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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att belysa vilka faktorer som fastighetsbolagen upplever påverkar 

lönsamheten för och genomförandet av energiinvesteringar inom värme och ventilation. 

Studien är av kvalitativ karaktär och fallstudier görs på sju företag med semistrukturerade 

intervjuer som insamlingsmetod. Därefter spelas alla intervjuer in och transkriberas. Flera 

olika faktorer påverkar lönsamheten för och genomförandet av energiinvesteringar i 

flerbostadshus. De undersökta faktorerna som påverkar investeringarnas lönsamhet är: typ av 

investering, kalkylmetod, avkastningskrav, energipriset, intressenter och institutionella 

faktorer. Studiens resultat tyder på att värmeåtervinning (FX), tilläggsisolering av vind, 

injusteringar och optimering samt styr och reglering varit de mest företagsekonomiskt 

lönsamma energiinvesteringarna. Den vanligaste beräkningsgrunden var 

Livscykelkostnadsanalys (LCC). Uppsatsen bidrar till att öka kunskapen om hur 

fastighetsbolag ser på energiinvesteringar och dess lönsamhet. Studiens kvalitativa resultat 

kan inte generaliseras till andra fastighetsbolag eller till framtida investeringar. Vidare 

forskning rekommenderas nationellt och kvantitativt inom lönsamma energiinvesteringar. Det 

skulle vara av intresse att fastställa de mest lönsamma investeringarna i Sverige, orsaker till 

vad som hindrar energiinvesteringar samt hur olika beräkningssätt kan påverka dess 

lönsamhet och realisering. 

 

Nyckelord: Lönsamhet; Energiinvesteringar; Flerbostadshus; Fastighetsbolag; 

Energieffektivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to highlight the factors that real estate companies is experiencing 

affects the profitability and the implementation of energy investments in heating and 

ventilation. The study is qualitative in nature and case studies are conducted at seven 

companies with semi-structured interviews as the method of collection. Furthermore, all the 

interviews are recorded and transcribed. Several factors affect the viability and 

implementation of energy investments in apartment buildings. The investigated factors 

affecting the profitability of investment are: the type of investment, calculation method, yield, 

energy price, stakeholders and institutional factors. The study's results suggest that heat 

recovery (FX), additional insulation of attic, adjustments and optimization, and control and 

regulation was the most economically viable energy investments. The most common basis of 

calculation was the Life Cycle Cost Analysis (LCC). The study contributes to the knowledge 

of real estate companies’ perspectives of energy investments and their profitability. The 

study's qualitative results cannot be generalized neither to other real estate companies or 

future investments. Further quantitative and national research is recommended in profitable 

energy investments. It would be of interest to determine the most profitable investments in 

Sweden, causes of the barriers preventing energy investments and how different methods of 

calculation may affect its profitability and implementation. 

 

Keywords: Profitability; Energy Investments; Dwellings; Real estate; Energy efficiency 
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Ordlista och förkortningar 
 
Annuitetsmetoden är en ”... investeringskalkylmetod där kapitalkostnaden för en viss tänkt 

investering omräknas till en annuitet, dvs. till att vara lika stor varje år” vilket är en fördel 

när investeringarna har olika livslängder.  

 

Bebo är Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus.  

 

Boendekomfort kan vara jämn rumstemperatur, bullernivå, luftkvalitet eller minskat kallras. 

 

Bruksvärde är den hyra som motsvarar hyran för andra lägenheter med likvärdig standard.  

 

FX-system är ett frånluftssystem där en fläkt suger ut luften från en byggnad och återvinner 

värmen ur frånluften.  

 

FTX-system innebär ett från- och tilluftssystem där fläktar trycker in och suger ut luft från 

byggnaden. Samtidigt så överförs värmen i frånluften till tilluften med ett 

värmeåtervinningsaggregat. 

 

Injusteringar innebär att anpassa och ställa in värmeflöden så att anläggningar och aggregat 

fungerar effektivt och optimalt. 

 

IRR (internal rate of return), på svenska internräntametoden, är en metod som vid 

investeringskalkylering beräknar en investerings internränta.  

 

IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. 

 

Kalkylränta (avkastningskrav) innebär den minimiavkastning som företaget kräver för 

investeringar.  

 

LCC (Life cycle cost), på svenska livscykelkostnad, är en vanlig metod för att hitta en 

kostnadsoptimal investering. 

 

NPV (net present value), på svenska nuvärdesmetoden, är en vanlig metod vid 

investeringskalkylering som tar hänsyn till alla kassaflöden en investering beräknas ge.  

 

SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag.  

 

SCB Statistiska centralbyrån. 

 

SOU Statens Offentliga Utredningar 

 

Uppvärmning innefattar i denna uppsats uppvärmning av inomhusluft och vatten. 

 

U-värde är värmegenomgångskoefficient och värdet skall vara så lågt som möjligt vid 

isolering. Materialets egenskaper och tjocklek bestämmer hur mycket värme som släpps 

igenom. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras inledande bakgrundsinformation kring ämnet för att sedan övergå i en 

problemdiskussion. Därefter presenteras studiens syfte, problemfrågor, avgränsning, målgrupp och 

definitioner. 

 

1.1 Bakgrund 

Investeringar är viktiga för företagens lönsamhet och utveckling både på kort och lång sikt 

(Fjertorp, 2010; Hillier, 2013). För företag är energiförbrukning och energieffektivisering ett 

aktuellt ämne och en viktig fråga (Högberg, 2011a; Malatji, Zhang och Xia, 2013). Åtgärder 

som vidtas för att mäta och övervaka energikonsumtionen kan leda till 

effektivitetsförbättringar som blir till verkliga ekonomiska besparingar,  dels genom en 

minskning av rörelsekostnader och dels genom en ökning av fastighetsbolagens intäkter 

(ibid.). 

 

Energianvändningen ökar hastigt i byggnadssektorn och ses av EU och Sverige som ett stort 

problem (Liu, Moshfegh, Akander och Cehlin, 2014). Energieffektiviteten i fastigheter i 

Sverige planade ut under 90-talet (Nässén och Holmberg, 2005) och idag är de flesta 

befintliga fastigheter inte energieffektiva (Lee, Lam och Dzeng, 2014). Bakomliggande 

orsaker är föråldrad utrustning och teknik, orealistisk design samt dålig termisk effektivitet 

(ibid.). Bostads- och servicesektorn står för 38 procent av Sveriges totala energianvändning 

(Naturvårdsverket, 2014; Energimyndigheten, 2014a). Byggnader står för 30 till 40 procent av 

energikonsumtionen världen över och minskad energiförbrukning inom fastighetssektorn har 

blivit ett viktigt mål för att minska samhällets energianvändning (Lee, Lam och Dzeng, 2014).  

