenhet om enbart varmvattensystem används. En plan 

standardsolfångare kan väntas ge 400-500 kWh/m
2
 och år (Timilsina, Kurdgelashvili, & 

Narbel, 2011).  Solvärmen genererar mest värme under sommaren vilket är solvärmens största 

nackdel och bör därför användas i kombination med en annan värmekälla 

(Energimyndigheten, 2011). Systemet kan med föredel kombineras med både panna för 

biobränslen, fjärrvärme, värmepumpar eller annan tillsatsvärme (Andrén, 2011). De tekniska 

svårigheterna med solfångare är att hitta bra vätskor som kan transportera så mycket av 

värmen som möjligt från solens strålar. Dessutom krävs mer forskning och utveckling av hur 

solfångare kan integreras i byggnader, design och standarder (Timilsina et al., 2011).  

Vid beräkningar på solfångares lönsamhet tas hänsyn till den totala installationskostnaden, 

bedömd drift- och underhållskostnad, avskrivningstid och amorteringsperiod, räntekostnader 

under avskrivningstiden samt årlig producerad värmemängd. Avskrivningstiden brukar 

vanligtvis sättas till mellan 20 och 25 år (Andrén, 2011). Det är svårt att ge generella riktlinjer 

om lönsamheten av investering i solfångare då varje objekt har olika förutsättningar. 
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Livscykelkostnadskalkyl förespråkas vid bedömning av olika alternativa 

solvärmeinvesteringar (Energimyndigheten, 2011). Andrén (2011) menar att 

annuitetsmetoden eller pay-off- metoden ofta används vid kalkylering av investeringens 

lönsamhet. Vidare anser Andrén (2011) att om räntan kan låsas i 25 år erbjuder investeringen 

en prissäkerhet som få andra energikällor gör. Andra forskare ser ekonomiska problem i att 

investeringskostnaden är väldigt hög och kreditsäkerheten ofta ses som låg av kreditgivare, 

vilket ger en hög risk och en hög ränta på investeringen (Timilsina et al., 2011). 

3.1.5.2 Solceller 
Solceller kan sägas producera en ädlare energi än solfångare. Solceller producerar el som kan 

användas till hushållsapparater, belysning och uppvärmning (Larsson, 2005). 

Solcellsteknologin omvandlar solens strålar till el när strålarna når det halvledande materialet 

som solcellerna är gjorda av. De tekniska svårigheterna med solceller är att effektiviteten är 

väldigt begränsad. Det finns dessutom stora begränsningar i lagringstekniken av energin. De 

ekonomiska svårigheterna är desamma som för solfångaren, väldigt hög initial kostnad 

(Timilsina et al., 2011). Momentant kan solceller ge upp till 150 W/m
2
 vilket ger mellan 50-

150 kWh/m
2
 och år  (Svensk Solenergi). 

3.1.6 Investeringskalkyler 

Investeringar genomförs i regel för att garantera eller underlätta en långsiktig lönsamhet i 

verksamheten. Antingen genomförs investeringar för att minska kostnaderna eller öka 

intäkterna. Investeringskalkyler används som beslutsunderlag när ett företag ska genomföra 

en investering. En investeringskalkyl ska visa vilka investeringar som ska göras samt vilket 

alternativ som är mest lönsamt och som företaget bör välja (Ohlsson, 2012). 

Ohlsson (2012) menar att en investering som misslyckas kan bli förödande för verksamheten. 

Det är därför viktigt att skapa ett bra beslutsunderlag för att investeringen ska få så bra 

förutsättningar som möjligt för att bli lyckad. Investeringskalkylen är en del av 

beslutsunderlaget som även består av sju andra delmoment (Ohlsson, 2012). 

3.1.7 Kalkylmetoder 

Det finns fyra olika metoder för investeringskalkyler. De är  

- Nuvärdemetoden 

- Annuitetsmetoden 

- Internräntemetoden 

- Pay- off- metoden 

Nuvärdes-, annuitets- och internräntemetoden har samma grundegenskaper då de uttrycker 

lönsamheten hos investeringsalternativ, men på olika sätt. Den sista kalkylmetoden, pay-off-

metoden är mer inriktad på likviditet än de andra då den anger en investerings 

återbetalningstid (Ohlsson, 2012). Vidare menar Ohlsson (2012) att den vanligast använda 

kalkylmetoden är nuvärdemetoden och att den är teoretiskt accepterad bland 

företagsekonomer. 

Utöver de fyra kalkylmetoderna ovan finns ännu en som kan användas. Den kallas 

livscykelkostnad och används framförallt vid beräkning av värmesystem, ventilationssystem, 

klimatskal och belysning (Malmö Stad, 2013). 
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3.1.7.1 Nuvärdemetoden 
Nuvärdemetoden syftar till att beräkna lönsamheten hos olika investeringsalternativ. 

Lönsamheten mäts genom att nuvärdeberäkna kassaflöden i framtiden. Sedan dras 

grundinvesteringen bort från detta belopp (Ohlsson, 2012). Den tidpunkt som investeringen 

nuvärdeberäknas till är ofta nutidpunkten, därför har metoden fått namnet nuvärdemetoden 

(Andersson G. , 2013). Det som kvarstår är investeringens kapitalvärde som ger uttryck åt 

lönsamheten för det investeringsalternativet. Det högsta kapitalvärdet hos 

investeringsalternativen är det som ger störst lönsamhet. En investering är lönsam om den har 

ett kapitalvärde som är större än noll kronor. Ett negativt kapitalvärde innebär att 

investeringen inte är lönsam (Ohlsson, 2012). 

Metoden går ut på att nuvärdeberäkna kassaflöden. Nuvärdeberäkningen baseras på en 

diskonteringsfaktor som bestäms utifrån investeringens ekonomiska livslängd och 

kalkylräntan. Diskonteringsfaktorn finns i tabeller, tabell B används när kassaflödena 

beräknas variera under investeringens ekonomiska livslängd. Tabell C används när årliga 

upprepade inbetalningsöverskott beräknas (Ohlsson, 2012).  

Ohlsson (2012) menar att det inte alltid är det investeringsalternativ med högst kapitalvärde 

som är det mest lönsamma. De olika alternativen kan vara svåra att jämföra med varandra på 

grund av olika stora grundinvesteringar. Ohlsson (2012) och Löfsten (2002) skriver att 

kapitalvärdekvoten beräknas genom att dividera kapitalvärdet med grundinvesteringen. 

Kapitalvärdekvoten ger möjligheten att jämföra de olika alternativens lönsamhet. Vidare 

skriver Löfsten (2002) att kvoten innebär investeringsalternativets lönsamhet per investerad 

krona i form av kapitalvärde. Om nuvärdet blir noll av en investering betyder det att 

investeringen förräntar det investerade kapitalet med kalkylräntan, med andra ord 

avkastningskravet (Andersson G. , 2013).  

3.1.7.2 Annuitetsmetoden 
Annuitetsmetoden menar Ohlsson (2012) är den mest heltäckande metoden till 

investeringskalkyler med inriktning på lönsamhet. Metoden liknar nuvärdemetoden men i 

annuitetsmetoden beräknas alternativets inbetalningsöverskott över den ekonomiska 

livslängden. Dock kan metoden anses vara problematisk att använda då den har svårt att 

behandla olika inbetalningsöverskott. Däremot passar annuitetsmetoden bättre vid beräkning 

av ersättningsinvesteringar, det vill säga när en befintlig resurs byts ut mot en ny. De årliga 

kostnaderna är då av större intresse (Ohlsson, 2012). 

Annuitetsmetoden beräknar investeringsalternativets kapitalvärde fördelat över den 

ekonomiska livslängden. Annuitet beräknas med hjälp av räntetabell D. Kapitalvärdet 

beräknas genom att det från det årliga inbetalningsöverskottet dras bort annuiteten av 

grundinvesteringen. Sedan fördelas det över den ekonomiska livslängden (Ohlsson, 2012). 

Alternativ som har olika livslängd skapar svårigheter när de ska jämföras, då de egentligen 

inte är direkt jämförbara. ”I denna valsituation måste företag därför antingen förutsätta att 

investeringarna upprepas kontinuerligt tills skillnaden i livslängd blir försumbar, eller 

förutsätta att kalkylräntan verkligen motsvarar alternativa avkastningsmöjligheter” 

(Andersson G. , 2013, s. 183). Annuitetsmetoden kan således ge en korrekt rangordning bland 

investeringsalternativen trots varierande livslängd (Andersson G. , 2013).  

För att vara en lönsam investering enligt annuitetsmetoden ska det visa ett positivt årligt 

resultat. De alternativ som är lönsamma enligt annuitetsmetoden kommer också att visa 

positiva resultat enligt nuvärdemetoden och tvärt om (Ohlsson, 2012). 



19 

 

3.1.7.3 Internräntemetoden 
Internräntemetoden mäter värdet av bundet kapital och den beräknade genomsnittliga 

ränteavkastningen under en investerings livslängd. En investerings internränta syftar på räntan 

som medför att en investerings in- och utbetalningar blir lika stora (Löfsten, 2002).  

För att en investering ska bli lönsam enligt internräntemetoden ska internräntan vara högre än 

ett bestämt värde, vanligen kalkylräntan. Alternativen kan rangordnas efter hur hög 

internränta de har, den med högst anses vara det mest lönsamma alternativet (Löfsten, 2002). 

Internräntemetoden menar Andersson, G (2013) har ett problem då rangordningen av 

investeringsalternativen kan bli felaktig vid vissa förutsättningar då diskonteringen inte görs 

med teoretiskt korrekt kalkylränta. Dock anser Andersson, G (2013) att detta problem är av 

liten betydelse i praktiken. En fördel är däremot att lönsamheten beräknas i procent och 

skapar god förståelse för hur stor lönsamhet investeringen medför.   

BELOK 

För att bedöma lönsamheten av 

en åtgärd som kräver en 

investering kan 

utgångspunkten vara den 

faktiska avkastningen 

beräknad i räntemått. 

Långsiktiga investeringars 

beslutsunderlag bör utgå från 

en kalkyl enligt en 

kapitalvärdesmetod, i detta fall 

internräntemetoden som 

BELOK:s totalprojekt grundas 

på. Totalprojektsmodellen 

innebär att den byggnad som är 

aktuell för 

energieffektivisering blir 

grundligt inventerad för att ett 

åtgärdspaket ska kunna utformas. Paketet ska kunna uppfylla fastighetsägarens 

lönsamhetskrav. Bedömningen av investeringar har kalkylräntan som grund. Beroende på 

olika investeringars brukstid kan linjer läggas in i ett diagram för olika räntevärden. Genom 

att pricka in investeringen som krävs för en åtgärd och vilken besparing som den kan skapa, 

kan internräntan för åtgärden läsas ut. Sedan genomförs åtgärderna och efter ett år görs en 

uppföljning som jämförs med energiförbrukningen innan totalprojektet (Abel, Filipsson, & 

Sundström, 2012).  

Verksamheten som BELOK driver riktar sig mot lokaler och inte industrier eller bostadshus. 

Metoden som används kan däremot användas på alla typer av byggnader (Abel et al., 2012). 

3.1.7.4 Pay-off-metoden 
Pay-off-metoden syftar till att beräkna en investerings återbetalningstid. Återbetalningstiden 

kan kallas pay-back-tid, vilket skapat namnet pay-back metoden bland företagsekonomer. Det 

är troligen den mest frekvent använda metoden i näringslivet (Andersson G., 2013; Ohlsson, 

2012). Det kan bero på att den är enkel att använda (Ohlsson, 2012). Metoden kan även kallas 

för återbetalningsmetoden (Andersson G. , 2013).  

Figur 3. Totalprojekt (BELOK). 
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Pay-off-metoden beräknar hur lång tid det tar för de årliga inbetalningsöverskotten att betala 

av grundinvesteringen. Kalkylräntor, ekonomisk livslängd och restvärde är faktorer som 

metoden inte tar hänsyn till. Det alternativ med kortast återbetalningstid är det bästa enligt 

pay-off-metoden (Ohlsson, 2012). Betalningar som sker när pay-back-tiden är över beaktas 

inte i metoden och pay-off-metoden kan ibland vara den enda kalkylmetoden eller fungera 

som ett grovsållningsinstrument (Andersson G. , 2013).  

3.1.7.5 Livscykelkostnad (Life cykel cost, LCC) 
Den totala kostnaden för en produkt kan beräknas under hela livslängden, den kallas då för 

livscykelkostnad (life cycle cost, LCC). Det innebär att alla kostnader som berör 

investeringen tas med som till exempel utvecklingskostnader, marknadsföring, service och 

avveckling. En investerings livscykel består av tiden då investeringen är en del av företagets 

sortiment (Andersson G. , 2013).  

Vid kalkylering av livscykelkostnad är metoden lik den som används vid 

investeringskalkylering. Skillnaden ligger i hur kostnader idag och imorgon behandlas. 

Projektets totala kostnad kan beräknas genom att summera de framtida kostnaderna med 

grundinvesteringen. Diskontering av de framtida kostnaderna kan även göras (Löfsten, 2002).  

Löfsten (2002) skriver också att vid upphandling av projekt är det framförallt 

livscykelkostnadsmetoden som används. Andersson (2013) menar att beräkning av en 

investerings livscykel ger företag grunder för bedömning på lång sikt när de ska ta ett beslut. 

När en bedömning av en investering görs ska företaget inte bara titta på hur mycket 

investeringen kostar att köpa in utan se till investeringens hela livslängd. Hänsyn till 

energikostnaderna under investeringens livslängd och kostnad för underhåll är oftast av större 

betydelse än själva investeringskostnaden. De viktigaste enheterna för att beräkna 

livscykelkostnaden är investerings- underhålls- och energikostnader under investeringens 

livslängd (Energimyndigheten, 2011). 

3.1.8 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys görs för att de antaganden som tas med i kalkylarbetet är baserat på 

gissningar om framtiden. Investeringar handlar ofta om stora summor pengar och därför är det 

av stort värde att ha ett så trovärdigt beslutsunderlag som möjligt. En känslighetsanalys kan 

skildra hur kapitalvärdet påverkas av att en faktor i kalkylen förändras. Till exempel kan 

investeringens livslängd förändras och investeraren kan då se hur det påverkar kapitalvärdet 

under förutsättningar allt annat lika. Vid en investering kan kritiska nivåer beräknas vilket 

innebär en gränsdragning från att en investering är lönsam eller inte. Det är det vanligaste och 

enklaste sättet att använda sig av känslighetsanalysen. De kritiska värdena för variablerna 

beräknas med utgångspunkt i nuvärdemetoden. Nuvärdemetoden som har en kalkylränta för 

de enskilda investeringsalternativen kan bedömas på så vis att de alternativ som har ett 

positivt kapitalvärde är lönsamma. Investeraren kan förändra alla variabler i investeringen 

men inte på samma gång (Ohlsson, 2012). 

Vid en känslighetsanalys bör fokus riktas åt de osäkraste variablerna i investeringen. 

Inbetalningsöverskotten nämner författaren som en av de mest oförutsägbara variablerna. 

Dessutom bör de kritiska värdena för restvärde och ekonomisk livslängd beräknas om 

investeraren anser att de inte kan bedömas på ett pålitligt sätt (Ohlsson, 2012). 
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3.1.8.1 Annan riskbedömning 
Stigande energipriser är en viktig variabel som bör beaktas vid investering i 

energieffektivisering. Förändringarna i energipris kan inte förutspås men historiskt sätt kan 

energipriset väntas stiga med 5 % per år. Med de stigande energipriserna kommer nuvärdet av 

energibesparingen att vara tre gånger så stor som kostnaderna om fem år (Kats, 2009).  

Högberg (2012) menar att det finns osäkerheter för företag som gör investeringar. Det utgör 

en risk att investera i obeprövad teknik om det skulle vara så att den inte ger det resultat som 

beräknats.  

3.2 Regeringsmål och fastighetsägarnas incitament att uppnå dem 

Regeringen har satt upp mål för att energiförbrukningen ska minska i byggnader. Till år 2050 

vill de halvera energiförbrukningen jämfört med år 1995 och till år 2020 vill de minska 

energianvändandet med 20 procent. Förnybar energi blir allt vanligare och år 2020 vill 

regeringen även att beroendet av fossila bränslen ska tagit slut. Alla renoveringar och 

ombyggnader kommer påverka om målet uppnås eller inte. För flerbostadshus finns 

möjligheter att halvera energiförbrukningen genom olika renoveringar. Det pågår just nu 

energismarta åtgärder i Sverige som också utvärderas och resultat utav dessa tyder på att 

regeringsmålet är uppnåbart. Energiförbrukningen i byggnader måste halveras. Möjligheten 

att nå målen finns hos de befintliga bostäderna eftersom nya bostäder byggs i låg takt, 

dessutom finns teknik idag för att halvera energiförbrukningen (Renovera Energismart, 2010). 

Det finns olika anledningar till att bostadsföretag energieffektiviserar. En av företagens 

drivkrafter är ekonomiska. Ekonomiska drivkrafter innebär att företagen styrs av lönsamhet. 

Då energi är en stor del av driftkostnaderna kan driftnettot förbättras vid energieffektivisering. 

Det kan ge låga hyror men även en försäkring mot stigande energipriser i framtiden. Ju fortare 

företaget tror priserna för energi stiger ju mer pengar tror de sig spara över tid. Åtgärder som 

sparar mycket energi kostar mer att genomföra och de åtgärder som kostar mindre sparar 

också mindre energi (Högberg, 2012). 

Det kan finnas problem med energieffektivisering. Brist på tid och kompetens för att förstå 

vad som behöver åtgärdas, bestämma åtgärder och genomförande av dessa.  