 

Vikten av ökad energieffektivitet och minskad energianvändning avspeglas i flera politiska 

mål (Montgomery och Montgomery, 2012). I Miljö- och energidepartementets proposition 

2008/09:163 har energi- och klimatpolitiska mål framtagits (Miljö- och energidepartementet, 

2008). Dessa mål innebär bland annat att andelen förnybar energi år 2020 skall vara minst 50 

procent av den totala energianvändningen och att energianvändningen år 2020 skall vara 20 

procent effektivare jämfört med år 2008. År 2015 är en så kallad kontrollstation för de 

uppsatta målen för 2020. Tre av fyra mål beräknas att uppnås (Energimyndigheten, 2014b). 

Det mål som enligt prognosen inte kommer att uppnås är den minskade energianvändningen 

(Energimyndigheten, 2014a). För att målen ska uppnås förutsätter det en minskad 

energiförbrukning i befintliga bostadshus (Liu et al., 2014; Tommerup och Svendsen, 2006). 

Stora delar av det svenska bostadsbeståndet bör renoveras och det ses som ett gyllene tillfälle 
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att vidta energieffektivitetsåtgärder, vilket skulle bidra till ambitiösa kostnadsbesparingar för 

fastighetsbolag (Högberg, 2011b). Flera studier visar att det inte räcker med att bygga nya 

energisnåla fastigheter eftersom den högsta potentialen finns i det befintliga bostadsbeståndet 

(Balaras, Droutsa, Dascalaki och Kontoyiannidis, 2005; Mata, Kalagasidis och Johnsson, 

2014; Liu et al., 2014; Tommerup och Svendsen, 2006).  

 

Fastighetsbranschen kommer att gå igenom stora förändringar den närmaste tiden enligt 

Ciochetti och McGowan (2010). De förklarar att detta kommer att påverka fastighetsägares 

syn på energiförbrukning. Klimatförändringar medför inte bara en negativ dynamik utan 

också finansiella möjligheter så länge det finns utrymme att dra nytta av dem (Gaudard, 

2015).  Investerare kan vända vad som i allmänhet betraktas som en oönskad effekt till en 

intäktskälla. Effekterna av den globala uppvärmningen bör därför kompenseras genom 

välplanerade projekt, som till och med kan bli faktorer för utveckling och ekonomisk tillväxt 

för företag (ibid.). Montgomery och Montgomery (2012) hävdar att det i Sverige finns 

möjligheter att minska energianvändningen genom att genomföra energieffektiviseringar som 

på kort sikt är lönsamma och de allra största möjligheterna finns hos företagen. De 

investeringsbeslut som fastighetsbolagen tar idag påverkar energikostnaderna för företaget 

decennier framåt (Naturvårdsverket, 2014). Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO, 

2011) konstaterar att det anses som ett affärsmässigt beteende att företagen tar ansvar för att 

klara upprustningsbehov, energibesparingar och företagets ekonomi (SABO, 2011). En 

minskad energianvändning är ett av de bästa sätten för fastighetsbolag att öka lönsamheten 

(Fastighetsägarna, n.d.). Att investera i energieffektiviseringar i byggnader är det alternativ 

som i längden är mest hållbart för att minska energiförbrukningen och därmed företagets 

kostnader (Malatji et al., 2013). 

 

1.2 Problematisering 

Enligt Svensk Energi (2011) innebär energieffektivisering att få energianvändningen så 

ekonomiskt effektiv och så hållbar som möjligt. Detta leder till att försörjningstryggheten och 

konkurrenskraften ökar medan miljö- och klimatbelastningen minskar. Enligt Boverket (2005) 

är energieffektiviseringsåtgärder ofta lönsamma både för samhället och för fastighetsägare, 

dessutom är många investeringar lönsamma inte enbart på lång sikt utan även på kort sikt.  

 

En del forskare anser att det är mer lönsamt att investera i energieffektivisering i befintliga 

byggnader än att investera i nybyggnation (Balaras et al., 2005; Liu el al., 2014). Enligt 
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Boverket (2013) finns det större potential för lönsamma investeringar inom 

energieffektivisering än vad det gör vid ett förändrat brukarbeteende på hyresgästsidan.  Att 

förbättra energieffektiviteten i byggnader är ett av de enklaste alternativen för att minska 

driftkostnader och minska energianvändningen (Nässén, Sprei och Holmberg, 2008). 

 

Genom att förbättra isolering, byggsystem och installationers effektivitet uppnås en betydande 

minskning av energianvändningen i befintliga byggnader (Lee, Lam och Dzeng, 2014). En av 

de viktigaste åtgärderna för minskad energianvändning i bostadshus är värmeåtervinning 

enligt Bebo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) (2015). 

Detta resultat bekräftas även i flertalet vetenskapliga studier (Dodoo, Gustavsson och Sathre, 

2011; Dodoo, Gustavsson och Sathre, 2010; Mata, Karagasidis och Johanssons, 2013; 

Gustavsson, Dodoo, Truong och Danielski, 2011). Energimyndigheten (2014d) prognostiserar 

att det främst är energieffektivisering av uppvärmning som kommer att stå för den förväntade 

minskade energianvändningen. Backlund och Thollander (2015) kom fram till att 

uppvärmning och ventilation är de två kategorier med högst potential för energieffektivisering 

och kan tillsammans minska energiförbrukningen med 50 procent. Uppvärmning och 

ventilation ger intryck av att vara de största områdena att spara energi inom och därmed även 

kostnader (Lee, Lam och Dzeng, 2014; Energimyndigheten, 2014d; Bebo, 2015). Studien 

kommer att fokusera på dessa två områden.  

 

För ett vinstmaximerande fastighetsbolag är de största fördelarna med att investera i 

energieffektivitet minskad energianvändning och minskade energikostnader (Backlund och 

Thollander, 2015). Att investera i energieffektivisering är en ekonomisk möjlighet för 

företagen, det kan öka både konkurrenskraften och vinsten (Energimyndigheten, 2010). De 

flesta energieffektiviserande investeringar genomförs inte enbart i syfte att spara energi, utan 

för att förbättra fastighetens skick och säkerställa dess värde för framtiden (Tommerup och 

Svendsen, 2006). Energieffektiva byggnader kan ge ekonomisk nytta för fastighetsägare 

eftersom energibesparingar leder till lägre driftskostnader och högre fastighetsvärden 

(Brounen och Kok, 2011). Detta bekräftas i flera andra studier (Hyland, Lyons och Lyons, 

2013; Popescu, Bienert, Schützenhofer och Boazu, 2012; Ciochetti och McGowan, 2010).  