Energieffektivisering överlag är osäker eftersom krav i framtiden inte kan förutses, därför kan 

företagen välja att vänta för att vara säkra på att de inte gör onödiga investeringar (Högberg, 

2012). De krav som myndigheterna ställer återfinns i BBR och de tekniska egenskapskraven 

gäller i första hand nya byggnader men de ska även tillämpas vid ändring i byggnad. Kraven 

gäller normalt endast den ändrade delen. Kraven kan även anpassas beroende på ändringens 

omfattning, byggnadens förutsättningar, varsamhetskravet och förvanskningsförbudet. Då 

ändringsmöjligheterna är oändliga är det svårt att ställa generella krav så som görs vid 

nybyggnation. Därför måste kravnivån bestämmas utefter det enskilda projektets 

förutsättningar (Boverket, 2011). 

3.3 Sammanfattning  

Nedanstående baseras på vad som tidigare nämnts i kapitlet.  

Ekonomiska incitament är en viktig drivkraft vid energieffektivisering. Både brukare och 

fastighetsägare drivs av ekonomiska incitament. Fastighetsbolagen delas in i tre grupper 

beroende på deras ambitionsnivå. De är; de som gör det kortsiktigt lönsamma, de som gör det 

lilla extra och de som är väldigt ambitiösa. Beroende på deras ambitionsnivå gör det olika 

stora insatser för energieffektivisering. 
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Det finns stora ekonomiska fördelar med att kombinera flera energieffektiviseringsåtgärder 

samtidigt. Framförallt finns det stor lönsamhet i att kombinera underhållet av fastigheten med 

energieffektiviseringsåtgärder. Det är viktigt att genomföra de energibesparande åtgärder i 

samband med underhåll då det tar lång tid innan samma chans till kombinering kommer igen.  

En helhetsbild av fastighetens förutsättningar är viktig i valet av 

energieffektiviseringsåtgärder. Dels för bedömning av dess lämplighet och dels med aviskt på 

vilka åtgärder som redan är gjorda i fastigheten.  

Nedan följer en tabell med de åtgärder som kan genomföras för energieffektivisering samt 

vilken potential åtgärderna har. Observera att potentialen kan variera stort beroende på 

byggnadens egenskaper.  

Sammanställning    

Klimatskal   
 Tilläggsisolering  

 Välisolerad konstruktion 30 -45 cm isolering 
U-värde 0,08-0,12 W/m

2
K 

 Tätning av klimatskal  

 Fönster  

 Superenergifönster U-värde 0,85 -1,3 W/m
2
K 

Minskat värmeläckage 50 % 

Besparing 30 kWh/m
2 
och år. 

Minskade kostnader för uppvärmning 17 % 

VVS   

 Ventilation Återvinning av värme med FTX-system 50-80 % 
 

 Uppvärmning av luft och vatten Besparing värmeåtervinning 30 kWh/uppvärmd kvm 

och år 

 VVS- installationer  

 Injustering värmesystem  Minskning med 5-10 % av radiatorsystemets 

värmeanvändning per grad medeltemperaturen sänks 

 Nya termostatventiler Minskning med 20 % av radiatorsystemets 
värmeanvändning 

 Byte av fläkt och motor 50 % besparing av el till fläkt och motor 

 Byte till pump med varvstyrning 60 % besparing av pumpens elförbrukning, 
Ex. investeringskostnad för flerbostadshus om 2 000 

kvm, 7 000 kr, årlig besparing 3 000 kr/ år. 

 Byte tvågreppsblandare till 

engreppsblandare + termostatblandare i 
dusch 

Minskade energibehov för tappvarmvatten och 

vattenmängd med 40 % 

 Byta packning i kranar, stoppa 

droppande 

Besparing på 500 kWh/år 

Hushålls- och fastighetsel   

 Energieffektiva hushållsapparater  

 Byte av tvättmaskin från 1990-talet till 

en från 2003 

Besparing 7,2 kWh/kg torr tvätt 

 Byte till bättre teknik kök och tvättstuga Besparing 50 % av energianvändningen 

 Belysning  

 LED jämfört med glödlampor LED håller 15 gånger längre än vanliga glödlampor. 

LED drar 80 % mindre el. 

 Styrsystem  

 Brukarvanor och tillskottsenergi  
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 Lock vid kokning Besparing 70 % av elförbrukningen 

 Individuell mätning av tappvarmvatten Besparing 15-30 % av varmvattnet. 

Ex. installationskostnad för flerbostadshus på 2 000 
kvm, 20000 – 30000 kr, besparing 6 000-12 000 kr per 

år. 

 Driftoptimering och utbildning av 

personal 

 

 Stänga av cirkulationspumpen när 

varmvattenbehovet är lågt 

Besparing 200 kWh/lägenhet och år 

 Smutsig värmeväxlare Minskad verkningsgrad med 10 % 

Solenergi    

 Solfångare  

 Kapacitet av totala 
tappvarmvattenbehovet i ett 

flerbostadshus 

40-50 % 

 Kapacitet av totala tappvarmvatten- och 
uppvärmningsbehovet i ett 

flerbostadshus 

20- 35 % 

 Standardsolfångare, kapacitet för 
varmvattensystem 

400-500 kWh/ m
2 

 Solceller  

 Momentan eleffekt 150 W/m
2 

 Kapacitet för årlig elenergi produktion 50-150 kWh/m
2
 och år 

Tabell 2. Sammanställning av tekniska åtgärder och beräknad besparing vid energieffektivisering. 

Vid en investering görs olika kalkyler. De fungerar som underlag för att bedöma vilken 

investering som är mest lönsam. Investeringskalkylering är ett av åtta steg i 

investeringsprocessen.  Det finns olika metoder för att kalkylera en investering, de är 

nuvärdemetoden, annuitetsmetoden, internräntemetoden, pay-off-metoden och 

livscykelkostnad (LCC). Kalkyler består endast av antaganden och därför kan en 

känslighetsanalys göras för att se hur kapitalvärdet förändras om en faktor i kalkylen ändras. 

De faktorer som främst bör beaktas är de mest osäkra i kalkylen, till exempel 

inbetalningsöverskott.  

Målen för minskad energiförbrukning i byggnader innebär förminskad energiförbrukning med 

20 % till år 2020. Varje enskild renovering är av betydelse för om målet uppnås eller inte då 

de befintliga bostäderna är många fler än de som byggs nya. Energieffektivisering sker av 

ekonomiska drivkrafter, det vill säga lönsamhet. Stora åtgärder som sparar mycket energi 

kostar mer pengar än små åtgärder som sparar mindre energi. För att investeringskostnaden 

ska minska kan energieffektiviseringsåtgärder göras i samband med det löpande underhållet.  
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4 Empiri  

4.1 Tekniker för minskad energiförbrukning och dess lönsamhet 

4.1.1 Energieffektivisering 

Ur undersökningen framgår att de intervjuade företagen definierar sitt arbete med 

energieffektivisering mycket snarlikt men med några små skillnader. HFAB har en väldigt 

utarbetad definition som lyder: 

Minsta möjliga användning av energi, såväl värme som el, under förutsättningen att i förväg 

uppställda mål på inneklimat och kostnadseffektivitet uppfylls. 

HFAB menar att energieffektivisering är ett högst aktuellt ämne. För Schneider Electric 

handlar energieffektivisering precis som för HFAB om att minska driftskostnaderna och 

samtidigt förbättra inomhusklimatet. Arbetet syftar även till att minska påverkan av miljön. 

Derome Förvaltning anser att energieffektivisering handlar om att ha bästa möjliga 

energiprestanda på en fastighet per satsad krona. Landskronahem är inne på samma spår och 

menar att de vill spara energi men inte till vilket pris som helst. Höganäshem väljer istället att 

vinkla det mot att de vill uppnå en förbättrad ekonomi genom reducerad energianvändning. 

Hässlehem vill istället få ut bästa effekt per kW.  

Melin Förvaltning menar att arbetet med energieffektivisering är viktigt då det är en stor 

utgiftspost som dessutom är påverkbar. De ser framförallt de ekonomiska incitamenten som 

en drivkraft samtidigt som de ut mot kund kommunicerar det som samhällsmässigtarbete för 

en bättre miljö. Även Järneken Fastighetsförvaltning instämmer om vikten av att 

energianvändningen är en påverkbarfaktor och menar att det är onödigt att ”elda för 

kråkorna”. De vill med andra ord få ut mesta effekten av den energi som förbrukas. 

Bostadsbolaget menar även dem att det är viktigt att hålla nere driftskostnaderna. Med hjälp 

utav energieffektiviseringsåtgärder har de sänkt kostnaderna med 35 mkr/år. Dessa pengar 

väljer de istället att använda till underhåll av fastigheterna och förnya utemiljöerna.  

Även arbetet med energieffektivisering skiljer sig lite åt mellan företagen. Poseidon ser 

energieffektiviseringen som en del av den ordinarie förvaltningen och deras huvudfokus 

ligger på det befintliga beståndet. De försöker hitta saker som är dåliga i fastighetsbeståndet 

och där genomföra ekonomiskt försvarbara åtgärder. HFAB, Hässlehem, BroGripen, 

Höganäshem, Landskronahem och Rikshem kan sägas arbeta på liknande sätt. HFAB har ett 

energiledningssystem som innebär att de årligen ska gå igenom ett antal fastigheter för att se 

vilka möjligheter det finns att spara såväl vatten som energi. De väljer då även att se över om 

inomhusklimatet kan förbättras samtidigt. Fastigheterna analyseras utifrån dess energi och 

vattenförbrukning, inomhusklimat, energislag och andra förutsättningar som om det planeras 

annat underhåll av fastigheten inom den närmsta tiden. Hässlehem väljer att hitta de största 

energislukarna för att åtgärda dessa. De har även prioriterat att få bort oljan. Höganäshem gör 

ett förbättringsunderlag på sitt fastighetsbestånd, varpå de ser över vilka fastigheter som kan 

vara lämpliga att energieffektivisera. Detta arbete läggs sedan ut på entreprenad med hjälp av 

ramavtal. BroGripen går igenom fastighetsbeståndet och tar upp de åtgärder de vill göra med 

styrelsen. Åtgärderna väljs utifrån energiförbrukning och storlek på fastighet. Till hjälps har 

de ett prognosstyrningsprogram där de ser hur mycket energi som används. Landskronahem 

har en arbetsgrupp där de tillsammans diskuterar olika projekt och ser över möjligheterna till 

energieffektivisering. Rikshem arbetar först med de fastigheterna som har störst behov. De 

arbetar med energieffektivisering både för att minska energi- och underhållskostnader. 
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Arbetet avser framförallt värmekostnaderna. De genomför både större och mindre projekt för 

energieffektivisering och lägger både fokus på ekonomin och kunderna i valet av 

energieffektiviseringsåtgärder.  

Roth Fastigheter har valt att inte lägga så mycket fokus på energieffektivisering av det 

befintliga fastighetsbeståndet. De har valt att istället tänka energieffektivt vid nybyggnation. 

De anser sig sällan finna tillräckliga ekonomiska incitament för att genomföra 

energieffektiviseringsåtgärder i det befintliga beståndet. Om energieffektiviseringsåtgärder 

ska ske försöker de hitta åtgärder som kan göras med enkla medel.  

Backahill har ett relativt ungt fastighetsbestånd, de flesta fastigheterna är byggda under slutet 

av 1900-talet vilket gör att vissa åtgärder inte är nödvändiga än. På Backahill arbetas det mest 

med ventilation, injusteringar och värme då det är inom dessa områden de största 

besparingarna troligtvis kan göras. Derome Förvaltning har även dem inte så dåliga 

fastigheter att så omfattande åtgärder att en hel fastighet energieffektiviseras samtidigt krävts. 

Derome Förvaltning ingår i en koncern som värdesätter miljöperspektivet väldigt högt. Med 

det i åtanke har de valt att använda spillvärme från det intilliggande bruket. De gör fortfarande 

av med samma mängd energi men har valt ett alternativ med mindre miljöpåverkan. De har 

även valt att investera i en panna för briketter istället för gaspannan som tidigare fanns, just 

med tanke på miljön. Det vill trots detta fortfarande till att investeringar går ihop ekonomiskt. 

På samma sätt har de valt att frångå standard i val av utrustning, de väljer istället det 

energieffektiva alternativet.  

Riksbyggen letar fram möjliga projekt hos sina kunder för att se var eller om ett behov av 

energieffektivisering finns. De menar att det även är viktigt att se över om 

energieffektiviseringsåtgärder är möjliga. Förslaget lämnas sedan till kunden som får ta 

ställning till om intresse finns eller inte. Om intresse finns fördjupar Riksbyggen sig i 

projektet. Riksbyggen kan inte bestämma vilka åtgärder som ska göras utan endast hjälpa 

kunderna i sitt val. Genom detta arbete vill Riksbyggen vara en aktiv del av samhällsbygget 

och vara en samhällsbärare. Dessutom samarbetar de med Chalmers och Lunds Tekniska 

Högskola i deras pilot- och utvecklingsprojekt för att driva kunskapen framåt.  

EVU vill erbjuda ett bättre inomhusklimat och genom detta skapa ett mervärde. Det uppnås 

genom bättre energianvändning och förbättrad driftsäkerhet. Ofta är det kunderna som 

kontaktar dem för att de har för varmt eller kallt och samtidigt vill göra en energibesparing. 

Även för Siemens är energieffektivisering en stor del av organisationen. De gör som så att de 

förutsättningslöst går in i fastigheten och ser vad som kan effektiviseras och ser över 

eventuella byten av utrustningen.  

Värmex erbjuder konsulttjänster inom värme- och ventilationssystem. De hjälper kunden att 

få ordning på tekniken och samtidigt sänka energianvändningen. De tycker det är viktigt att 

tänka på energibalansen. Många börjar ofta med injustering, men värme- och 

ventilationssystemen hade inte behövt finnas om det inte förekom värmeförluster. Med tanke 

på energibalansen förespråkar Värmex att först se över behovet av tilläggsisolering, sedan 

arbeta med ventilationssystemet och till sist göra en injustering av värme och ventilation för 

att få ut bästa effekt av systemen.  

Energieffektivisering är en stor del av de tjänster som WSP levererar och det återkommer i 

många olika situationer. De bedriver konslutverksamhet så de genomför inga åtgärder själv 

utan de hjälper kunden att kartlägga behovet i dennes fastigheter och föreslår lämpliga 

åtgärder. De erbjuder även hjälp med projektering, projektledare och hjälp med 

upphandlingar. Ofta använder de totalprojektmetoden som går ut på att de föreslår åtgärder 
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för kunden utefter kundens avkastningskrav. WSP försöker utforma paketlösningar där både 

mer och mindre lönsamma åtgärder kombineras. Även Rikshem arbetar med denna typ av 

paketlösningar när de ser över åtgärder i deras fastighetsbestånd. De kombinerar olika 

åtgärder för att i ett datorprogram se hur byggnaden energimässigt påverkas. I denna 

simulering tas hänsyn till både hållbarhet och miljö. Backahill nämner också vikten av att 

kombinera flera olika åtgärder vid energieffektiviseringsarbete.  

4.1.1.1 Objektens enskilda förutsättningar 
Flertalet av de intervjuade företagen nämner svårigheter i att generalisera hur mycket som kan 

sparas med hjälp av olika åtgärder. Besparingen skiljer mycket beroende på byggnaden och 

det går inte att bedöma en åtgärds lönsamhet om inte de tekniska förutsättningarna för det 

specifika objektet framgår menar Poseidon. Det gäller därför att anpassa åtgärderna efter det 

specifika objektet. Hässlehem instämmer i ovanstående resonemang och menar att 

besparingen beror på vilken förbrukning som fanns innan projektet. De tidigare 

förutsättningarna är anledningen till att procentsatser och energibesparingarna varierar från 

fastighet till fastighet. Järneken Fastighetsförvaltning menar på att det är viktigt att se över 

vilken typ av byggnad som ska energieffektiviseras för att se vilka metoder och åtgärder som 

kan vara lämpliga på just det objektet. WSP har utformat några standardpaket för 

miljonprogramshus, då de ofta är relativt lika och har ungefär samma förutsättningar. Trots 

fastigheternas påtaliga likheter finns där fortfarande individuella skillnader varpå projektet 

måste anpassas efter objektet. Det kan även vara så att några åtgärder redan är gjorda i 

fastigheten, då är de individuella förutsättningarna högst väsentliga att beakta.  

4.1.1.2 Problematiken med ny teknik 
EVU menar att det finns många nackdelar med att vara först ut med att använda ny teknik då 

det ofta leder till krångel och kritik. Flera fastighetsägare har nämnt detta i undersökningen. 

Backahill och Roth Fastigheter menar att de vill använda beprövade tekniker och metoder då 

de är rädda för problem och merkostnader. Rikshem tycker det är viktigt med material- och 

maskin val. De vill inte köpa en produkt som det inte finns reservdelar till om något år. De 

tänker långsiktigt i valet av produkt då den ska förvaltas under lång tid.  

4.1.1.3 Uppföljning 
Företagen i undersökningen har olika detaljerad information på energianvändningen. Det är 

ett viktigt verktyg i uppföljningen av genomförda energieffektiviseringsåtgärder. 

Bostadsbolaget kan läsa av användningen av fjärrvärme, vatten och el på fastighetsnivå och 

per timme. Det gör att de lätt upptäcker om något är fel i fastigheten, som att en toalett läcker 

till exempel. Backahill använder både fakturor och hemsidor i sin uppföljning, vilket görs 

månadsvis. Melin Förvaltning är ett litet bolag och tycker sig därför ibland ha lite svårt med 

uppföljningen. De försöker i alla fall följa upp projekten de genomfört och det sker då 

månadsvis för värme, vatten och el. Höganäshem anser det vara viktigt med uppföljning och 

använder sig av Schneider Electric i arbetet. Landskronahem använder sin energiarbetsgrupp 

för att diskutera och följa upp utfallet av varje genomfört projekt. De ser då över om pengarna 

använts på rätt sätt och försöker ta lärdom av de genomförda projekten för att erhålla 

erfarenhet inför framtida projekt. Rikshem tycker också att uppföljningen av projekten är en 

viktig del av arbetet. Det är viktigt att se att utfallet blev som planerat. Tyvärr kan det ofta 

vara så att nästa projekt dragit igång och fokus istället läggs där. Rikshem ser också nackdelen 

att analysen ofta sker per kostnadsställe. Det kan vara så att flera fastigheter har en gemensam 

undercentral varpå uppföljningen inte blir på den enskilda fastigheten.  

Derome Förvaltning menar att det är ofta i uppföljningen av projekt företagen misslyckas. För 

en bra uppföljning krävs mycket god kännedom om systemet. På Derome Förvaltning 

används statistisk från tidigare år för att jämför och se om det skett någon förändring i 
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energianvändningen. EVU anser att det krävs en bra förundersökning för att kunna genomföra 

en bra uppföljning. 

Ett problem med uppföljningen är att det är stora variationer i väderförhållande och 

brukarvanor från år till år menar Backahill. Detta problem upplever de flesta av företagen. 

Värmex upplever ett liknande problem i uppföljningen av projekt. Ofta genomförs flera 

åtgärder samtidigt. Det kan då vara så att två stora åtgärder görs i kombination med en tredje 

lite mindre. Den tredje åtgärden kan få energiförbrukningen att rasa, men det kan vara svårt 

att avgöra exakt vilken effekt vilken åtgärd haft på energianvändningen. Detta problem 

upplever även Hässlehem vid större projekt.  

Värmex upplever vidare att det ofta finns dåliga mätmöjligheter för att se förändringarna och 

ofta nöjer sig fastighetsägarna med att säga att det blev hyfsat bra. Riksbyggen upplever också 

problem med mätbarhet av förändringen. De säljer helhetskoncept och hjälper därför 

kunderna i uppföljningsarbetet. När det inte går att mäta menar de att en bedömning får göras 

där erfarenhet väger tungt, vilket leder till att felmarginalen blir större. 

Landskronahem tycker sig ha en hyfsad uppfattning om hur det gått för ett projekt efter 

ungefär ett år. Järneken Fastighetsförvaltning upplever dock att det krävs längre tid för en god 

uppföljning, de vill få referensdata från åtminstone två år efter projektet. Detta då de vill 

kunna ta ett medelvärde av utfallet. Hässlehem menar också att det tar lång tid för en bra 

uppföljning och att det är viktigt att kontinuerligt justera och se över systemet under 

uppföljningen. 

4.1.2 Klimatskal 

4.1.2.1 Tilläggsisolering 
Landskronahem har tilläggsisolerat vindsutrymmen med 500 mm lösull. På det sättet fick de 

ett bättre U-värde i byggnaden. De menar dock att det aldrig är lönsamt att bara tilläggsisolera 

en byggnad, men om vanligt fasadunderhåll ska göras blir marginalkostnaden inte så stor för 

att även tilläggsisolera samtidigt. De har passat på att göra denna åtgärd samtidigt. Även 

Bostadsbolaget arbetar med tilläggsisolering av klimatskärmen. Klimatskalet har de bytt på 

många av sina fastigheter, men inte gjort en konkret uppföljning av åtgärderna. Sammanlagt 

har de kunnat spara 35 miljoner kronor genom energieffektivisering av flerbostadshusen, då 

alla åtgärder är inräknade vilket de anser vara ett tydligt svar på om det är lönsamt. Enligt 

deras beräkningar brukar energibesparingen och lönsamheten bli som de förväntat sig och 

ibland även bättre. Genom att tilläggsisolera beräknar de att spara 20-30 kWh/m
2 

och år.  

HFAB anser att tilläggsisolering måste ske i samband med andra åtgärder då det har en låg 

lönsamhet. Återbetalningstiderna rör sig runt 40-60 år. Schneider Electric arbetar också med 

tilläggsisolering av byggnader. Backahill har på vindsbjälklag genomfört sprutisolering, de 

förespråkar denna metod för att det ska bli riktigt tätt då vinden ofta har mycket skarvar som 

kan skapa köldbryggor. Tidsaspekten är av stor betydelse menar dem, sprutisolering är mer 

tidseffektivt och kostnaden blir därför 20-30 % billigare. Derome Förvaltning har en del 

tegelhus som de valde att putsa och täta. Anledningen var inte för att energieffektivisera utan 

snarare att teglet hade fuktproblem, men genom att täta fasaden fick de positiva effekter på 

inomhusmiljön. 

Järneken Fastighetsförvaltning har inte tilläggsisolerat fastigheterna då många består av 

dubbeltegel. Att tilläggsisolera dem menar Järneken Fastighetsförvaltning inte hade varit 

optimalt för teglet, och de ser heller ingen vinning i att genomföra åtgärden. Däremot anser de 

isolering av vinden som ett alternativ.  
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Melin Förvaltning gör också tilläggsisolering vid underhåll, men då de har mycket tegel och 

puts så krävs det knappt något underhåll på de fasaderna. De har tilläggsisolerat på 

vindsbjälklag men inte upplevt några stora skillnader trots att de försökt följa upp åtgärden 

men har haft svårt att se någon förändring ur energisynpunkt. Hässlehem ser som många 

andra av företagen i undersökningen ingen ekonomi i att tilläggsisolera utan att göra underhåll 

samtidigt. De har genomfört en del vindsbjälkslagsisoleringar men anser att besparingen av 

dessa beror på förutsättningarna som finns i huset. Om byggnaden inte varit isolerat tidigare 

kommer det att ge en stor besparing menar dem. Tilläggsisolering genomförs där det är 

möjligt enligt Poseidon. Om det finns radon i fastigheten måste de vara försiktiga. Dessutom 

krävs det att väggarna klarar bära den last det blir när isoleringen sätts på fasaden. Bygglov 

och om de får ändra byggnadens estetiskt spelar också roll då en del fastigheter är K-märkta. 

De tittar på teknik för att tilläggsisolera men anser att det är för dyrt. De tror att utvecklingen 

kommer göra framsteg snart och hänvisar till polynom som kan sprutas på fasaden som nu har 

blivit giftfri. Brand- och fuktrisker är också faktorer som påverkar om tilläggsisolering är 

möjligt att genomgöra. Poseidon har mestadels tilläggsisolerat tomma vindar tidigare men de 

ska även göra det på dem som just nu har förråd.  

Värmex arbetar med ett kommunalt bostadsbolag där de utför isolering av klimatskalet. 

Främst avseende fuktproblem och statusuppdatering av fastighetsbeståndet. Det är viktigt att 

fråga sig vad som händer med fastigheten om de tilläggsisolerar så den inte påverkas negativt 

av åtgärden. Värmex menar också att tilläggsisolering utförs mest för att få ordning på 

ventilationen. Det är framförallt viktigt med tilläggsisolering av miljonprogramhus då de har 

mycket ofrivillig ventilation som skapar stor energiförbrukning. De genomförde återvinning 

av ventilationsluften, isolerade vindsbjälklaget och installerade en värmepump i en fastighet. 

Det gav en sänkt energiförbrukning med 44 %. Siemens anser att tilläggsisolering inte är så 

vanligt på grund av dess långa återbetalningstider. Det händer dock ibland att de 

tilläggsisolerar vindar. Även Riksbyggen har tilläggsisolerat på vindar. De har då sprutat in 

mineralull där inga förråd förekom. De håller även med om att tilläggsisolering av fasaden 

inte är ekonomiskt lönsamt ur energisparsynpunkt utan det måste kombineras med underhåll 

så det blir kostnadseffektivt. Det beror på vilken avskrivningstid som väljs för investeringens 

lönsamhet. De anser att andra faktorer också borde vägas in som till exempel värdeökning och 

komfort. 

4.1.2.2 Tätning av klimatskal 
Tätning av klimatskalet är viktigt anser HFAB. Det har de genomfört på samtliga fastigheter. 

Ett dåligt klimatskal kan skapa drag inomhus och kräver högre inomhustemperatur. Värmex 

genomför tätning av klimatskalet på de byggnader de energieffektiviserar. Derome 

Förvaltning ser svårigheter i att endast täta klimatskalet och gör detta i så fall i samband med 

tilläggsisolering av klimatskalet.  

4.1.2.3 Fönster 
Bostadsbolaget och Landskronahem gör fönsterbyten. Fönsterbyte kommer inte ge någon 

minskad energiförbrukningen om inte radiatorerna ändras, för varje grad de sänker minskar 

energiåtgången med 5 % menar Landskronahem. Att renovera fönster kostar cirka 2500 kr/m
2
 

fönsteryta, om fönstren istället byts ut kostar det ytterligare 1400 kr/m
2 

berättar HFAB. De 

nya fönstren ger däremot ett lägre U-värde, det gamla 2,8 blir istället 1,3.  

Fönster anses ha en så pass lång återbetalningstid att det kan vara så att den överstiger 

fönstrets livslängd. Backahill anser att det just därför inte gör det lönsamt att byta fönster, 

men däremot kan det vara viktigt för inomhusklimatet. Byte av fönster gör Derome 

Förvaltning endast om de måste och då är fönstren helt slut. Järneken har också bytt fönster i 
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sina fastigheter och Melin Förvaltning byter fönster i samband med underhåll. Roth 

Fastigheter beskriver fönster som en stor energitjuv. Det är en dyr investering som inte kan 

återbetalas på några år, därför väljer de att byta fönstren bara när de måste. De lägger stor vikt 

vid att de inte ska störa hyresgästen i sitt arbete. Varje år byter Hässlehem ut fönstren på 

några fastigheter då de är gamla och behöver bytas om karmarna inte är av bra kärnvirke, då 

renoveras fönstren istället för att bytas ut. Utbytet av förster får även andra effekter som bättre 

ljusisolering och isolering. Överlag tycker de att det är svårt att se vad olika åtgärder ger om 

flera genomförs då de idag inte mäter varje del för sig. Men det är något de önskar kunna i 

framtiden. 

Poseidon byter fönstren när de är slut och då passar de på att välja ett fönster som är 

energimässigt bättre än det gamla, ofta isolerglas. De har bättre ljudklass och standarden höjs 

på så vis i lägenheten som kan ge förutsättningar till hyreshöjningar. Utan hyreshöjning menar 

dem att det hade varit ekonomiskt omöjligt. Dock kvarstår problemet med estetiska och 

brandmässiga begränsningar vid fönsterbyte. På Riksbyggen byts både fönster och dörrar ut i 

klimatskalet, Siemens menar däremot att fönster inte är en vanlig åtgärd på grund av dess 20-

åriga återbetalningstid om underhållsaspekten tas med.  

4.1.2.4 Kombinerade åtgärder 
Rikshem genomförde ett projekt i Uppsala på 1 200 lägenheter där de bytte fönster, satte in 

FTX, tilläggsisolerade gavel och vindsbjälklag och gjorde en del förändringar invändigt. De 

genomför inga investeringar utan bra avkastningskrav. De fokuserar mycket på driftnettot då 

det även kan öka marknadsvärdet på fastigheten. Rikshem anser att fönster har lång 

avskrivningstid och att tilläggsisolering bör kombineras med underhållet. De använder sig av 

IDA-modellering där de lyfter in olika funktioner. Parametrarna kan ändras för att se vilka 

åtgärder som är bäst. En omfattande renovering kan ge en besparing på 45-50 % men det finns 

stora skillnader beroende på vilka åtgärder som fastighetsägaren väljer att genomföra. En del 

åtgärder kan vara väldigt dyra.  

WSP kan ta fram olika paket som kombinerar olika åtgärder för att minska 

energianvändningen. Både mer och mindre lönsamma åtgärder finns med men de ska uppfylla 

fastighetsföretagets lönsamhetskrav. Ofta är det lönsamt med fönsterbyte eller 

tilläggsisolering av tak eller vind. Fasaden kan också tilläggisoleras om den är slut och är i 

behov av underhåll. EVU har inte fokus på klimatskalet i sitt arbete för att förbättra 

energianvändningen i byggnader. De kan kolla över klimatskalet och sedan utreda det, men 

lägger fokus på andra delar i fastigheten. Även BroGripen riktar uppmärksamhet mot andra 

delar än klimatskalet. De har tätat och bytt fönster men inte utfört någon tilläggsisolering. 

4.1.3 VVS 

4.1.3.1 Ventilation 
Hässlehem arbetar aktivt med att byta ut den frånluftsventilation de har för att skaffa frånluft 

med värmeåtervinning (FTX) där det är möjligt, annars finns det andra alternativ menar dem. 

Att reglera fläkten är ett alternativ för att inte så mycket värme ska försvinna ut. Fördelen är 

att fukt i badrummet minimeras. Installationen har cirka sex års återbetalningstid. Den ger 

även andra effekter, som på fukten, som genererar pengar i slutet. BroGripen använder sig av 

varvtalsstyrda fläktar i ventilationen för att spara energi. 

På HFAB arbetar de också med ventilationen, de anser att det är viktigt med återvinning av 

den varma inomhusluften. De gör injusteringar på flöde och temperatur. I varje rum ska det 

vara exakt samma temperatur. Om ett ventilationssystem inte går att byta ut ur ett ekonomiskt 

perspektiv kan ett bra styrsystem som anpassas efter vädret vara värdefullt. Idag har ett FTX-
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system 80 % verkningsgrad menar dem och nämner även frånluftsvärmepump som ett 

alternativ. Att använda FTX ökar inte elberoendet.  

En lönsam åtgärd som Ängelholmshem har genomfört är byte av fläktar. De hade en 

återbetalningstid på 2-3 år. Det är viktigt att inte överdimensionera fläktarna då det kan bli 

mycket kostsamt för fastighetsägaren. Där självdrag funnits har Derome Förvaltning bytt till 

FTX som varit en positiv åtgärd, framförallt där det fanns direktverkande el. Konsulter är 

något som Höganäshem använder sig mycket av i sitt energieffektiviseringsarbete. Schneider 

Electric styr övervakningen av deras system så de har rätt temperatur och ventilation. 

WSP arbetar med ventilation i form av värmeåtervinning, återvinning av spillvatten samt 

självdrag som görs om till FTX. De menar att det går att hitta lönsamhet i de åtgärderna. 

Värmex har ett exempel på där de funnit lönsamhet i en åtgärd som innebar återvinning i 

ventilationen och installation av en värmepump. Energiförbrukningen sänktes med 44 %. Det 

utfördes i samband med isolering av vindsbjälklag. Värmex berättar också att en värmepump 

sänker mängden köpt energi med två tredjedelar. Om det finns obalans mellan varma och 

kalla lägenheter kan injustering av systemen ge en lägre kostnad samt en jämnare temperatur i 

lägenheterna. I en fastighet hade en del dörrar byts ut till säkerhetsdörrar, de som fått nya 

dörrar fick nu övertemperatur i sina lägenheter på grund av den ofrivilliga ventilationen 

försvann. En frånluftsvärmepump har relativt kort återbetalningstid, däremot 

bergvärmepumpar har en längre återbetalningstid på cirka 8-12 år som gör det svårare att 

genomför en sådan investering. När de följer upp en investering brukar den stämma ganska 

bra med beräkningen. Om de sätter in mätning av vatten brukar förbrukningen minska med 10 

%. Andra åtgärder som de beräknar spara en viss mängd energi är återvinning av 

ventilationsluften som sparar cirka 30 kWh/m
2 

och år. Vattenåtgärder sparar cirka 10-15 kWh/ 

m
2 
och år och injustering av värme 5 kWh/ m

2 
och år. En installation av värmepump kan 

minska energiförbrukningen med 40 % och bergvärme med 80 %.  De anser att det även är 

viktigt att få med sig de som bor i fastigheterna.  

4.1.3.2 Uppvärmning av luft och vatten 
Injustering av värme och luft är något som Bostadsbolaget arbetar med. De sänker 

temperaturen på radiatorerna och har frångått radiatortemperaturmätare. Det högsta och det 

lägsta temperaturerna sedan tar de medelvärdet och styr alla lägenheter mot 21 grader vilket 

de alltid strävar efter att ha i sina lägenheter. Beroende på vilket väder det är ute så 

kompenserar de ventilationen, det vill säga vid låg temperatur utomhus är ventilationen lägre 

än när det är varmare. De beräknar att spara 20-30 kWh/m
2 
och år genom att klimatanpassa 

ventilationen efter vädret. Lönsamheten av olika åtgärder har de inte utvärderat var för sig. 

Som nämnts tidigare vet de att de fått 35 miljoner kronor lägre kostnader vilket de anser vara 

tillräcklig för att de ska fortsätta energieffektiviseringsarbetet.  