 

Lönsamhet definieras olika och beror på en rad faktorer. Lönsamhet kan beräknas för 

samhället i stort eller för enskilda företag. I företagsekonomiska kalkyler beaktas företagets 

intäkter, kostnader och satsat kapital och bortser från samhällsekonomiska vinster eller 
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förluster. Lönsamhet definieras enligt NE (2015)  som den ekonomiska effektiviteten hos en 

verksamhet som mäts genom de överskott som erhålls i relation till värdet av de resurser som 

utnyttjas. Resultatet av investeringen säger inget huruvida en investering är lönsam om inte 

det ställs i relation till hur mycket som satsats. När en investering inbringar eller sparar mer än 

vad som satsats, kan en investering ses som lönsam.  

 

Zalejska-Jonsson, Lind och Hintze (2012) förklarar att inom tidigare forskning har främst en 

allmän ekonomisk bedömning av energieffektiva byggnader gjorts och att studier av 

investeringarnas lönsamhet saknas. Detta bekräftas av Entrop, Brouwers och Reinders (2010) 

som påpekar att det finns knapphändigt med information tillgänglig om de finansiella fördelar 

som energibesparande tekniker kan ge. Fastighetsbranchen ser ofta energieffektiva åtgärder 

som rena kostnader och ser inte de fördelar och ekonomiska förmåner de medför (Morrissey 

et al, 2014; Marszal och Heiselberg, 2011). Zalejska-Jonsson et al. (2012) hävdar att genom 

ökad energieffektivisering kommer kunskapen och erfarenheten att förbättras. Detta gör att 

investeringskostnader förväntas att minska och därmed förbättras lönsamheten för 

investeringarna avsevärt. Den begränsade tidigare forskning som finns kring lönsamheten i 

energiinvesteringar visar att dessa är lönsamma på lång sikt (Verbeeck och Hens, 2005; 

Entrop et al., 2010; Tommerup och Svendsen, 2006). Marszal och Heiselberg (2011) förklarar 

att ur ett långsiktigt perspektiv bör fastighetsbolag genomföra energieffektiviseringar eftersom 

det är mer kostnadsoptimalt än att inte investera alls.  

 

Trots stor potential och möjligheter till ekonomisk vinning för fastighetsbolagen konstaterar 

IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) (2009) att endast en mindre del av lönsamma 

energiinvesteringar genomförs. Detta har konstaterats i en rad olika sammanhang och 

utredningar (Statens offentliga utredningar [SOU] 2008). Hur stor del av de lönsamma 

investeringarna som verkligen genomförs hos fastighetsbolagen beror på flera olika faktorer. 

Enligt IVA (2009) beror det bland annat på; politiska styrmedel, priset på energi, 

marknadskrafterna, bristande kunskaper om möjligheter till energieffektivisering, lämpliga 

åtgärdskombinationer, tvekan om vissa åtgärders lämplighet, stränga lönsamhetskrav, 

problem med finansiering, kortsiktig lönsamhet, tid samt otillräcklig kompetens. Genom åren 

har det funnits några ekonomiska bidrag för specifika investeringar, men idag finns det 

knapphändigt med ekonomiska incitament och styrmedel gällande energiinvesteringar. Enligt 

Dahl (2014) är det viktigt att göra de mest lönsamma investeringarna först. Problemet är 
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enligt SABO (2011) att det är svårt för företagen att veta vilka investeringar som ska 

genomföras.  

 

Att investera i energieffektivitet är en attraktiv investeringsmöjlighet om energipriserna 

förblir höga och om aktuella politiska åtgärder beaktas (Amstalden et al., 2007). Att bedöma 

lönsamheten i en investering kan innebära svårigheter med att uppskatta risker samt framtida 

intäkter och kostnader.  För att stödja och underlätta beslut om investeringar kan 

investeringskalkylering användas som hjälpmedel.  

 

Zalejska-Jonsson et al. (2012) förklarar att finansiärer vill ha starka bevis för lönsamheten i 

gröna investeringar innan de vill stödja dem. Investerare och finansiärer motiverar detta med 

att energieffektiva byggnader innebär högre investeringskostnader och att avkastning och 

återbetalningstider är för spekulativa (ibid.) Praktiker ifrågasätter även den finansiella logiken 

för energieffektiva byggnader, på grund av vikten av riskbedömning och andra verkliga 

förhållanden som har stora effekter på investeringarnas genomförbarhet (ibid.).  

 

Jakob (2006) påpekar att det kan finnas en bristande lönsamhet, särskilt när beslutstagandet 

baseras på hela investeringskostnaden (istället för annualiserade kostnader) och dessutom när 

besluten baseras på kortsiktiga beaktanden för energipriser och då miljöaspekter exkluderas. 

Detta bekräftas av Kumbaroğlu och Madlener (2012) som anser att det finns många brister i 

investeringskalkylering vid energiinvesteringar; ofta ignoreras osäkerheten för energipriser 

eller andra viktiga faktorer.  

 

Genom att använda lämpliga kalkylmetoder kan varje investering analyseras och företagen 

kan få fram de bästa investeringsalternativen (Fjertorp, 2010). Vid kalkylering är det viktigt 

att beakta in- och utbetalningars storlek, när de inträffar, tidsvärdet på dessa, göra in- och 

utbetalningarna jämförbara, ta hänsyn till inlåningsränta samt företagets internränta, 

investeringens risk och alternativa investeringar. Investeringskalkyler har en grundläggande 

roll i alla företags beslut och strategier inom finansförvaltning, de är ett hjälpmedel för företag 

att göra bedömningar av investeringars lönsamhet på sikt (Batra och Verma, 2014). 

 

De vanligaste metoderna för att mäta en investerings ekonomiska lönsamhet är: 

nuvärdesmetoden eller net present value (NPV), internräntemetoden (IRR), 

återbetalningsmetoden (Payback method) och livscykelkostnadsanalys (LCC) (Sandahl och 
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Sjögren, 2003; Brunzell, Liljeblom och Vaihekoski, 2013; Magni, 2015; Marszal och 

Heiselberg, 2011).  De olika kalkylmetoderna har olika för- och nackdelar och tar hänsyn till 

olika faktorer. NPV är enligt Sandahl och Sjögren (2003) den vanligaste metoden i 

fastighetsbranschen och användningen av den främjar ett långsiktigt förvaltande hos företag.  

Buys, Bendewald och Tupper (2011) hävdar att om en LCC-analys görs, istället för en enkel 

återbetalningssmetod, kan det leda till betydligt bättre bedömning och beslut för 

energieffektiviseringar. 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att belysa vilka faktorer som fastighetsbolagen upplever påverkar 

lönsamheten för och genomförandet av energiinvesteringar inom värme och ventilation. 