Backahill har genomfört en del lönsamma åtgärder bland annat har termostater bytts ut och 

frånluftsvärmepump satts in som komplement. De tar tillvara på spillvärmen från butiker som 

värmer upp tappvarmvatten i en ackumulatortank som förser flerbostadshuset. Backahill 

använder programmet Egain som gör månadsrapporter över energiförbrukningen. De har som 

mål 10 % minskning som kommer ge dem en ekonomisk besparing. För att hitta fel har Roth 

Fastigheter bytt ut styr och regler system för fjärrvärme. Om för varmt vatten åker tillbaka så 

larmar systemet. Kostnaden var cirka 40 000 kronor vilket de sparade in på ungefär ett år. De 

försöker att genomföra detta i flera fastigheter men anser att det är bättre att köpa tjänsten av 

någon som kan systemet och har driftansvaret. Fjärrvärmeräkningarna har gått ner jämfört 

med de hus där inga åtgärder gjorts. I Hyllie har de fastigheter som är helt försörjt med 

återvunnen energi.  
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Järneken Fastighetsförvaltning använder idag fjärrvärme men har som mål att byta till 

luftvärmepumpar eller markvärme. Anledningen till att de vill byta är att 

fjärrvärmeleverantören tar betalt för allt vatten som snurrar igenom centralen oavsett om det 

används eller inte. Tanken är att en värmepump ska arbeta till sin maxgräns för att 

fjärrvärmen sen ska kopplas in när maxgränsen är nådd. Det används då till både värme och 

tappvarmvatten. Utöver detta arbetar de med att gå igenom alla termostater och byta ut kranar 

till snålspolande. Kranarna har de inte kunnat så någon skillnad på då de enbart byter ut de 

som inte fungerar längre.  

På Derome Förvaltning har värmepumpar bytts ut. När de byter ett aggregat som är dåligt 

kollar de över dess energiprestanda för att få så bra resultat som möjligt med en ny. Poseidon 

arbetar med injustering av värme och återvinning av varmluften där det är möjligt. Det görs 

endast ihop med en totalrenovering då ett FTX system kräver ett tätt klimatskal. De åtgärder 

som de utför är alla lönsamma. På BroGripen har de nyligen bytt pumpar till mer energisnåla 

samt installerat termostatventiler i alla lägenheter. De mäter konstant temperaturen som ska 

ligga mellan 20-21 grader. När temperaturen utomhus är 17 grader stoppas pumparna så ingen 

värme är igång för att spara energi. I en undercentral satte de in nya pumpar som gav en 

besparing på 17-18 % av värmekostnaden. 

På Riksbyggen arbetar de med individuell mätning och debitering av el och varmvatten. De 

anser dock inte att individuell mätning av värmen är lämpligt då de har mycket gamla hus 

samt att det kan leda till konflikter med hyresgästen. De kan få olika stora 

transmissionsförluster och kan på det viset uppfattas som orättvist. Effektiva elmotorer har 

gett Riksbyggen stora besparingar. Även effektivare cirkulationspumpar i värmesystem och 

ventilation kan minska elförbrukningen med 50 %. Värmeåtervinning i frånluften har satts in 

på många ställen och en effektiv styr och reglering. Ett FTX- aggregat från 1980 byttes ut mot 

ett nytt som sparade 65 000 kronor om året. Att byta ut teknisk utrustning kan spara upp till 

70 % av driftskostnaden enligt Riksbyggen. Uppvärmning med hjälp av värmepump istället 

för fjärrvärme är något som Siemens arbetar med. VVS är annars det största området som de 

jobbar med där ventilationen är vanligast. De hjälper sina kunder att hålla koll på 

förbrukningen. För att göra det har de mycket god kunskap för att utlovad besparing ska 

stämma överrens med den faktiska besparingen. De har garanti på arbetet från 80 % men de 

flesta brukar hamna runt 100 %, det vill säga utlovad besparing. Överlag beräknar de en 

minskad förbrukning med 20-25 % men det kan vara så mycket som upp till 50 %. Det beror 

främst på vilka förutsättningar som finns i den enskilda fastigheten. Det kan variera mycket 

men stora och omfattande projekt kan bli nära 50 % minskad förbrukning av energi.  

4.1.3.3 VVS-installationer 
För att spara vatten i Hässlehems fastigheter blandas det i luft. Det ger en besparing på cirka 3 

% men det är väldigt styrt av brukarnas beteende menar dem. Vattenperlatorer återbetalar sig 

på cirka ett år. Utöver detta försöker de trimma in styr- och reglersystem, ett arbete som sker 

kontinuerligt för att det finns pengar att spara. HFAB har även gjort en besparing med 15 % 

av vatten genom att byta kranar till snålspolande. Kranarna var återbetalade efter elva 

månader. De byter ut gamla kranar hela tiden och anser att det borde vara ett krav på alla 

lägenheter att ha snålspolande kranar. De använder sig även av individuell mätning av 

varmvatten. Landskronahem arbetar också med ett vattensparprojekt de kallar Snålspol. De 

använder vattensnåla produkter som hade en pay-off-tid på mindre än två år och anser att det 

är de mest lönsamma åtgärderna. Den beräknade energibesparingen och lönsamheten stämmer 

ganska bra med utfallet.   
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BroGripen har ett system där de läser av förbrukning av el, värme och vatten en gång i 

månaden. Om ett fel har uppstått kan de lättare upptäcka det och de har på så vis sparat 

mycket pengar. Klimat 80 kontrollerar deras pumpar fyra gånger per år samt utför injustering 

om det behövs för att optimera systemet. Däremot har de inte kunnat se någon besparing på 

snålspolande kranar, de menar att det är beroende på brukarnas vanor. Melin Förvaltning och 

Derome Förvaltning har också installerat snålspolande kranar. Melin Förvaltning har jämfört 

med BroGripen kunnat se en förändring i vattenförbrukningen med 10-12 % besparing av 

kallvatten. Dock anser de också att det är mycket styrt av brukarna hur stor besparingen blir.   

Schneider Electric arbetar med VVS, bland annat genom injustering av värmesystemet. En 

grads injustering kan spara 5 % av energin till värmesystemet. Att arbeta för kunderna gör att 

åtgärderna måste vara lönsamma. Det är kunderna som bestämmer vilka åtgärder som ska 

genomföras och beroende på fastighetens förutsättningar kan de spara olika mycket energi 

men åtgärderna kan ge besparing på cirka 10-50 %. EVU arbetar med alla åtgärder inom 

VVS. De arbetar främst med gamla byggnader där de gör bland annat injustering för att 

optimera byggnaden, energiutredningar, projektering och injusteringar. En injustering kan ge 

10-20 % lägre energiförbrukning. Rikshem arbetar mycket med styrsystem och moderna 

undercentraler. På en del ställen har de provat enskild mätning och då sjönk 

vattenförbrukningen med 80 %.  

4.1.4 Hushålls- och fastighetsel 

4.1.4.1 Energieffektiva hushållsapparater 
Riksbyggen menar att tvättstugor är en av de största energiförbrukarna av fastighetsel. De 

arbetar därför aktivt med att byta till energieffektiv utrustning för tvätt och framförallt 

torkning. I regel så byts de tvättmaskiner utan funktion för att väga tvätten ut mot nya 

maskiner. I torkrum med elvärme byts elvärmen ut mot en avfuktare. Ängelholmshem har 

även dem sett över sina tvättstugor och bytt ut nästan alla elfläktar i torkrummen mot 

avfuktare. De beskriver användningen av gamla elfläktar i torkrum som en katastrof ur 

energisynpunkt. Även Järneken Fastighetsförvaltning tycker att arbetet med tvättstugor är en 

viktig del av energiarbetet men de byter endast utrustningen när den är slut. Då väljs ett 

effektivare alternativ. Roth Fastigheter menar att det ofta på slutet av tvättutrustningens livstid 

blir många reparationer, vilket kostar mycket pengar. 

Flertalet av de intervjuade företagen säger sig inte arbeta direkt med energieffektivisering av 

hushållsapparater. Derome Förvaltning, Bostadsbolaget, Ängelholmshem, och Backahill 

menar att hushållselen är brukarnas egen fråga då de har egna abonnemang för hushållsel. 

Höganäshem arbetar med att vid vitvarors slut sätta in de bästa vitvarorna vägt mot kostnaden. 

Backahill arbetar på ett liknande sätt som Höganäshem men menar att det även är viktigt att 

väga in vitvarorna utformning i valet. Det gäller att vitvarorna passar på de avsedda platserna 

då en ombyggnad kostar mycket pengar. Roth Fastigheter har valt att göra en grundlig 

översikt av lägenheten när brukare byts. I detta arbete ses även vitvarorna över. Vid eventuellt 

byte tas ingen hänsyn till energi utan endast standard betonad utrustning väljs. Poseidon 

försöker sätta in energieffektiva hushållsapparater men menar att det ur energisynpunkt till en 

stor del handlar om hur brukarna väljer att använda utrustningen. 

4.1.4.2 Belysning 
Många av de undersökta företagen har valt att byta till LED- belysning i delar av sitt 

fastighetsbestånd. Bostadsbolaget har valt att byta till LED- belysning i källare, detta i 

kombination med närvarostyrning som gör att inte hela korridoren tänds utan endast de 

lampor närmst som behövs. Bostadsbolaget har även valt att byta ut gamla armaturer då de 

misstänker att EU på sikt kommer ställa krav på detta. Ängelholmshem har även dem bytt ut 
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mycket av belysningen mot LED- lampor. De såg inga svårigheter i att räkna hem de 

projekten då de upplevt en besparing på upp mot 80 %. De tycker dock att det är riskfullt att 

titta på den beräknade livslängden då den är mycket osäker. Ett annat företag som haft 

framgång med byte till LED- teknik är Derome Förvaltning. De har bytt utrustning inomhus, 

utomhus och vid parkeringar. Av dessa åtgärder har de upplevt en halvering av 

energikostnaden. Även Hässlehem använder LED- teknik i allmänna utrymmen. De ser 

förutom fördelen med sparad el även att de kan genom den minskade elförbrukningen byta 

säkringar och på så vis spara ännu mer. Melin Förvaltning har som en del i deras långsiktiga 

arbete valt att investera i LED- belysning i kombination med närvarostyrning. De tycker att 

det känns helt rätt men har tyvärr inte sett de effekter på energiförbrukning som de hoppats. 

Poseidon ville inte använda glödlampor till belysningen som står igång många timmar. De 

valde därför att byta till LED- belysning på några ställen. De tycker annars tyvärr att LED- 

tekniken fortfarande är för dyr och menar att det inte finns ett bra utbytessystem för när de 

nya LED- armaturerna går sönder.  

 

Riksbyggen ser förbudet mot kvicksilverlampor som en stor anledning till varför de 

förespråkar LED- belysning i många fall. Dessutom är många armaturer och lampor så gamla 

att det varit lika bra att byta ut båda delar i vilket fall som. Med det i åtanke har de inte haft 

några problem med att få utbytet lönsamt. En stor del av Siemens verksamhet handlar om just 

närvarostyrning eller dagsljussensorer. Detta för att anpassa belysningen efter det verkliga 

behovet, i kombination med dessa system förespråkar de ofta byte till LED- belysning. 

Energieffektivisering ingår i WSP:s paketlösningar för energieffektivisering. 

Järneken Fastighetsförvaltning, Höganäshem och Backahill anser att LED- belysning 

fortfarande är för dyrt och har därför istället valt att investera i lågenergilampor. Bytet avser 

fastighetsbelysningen. Järneken Fastighetsförvaltning tycker dock att den långa 

tändningstiden är en nackdel med lågenergilampor. Höganäs har sparat 6 % genom utbytet av 

utomhusbelysningen. Höganäshem har även provat att använda solcellslyktstolpar till 

utomhusbelysningen, vissa problem uppstod med lagringen av energin i batterierna. Rikshem 

upplever sig spara 7-8 % om året genom att byta lampor.  

4.1.4.3 Styrsystem 
Backahill använder närvarostyrning för belysningen i garage, CO2 styrning och tryckstyrning 

för ventilationen. Närvarostyrning nämndes mer ingående i tidigare stycke om belysning. 

Vidare använder de temperaturstyrning och klimatanpassning med hjälp av SMHI. De ser 

idag inte tillräckliga incitament att installera styrsystem i varje lägenhet. Ängelholmshem 

kompenserar i sitt värmesystem för solinstrålning och vind. Det görs med hjälp av fem 

stycken väderstationer. När solen strålar med cirka 50 000 Lux sänks värmen med fem grader 

och när solen strålar med 80 000 Lux stängs värmesystemet av helt. Ängelholmshem anser att 

systemet fungerat mycket bra och tror sig ha sparat mellan 2-5 %. Det är svårt att mäta de 

exakta värdena men de har upplevt en oförklarlig minskning av energi och minskiningen har 

varit störst på vår och höst. Hässlehem har styrsystem installerade i de större fastigheterna 

vilket har gett dem bättre övervakning och färre driftstopp. De ser även intrimningen av 

styrsystemen som ett kontinuerligt arbete och att det medför en besparing av energi.  

Landskronahem menar att det är viktigt att se över och byta ut gamla system. Styrelektroniken 

minskar med fördel momentan effekten på elektroniken. Melin Förvaltning har bytt ut gamla 

datorer vilket ledde till att de fick finare kurvor och nu kan övervaka systemen på kontoret. 

De ser även fördelar i att de nu kan se avvikelser i användningen och kan upptäcka fel i 

systemen tidigare. Datorsystemet ger dem tillgång till att avläsa temperaturer och flöden i 

systemen. Derome Förvaltning har nyligen byggt om sina styrsystem vilket ledde till en sänkt 

energianvändning med 15-19 %. Poseidon och BroGripen ser också fördelarna med att snabbt 
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upptäcka avvikelser i systemen med hjälp av styrsystemen. Poseidon menar vidare att för tio 

år sedan kunde installation av styrsystem väntas sänka energianvändningen med 20-25 % men 

idag har de flesta företagen styrsystem installerat. Järneken Fastighetsförvaltning anser det 

vara för dyrt att bygga ut sitt styrsystem idag med en kostnad på 35 000 kronor/mätare. De 

tror även att tekniken kommer att fortsätta utvecklas i hög takt och väntar därför något år med 

investering i styrsystem. Höganäshem ser installationen av styrsystem som ett långsiktigt 

projekt och vill du få ett övergripande system där alla olika delar ingår.  

Riksbyggen har styrsystem för övervakning i alla de större fastigheterna, vilket är en stor 

fördel i uppföljningsarbetet. Siemens arbetar mycket med styrsystem och främst inom 

ventilation. Styrsystemen ger dem en möjlighet att uppnå ordning och balans i systemen. 

Siemens erbjuder kunderna att koppla upp sig på deras system för övervakning under 2-10 år. 

Tjänsten bygger på att Siemens på distans med hjälp av smarta logaritmer och smarta 

funktioner i systemet övervakar fastigheten.  

4.1.4.4 Brukarvanor och tillskottsenergi 
Höganäshem, Melin Förvaltning, Hässlehem, BroGripen och Derome Förvaltning 

kommunicerar energisparåtgärder med hjälp av hemsida, tidning eller broschyrer. BroGripen 

väljer att lämna en broschyr med energispartips till hyresgästerna vid inflyttning. Hässlehem 

väljer att gå ut till fastigheterna ibland för att informera då det tror det är lättare att nå fram till 

rätt brukare då. Derome Förvaltning tar i sin broschyr upp enkla el- och vattenspartips. 

Dessutom beskriver de hur mycket brukaren kan göra med 1 kilowattimme och varför det är 

viktigt att värna om miljön. Bland annat beskriver det att om alla hushåll i Sverige skulle koka 

två lite vatten i vattenkokaren istället för på spisen skulle 300 miljoner kronor/år sparas. De 

anser dock att det är en åtgärd som inte går att mäta så de kan inte säga vilken effekt 

broschyren har haft. 

Backahill har valt att inte kommunicera besparingstips till sina brukar, de ser inte det som 

nödvändigt och menar att det kanske skulle bli aktuellt först om de införde individuell 

mätning. Roth Fastigheter har en annan syn på varför inte energibesparingstips kommuniceras 

till brukaren. De tror att brukarna skulle uppfatta dem som snåla då hushållselen ingår i hyran.  

Poseidon menar att brukarvanorna spelar stor roll i uppföljningen. Det kan vara så att 

brukarna byts ut eller ändrat sitt beteende under tiden ett projekt genomförts. Det kommer 

påverka energianvändningen och då det är mycket svårt att mäta dess omfattning är det svårt 

att veta den exakta besparingen en åtgärd medfört.  

I undersökningen framgår att flera av företagen arbetar med olika former av tillskottsenergi. 

Ängelholmshem har som nämnts i avsnittet om styrsystem valt att kompensera 

uppvärmningen av lägenheterna mot det rådande vädret med hjälp av väderstationer. 

Backahill kompenserar också för klimatet men de väljer istället att använda SMHI:s 

prognoser vilket gör att systemet kan förbereda sig för en storm eller en varm dag redan innan 

och stegvis öka eller minska uppvärmningen av lägenheterna. Derome Förvaltning menar 

dock att investeringen i väderstationer är en osäker kalkylmodell och det är en relativt dyr 

investering. Rikshem valde att stänga av värmesystemet på sommaren i några fatigheter på 

prov. Trots det tillfördes fastigheterna värme då vissa delar av systemet inte blev helt 

avstängt. De klagomål de fick var från några äldre brukare som klagade över att det blev för 

kallt. Nackdelen med att stänga av värmesystemet är att systemen ofta mår bra av att vara 

igång. 

Siemens anser det vara viktigt att ta vara på den energin som redan finns. De förespråkar 

därför att ventilationssystemet ska balanseras efter tillskottsenergin som finns i byggnaden. 
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Det gör Backahill då de har några fastigheter där det bedrivs butiksverksamhet på markplan 

och ovanför finns lägenheter. De har då valt att ta vara på den överskottsvärme som bli i till 

exempel de lokaler där restaurangverksamhet bedrivs och använda den värmen i lägenheterna 

ovanför. Både Derome Förvaltning och Bostadsbolaget har som tidigare nämnts valt att 

använda energikällor som bygger på spillvärme från andra verksamheter.  

4.1.4.5 Driftoptimering och utbildning av personal 
Melin Förvaltning anser att det är viktigt att optimera systemen och därmed se till att 

systemen faktiskt fungerar som det är tänkt. Siemens arbetar mestadels med att optimera 

systemen på distans, men ibland måste de även besöka platsen och se hur systemet fungerar. 

Det är även viktigt att fråga de involverade hur de upplever att systemet fungerar. Detta 

hjälper dem att hitta den svaga länken i ett inte optimalt fungerande system.  

Derome Förvaltning har valt att nyligen energiutbilda sina servicetekniker. Med utbildningen 

hoppas de skapa bättre kunskap om reglering av termostater och temperaturer. Även 

Hässlehem planerar att genomför en utbildning av sin personal till hösten. Det är en allmän 

utbildning och syftar till att visa kostnaderna som driftspersonalen lätt kan reducera i sitt 

arbete. Riksbyggen arbetar aktivt med att utbilda sin driftpersonal. De erbjuder en egen 

utbildning inom organisationen. De sammanställer varje år en utbildningskatalog med 

utbildningar inom olika områden. Därefter ses det över vilka som har ett utbildningsbehov. 

Riksbyggen tycker det är viktigt att fortbilda personal då det inte går att leva på gammal 

kunskap. Riksbyggen har lagt ner mycket resurser på detta men menar att det lönar sig i 

längden.  

Hos de fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som Riksbyggen arbetar tillsammans med 

utses en miljöansvarig i varje styrelse. Dessa får en pärm med energi- och miljötips och denna 

information ska sedan tas upp vid styrelsemötena. Styrelsemedlemmarna bjuds dessutom in 

på informationsträff om energi två gånger om året. Riksbyggen har upplevt ett större 

engagemang efter dessa träffar och ser även fördelen att en god relation skapas mellan dem 

och kunderna.  

4.1.5 Solenergi 

4.1.5.1 Solfångare 
Landskronahem anser att det inte går att få ihop en investering av solfångare i flerbostadshus 

inom fjärrvärmeområde. Det vore inte ens lämpligt för marknadsföring. Solfångare skulle 

möjligen kunna vara aktuellt där mycket människor duschar på sommaren eller där taket är i 

behov av renovering.  

 

 

Både Landskronahem och 

Ängelholmshem menar att de nya 

fjärrvärmetaxorna ändrat 

förutsättningarna för solfångare. 

Fjärrvärmepriserna är nu fördelade 

så att fjärrvärmen kostar mycket lite 

på sommaren när solfångarens effekt 

är som bäst.  

Figur 4 En schematisk bild över fjärrvärmepriser och solfångares effekt 
 över året. De gråa områdena visar fjärrvärmepriserna över året och den  

gröna linjen solfångarnas ungefärliga effekt över året. Bilden är egengjord  
och bygger på beskrivningar som framgått i intervjuerna. 



36 

 

Innan fjärrvärmetaxorna ändrades hade Ängeholmshem stora planer för solfångare inom 

fjärrvärmeområde. De tog beslut om att genomföra projektet men förutsättningarna för dess 

lönsamhet förändrades radikalt när fjärrvärmetaxorna ändrades. Tidigare pay-off- perioden 

låg på 27-28 år och efter att taxorna ändrades mer än dubblades pay-off- tiden till 70 år. Även 

Rikshem ser stora svårigheter med lönsam investering av solfångare i befintliga 

flerbostadshus belägna inom fjärrvärmeområde. Även deras resonemang grundar sig i de nya 

fjärrvärmetaxorna. För Poseidon är en investering i solfångare helt uteslutet då de inte får 

lönsamhet i det. De anser det även inte vara en miljömässigt försvarbar åtgärd då det 

förekommer ett överskott på spillvärme på somrarna i Göteborg då solfångarna är som 

effektivast. Poseidon vill istället ta tillvara på den energi som redan finns. För 5-6 år sedan 

genomförde Hässlehem en investering i ett kombinerat solenergisystem. Svårigheter i 

bedömningen med utfallet av projektet finns. De konstaterar dock att det är svårt att räkna 

hem en sådan investering och att den producerade energin räcker ungefär till att värma 

kulverten. Backahill ser inte heller någon lönsamhet i solfångare idag men tror att det kommer 

vara intressant när priset på solfångare sjunker, de blir effektivare och livslängden ökar.  

WSP menar att det även är viktigt att se över hur mycket energi som faktiskt kan produceras 

med hjälp av solenergi. Det gäller även att systemen är optimerade och ger så små förluster 

som möjligt i de slutna kretsarna.  

Ängelholmshem menar att de är lättare att genomföra investeringen vid nybyggnad då 

investeringen kan integreras i kostnaden för uppförandet av byggnaden. I ett nybyggt område 

installerade de 225 kvadratmeter solfångare och på tre veckor har dessa producerat 7 000 

kWh.  Såväl Roth Fastigheter och Värmex ser även möjligheter med solfångare vid 

nybyggnad. Roth Fastigheter har även dem valt att investera i solfångare vid nybyggnation. 

De ser förutom svårigheterna med lönsamheten av investeringen i befintliga flerbostadshus 

även svårigheterna med att dra ledningarna som krävs för solfångare i de befintliga 

byggnaderna.  

4.1.5.2 Solceller 
Bostadsbolaget installerade förra året solceller på prov. De beräknar spara 20-25 kWh/år. 

Även Höganäshem har installerat solceller. De fick inspirationen från Skånedirektivet. 

Installationen gjordes i samband med att dem bytte taket på fastigheten och beräknas betala 

sig på 15 år. De fick även bidrag till att genomföra projektet. Elen som produceras används 

till fastighetselen i huset. Projektet gjordes mest som en PR-grej och följer deras arbete för att 

framstå som energi- och miljömedvetna. Melin Förvaltning har även haft lite planer på att 

installera solceller. Det skulle även för dem vara lite utav en PR-grej då det är svårt att få 

lönsamhet i investeringen. Investeringen skulle framförallt kunna vara aktuell på lokaler där 

kylbehov finns på sommaren. Även Roth Fastigheter menar att installationen av solceller får 

vara en PR-grej då det är svårt att få lönsamhet i det. De menar att solcellerna kanske 

producerar 17 000 kWh/år om då dessa säljs för 50 öre per kWh på sommaren blir inte vinsten 

stor. De ser även problem med de höga kostnaderna för att ansluta sig till elnätet. Schneider 

Electric har arbetat med en del solenergi projekt men menar att det till största del handlar om 

att företagen vill profilera sig eller uppnå miljömål. Poseidon har genomfört ett projekt med 

solceller. En av anledningarna till att de genomförde projektet vara att de trodde att ökad 

konsumtion av solceller skulle leda till att priset sjönk och en marknad skulle skapas. De 

kunde inte se någon ekonomisk vinning i projektet varpå det inte är aktuellt att investera i fler 

om inte priserna sjunker och de kan integreras i andra byggnadsmaterial på ett bra sätt. 

Poseidon tror att det blir mer aktuellt om det kommer kombinationer av solceller och 

solfångare som kan kombineras med bergvärme på ett effektivt sätt. Vid ett högre elpris 

kommer lönsamheten i solceller öka och fler skulle välja att investera i det menar även 
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Siemens. De har även sett att i Danmark är energipriset högre och där är solceller mycket 

vanligt. 

Rikshem ser i många fall över möjligheterna att investera i solceller. De vill då i första hand 

placera dem på taket i samband med tilläggsisolering av taket och användas till fastighetsel. 

Derome Förvaltning använder solceller i flera fastigheter. Framförallt i kommersiella 

fastigheter är det aktuellt. I Falkenberg har de valt att sätta in solceller i ett befintligt 

flerbostadshus. Lönsamheten av solceller beror mycket på energikällan. Inom fjärrvärme 

område är det inte aktuellt med solceller utan solceller passar bättre med luftvärme och 

direktverkande el. 

Riksbyggen anser att det är svårt med finansieringen av såväl solfångare och solceller. 

Solceller kan vara ett alternativ vid eluppvärmning av en fastighet. De menar vidare att 

finansieringen av båda systemen bygger på bidrag från staten.  

4.2 Investeringskalkyler 

En del företag arbetar inte själva med kalkyler utan låter konsulter göra det åt dem. Andra 

företag har speciella avdelningar eller grupper som arbetar med kalkylerna. Höganäshem och 

Backahill använder sig av konsulter. Ängelholmshem och Rikshem har egna avdelningar som 

gör kalkylerna. Roth Fastigheter och Järneken Fastighetsförvaltning gör inte kalkyler, men 

kan ibland använda sig av leverantörernas. 

4.2.1 Kalkylmetoder 

4.2.1.1 Nuvärdemetoden 
De företag som använder sig av nuvärdemetoden är Derome Förvaltning, Bostadsbolaget, 

Landskronahem och Backahills konsulter. Derome Förvaltning menar att kalkylerna inte 

brukar stämma så bra med utfallet. De tror att det beror på brukarvanornas inverkan. Dock 

stämmer det procentuellt sätt ganska så bra. I kalkylerna tar de inte bara med ekonomiska 

faktorer utan även miljömässiga och långsiktiga parametrar. Bostadsbolaget menar också att 

utfallet blir som beräknat, ibland blir det till och med bättre. Landskronahem anser också att 

beräkningarna på energibesparing och lönsamhet stämmer ganska bra med utfallet. Thomas 

Sjöholm som är projektledare på Landskronahem menar att de har olika kalkylräntor beroende 

på vilket område som behandlas. Han menar vidare att någon form av rabatt eller miljöpremie 

på kalkylräntan skulle vara önskvärd för att främja åtgärder som är bra för miljön. BroGripens 

controller arbetar med nuvärdemetoden och även Schneider Electric använder 

nuvärdemetoden vid större investeringar. Då tas den ekonomiska livslängden med.  

4.2.1.2 Annuitetsmetoden 
Derome Förvaltning, Backahill och Schneider Electric är de företag som använder sig av 

annuitetsmetoden vid beräkning för en investering. Backahill använder sig av många olika 

kalkylmetoder men annuitetsmetoden förekommer. Konsulter gör beräkningarna för 

Backahill. BroGripens controller arbetar med annuitetsmetoden och Schneider Electric menar 

att de använder metoden när kunderna efterfrågar den.  

4.2.1.3 Internräntemetoden 
HFAB och Schneider Electric är de fastighetsföretag i undersökningen som använder sig av 

internräntemetoden. De använder sig av den när de ska sätta ihop ett åtgärdspaket för en 

byggnad. Olika åtgärder får olika kurvor beroende på sin internränta och sedan kan de 

kombineras genom att dra linjer mellan de som är mest lönsamma. I ett diagram består 

axlarna av investeringskostnad och besparing i procent.  
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4.2.1.4 Pay-off-metoden 
Många av företagen i undersökningen använder sig av pay-off- metoden. De är Melin 

Förvaltning, HFAB, EVU, Siemens, Värmex, WSP, Schneider Electric, Landskronahem, 

Backahill, Ängelholmshem och Hässlehem. Melin Förvaltning använder sig övervägande av 

metoden, främst för att skapa ett grovt mått. De anser att de borde använda sig av LCC. För 

att väga upp för pay-off-metodens brister så testar de ibland på ett hus först för att se hur 

investeringen blev, och enligt dem brukar de få ungefär samma pay-off som de beräknat. De 

pratar även med andra för att se hur det gått för dem med en liknande investering. Utöver de 

ekonomiska aspekterna i kalkylen försöker de får med underhållsaspekter, med andra ord 

långsiktighet. HFAB använder pay-off-metoden främst vid installationstekniska kostnader. 

Vid längre livslängder använder de sig av LCC. Utöver de ekonomiska aspekterna tar de även 

in miljöaspekter, de menar dock att energieffektivisering och ekonomi går hand i hand. EVU 

anser att pay-off-metoden är en traditionell metod för att snabbt kunna rangordna olika 

investeringsalternativ, men vid större utredningar använder de sig av LCC. I kalkylerna tar de 

även med faktorer som inomhusklimat och förutsättningar för att hyresgästerna ska kunna 

vistas i byggnaden under genomförandet av investeringen.   

Däremot Siemens använder pay-off-metoden för att kunderna föredrar den för det är en enkel 

kalkyl. De menar att det är viktigt att kunderna förstår. Samtidigt diskvalificerar pay-off-

metoden de åtgärder som har lång livstid menar Siemens. Det anser även Värmex som menar 

att få investeringar är lönsamma enligt metoden. Om ett företag först tar den åtgärd som ger 

den största besparingen och har de mindre lönsamma kvar gör att det inte finns ekonomiska 

incitament att göra de resterande åtgärderna. Därför borde de lönsamma kombineras med de 

som inte är det, men kunskapen och förståelsen för detta saknas hos fastighetsägaren tror 

Värmex. WSP berättar att de ibland använder sig av pay-off-metoden som ett komplement till 

LCC när kunden efterfrågar det. Schneider Electric som också är ett konsultföretag använder 

pay-off- metoden när kunderna efterfrågar det. 

Landskronahem använder pay-off-metoden när livslängden är cirka 2-3 år. Det ger en snabb 

överblick, är livslängden längre så använder de sig av LCC. Backahill använder övervägande 

pay-off-metoden. Bristerna i kalkylen väger de upp med genom att de vet vad de vill ha. De 

går ut och tittar på fastigheten och lär på så vis känna den bättre. På så sätt blir de också mer 

tillgängliga för hyresgästerna, vilket de tror är positivt. BroGripen är ännu ett företag som 

använder pay-off-metoden. Om återbetalningstiden är tre år är det bara att investera, men 

däremot om den är 10-12 år är det svårare att få igenom den. De gör själva en grov beräkning 

men de har även en controller i Stockholm som gör kalkyler. De säger att om de vet att de ska 

behålla fastigheten länge så är det inte bara pay-off- tiden som styr beslutet utan även en form 

av riskbedömning om en installation skulle gå sönder.  

Pay-off är den första bedömningspunkten för Ängelholmshem. Om företaget har pengar kan 

en längre pay-off- tid accepteras trots det inte är den mest ekonomiskt fördelaktiga 

investeringen. Oftast stämmer den beräknade energibesparingen med kalkylerna. Annars kan 

ökade kostnader uppstå. Företaget tar också hänsyn till miljön när de gör investeringsbeslut 

exempelvis genom att välja vindkraft för att försörja elbehovet. När ett underhåll ska göras 

vill de kombinera med energieffektivisering så att både budget för underhåll och 

energieffektivisering belastas med till exempel vardera 50 %. Hässlehem använder sig till 99 

% av pay-off- metoden och menar samtidigt att pay-off- metoden inte tar med 

underhållskostnaden som är viktig att se över. Samtidigt anser dem att det är svårt att få 

information om detta.  
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4.2.1.5 Livscykelkostnad (Life cycle cost, LCC) 
Livscykelkostnad (LCC) var den mest förekommande metoden för att beräkna en investering i 

undersökningen. Några företag som till exempel Melin Förvaltning, arbetar inte med LCC då 

de saknar resurser för det, men säger att de borde göra det. Gemensamt för de företag som 

arbetar med LCC är att de har ett långt tidsperspektiv i kalkylen. HFAB använder kalkylen för 

att beräkna bland annat fönster. De anser att kalkylen passar bäst när de har till exempel tre 

alternativ att välja mellan. De kan då jämföra dem med hjälp av LCC. Derome Förvaltning 

kalkylerar också med LCC på produkter som solceller och solvärme när de ska välja mellan 

några alternativ. Landskronahem använder den främst vid beräkning av underhåll och 

Rikshem om en investering har lång livslängd, som till exempel fönster.  

EVU, Värmex och Siemens vill alla använda LCC för större utredningar. Siemens menar att 

LCC är viktig vid längre och tyngre åtgärder men att det samtidigt är viktigt att kalkylen är 

enkel och att kunderna kan förstå den. Nackdelen med en enkel kalkyl som pay-off-metoden 

är att åtgärder med lång livslängd inte framstår på ett korrekt sätt. Av de flesta 

energieffektiviseringsåtgärder som Siemens hamnar de flesta runt 100 % av den beräknade 

besparingen, ibland blir det lite bättre eller lite sämre. Deras garanti sträcker sig från 80 % 

energibesparing.  

Riksbyggen förespråkar LCC för att kunna beskriva den tekniska livslängden och vad som 

händer under den. De anser att kunden förstår kalkylen och känner sig tryggare på det viset. 

Enligt Riksbyggen kan det till och med vara lönsamt att låna pengar för att göra investeringar 

som ger energibesparing då räntorna är så pass låga just nu. När de bedömer en investering tar 

de inte bara hänsyn till ekonomiska parametrar utan även miljön och komforten. Om en 

maskin ska bytas ut krävs en bra kalkyl medan en nödvändig investering måste göras oavsett 

kalkylen. WSP anser att LCC är ett mycket viktigt verktyg. Om kunden så önskar kan den 

enklare pay-off-metoden användas som komplement, men det är LCC- beräkningarna som bör 

användas som beslutsunderlag. 

BroGripens controller arbetar med LCC. Överlag brukar företagets beräkningar stämma, men 

ibland kan det vara svårt att se vilken av åtgärderna som orsakar vilken effekt om flera görs på 

samma gång. Rikshem menar att långsiktighet är viktigt och använder LCC samt 

marknadsundersökningar i sitt kalkylarbete. De har en egen projektavdelning och konsulter.  

De har fokus på tidsperspektiv, till exempel fönster har lång avskrivningstid och fläktar har 

kort avskrivningstid. De försöker ständigt lära av genomförda investeringar men de menar 

också att det är många faktorer som spelar in, för att få en rättvisande bild krävs det att 

injusteringar och annat är färdigt. De gör aldrig en investering som inte är lönsam.  