Utifrån detta syfte vill vi besvara följande frågor: 

 Vilka faktorer påverkar lönsamheten för energiinvesteringar i flerbostadshus? 

 Vilka investeringar inom energieffektivisering har varit mest lönsamma de senaste 

åren? 

 Vilka beräkningsgrunder har investeringarna baserats på? 

 Vad påverkar genomförandet av investeringarna? 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie innefattar både kommunala och privata fastighetsbolag. Studien är avgränsad till 

fastighetsbolag i Mellansverige med ett bostadsbestånd på minst 1000 lägenheter eftersom 

större företag i högre grad investerar i energieffektivitet.  Studien fokuserar på lönsamma 

investeringar gällande energieffektiva åtgärder i befintliga flerbostadshus, ur företagens 

synvinkel. Studien utesluter investeringar i nybyggnation eftersom det finns större potential 

att spara energi i äldre fastigheter.  
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1.5 Disposition 

 

 

 

2. Metod 
I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt och de metoder som används för insamling av 

empiri, teori samt analys och bearbetning av data. Val av metoder motiveras och kapitlet avslutas med 
metodkritik som beskriver hur valet av metod påverkat studiens kvalitet och resultat. 

3. Referensram 
I detta kapitel presenteras relevanta teorier och begrepp utifrån studiens forskningsområde och syfte. 

Inledningsvis presenteras den allmänna referensramen där olika teorier redogörs. Därefter behandlas den 
teoretiska referensramen och slutligen den senaste forskning gällande lönsamma investeringar i 

energieffektivisering. 

4. Empiri och analys 
I detta kapitel redogörs studiens empiriska resultat från de intervjuer som genomförts. Empirin redovisas 

först och främst utifrån faktorer från modellen i kapitel 3, och följs av marknadshinder och 
marknadsmisslyckanden och slutligen skiljaktigheter.  De empiriska resultaten ställs mot teorin, vilka 

analyseras och diskuteras parallellt. 

5. Slutsatser 
I detta kapitel dras slutsatser utifrån studiens empiri och analys. Inledningsvis besvaras studiens syfte och 

forskningsfrågor. Vidare presenteras studiens  begränsningar, bidrag och förslag till vidare forskning. 
Slutligen ges rekommendationer för studiens användbarhet. 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt och de metoder som används för insamling av 

empiri, teori samt analys och bearbetning av data. Val av metoder motiveras och kapitlet avslutas med 

metodkritik som beskriver hur valet av metod påverkat studiens kvalitet och resultat. 

 

2.1 Forskningsstrategi 

2.1.1 Forskningsansats och positionering 

En deduktiv ansats används då undersökningen bygger vidare på tidigare studier och 

forskning. Enligt Holme och Solvang (1997) utmärks en kvalitativ metod av flexibilitet och 

en kvantitativ metod av strukturering. Den kvalitativa metoden präglas av öppenhet för ny 

kunskap och förståelse (Holme och Solvang, 1997) samt lägger vikt vid detaljer och det unika 

(Jacobsen, 2002). En kvalitativ metod ger en djup- och helhetsförståelse och är lämplig när 

forskningen innehåller luckor (Jacobsen, 2002). Starrin och Svensson (1994) beskriver 

kvalitativ metod som lämplig när syftet är att identifiera och bestämma ännu icke kända 

företeelser, egenskaper och avseenden. Starrin och Svensson (1994) menar att behovet av 

kvalitativa studier ökar under perioder med större förändringar i samhället. Då området 

energieffektviseringar är relativt nytt i samhället och eftersom forskningen på området är 

tunn, faller det sig naturligt att välja en kvalitativ studie. Kvalitativa data och metoders styrka 

är att de visar på totalsituationen (Holme och Solvang, 1997; Starrin och Svensson, 1994) 

vilket är målet med denna undersökning. 

 

Det finns två huvudområden inom vetenskapliga synsätt; positivismen och hermeneutiken 

(Bryman och Bell, 2013). Positivismen innebär ett objektivt förhållningssätt där strävan är att 

få ett generaliserbart resultat. Positivismen passar således väl in på en kvantitativ studie där 

exempelvis siffror kan avläsas objektivt och de kan enkelt generaliseras. Enligt Bryman och 

Bell (2013) innebär många kvalitativa studier ett hermeneutiskt och tolkande synsätt som 

värdesätter ord samt tolkning av människor handlingar och synsätt. Inom hermeneutiken finns 

ett mer subjektivt synsätt. Forskarens subjektivitet ses dock som en tillgång och inte något 

som påverkar resultatens kvalitet negativt. Enligt Jacobsen (2002) är synen inom 

hermeneutismen att olika individer och företag ser och uppfattar fenomen olika. Därmed anser 

han att det finns ett mer kritiskt förhållningssätt till kunskap. Denna kvalitativa studie bygger 

på tolkningar, klarläggningar och översättningar av företagens synsätt och handlingar. Denna 

fallstudie är delvis utforskande och delvis beskrivande. Studien har en hermeneutisk 

inriktning där tolkning av företagens olikartade uppfattningar och åsikter är i fokus. 



9 

 

Studiens positionering förklarar hur undersökningen utgår från en tolkande bedömning samt 

att den håller sig inom en viss struktur, vilket är ett krav utifrån tolkningsmetoden (Riahi-

Belkaoui, 2004).  

 

Inom redovisningsforskning finns främst tre olika ställningstaganden. Ryan, Scapens och 

Theobald (2002) beskriver dessa tre som: tolkande (interperative), traditionellt (mainstream) 

eller kritiskt (critical) tillvägagångssätt.  

 

Studien kan anses positionerad i traditionen om tolkande tillvägagångssätt, då syftet är att 

skapa en djupare förståelse. Studien är kvalitativ och därmed av subjektiv art. Studien ämnar 

undersöka vilken investering som är mest lönsam och ämnar också tolka och förstå vilka 

faktorer som kan tänkas påverka lönsamheten för investeringarna. Med det som utgångspunkt 

anses den tolkande redovisningsforskningen vara lämplig för denna studie, vilket presenteras i 

modellen nedan. 

 

 

Figur 2.1 Studiens positionering (Ryan et al., 2002, s. 40, egen översättning). 