Poseidon använder LCC liknande kalkyler och en reinvesteringskalkyl. De menar att det är 

många faktorer som spelar in vid ett investeringsbeslut. Till exempel om det bokförda värdet 

är större än det marknadsvärdet är det svårt att göra investeringar då fastighetsvärdet måste 

skrivas ned. Vid mindre projekt krävs mindre omfattande kalkyler och analyser och en 

enklare LCC kalkyl används. Vid större projekt gör de mer omfattande kalkyler i olika steg. 

Först gör de en kalkyl på om det är lönt att fortsätta räkna på investeringen. Poseidon menar 

vidare att resultaten varierar, framför allt värmeåtgärder på grund av olika 

normalårskorrigeringar. Inom el stämmer kalkylerna ganska bra om en bra grundanalys har 

gjorts. Åtgärder som har både hög och låg energibesparing genomförs, mellan 5-65 %. &5 % 

besparing kräver en totalrenovering av fastigheten.  

Schneider Electric använder sig av LCC eller den kalkylmetod som kunden vill använda. De 

anser att pay-off-metoden inte är så bra för att bedöma investeringar. Resultatpåverkanskalkyl 

och ränteavkastningskostnader är andra alternativ som kan användas i kombination med pay-
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off-metoden. Det viktiga är att kunden är bekväm med den kalkyl de använder. Den faller om 

kunden inte kan förstå kalkylen. En totalpåverkanskalkyl förespråkas där till exempel 

underhåll, besparingar, reparationskostnader och minskat antal arbetstimmar ställs mot 

kapitalkostnaden, avskrivningstid, räntekostnad eller avkastningskrav. BELOK:s är ett 

alternativ. Den visar projektavkastningen per åtgärd och de kan välja mellan de olika 

kurvorna. Många kunder efterfrågar storhet i besparing eller kostnad, men ser de endast till de 

enskilda åtgärderna missar de många effekter. En mer ekonomisk åtgärd kan väga upp för en 

mindre ekonomisk.  

4.2.2 Känslighetsanalys  

En del företag i undersökningen arbetar med någon form av känslighetsanalys. Några 

använder det inte alls. HFAB använder sig av känslighetsanalys genom att ändra en parameter 

som till exempel energiprisutvecklingen eller ger investeringen lite längre livslängd. Det kan 

ge bättre lönsamhet. Rikshem kan också flytta livslängdens på investeringen när de använder 

gör en känslighetsanalys. Även i form av olika kalkylräntor och energiprisökningar. På så vis 

kan de se hur intäkterna påverkas. Det görs framför allt vid stora investeringar. De har 

dessutom en annan riskbedömning som är företagets avkastningskrav på 5 %, men detta värde 

kan variera menar dem.  

Landskronahem arbetar på samma vis med att se över olika variabler som fjärrvärmepriser. 

De menar att de måste kunna förklara antaganden som de gjort i analysen. Även om de har 

inkluderat eller exkluderat KPI ger skillnad på investeringens lönsamhet. En annan 

riskbedömning är priser på olika variabler och service behovet.  

WSP menar att de gör känslighetsanalyser på alla sina projekt. De analyserar vad de gör och 

hur rimligt det är. Det är en form av kvalitetssäkring. De kan byta ut U-värdet och se hur 

resultatet påverkas. Analyserna kan se annorlunda ut beroende på vilket projekt det är. Utöver 

känslighetsanalysen bedömer de risk beroende på projekt, ett sätt menar de är att berätta om 

de eventuella krav som kan komma i framtiden.  

Värmex säger att det förekommit att känslighetsanalyser använts. Dock är det normalt inte så 

då de oftast har kontakt med förvaltare eller fastighetschefer som inte är intresserade av en 

sådan analys. Överlag anser Värmex att det är viktigt att inte göra glädjekalkyler för att 

minska risken. Siemens gör inte heller känslighetsanalyser, det är väldigt sällan de 

förekommer. Men om de gör en så behandlar de exempelvis prisökning och ökade räntor. Det 

negativa med känslighetsanalysen är att den bygger på gissningar, vilket är anledningen till att 

de sällan används. Dock tittar de på energipriser som varit och försöker se om det finns någon 

trend, men ofta tar ränta och stigande energipriser ut varandra.  

Om inte en specifik känslighetsanalys genomförs kan en annan form av riskbedömning göras. 

Backahill, Järneken Fastighetsförvaltning, Melin Förvaltning och Riksbyggen har detta 

gemensamt. Backahill fokuserar på att kunderna ska vara nöjda och att en investering inte ska 

medföra mer jobb än nytta. Helst använder de sig av beprövade metoder. Järneken 

Fastighetsförvaltning analyserar prisernas känslighet, till exempel finns flera elleverantörer 

och de kan på så vis förhandla om ett bättre pris. Melin Förvaltning lägger på en marginal på 

det pris som lämnats för att minska risken. Riksbyggen använder framtida inflations som en 

riskbedömning, men de använder sig av en känslighetsanalys om det rör sig om nybyggnad.  

Schneider Electric genomför alltid en känslighetsanalys om kunden efterfrågar det. De brukar 

ta med ränta, avskrivningstid och energipris för att analysera investeringen då de ändrar någon 

av dessa parametrar. Utöver känslighetsanalysen menar Schneider Electric att det finns både 
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en ekonomisk och en teknisk risk. Den tekniska risken kan vara val av produkt och 

kontraktens utformning, denna riskbedömning görs tillsammans med kunden. 

BroGripen har en form av riskbedömning där de försöker förutse om till exempel en 

värmeväxlare behöver bytas ut, då kan de se en kostnad i om den skulle gå sönder under 

vintern vilket kan bli mycket kostsamt för företaget. Fastighetens välbefinnande och 

driftsäkerhet är andra faktorer som de också tar med i beslutet. Hässlehem använder sig av 

känslighetsanalys på vissa delar i investeringsbesluten, men det är inte så vanligt på 

energisidan. I så fall används den till elpriserna. Utöver det har de en riskbedömning där de 

berör räntan, om den ska vara låst eller rörlig. På samma vis är det med elen, det finns en 

alternativkostnad menar dem om de har fast elpris eller rörligt. Även Poseidon gör 

känslighetsanalyser till vissa delar och stora projekt. De kan på så vis se vad de kan spara vid 

olika förutsättningar. Energipriserna anser dem vara ointressanta då de är inflationsvarierande.  

4.3 Regeringsmål och fastighetsägarnas incitament att uppnå dem 

De mål som tidigare nämnts i bakgrund och teori om minskad energianvändning i 

bebyggelsen är en viktig del av många fastighetsägares energiarbete. Rikshem är ett av de 

stora privata bostadsföretagen i Sverige och de arbetar aktivt mot regeringens mål om 20 % 

minskad energianvändning till 2020 med 1995 som basår. De tror sig till och med vara ännu 

effektivare. Deras målsättning är att sänka energianvändningen med 5 % per år sedan 2012 då 

de började sitt energiarbete. Bostadsbolaget arbetar också mot regeringsmålen till 2020 men 

menar att det ställs krav från flera håll, till exempel har koncernen ett och kommunen ett. 

Poseidon anser sig redan ha uppnått regeringsmålen till 2020. De fortsätter sitt energiarbete 

men arbetar inte aktivt mot regeringsmålen om 50 % minskning av energianvändningen till 

2050. Detta då de anser målet vara orealistiskt om inte incitament ändras. De anser sig inte 

kunna uppnå målen med de krav på affärsmässighet som råder för allmännyttiga 

fastighetsbolag idag. Det skulle då bli hyresgästerna som finansiera renoveringarna genom 

höjda hyror. Poseidon reflekterar även över om det är fastigheterna som ska dra det tunga 

lasset i energiarbetet. De menar på att det kanske istället ska ställas högre krav på hur mycket 

koldioxid fjärrvärmeverken släpper ut. Värmex resonerar på ett liknande sätt angående 

regeringsmålen till 2050, de menar att målen mest troligt inte kommer uppnås om inte andra 

energikällor än fjärrvärme kommer användas i större utsträckning. Även Siemens instämmer 

och lägger stor vikt vid egenproduktionen av el med hjälp av solceller och högre elpriser. 

Siemens ser även samarbetet mellan systemen i fastigheten och den egenproducerade elen 

som en stor utmaning. Detta i kombination med att rätt storlek på system sätts in i 

fastigheterna och att de ekonomiska incitamenten förbättras. Även Schneider Electric tror att 

det blir svårare att nå regeringsmålen till 2050. De menar att för att uppnå målen till 2050 

kommer lönsamhetsperspektivet vara en stor utmaning. 

Derome Förvaltning tycker sig uppnå målen till 2020 i 60 % av fastigheterna och fortsätter 

arbeta aktivt med energieffektivisering. Derome Förvaltning menar vidare att de privata 

bostadsbolagen ofta har en högre avkastningsränta än de allmännyttiga bostadsföretagen 

vilket gör det svårare för dem att genomföra investeringar och därmed uppnå målen. Derome 

Förvaltning ser inte energin i sig som den största drivkraften till minskad energianvändning 

utan det är den minskade påverkan på miljön och de ekonomiska incitamenten som driver 

deras energieffektiviseringsarbete. Backahill har inte arbetat så länge med minskad 

energiförbrukning utan börjat arbetet relativt nyligen, de har valt att se över en fastighet i 

taget och utvärdera effekterna innan de går vidare med nästa projekt. De tror sig därför inte 

uppnå målen till 2020 på hela beståndet. Järneken Fastighetsförvaltning och Roth Fastigheter 

är två mindre fastighetsföretag. De har båda valt att inte arbeta direkt mot målen. Båda anser 
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sig inte ha tillräckligt stora ekonomiska incitament för att genomföra större åtgärder för 

minskad energianvändning. Järneken Fastighetsförvaltning har genomfört några åtgärder och 

om 2-3 år tror de sig inte genomföra några fler direkta energiåtgärder då de gått igenom sitt 

fastighetsbestånd. Roth Fastigheter ser nackdelen med omfattande renoveringar och därmed 

energieffektiviseringar i form av myndighetskrav. Om omfattande renovering genomförs är 

fastighetsägaren tvungen att uppnå vissa krav, men om ingen renovering genomförs är 

fastighetsägaren inte tvungen att uppnå dessa krav. Ett exempel på sådant krav kan vara 

tillgång till hiss. Roth Fastigheter menar vidare att de ekonomiska incitamenten för 

energieffektivisering kom att öka om energipriserna dubblades eller tripplades. Deras 

avsaknad av energiarbete beror alltså inte på svårigheter i finansiering av investeringar utan 

på avsaknaden av lönsamhet. BroGripen arbetar inte heller direkt mot regeringens mål till 

2020. De ser tidsbristen som den främsta anledningen till varför de inte arbetar mot målen. 

Insikten finns dock om att de kommer att få börja arbeta mot målen. BroGripen upplever även 

att de allmännyttiga bolagen har mer påtryckningar på sig i energiarbetet och att detta kan 

vara anledningen till att många allmännyttiga bostadsbolag ofta har kommit närmare att uppnå 

målen. 

Sverige Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) har satt upp ett eget mål om att minska 

energianvändningen i bostadssektorn med 20 % till 2016 med 2007 som basår. Initiativet 

vänder sig till alla bostadsföretag i Sverige och många av de intervjuade företagen har gått 

med i initiativet. Av de intervjuade företagen är det Melin Förvaltning, HFAB, Höganäshem, 

Landskronahem och Ängelholmshem som är med i Skåneinitiativet. Landskronahem började 

arbeta aktivt med energieffektivisering 2010. Deras ingångsvärde 2007 var 180 kWh/m
2
. För 

att uppnå Skåneinitiativets och därmed regeringsmål till 2020 skulle de minska 

energianvändningen med 36 kWh/m
2
. 2013 har de minskat energianvändningen med 18 %, 

vilket ger Landskronahem goda förutsättningar att uppnå målen. Ängelholmshem arbetar 

också aktivt med energianvändningen. År 2007 använde de 138 kWh/m
2
 boyta och Atemp. 

2013 hade de minskat energianvändningen med 17,9 % och använde då istället 113 kWh/m
2
 

boyta och Atemp. Enligt deras prognos kommer de att 2014 ha minskat energianvändningen 

med 21,9 %. Därmed beräknas de uppnå både Skåneinitiativets och regeringens mål. Vidare 

beräknas energianvändningen fortsätta minska och detta beror till stor del på att äldre 

fastigheter sålts av och mycket nyproduktion förekommer. Höganäshem har inte så stora 

resurser för energieffektivisering beroende på dess storlek. Trots det arbetar de sedan 2009 en 

del med energieffektivisering. 2013 hade de minskat energianvändningen med 14,4 % jämfört 

med 2007. Höganäshem ser framförallt de träffar som ordnas för Skåneinitiativet som mycket 

lärorika då det får möjligheten att se hur andra arbetar med energieffektivisering och ta del av 

deras erfarenheter. Melin Förvaltning arbetar inte direkt med energieffektivisering och tror sig 

därför inte uppnå varken SABO:s mål eller regeringsmålen. HFAB menar att det finns 

svårigheter med att sätta konkreta mål som ska vara kvantifierbara. För ett bra arbete med mål 

gäller det att vara väl insatt i de parametrar som används och bra system för uppföljning måste 

finnas. Dessutom är det viktigt att beakta att de sista procentenheternas minskning är de 

svåraste och dyraste. HFAB började arbeta aktivt med energieffektivisering 2001. Då använde 

de 149 kWh/m
2
 boyta och Atemp. Redan 2010 hade de minskat energiförbrukningen till 121 

kWh/m
2
 boyta och Atemp vilket motsvarar ungefär 19 %. De gick 2007 med i Skåneinitiativet 

men då de redan innan 2007 minskat energianvändningen så kraftigt insåg de att de kom att få 

svårt att uppnå Skåneinitiativets mål till 2016, varpå de inte ansåg vara ett realistiskt mål och 

mest fokus lades på regeringens mål till 2020. 2013 hade de minskat energianvändningen med 

20 % jämfört med 1995 och därmed uppnått regeringsmålen till 2020. Hässlehem är också 

med i Skåneinitiativet. De har nyligen fått ett stort antal gamla fastigheter i sitt 

fastighetsbestånd vilket gör det svårt för dem att uppnå SABO:s mål om minskad 

energianvändning. Dessa fastigheter utgör en stor del av Hässlehems totala lägenhetsbestånd 
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och det skulle krävas stora investeringar för att energieffektivisera fastigheterna. Hässlehem 

har för tillfället ingen möjlighet att göra dessa investeringar. De tror sig uppnå regeringens 

mål till 2020 och om de nya fastigheterna bortses från skulle uppnå SABO:s mål till 2016. 

I undersökningen framgick hur konsulterna ser på rimligheten att regeringskraven till 2020 

uppnås. WSP, Värmex, Schneider Electric och Siemens är överens om att det är ett fullt 

realistiskt mål att minska energianvändningen med 20 % till 2020 inom bebyggelsen. Siemens 

menar även att det går att genomföra åtgärderna med lönsamhet. Siemens och WSP är överens 

om att det kan bli svårt att uppnå målen trots att det är ett realistiskt mål. WSP menar att det 

krävs mer åtgärder och styrmedel för att nå målen. De menar vidare att det råder brist på 

kunskap, finansiering och ledarskap och att ett problem är de delade incitamenten som finns 

idag. Siemens menar att fastighetsägarna först på senare tid insett vikten av att arbeta med 

energieffektivisering och att det tar tid innan detta arbete ger effekt och att tiden till 2020 nu 

börjar bli knapp. Värmex menar att det också spelar stor roll om minskningen av 

energianvändningen handlar om köpt energimängd eller använd energimängd. Andelen köpt 

energi skulle enligt Värmex kunna minska med 50 % till 2020. EVU tror det blir svårt att 

uppnå regeringsmålen till 2020 och för att uppnå målen måste pay-off-metoden lämnas och 

det ökade fastighetsvärdet tas med i beräkningarna.  

4.4  Sammanfattning 

De intervjuade företagen arbetar med energieffektivisering på lite olika sätt. 

Energieffektivisering har även lite olika betydelse för dem. De generella drag som framkom i 

undersökningen var att de genomför energieffektiviseringsåtgärder med avsikt på förbättrad 

ekonomi, förbättrat eller bibehållet inomhusklimat och minskad miljöpåverkan. De 

ekonomiska incitamenten är relativt stora då energin är en utgiftspost som går att påverka.  

Många av de intervjuade företagen lägger stor vikt vid att åtgärdernas lönsamhet inte kan 

generaliseras utan det gäller att utgå från det enskilda objektets förutsättningar vid beräkning 

av lönsamhet och lämplighet av olika energieffektiviseringsåtgärder. 

Uppföljning är en viktig del av energieffektiviseringsarbetet. Uppföljningen är viktig för att 

veta hur lönsamt ett projekt faktiskt var och för att ta lärdom till kommande projekt. Flera 

företag nämner dock att det finns brister i uppföljningen.  

Nedan finns en tabell där varje företag är sammanställt med vilka tekniska åtgärder de 

använder sig av vid energieffektivisering. Även vilka kalkylmetoder de använder vid 

investeringsbeslut och om de tror sig kunna uppnå regeringsmålen till 2020 och 2050. 