Figuren presenterar vilka förhållningssätt som finns inom redovisningsforskning samt denna 

studies position.  
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2.1.2 Forskningsdesign 

Denna undersökning bygger på en fallstudiedesign med flera fall, en så kallad flerfallsstudie, 

vilket ofta används inom företagsekonomisk forskning (Bryman och Bell, 2013). En fallstudie 

innebär en detaljerad och ingående undersökning av ett eller flera fall och rör dess 

komplexitet och specifika särdrag (Bryman och Bell, 2013). Vidare syftar den till att bidra till 

den samlade kunskapen om exempelvis organisatoriska företeelser (Yin, 2007). Denna design 

passar avsikten och syftet med undersökningen. Fallstudier lämpar sig även bra när studien är 

explorativ (Yin, 2007), vilket vår studie delvis är. Fallstudien använder sig av flera fall, vilket 

enligt Yin (2007) ökar sannolikheten för att undersökningen blir bra jämfört med när endast 

ett fall studeras. 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Nedan beskrivs studiens insamlingsmetod av data. I första avsnittet behandlas kvalitativa 

intervjuer och i det andra avsnittet redogörs studiens urval.  

2.2.1 Kvalitativa intervjuer 

I denna studie genomförs totalt tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer.  Totalt har 14 

respondenter medverkat i studien. Sju intervjuer sker med insatta personer på olika 

fastighetsbolag samt tre intervjuer med sakkunniga. På intervjuerna med fallföretag B, D, E 

samt vid en sakkunnigintervju deltar två respondenter samtidigt. Intervjuerna äger rum på 

respondenternas arbetsplats. När detta inte är möjligt genomförs telefonintervjuer, vilka 

uppgår till totalt tre i antal. Bryman och Bell (2013) anser att idag är telefonintervjuer lika 

representativa som personliga intervjuer. Intervjuerna pågår mellan 50-90 minuter. Intervjuer 

är sannolikt den vanligaste metoden i kvalitativ forskning (Bryman och Bell, 2013). Syftet 

med kvalitativa intervjuer är enligt Holme och Solvang (1997) att skapa grund för en djupare 

och mer fullständig uppfattning samt att öka informationsvärdet om det som studeras, vilket 

denna studie stävar efter. De krav som ställs på intervjuaren är enligt Kvale (1997) att den bör 

vara kunnig på området, strukturerad, tydlig, vänlig, känslig, öppen, styrande, kritisk, 

minnesgod och tolkande. Detta uppnås genom att använda en semistrukturerad intervjuform 

med intervjuguide, studera relevant teori och genom att spela in och transkribera det 

insamlade materialet. I arbetet med insamling av data och teori är vår ambition att ha syftet i 

åtanke och försöka få fram det respondenten menat. 

 

Semistrukturerade intervjuer är att föredra vid flerfallsstudier samt då forskaren vet vad denne 

vill undersöka och har mer specifika frågeställningar (Bryman och Bell, 2013). Detta till 
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skillnad från ostrukturerade intervjuer som används i de fall forskaren snarare vill få en 

förståelse för hur respondenterna upplever sociala sammanhang (Bryman och Bell, 2013). 

Studiens frågeställning och ämnesområdena för intervjuerna har haft ett tydligt fokus från 

start, vilket motiverar valet av semistrukturerade intervjuer. I både semi- och ostrukturerade 

intervjuer är det viktigt att intervjuprocessen är flexibel och att respondenten får möjlighet att 

förklara viktiga aspekter och får bättre förståelse för frågorna (Bryman och Bell, 2013). 

Intervjupersonerna får i denna studie utrymme att utveckla sina svar och får möjlighet att 

inhämta relevant information. Alla respondenter tillfrågas om det är något de vill tillägga som 

är viktigt för studien. Två intervjuare genomför intervjuerna och flera olika fall är föremål för 

studien. Det krävs enligt Bryman och Bell (2013) en viss struktur vid flerfallsstudier och då 

flera forskare är involverade. Jacobsen (2002) beskriver hur en intervju inte behöver vara 

antingen strukturerad eller ostrukturerad utan att struktureringen kan vara mer eller mindre 

strukturerad. 

 

Vid intervjuerna används en intervjuguide, vilket är ett hjälpmedel för att täcka alla områden 

som skall behandlas. Kvale (1997) beskriver en intervjuguide som i stort bör täcka de 

områden som är relevanta för studien och där omsorgsfullt formulerade frågor finns. Vid 

användning av en intervjuguide får denna, enligt Bryman och Bell (2013), inte vara för 

strukturerad och strikt utan det skall finnas utrymme för flexibilitet. Kvale (1997) menar att ju 

spontanare intervjun är, desto större blir sannolikheten för spontana, livliga och oväntade svar. 

Kvale påpekar också att ju mer strukturerad intervjuguiden är, desto lättare blir det att 

analysera intervjun. För att säkerställa att viktiga ämnen som forskaren ämnar att belysa 

verkligen berörs bör en kvalitativ intervju inte vara helt ostrukturerad (Jacobsen, 2002). 

Bryman och Bell (2013) menar att det är viktigt att ha en klar bild av intervjuschemat för de 

som ska intervjua. Detta uppnås genom att använda en intervjuguide där noga genomtänka 

frågor utformas utifrån tre kategorier. Respondenterna får i god tid före intervjun ta del av 

intervjuguiden
1
 och de fasta frågorna i denna, vilket gör att de får möjlighet att ta fram 

relevant material och information så att svaren blir så utförliga och kvalitativa som möjligt. 

 

 

I intervjun ställs olika slags frågor såsom inledande, uppföljning, sonderande, specificerade 

samt tolkande. Dessa frågor passar bra i en halvstrukturerad intervjuform (Kvale, 1997). 

                                                 
1
 Se bilaga 1. 
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Öppna frågor ställs för att respondenten ska få tala fritt utifrån en huvudfråga. Slutna frågor 

och följdfrågor ställs för att få tydlig, fördjupad och precis information. Bryman och Bell 

(2013) beskriver att slutna frågor underlättar när svaren ska vara jämförbara och att öppna 

frågor ger utrymme för oförutsedda svar. I denna studie används en kombination eftersom 

både oförutsedda svar och en viss jämförbarhet är önskvärt. En mer fördjupad förståelse 

uppnås genom att respondenterna får möjlighet att utveckla sina svar. Genom tolkande frågor 

kontrolleras att svaren uppfattas korrekt. När frågor utformas används ett begripligt språk. 

Intervjuarna försöker att inte ställa dubbla eller ledande frågor. Frågorna har en viss struktur 

och ordningsföljd i intervjuguiden. Att tänka på hur frågorna ställs och att de har en specifik 

struktur menar Kvale (1997) är viktigt. De bör vara korta och enkla och därmed lätta att förstå 

utan akademisk jargong (ibid.). Det är enligt honom viktigt att ställa frågorna varför och vad 

innan frågan hur ställs. Han menar att ju kortare frågorna är och ju längre svaren är, desto 

bättre kvalitet på intervjun. 

 

2.2.2 Urval av företag 

Ett första urval görs av företag vilket utförs i två steg. Det första steget innebär att välja 

företag och det andra att välja representant på företaget.  

 

I det första urvalet av fastighetsbolagen är målet att finna intressanta företag utifrån syftet 

med studien. Nedanstående krav ställs på företagen.  

 

 Företagen har ett bostadsbestånd på mellan 1000 och 25000 lägenheter  

 Urvalet avgränsas geografiskt till Mellansverige 

 Företagen ska ha gjort investeringar i energieffektivitet de senaste 10 åren på 

flerbostadshus som är uppförda före år 2005.  

 

Urvalet motiveras av att det är troligt att större företag i högre grad gör investeringar och har 

större kapacitet för rutiner, beräkningar och uppföljningar. Det finns större potential att spara 

energi i äldre fastigheter och resultaten av investeringarna bör vara aktuella.  

 

Förtagen har medvetet valts ut genom ovanstående kriterier och genom information från dess 

hemsida samt Bebo. Valet av antal företag styrs av kvaliteten på informationen. Ett målstyrt 

urval som är ett icke-sannolikhetsurval utförs där syftet är att strategiskt välja ut fall eller 
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deltagare som är relevanta för forskningsfrågorna. Ett målstyrt urval innebär inte ett 

bekvämlighetsurval eftersom respondenterna medvetet har valts ut utifrån studiens syfte 

(Bryman och Bell, 2013). 

 

Steg två innebär val av personer att intervjua på fastighetsbolagen med tillräcklig insikt och 

kunskap för att kunna besvara studiens problemfrågor. Detta sker genom ett 

bekvämlighetsurval där företaget väljer ut relevanta personer för intervju (Bryman och Bell, 

2013). Intervjupersonerna är utbildade inom miljö, teknik eller ekonomi. Personerna har olika 

befattningar i företagen, exempelvis energi- och ekonomichefer, tekniker och miljöchefer. 

Flertalet av respondenterna har lång erfarenhet inom deras respektive branscher. De flesta har 

runt 30 års erfarenhet.   

 

2.2.3 Urval av sakkunniga 

Det andra urvalet görs bland externa experter på området vilket sker genom ett målstyrt urval. 

Dessa personer väljs utifrån kontaktnät samt rekommendationer. Genom att välja fyra 

personer som arbetar med energiinvesteringar och som har en bred erfarenhet av dessa, ger 

studien en ökad trovärdighet genom att ytterligare perspektiv undersöks. Personerna har ett 

externt och brett perspektiv på energiinvesteringar och har erfarenhet av flera olika 

fastighetsbolag. För att tydligöra skillnaden mellan respondenter på fastighetsbolagen och 

dessa externa experter benämns personerna som ”sakkunniga” i denna studie. Intervjuer sker 

med två personer med ekonomisk respektive teknisk utbildning som representerar 

Energimyndigheten, en universitetslektor som forskar inom ämnet och slutligen en person 

från ett företag som kontinuerligt arbetar med energieffektiviseringar, men som inte har några 

egna fastigheter. Detta görs för att undersöka om det finns någon gemensam bild eller skilda 

åsikter mellan personer som har bred erfarenhet respektive personer på fastighetsbolag 

beträffande lönsamheten för energiinvesteringar i Mellansverige. 

 

2.3 Bearbetning och analys 

Utgången av intervjuerna beror mycket på hur forskaren har förberett sig. Enligt Kvale (1997) 

är det viktigt att innan den första intervjun ha ett klart formulerat syfte, känna till olika 

intervjutekniker och att ha bestämt hur resultaten ska analyseras. I denna studie bestäms 

analysmetoder innan intervjuerna äger rum vilket redogörs för nedan. 
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Starrin och Svensson (1994) menar att hantering av insamlat material bör ske genom 

dokumentation. Alla intervjuer spelas in vilket enligt  Bryman och Bell (2013) samt Starrin 

och Svensson (1994)  är nödvändigt för att inte intervjuarens glömska ska påverka resultatet 

och för att underlätta analysen. Enligt Kvale (1997) bör inspelning göras så att citering kan 

ske och större möjlighet finns till att försöka återskapa den ton som rådde under intervjun. 

Inspelning av intervjuerna möjliggör också för att direkta citat kan ges i resultatet. 

 

Alla intervjuer transkriberas eftersom det underlättar analys av materialet och ger en bra 

helhetsbild (Kvale, 1997). Inspelning och transkribering minskar även risken för att svaren 

registreras missvisande (Bryman och Bell, 2013), eftersom intervjun innehåller öppna frågor 

som annars är svåra att registrera utan att skapa felkällor (ibid.), eftersom två personer 

kommer att transkribera materialet utformas en mall för att ha samma tillvägagångssätt. Kvale 

(1997) menar att beroende på vad transkriberingen skall användas till behöver den vara olika 

strikt. Eftersom transkriberingen kommer att fungera som en slags allmänt intryck av 

intervjun är ändring från talspråk till skriftspråk, omformulering och koncentrering av 

uttalanden lämpligt menar Kvale (1997). Emotionella uttryck kommer uteslutas och graden av 

detaljrikedom beror på relevansen av materialet. Kvale (1997) menar att det kan vara önskvärt 

med viss redigering såvida inte det är påverkar resultatet. Meningskoncentrering genomförs 

sedan vilket enligt Kvale (1997) utförs då långa uttalanden behöver koncentreras, den 

väsentliga innebörden av det som sägs behålls men omformuleras mer koncist. Irrelevant 

information utelämnas och benämns som *prat* och vad den handlade om. Genom att 

föreställa sig hur respondenterna själva hade velat formulera sig i skrift kan transkriberingen 

göras mer rättvis (Kvale, 1997). Citat tas ut från transkriberingen för att direkt återspegla vad 

respondenten har sagt. Ovan nämnda riktlinjer eftersträvas då målet med transkriberingen är 

att få en helhetsbild och få ett underlag för analys av materialet. 

 

Kodning av data sker genom att kategorisera materialet från intervjuerna i olika logiska 

teman. Frågor och svar numreras i varje transkribering med en siffra i marginalen. Detta 

medför att bearbetningen av data sker enklare. 

 

Syftet med en kvalitativ metod är att beskriva och tolka, därav råder det ett sammanhang 

mellan beskrivning och tolkning (Kvale, 1997). Analysen av data görs tillsammans av de båda 

författarna för att i största möjliga mån undvika att svaren registreras olika. Detta minskar 

risken att svaren förvrängs och minskar risken för felkällor (Bryman och Bell, 2013). 
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Vid analysen bibehålls ett objektivt synsätt för att få fram det respondenten menat vid 

uttalandet. Analysen har gjorts gemensamt. Att vara flera uttolkare ger en viss kontroll över 

ensidig subjektivitet anser Holme och Solvang (1997).  