Konsultföretagen har besvarat denna fråga om det ur ett lönsamt perspektiv är möjligt att 

uppfylla målen. Fastighetsbolagen har besvarat om de tror sig kunna uppnå målen eller har 

uppnått dem.   
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Allmännyttiga              

Bostadsbolaget X X X X X      X - 

Halmstads Fastighets 
AB (HFAB) 

X  X    X X X X X - 

Hässlehem AB  X X X X    X  X X - 

AB Höganäshem  X X X       X - 

AB Landskronahem X X X  X   X X X X - 

Bostads AB Poseidon X X X X     X X X  

AB Ängeholmshem - X X 
nybyg
gnad 

   X   X - 

Privata             

Backahill AB X X X  X X  X  X   

BroGripen AB X X X  X    X X   

Derome Förvaltning X X X X X X   X  X - 

Järneken 
Fastighetsförvaltning 
AB 

 X X       X   

Melin Förvaltnings 
AB 

X X X     X  X X - 

Rikshem AB X X X      X X X - 

Roth Fastigheter AB   X 
nybyg
gnad 

        

Konsultföretag             

EVU AB   X     X X  Nej Nej 

Riksbyggen X X X      X X Ja Nej 

Schneider Electric X X X X X X X X X X Ja Nej 

Siemens AB X X X     X X  Ja Nej 

Värmex X  X 
nybyg
gnad 

   X X X Ja Nej 

WSP Sverige AB X X X     X X X Ja Nej 

Tabell 3. Sammanfattning av de intervjuade företagens arbete med energieffektivisering 

X = företaget arbetar med det berörda ämnet 

tom ruta= företaget arbetar inte med det berörda ämnet 

-  = svar har inte framgått i undersökningen 
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5 Analys 

5.1 Tekniker för minskad energiförbrukning och dess lönsamhet  

5.1.1 Energieffektivisering 
 

Ur undersökningen framgår i enlighet 

med vad Högberg (2012) menar om olika 

fastighetsägares olika nivåer av 

incitament att energieffektivisera. Roth 

Fastigheter är ett exempel på de företag 

som gör det kortsiktigt lönsamma 

investeringarna. Vidare menar Högberg 

(2012) att den största gruppen är de 

företag som gör det lilla extra vilket också 

visat sig i undersökningen, till exempel 

Ängelholmshem och Derome 

Förvaltning. Företagen lägger dock stor 

vikt vid att åtgärderna ska vara 

ekonomiskt försvarbara. Den sista 

gruppen som är de ambitiösa företagen är 

enligt Högberg (2012) den minsta 

gruppen. Även det har visat sig i undersökningen där ingen av företagen har uppfyllt de 

kriterier som Högberg (2012) beskriver för att vara ett ambitiöst företag. Två av företagen i 

undersökningen är nära att klassas som ambitiöst, Landskronahem och HFAB som aktivt 

arbetar med energieffektivisering och intervjupersonerna skulle gärna se att miljöaspekter 

värderas högre vid investeringsbeslut.  

Poseidon anser att det är viktigt att se till objektets enskilda förutsättningar vid 

energieffektivisering. Enligt Andrén och Tirén (2010) är detta viktigt då byggnadens 

installationer och dess skick påverkar olika åtgärders lämplighet. Hässlehem väger även in 

aspekter som tidigare förbrukning vid bedömning av åtgärdernas lämplighet. Det kan även 

vara så att en del åtgärder redan är genomförda vilket WSP menar spelar stor roll i val av 

energieffektiviseringsåtgärder samt dess lönsamhet.  

5.1.2 Klimatskal 

Andersson et.al (2009) menar att energianvändningen kan minskas med tilläggsisolering, men 

att tilläggsisolering av fasaden är mycket dyrt och bör kombineras med fasadrenoveringar. 

Landskronahem, Rikshem, HFAB, Hässlehem, Siemens, Poseidon, Riksbyggen och WSP 

instämmer i Anderssons et al. (2009) resonemang. Företagen ser trots kombinering med 

underhåll svårigheter med att få investeringen lönsam. HFAB beräknar att avbetalningstiden 

för tilläggsisolering av fasaden är 40-60 år. Det kan jämföras med fasadens beräknade 

livslängd på 40 år (Andersson et al., 2009). Landskronahem, Melin Förvaltning, Siemens, 

Hässlehem, Poseidon och Riksbyggen ser det dock som lättare att få lönsamhet i 

tilläggsisolering av vindsbjälklag och har därför genomfört sådana åtgärder.  

HFAB och BroGripen har genomfört tätning av klimatskalet. HFAB:s anledning är precis som 

Sadineni et al. (2011) nämner minskad energianvändning och bättre inomhusklimat. Derome 

Energieffektiv-
isering 

miljö 

inomhus-
klimat 

ekonomi 

Figur 5. Analys av de undersökta fastighetsbolagens incitament 
att energieffektivsera. 
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Förvaltning ser svårigheter i utförande att täta klimatskalet och har därför inte gemomfört 

sådana åtgärder.  

Bostadsbolaget, Landskronahem, HFAB, Derome Förvaltning, Järneken 

Fastighetsförvaltning, Melin Förvaltning, Roth Fastigheter, Hässlehem och Poseidon 

genomför fönsterbyten, men flertalet genomför bytet endast om fönstrens livslängd är slut då 

det är svårt att få lönsamhet i fönsterbyte. Energimyndigheten (2011) menar att fönstrens 

tidigare skick påverkar lönsamheten. Ibland kan återbetalningstiden för fönsterbyten enligt 

HFAB överstiga fönstrets livslängd. Poseidon och Hässlehem har vid finansiering av 

fönsterbyten valt fönster med bättre ljudisolering vilket lett till högre standard och därmed 

hyreshöjning.  

5.1.3 VVS  

Larsson (2005) menar att utbyte av luft genom ventilation gör att den varma inomhusluften 

byts ut mot kall utomhusluft och därför blir energiförbrukningen stor för uppvärmning. 

Bokalders och Block (2009) anser därför att det är viktigt med värmeväxlare i 

ventilationssystemet där 50-80 % av värmen i frånluften kan återvinnas. Hässlehem installerar 

FTX i sina fastigheter och de har cirka sex års återbetalningstid. WSP anser att det finns 

lönsamhet i att byta självdrag till FTX. Värmex håller med och anser att FTX kan spara cirka 

30 kWh/m
2 
och år. Poseidon menar att om ett FTX aggregat ska installeras måste klimatskalet 

vara tätt och de gör installationen endast ihop med en totalrenovering. På Riksbyggen bytte de 

ut ett FTX aggregat från 1980 till ett nytt och har därmed kunnat spara 65 000 kronor om året. 

Ett ventilationssystem påverkas av väderförhållanden som råder i form av utomhustemperatur, 

vind och solinstrålning enligt Bokalders och Block (2009). Därför bör det kunna anpassas till 

det vädret som råder. Även otäta byggnader bör tätas eller tilläggsisoleras för att kunna få en 

kontrollerad ventilation. Ett av de företag som arbetar med väderstyrd ventilation är 

Bostadsbolaget. De kompenserar ventilationen beroende på utomhustemperatur, besparingen 

beräknas vara 20-30 kWh/m
2 

och år.  

Enligt Värmex kan en värmepump sänka mängden köpt energi med två tredjedelar. Att 

installera en värmepump menar dem kan minska energiförbrukningen med 40 % och 

bergvärmepump med 80 %. På Backahill används frånluftsvärmepump som komplement till 

den spillvärme de tar tillvara på från butiker som ligger under bostäderna.  

Hur mycket varmvatten som förbrukas i en fastighet beror mycket på brukarnas beteende och 

kan därför variera mellan olika lägenheter anser Petersson (2009). Wall (2006) menar att 

vattenförbrukningen och energiåtgången till varmvatten kan minska med små åtgärder. VVS 

Företagen (2009) påstår att 40 % av energianvändningen kan sparas om tre av hushållets 

kranar byts mot resurssnålare. Två av företagen i undersökningen, Riksbyggen och Rikshem, 

använder sig av individuell mätning och debitering av varmvatten. Rikshem kunde se en 

minskning med 80 % på vissa ställen i vattenförbrukningen. Att spara vatten genom 

snålspolande kranar har Värmex, Järneken Fastighetsförvaltning, Hässlehem, HFAB, 

Landskronahem, BroGripen, Melin Förvaltning och Derome Förvaltning gjort. Värmex menar 

att en besparing för vattenåtgärder kan spara cirka 10-15 kWh/m
2 
och år. Både Järneken 

Fastighetsförvaltning och BroGripen har haft svårt att se om åtgärden gett någon besparing. 

Däremot Hässlehem har sett en besparing på 3 % men menar att det är mycket styrt av 

brukarnas beteende. Järneken Fastighetsförvaltning och BroGripen håller med om att det är 

brukarna som styr mycket av vattenförbrukningen. Vattenperlatorer som Hässlehem 

installerat har betalat av sig på cirka ett år. HFAB har fått en större besparing på 15 % och 

kranarna var återbetalde på cirka elva månader. Landskronahem hade en återbetalningstid på 
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mindre än två år och anser att det är vattensparåtgärder som är de mest lönsamma åtgärderna. 

Melin Förvaltning har fått 10-12 % minskad kallvattenförbrukning, men samtidigt menar dem 

också att det beror på brukarens beteende.  

Ventilations- och värmesystem måste injusteras för att fungera och ge önskad temperatur i 

bostaden (Bokalders & Block, 2009). Enligt VVS Företagen (2009) kan injustering av 

värmesystemet minska värmeanvändningen med 5-10 % för varje grad som sänks. Nya 

termostatventiler kan ge en besparing på 20 % av radiatorsystemets värmeanvändning. Även 

gamla pumpar och fläktar kan bytas ut, om både fläkt och motor byts ut kan elförbrukningen 

minska med 50 %. Ängelholmshem bytte fläktar och de betalade av sig på 2-3 år. BroGripen 

har varvtalsstyrda fläktar och Riksbyggen har kunnat göra stora besparingar med effektiva 

elmotorer. Nya cirkulationspumpar i värme- och ventilationssystem har gett en 50 % lägre 

elförbrukning. Värmex menar att injustering av värme ger en besparing på cirka 5 kWh/m
2 

och år och Schneider Electric anser att 5 % av energin till uppvärmning kan spara om 

inomhustemperaturen sänks med en grad. EVU berättar att en injustering kan ge 10-20 % 

lägre energiförbrukning. Roth Fastigheter har bytt sitt styr- och reglersystem där 

installationskostnaden var 40 000 kronor vilket de sparade in på cirka ett år.  

5.1.4 Hushålls- och fastighetsel 

Bokalders och Block (2009) ser stor potential i att byta ut utrustning i tvättstugorna mot 

energieffektivare. Av de undersökta företagen var det endast Ängelholmshem och Riksbyggen 

som arbetade med att byta ut tvättutrustning innan dess livslängd är slut. De ser då över 

uppvärmning av torkrum och sätter dit avfuktare istället. Inget bostadsföretag i 

undersökningen arbetar aktivt med att byta ut vitvaror mot energieffektivare produkter innan 

den gamla produkten är slut. Vilket följer WSP:s uppfattning. Derome Förvaltning, 

Bostadsbolaget, Ängelholmshem och Backahill ser främst valet av energieffektiva 

hushållsapparater som brukarnas eget ansvar då brukarna har egna abonnemang för hushållsel 

och ser sig därför inte ha ekonomiska incitament till energieffektivisering vilket följer det 

Energimyndigheten (2013) beskriver. Detta leder till att en stor del av den 50 % 

energibesparingen Bokalders & Block (2009) menar kan förekomma i kök och tvätt uteblir. 

Bostadsbolaget, Ängelholmshem, Derome Förvaltning, Hässlehem, Melin Förvaltning, 

Poseidon och WSP arbetar med att byta till LED- belysning i allmänna utrymmen. 

Besparingarna varierar kraftigt men Ängelholmshem kan se en besparing på 80 % vilket följer 

Energimyndighetens (2014) beräkning. Energimyndigheten (2014) menar vidare att LED- 

belysning håller 15 gånger längre vilket Ängelholmshem anser vara en mycket riskabel 

beräkning. Järneken Fastighetsförvaltning, Höganäshem och Backahill tycker att LED- 

belysningen är för dyr och har istället valt att investera i lågenergilampor.  

Precis som Larsson (2005) föreslår använder flertalet av de intervjuade fastighetsägarna 

styrsystem för belysning, värme och/eller ventilation. Bostadsbolaget, Melin Förvaltning, 

Backahill och Siemens använder sig av närvarostyrning för belysningen. Backahill och 

Ängelholmshem anpassar värmesystemet efter klimatet. Hässlehem, Landskronahem, Melin 

Förvaltning, Poseidon, BroGripen, Riksbyggen och Siemens använder framförallt styrsystem 

för värme och ventilation för övervakning av fastigheterna. Derome Förvaltning har sparat 15-

19 % genom installation av styrsystem.  

Boverket (2002) beskriver vikten av att förmedla kunskap till brukarna om deras beteende och 

dess effekter. Detta arbetar Höganäshem, Melin Förvaltning, Hässlehem, BroGripen och 

Derome Förvaltning med på lite olika sätt. Som nämnt tidigare saknar fastighetsbolagen 

ekonomiska incitament för denna typ av energieffektivisering (Energimyndigheten, 2013). 
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Larsson (2005) lägger stor vikt vid kompensation för tillskottsenergi. Av undersökningen 

framgick att Ängelholmshem, Backahill, Rikshem och Siemens är de företagen som arbetat 

med detta på olika sätt. VVS Företagen (2009) menar att det även är viktigt att 

driftspersonalen är utbildad, vilket Derome Förvaltning, Hässlehem och Riksbyggen arbetat 

med. Riksbyggen kommunicerar även energisparåtgärder till sina kunder och har därigenom 

upplevt ett större engagemang i energifrågor. 

5.1.5 Solenergi 

Enligt Larsson (2005) är solenergi ofta ekonomiskt försvarbart. I undersökningen framgår i 

enlighet med Dalenbäck (2012) att det är mycket svårt att få lönsamhet i 

solenergiinvesteringar. Dalenbäck (2012) och flertalet av de intervjuade företagen ser 

fjärrvärmetaxorna som den stora anledningen till att solfångare inte är en ekonomsikt 

försvarbar investering. Värmex och Roth Fastigheter ser installationen av solfångare i 

befintliga bostäder som ett problem för investeringen i solfångare. Andrén (2010) ser en 

återbetalningstid på 20-25 år för en investering i solfångare. Jämförelsevis menar 

Ängelholmshem att den siffran var mellan 27-28 år innan fjärrvärmetaxorna ändrades. Efter 

de ändrade taxorna ligger återbetalningstiden för samma investering istället på ungefär 70 år.  

Investering i solceller har enligt undersökningen genomförts med hjälp av bidrag och som PR-

projekt. De berörda fastighetsbolagen och Timilisina et al. (2011) ser samma problem med 

investering i solceller som solfångare. Roth Fastigheter och Timilisina et al. (2011) ser även 

begränsningar i solcellernas effektivitet. Riksbyggen och Derome Förvaltning ser möjligheter 

med solceller i fastigheter som värms upp med direktverkande el. Såväl Poseidon som 

Rikshem ser investeringsmöjligheter i solceller om de kan integreras i material på ett effektivt 

sätt. Poseidon tror även att priserna måste sjunka. Siemens har med erfarenhet från Danmark 

istället tron att solceller blir vanligare om energipriserna stiger.  

5.2 Investeringskalkyler 

5.2.1 Kalkylmetoder 

Enligt Ohlsson (2012) syftar nuvärdemetoden till att beräkna lönsamheten av 

investeringsalternativ genom att nuvärdeberäkna kassaflöden i framtiden. Kapitalvärdet avgör 

om investeringen är lönsam eller inte. Svårighet i jämförelse mellan olika alternativ finns då 

grundinvesteringen kan vara olika stor. Derome Förvaltning menar att beräkningarna de gör 

enligt nuvärdemetoden inte brukar stämma så bra med utfallet, de tror att det kan bero på 

brukarvanornas inverkan. Däremot procentuellt stämmer det ganska bra. Även Bostadsbolaget 

och Landskronahem anser att resultatet brukar stämma med beräkningarna, ibland till och 

med bättre menar Bostadsbolaget. 

Derome Förvaltning, BroGripen och Backahill är företag som nämnt att de arbetar med 

annuitetsmetoden. Ohlsson (2012) menar att det är den mest heltäckande metoden för att göra 

investeringskalkyler med inriktning på lönsamhet. Alternativ med olika lång livslängd gör det 

svårt att jämföra investeringarna med varandra.  

Enligt Löfsten (2002) mäter internräntemetoden värdet av bundet kapital och beräknad 

genomsnittlig ränteavkastning under investeringens livslängd. För att få lönsamhet enligt 

internräntemetoden ska internräntan vara högre än ett bestämt värde som ofta är kalkylräntan. 

BELOK är ett totalverktyg som visar flera alternativs räntemått. Ett åtgärdspaket utformas 

genom att kombinera flera olika åtgärder. Schneider Electric och HFAB är de två företag som 

nämnt att de har använt BELOK, dock inte i någon större utsträckning. 
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Andersson (2013) och Ohlsson (2012) beskriver att pay-off- metoden har som syfte att 

beräkna en investerings återbetalningstid och att den troligen är den mest förekommande 

metoden i näringslivet. Den tar inte hänsyn till kalkylräntor eller ekonomisk livslängd 

(Ohlsson, 2012). Den kan fungera som grovsållningsinstrument (Andersson G. , 2013). 

Flertalet av företagen i undersökningen använder sig av pay-off- metoden. Melin Förvaltning 

använder den främst för att skapa ett grovt mått medan HFAB använder den främst vid 

installationstekniska kostnader. EVU anser att det är en bra metod för att snabbt rangorda 

olika alternativ, men vid stora utredningar använder de sig av LCC. Siemens använder 

metoden då kunderna föredrar den, men samtidigt menar dem att pay-off- metoden 

diskvalificerar åtgärder som har lång livstid. Värmex håller med och anser att få investeringar 

blir lönsamma enligt metoden. Därför borde lönsamma åtgärder kombineras med de som inte 

är det. Hässlehem använder sig nästan uteslutande av metoden men anser också att den inte 

tar med underhållskostnader som är viktiga att se över.   