 

Att skydda privat och känslig information är viktigt (Kvale, 1997). Avidentifiering kommer 

att göras genom att företaget kommer att betecknas som en bokstav som inte går att relatera 

till företagsnamnet.  

 

2.4 Etiska principer 

Etik inom företagsekonomisk forskning diskuteras inom både professionella organisationer, 

lärosäten och myndigheter (Bryman och Bell, 2013). Dessa etiska regler utgör ofta 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Etiska principer som gäller för svensk 

forskning är enligt Bryman och Bell (2013) följande: 

 

 Informationskravet: 

Forskaren ska informera berörda personer om undersökningens syfte och informera 

om de olika momenten undersökningen berör. 

 Samtyckeskravet: 

Deltagarna skall ha uppfattat att deras deltagande är frivilligt och att de har rätten att 

avbryta medverkandet. 

 Konfidentialitets- och anonymitetskravet: 

Uppgifter om berörda personer i undersökningen skall behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Personuppgifter skall förvaras säkert. 

 Nyttjandekravet: 

Uppgifter som samlas in får endast användas för forskningsändamålet. 

 Falska förspeglingar: 

Forskaren ska inte ge de berörda personerna i undersökningen falsk eller vilseledande 

information. 

 

Dessa etiska krav uppfylls i denna studie. Ett mejl skickas först  ut till företagen om 

undersökningen och dess syfte. Vid intervjuerna mottager respondenterna en blankett som de 

ombeds skriva under där de godkänner sin medverkan i intervjun. Blanketten innehåller 

information om studien och dess syfte, de etiska principerna som gäller, respondentens 
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rättigheter och författarnas kontaktuppgifter. Kvale (1997) skriver att kravet på att 

respondenterna ska vara informerade och ge sitt samtycke är högst rimligt och förnuftigt. 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt att forskaren beskriver studiens syfte, vem denne 

är, vad forskningen står för, varför respondenten valts ut, hur informationen kommer att 

behandlas och att deltagandet är frivilligt. De menar vidare att denna information är bra att 

informera om både skriftligt och muntligt, vilket görs i denna studie. 

 

Kvale (1997) menar att konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar 

undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. Konfidentialitetskravet uppfylls, som 

tidigare berört, genom anonymitet för deltagare och företag. Alla identifierbara personer eller 

företag avrapporteras och personuppgifter lagras varsamt. Deltagarna får information om 

vilka som har tillgång till uppgifterna. Resultaten från intervjuerna används enbart i studiens 

forskningsändamål och ingen vilseledande eller falsk information ges till deltagarna i studien. 

 

2.5 Forskningskvalitet 

Vid kvalitativa studier finns olika alternativa kriterier för bedömning av studiers kvalitet. 

Guba och Lincoln (1994) menar att det är nödvändigt att specificera termer och metoder för 

att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning. De anser att det är viktigt att formulera alternativa 

kriterier till validitet och reliabilitet vilka återfinns i kvantitativ forskning. Trovärdighet och 

äkthet är enligt Guba och Lincoln (1994) två grundkriterier som har motsvarighet i kvantitativ 

forskning. Trovärdighet står för tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

Äkthet står i sin tur för en rättvisande bild och ontologisk; pedagogisk; katalytisk; och taktisk 

autenticitet.  Nedan följer en redogörelse för hur denna studie uppnår trovärdighet och äkthet. 

 

I denna studie stärks tillförlitligheten av att insatta och kunniga personer utifrån studiens syfte 

har intervjuats. Vidare har även expertintervjuer genomförts för att få ett annat perspektiv och 

en granskande förhållning till svaren från företagen, vilket stärker tillförlitligheten ytterligare. 

Tillförlitlighet är den kvalitativa motsvarigheten till intern validitet och innebär i stort hur 

acceptabel en “sanning” och ett resultat är i en annans ögon samt hur forskarens observationer 

överensstämmer med de teoretiska idéer som utvecklas (Bryman och Bell, 2013). 

Tillförlitligheten är viktig för att styrka resultaten (Guba och Lincoln, 1994). Jacobsen (2002) 

menar att styrkan i kvalitativa studier finns i just tillförlitligheten. Respondenterna intervjuas i 

en för dem naturlig miljö på deras respektive arbetsplatser vilket gör att resultaten i ekologisk 

bemärkelse blir mer valida och tillförlitliga (Bryman och Bell, 2013). Vid intervjuer finns det 



17 

 

en viss risk för att intervjuare ställer frågor och registrerar svar på olika sätt (Jacobsen, 2002; 

Bryman och Bell, 2013). Detta undviks i denna studie genom att många frågor är fasta samt 

att båda författarna är med på intervjuerna och i de fall detta inte är möjligt ger inspelningen 

bra kontrollmöjlighet. Därmed blir både analysen och tolkningen av resultatet mindre 

subjektiv med två författare än när det enbart är en. 

 

Extern validitet eller överförbarhet betyder i vilken mån resultaten kan generaliseras till andra 

miljöer och situationer (Bryman och Bell, 2013) och är enligt Jacobsen (2002) en svaghet hos 

kvalitativa studier. Så långt som det är möjligt redovisas de metoder och metodval som gjorts. 

Respondenternas svar återges så detaljrikt som möjligt. Guba och Lincoln (1994) menar att en 

fyllig redogörelse i en studie bidrar till att andra lättare kan bedöma hur pass överförbara 

resultaten är till en annan miljö. 

 

Pålitlighet innebär en redogörelse för hela forskningsprocessen så att en eventuell granskning 

blir möjlig (Bryman och Bell, 2013). Under hela processen finns en medvetenhet om vikten 

av transparens i kvalitativa studier. Intervjuguiden med de fasta frågorna bifogas och 

resultaten från intervjuerna spelas in och transkriberas så att de blir granskningsbara. Vidare 

granskas uppsatsen kontinuerligt och slutgiltigt av handledare, examinator och opponenter för 

att få ett så pålitligt resultat som möjligt. 

 

Konfirmering (objektivitet) i denna studie uppnås genom att respondenterna bekräftar 

resultatet från intervjun, så kallad respondentvalidering. Detta för att få en så objektiv bild 

som möjligt av vad respondenterna menat och för att säkerställa att forskarna tolkat korrekt. 

Enligt Guba och Lincoln (1994) är konfirmering ytterligare ett sätt att styrka resultaten. 

 

För att visa en rättvisande bild redogörs respondenternas svar och åsikter på ett så objektivt 

och rättvist sätt som möjligt vid tolkningen. Med rättvisande bild menar Guba och Lincoln 

(1994) att undersökningen bör ge en klar bild av de olika åsikter som respondenterna har. 