Andersson (2013) beskriver en investerings totala kostnad under livslängden som dess 

livscykelkostnad. Projektets totala kostnad kan beräknas genom att summera framtida 

kostnader med grundinvesteringen (Löfsten, 2002). Enligt Energimyndigheten (2011) bör 

hänsyn tas till de kostnader som investeringen medför, underhåll till exempel då de oftast är 

av större betydelse än investeringskostnaden. Flertalet av företagen i undersökningen arbetar 

med LCC. Gemensamt för dem är att de har ett långt tidsperspektiv i kalkylen. HFAB 

använder LCC vid beräkning av bland annat fönster. De anser att LCC är bäst när de har till 

exempel tre alternativ att välja mellan. Derome Förvaltning använder LCC vid beräkning av 

solceller och solvärme medan Landskronahem beräknar underhåll med metoden. EVU, 

Värmex och Siemens använder LCC vid större utredningar. För att beskriva teknisk 

livslängden och vad som händer under den använder Riksbyggen sig av LCC. Poseidon anser 

att resultaten av kalkylen varierar, främst vid värmeåtgärder. När det handlar om el stämmer 

kalkylerna bättre förutsatt att en bra grundanalys gjorts.  

5.2.2 Känslighetsanalys 

I undersökningen förekom både känslighetsanalys och en annan form av riskbedömning bland 

flertalet av företagen.  HFAB, Rikshem, Landskronahem, WSP, Schneider Electric, Poseidon 

och Hässlehem arbetar på något vis med en känslighetsanalys. HFAB arbetar med 

känslighetsanalys genom att ändra till exempel energiprisutvecklingen eller investeringens 

livslängd. Rikshem bedömer också investeringar genom att ändra investeringens livslängd. 

Ohlsson (2012) menar att det är på just det här viset en känslighetsanalys kan skildra en 

investerings kapitalvärde om olika parametrar ändras. Författaren nämner 

inbetalningsöverskotten som en av de mest osäkra variablerna. Värmex och Siemens menar 

att de sällan gör känslighetsanalyser. För Värmex beror det på att de oftast arbetar i kontakt 

med företag som sällan efterfrågar en känslighetsanalys. Siemens berättar att det sällan 

förekommer känslighetsanalyser då den bygger på gissningar, vilket de anser vara negativt 

med analysen. Ohlsson (2012) däremot menar att en känslighetsanalys görs just för att 

kalkylarbetet bygger på gissningar, stora investeringar handlar om mycket pengar och det är 

därför viktigt att beslutsunderlaget är så trovärdigt som möjligt.  

Backahill, Järneken Fastighetsförvaltning, Melin Förvaltning, Riksbyggen och BroGripen 

använder sig av riskbedömning i sitt kalkylarbete, men inte i form av en typisk 

känslighetsanalys. Backahill använder sig av beprövade metoder vilket stämmer med vad 

Högberg (2012) anser om att obeprövade metoder kan utgöra en risk för investeringens 

resultat. Kats (2009) menar att energipriset är en viktig variabel som investeraren bör ta 

hänsyn till. Det gör Järneken Fastighetsförvaltning genom att analysera priskänslighet på till 
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exempel el. Melin Förvaltning ökar priser för en investering med en viss marginal för att 

minska risken med investeringen och Riksbyggen tar hänsyn till framtida inflation som 

riskbedömning. Genom att räkna ut en alternativkostnad för en investering som inte 

genomförs kan BroGripen motivera investeringar.  

5.3 Regeringsmål och fastighetsägarens incitament att uppnå dem 

Konsultföretagen ser målet 

till 2020 som uppnåbart men 

flertalet tror att det inte 

kommer uppnås. EVU 

menar att pay-off- metoden 

måste lämnas och det ökade 

fastighetsvärdet måste tas 

med i beräkningarna. 

Siemens menar att många 

företag startade 

energiarbetet sent. WSP 

beskriver precis som 

Högberg (2012) att det finns 

en brist på kunskap. 

Högberg menar att brist på 

tid också är en faktor till att 

målen inte nås vilket 

BroGripen styrker.   

    

Både Högberg (2012) och Boverket (2011) visar på krav som minskar fastighetsägares 

incitament att investera i framtiden vilket Roth Fastigheter ser som en anledning till deras 

avsaknad av energieffektiviseringsarbete. Ur undersökningen framgår att större delen av de 

fastighetsbolag som kommit långt med energieffektivisering är allmännyttiga. BroGripen tror 

detta beror på att de allmännyttiga fastighetsbolagen har högre krav på sig från ägarna. 

Derome Förvaltning menar även att de allmännyttiga fastighetsbolagen har lägre 

avkastningskrav än de privata.  

Renovera Energismart (2010) menar att såväl målen till 2020 och 2050 är uppnåbara. 

Konsultföretagen håller inte med. För att nå dessa menar de exempelvis att andra energikällor 

måste användas och elpriserna stiga. 

  

Inte direkt 
mot målen 

• Järneken 

• BroGripen 

• Roth 
Fastigheter 

Uppnår 
inte 
målen, 
men 
arbetar 
med dem 

• Backahill 

• Melin 
Förvaltning 

Oklart om 
de når 
målen, men 
arbetar 
mot målen 

• Hässlehem 

• Derome 
Förvaltning 

• Höganäshem 

Kommer 
uppnå målen 

• Bostadsbolaget 

• Ängelholmshem 

• Landskronahem 

Uppnår 
målen 

• Poseidon 

• HFAB 

• Rikshem 

Figur 6. De intervjuade företagens möjligheter att uppnå regeringsmålen till 
2020. 
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6 Slutdiskussion 

6.1 Slutsats 

Flertalet åtgärder kan göras för att energieffektivisera flerbostadshus. Lönsamheten av dessa 

varierar dock kraftigt. Långa återbetalningstider och kostsamheten för åtgärder i klimatskal 

gör att få vill genomföra dem utan kombinering med underhåll. Beroende på vilka 

förutsättningar som finns i fastigheten kan olika mycket energi sparas genom enkla eller 

omfattande åtgärder inom VVS. Åtgärderna kan spara energi men det är väldigt olika från 

fastighet till fastighet vilken ekonomisk besparing de får ut. Injustering är en vanlig åtgärd 

som är enkel och ger relativt god besparing. Brukarna påverkar en stor del av 

energianvändningen och endast ett fåtal fastighetsbolag arbetar med att informera brukarna. 

Många företag säger att de har miljötänk, men här framgår det tydligt att de drivs av 

ekonomiska incitament. Inget av de undersökta företagen arbetar effektivt med att byta köks- 

och tvättutrustning innan livslängden är slut. Många arbetar däremot med att gå över till LED- 

belysning och installera närvarostyrning i allmänna utrymmen, men besparingen har varierat. 

Fastighetsbolag finner det svårt att få lönsamhet i solenergiinvesteringar, detta tros till stor del 

bro på rådande energipriser. 

Även val av kalkylmetod vid bedömning av investering i energieffektivisering varierar. LCC 

och pay-off- metoden är dock uteslutande de vanligaste metoderna vid beräkning av 

investeringar. Trots att pay-off- metoden har flera svagheter är den vanlig på grund av dess 

enkelhet. Vi tror att pay-off- metoden används mycket på grund av tradition inom branschen. 

LCC är vanligast vid stora investeringar som har lång livslängd. Annuitetsmetoden, 

internräntemetoden och nuvärdemetoden förekommer, dock i betydligt mindre utsträckning 

än LCC och pay-off- metoden. Vi tror däremot att internräntemetoden i form av BELOK 

kommer bli vanligare i framtiden då fler fastighetsbolag kommer se fördelen med att 

kombinera flera åtgärder. 

En del av företagen i undersökningen har använt känslighetsanalys för att bedöma risken för 

olika investeringar. Både fördelar och nackdelar med känslighetsanalysen påträffades såsom 

att den endast bygger på gissningar, är resurskrävande men även viktig vid omfattande projekt 

där många olika parametrar kan påverka resultatet. Företagen som använder känslighetsanalys 

kan ändra investerings livslängd till exempel. Andra företag väljer att istället göra en egen 

mindre riskbedömning genom att försöka förutspå energipris eller byggnadstekniska 

osäkerheter. Vi tror att det saknas kunskap och tid hos företagen för att de ska få ut den 

besparing som en känslighetsanalys kostar i resurser. Det kan vara därför mindre 

fastighetsbolag inte arbetar i samma utsträckning med känslighetsanalys som de stora 

fastighetsbolagen.  

Företagen drivs av ekonomi, miljö och förbättrat inomhusklimat i sitt arbete mot 

regeringsmålen. Fastighetsbolagen arbetar främst mot målet till 2020. Flera av de stora 

fastighetsbolagen är mycket nära eller har redan uppnått målen. Vi tror att det beror på att de 

har mer resurser och har arbetat med det under en längre tid. Dessutom har många 

allmännyttiga företag kommit långt i sitt energiarbete, det tror vi beror på högre energikrav 

från dess statliga ägare och att de har lägre avkastningskrav. De små privata fastighetsbolagen 

kommer inte uppnå målen till 2020 då de inte ser tillräckligt stora ekonomiska incitament för 

att aktivt arbeta med energieffektivisering. Vi tror att brist på kunskap och resurser kan vara 

en del av anledningen till att mindre fastighetsbolag inte arbetar aktivt mot regeringsmålen, 

men det är fortfarande framförallt bristen i ekonomiska incitament som är huvudorsaken. 

Trots att det påstås att tekniker finns för att uppnå regeringsmålen till 2050 är samtliga 
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konsultföretag överrens om att det inte med dagens förutsättningar kommer uppnås ur ett 

lönsamt perspektiv. Vi har också fått detta intryck när vi varit i kontakt med 

fastighetsbolagen.  

6.2 Uppsatsens bidrag  

Vi tycker oss med undersökningen lyckats ge en god bild av hur fastighetsbranschens arbete 

med energieffektivisering kan se ut. Beroende på antalet intervjuade företag och spridningen i 

storlek och fördelningen mellan allmännyttiga och privata bolag tror vi oss ge en relativt 

representativ bild av hur fastighetsbolag kan arbeta med energieffektivisering. Stickprovet är 

för litet för att med säkerhet sägas ge en generell bild av fastighetsägares arbete med 

energieffektivisering och uppsatsen bör därför endast ses som en riktlinje. Även de starka 

sambanden mellan teori och empiri styrker resultatets trovärdighet. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Under uppsatsen gång har vi uppmärksammat vissa ämnen som det vore intressant att 

fördjupa sig inom. Vi hörde bland annat talas om att nya tekniker för sprutisolering av fasaden 

har utvecklats och att denna teknik skulle kunna minska de stora kostnaderna för 

tilläggsisolering av klimatskalet. Det skulle därmed vara intressant att fördjupa sig i hur de 

ekonomiska förutsättningarna förändras vid sprutisolering av fasaden och hur det skulle 

påverka fastighetsägarnas möjligheter till att tilläggsisolera fasaden. 

Vidare vore det intressant att undersöka de delade incitament som förekommer mellan 

fastighetsägare och brukare. Hur kan dessa på bästa sätt kombineras för att spara ytterligare 

energi i bebyggelsen? 

Även att djupare granska investeringsbeslut och vilka faktorer som kan vara avgörande för att 

en investering ska genomföras. Vad kan påverka besluten till att energieffektivisering blir 

lönsammare och vad ligger till grund för dessa beräkningar?  

Beskriva hur investeringar kan påverkas av det nya systemet K3. Om det gör 

energieffektiviseringsåtgärder mer eller mindre lönsamma på grund av att byggnadens olika 

delar får olika livslängd. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide Fastighetsföretag 

Hej!  

Väldigt kul att ni ville ställa upp på 

en intervju! Examensarbetet handlar 

om energieffektiviseringsåtgärders 

lönsamhet i flerbostadshus. Målet är 

att bidra med kunskap till 

fastighetsbranschen om vilka 

åtgärder för energieffektivisering 

som är lönsamma. Vi vill även ta 

reda på hur lönsamheten beräknas 

vid olika investeringar och vilka 

kalkylmetoder som används.  

Nedan finns de intervjufrågor vi 

kommer utgå från. Har ni möjlighet 

att ha underlag från tidigare 

investeringar till hands under 

intervjun vore det toppen! 

Till höger ser ni en bild över olika 

kategorier för energieffektiviseringsåtgärder. Vi kommer främst utgå från dessa kategorier i 

intervjufrågorna som berör lönsamhet, investeringar och kalkylmetoder. Vi ville därför 

introducera dem för er redan nu. Har ni genomfört andra åtgärder än de som nämns ovan är vi 

såklart intresserade av dem med. Har ni några frågor så tveka inte att höra av er.  

Vi ser fram emot att träffa er och ta del av ert arbete! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Hannah & Pernilla 
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Intervjufrågor 

Energieffektivisering 

- Vad innebär energieffektivisering för ert företag? 

- Hur arbetar ni med energieffektivisering? Till exempel organisation, ansvar, 

uppföljning. Varför har ni valt just de åtgärderna? 

Lönsamhet, investeringar, kalkylmetoder 

- Kan ni beskriva hur företaget arbetat med något speciellt projekt där ni 

energieffektiviserat ett befintligt flerbostadshus inom områdena klimatskal, hushålls- 

och fastighetsel, VVS eller solenergi? 

- Har ni genomfört några lönsamma energieffektiviseringar inom de olika områdena?   

- Vilka kalkylmetoder använder ni vid investeringsbeslut? Varför?  

- Hur väger ni upp för kalkylernas svagheter och brister? 

- Hur väl stämmer den beräknade energibesparingen och lönsamheten med det faktiska 

utfallet?  

- Tar ni med andra faktorer än ekonomiska vid investeringsbedömning? Vilka, varför 

och hur påverkar ni beslutet? 

- Använder ni olika kalkylmetoder och ställer olika krav på lönsamhet beroende på om 

investeringen är nödvändig eller inte? Förklara och ge gärna exempel.  

- Hur mycket beräknar ni att spara i procent eller per kvm boyta genom att genomföra 

olika energieffektiviseringsåtgärder? (Till exempel spara 30 % av energianvändningen 

genom att tilläggsisolera) 

Känslighetsanalysen 

- Arbetar ni med känslighetsanalys? Varför, varför inte? 

- På vilket sätt arbetar ni med känslighetsanalysen? 

- Har ni någon annan form av riskbedömning vid investeringsbeslut? Vilka, varför, hur? 

Mål om minskad energianvändning 

- Arbetar ni mot de målen som regeringen satt upp som innebär att minska 

energiförbrukningen med 20 % till år 2020? 
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8.2 Bilaga 2 - Intervjuguide Konsultföretag 

Hej!  

Väldigt kul att ni ville ställa upp på 

en intervju! Examensarbetet handlar 

om energieffektiviseringsåtgärders 

lönsamhet i flerbostadshus. Målet är 

att bidra med kunskap till 

fastighetsbranschen om vilka 

åtgärder för energieffektivisering 

som är lönsamma. Vi vill även ta 

reda på hur lönsamheten beräknas 

vid olika investeringar och vilka 

kalkylmetoder som används.  

Nedan finns de intervjufrågor vi 

kommer utgå från. Har ni möjlighet 

att ha underlag från tidigare 

investeringar till hands under 

intervjun vore det toppen! 

Till höger ser ni en bild över olika 

kategorier för energieffektiviseringsåtgärder. Vi kommer främst utgå från dessa kategorier i 

intervjufrågorna som berör lönsamhet, investeringar och kalkylmetoder. Vi ville därför 

introducera dem för er redan nu. Har ni genomfört andra åtgärder än de som nämns ovan är vi 

såklart intresserade av dem med. Har ni några frågor så tveka inte att höra av er.  

Vi ser fram emot att träffa er och ta del av ert arbete! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Hannah & Pernilla 
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Intervjufrågor 

Energieffektivisering 

- Vad innebär energieffektivisering för ert företag? 

Lönsamhet, investeringar, kalkylmetoder 

- Kan ni beskriva hur ni hjälper företag i deras arbete med energieffektivisering inom de 

olika områdena klimatskal, hushålls- och fastighetsel, VVS eller solenergi? 

- Har ni genomfört några lönsamma energieffektiviseringar inom de olika områdena?   

- Vilka kalkylmetoder förespråkar ni vid investeringsbeslut? Varför?  

- Hur väger ni upp för kalkylernas svagheter och brister? 

- Hur väl stämmer den beräknade energibesparingen och lönsamheten med det faktiska 

utfallet?  

- (Tar ni med andra faktorer än ekonomiska vid investeringsbedömning? Vilka, varför 

och hur påverkar ni beslutet?) 

- (Använder ni olika kalkylmetoder och ställer olika krav på lönsamhet beroende på om 

investeringen är nödvändig eller inte? Förklara och ge gärna exempel ) 

- Hur mycket beräknar ni att spara i procent eller per kvm boyta genom att genomföra 

olika energieffektiviseringsåtgärder? (Till exempel spara 30 % av energianvändningen 

genom att tilläggsisolera) 

Känslighetsanalysen 

- Arbetar ni med känslighetsanalys? Varför, varför inte? 

- På vilket sätt arbetar ni med känslighetsanalysen? 

- Har ni någon annan form av riskbedömning vid investeringsbeslut? Vilka, varför, hur? 

Mål om minskad energianvändning 

- Anser ni målen om 20 % minskad energiförbrukning till 2020 vara uppnåbara ur ett 

lönsamt perspektiv? 

 

 

 