Vidare bidrar den ontologiska autenticiteten till äktheten genom att de medverkande i denna 

studie får en bättre förståelse för den miljö och situation som de verkar i eftersom de får ett 

bredare perspektiv. Detta är enligt Guba och Lincoln (1994) viktigt när det kommer till den 

ontologiska autenticiteten. Genom en bättre förståelse bör de medverkande i studien få en 

bättre möjlighet och kan lättare förändra och utvärdera sin situation vilket bidrar till katalytisk 

och en delvis taktisk autenticitet. Den pedagogiska autenticiteten innebär att de medverkande 
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får en bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting (ibid.). Detta uppnås 

genom att respondenterna i denna studie kan få ta del av hur andra ser på energiinvesteringar. 

 

2.6 Metodkritik 

Vald forskningsansats och design medför ett mer detaljerat och djupgående resultat. Denna 

studie hade kunnat genomföras med en kvantitativ eller blandad kvantitativ och kvalitativ 

metod. Genom enkäter hade resultatet kunna blivit mer representativt och generaliserbart för 

en population av fastighetsbolag. Samtidigt är energiinvesteringar komplexa och har 

varierande lönsamhet i olika byggnader och sammanhang, vilket minskar vikten av 

generaliserbarhet något. Enkäter ger vidare enbart en ytlig bild av företagens syn och studien 

vill uppnå en djupare bild av hur företagen resonerar kring energiinvesteringar. 

 

Genom att välja en kvalitativ ansats medför detta vissa risker för subjektivitet. Den mänskliga 

faktorn spelar en avgörande roll i mätning och tolkning av verkligheten, därmed är det svårt 

att uppnå helt objektiva bedömningar (Starrin och Svensson, 1994). 

 

Kritik riktas enligt Bryman och Bell (2013) mot subjektiva bedömningar av data och därmed 

svårigheter att replikera undersökningen. Holme och Solvang (1997) anser att även om det 

inte går att upprepa en enskild intervju kan olika intervjuare, om de följer en gemensam 

intervjuguide, få fram likartade intervjuer. 

 

Svårigheter att generalisera utgör en nackdel med kvalitativ forskning (Bryman och Bell, 

2013). Enligt Holme och Solvang (1997) för flexibiliteten i kvalitativ forskning med sig vissa 

nackdelar, flexibiliteten i svaren från intervjuerna gör det svårt att jämföra informationen. 

Studien hade kunnat innefatta hela Sverige och fler fastighetsbolag för att få en så heltäckande 

bild som möjligt. Studien skulle kunnat innefatta även mindre fastighetsbolags för att få ett 

bredare perspektiv på fastighetsbolagens åsikter. 

 

När det insamlade materialet granskas är det viktigt att analysera alla utsagor som rör 

undersökningen syfte (Starrin och Svensson, 1994). Detta måste göras systematiskt så att inte 

en utsaga eller sekvens utses som stämmer överens med forskarens förväntningar eller på 

annat sätt blir missvisande (ibid). Vid tolkning är det viktigt att tolka alla möjliga förklaringar 

som finns tills man funnit den mest rimliga i ljuset av all tillgänglig information (ibid.). 

Anteckningar görs därför vid intervjun, den spelas även in för att efteråt transkriberas. 
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Att skriva ut text från ett band är förbundet med en rad tekniska och tolkningsmässiga 

problem enligt Kvale (1997). Han menar vidare att bearbetning av data är resurskrävande och 

innehåller mycket oväsentlig information, upprepningar och talspråk. Att skriva ut tar lång tid 

och resulterar i tiotals sidor från varje timmes lång intervju menar Kvale (1997). Han anser att 

det är viktigt att om det är flera som ska transkribera bör de ha samma förfaringssätt med 

exempelvis pauser och sammanfattning av irrelevant material. En medvetenhet finns om 

risken för att vissa olikheter uppkommer när två olika personer transkriberar materialet, men 

så långt det är möjligt görs detta på samma sätt. Vid transkriberingen utesluts emotionella 

uttryck och talspråk kommer att redigeras till skriftspråk. En knapp del av materialet kommer 

inte kommer att transkriberas helt utan endast sammanfattas. Genom att försöka föreställa oss 

hur respondenten hade uttryckt sig i skrift försöker vi fortfarande upprätthålla en rättvisande 

bild. Respondenterna ges även möjlighet att läsa och godkänna texten i efterhand. Denna 

möjlighet kommer dock endast gälla hur materialet tolkats, för att inte kunna försköna bilden i 

efterhand. 

 

Öppna frågor används i stor utsträckning under intervjuerna, vilket medför svårigheter med 

bearbetning och analys av transkriberingsmaterialet eftersom svaren från respondenterna 

varierar mycket. Det finns dock många fördelar med öppna frågor, särskilt i kvalitativa 

studier, vilket anses överväga nackdelarna. 

 

En utskrift av en intervju är frusen i tiden och missar det sociala samspel människor har 

förklarar Kvale (1997). Det som förklaras och vad som menas, är inte alltid är samma sak, 

exempelvis ironi. Endast i samband med intonation, ansikts- och kroppsuttryck fullbordas ett 

samtal (ibid.). Detta hade kunnat undvikas i högre grad om intervjuerna videofilmats. 

 

För att säkra slutsatsernas kvalitet är det enligt Starrin och Svensson (1994) viktigt att endast 

dra slutsatser som material och bearbetning ger underlag för. Vidare menar de att det är 

viktigt att redogöra grunderna för slutsatserna på ett sådant sätt att läsaren kan bedöma 

tillförlitligheten. Vi anser att det är lätt att dra slutsatser som man inte har grund för. Detta har 

vi försökt motverka genom att andra studenter och utomstående personer utan koppling till 

arbetet har granskat denna studie. Genom att öppna frågor ställs kan variation uppstå när 

företagen menar sitt eget arbete eller om de menar generellt sett i branschen. 
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I studien används källor från Internet, tryckt litteratur, vetenskapliga artiklar, rapporter och 

personer på företag. Ett källkritiskt förhållningssätt antas så långt som möjligt och högsta 

möjliga vetenskaplighet gällande teorin eftersträvas. Därför används till största del 

publicerade och granskade artiklar i tidskrifter. Ett mindre antal källor i inledningen är dock 

inte vetenskapliga. En avvägning görs då beträffande materialets trovärdighet och dess 

relevans. I metoden används relevant och erkänd metodlitteratur. 

 

Respondenterna på företagen väljs till största del ut av VD eller chef, vilket gör att författarna 

till uppsatsen inte har någon koppling till dem. Respondenterna kan försöka ge en förskönad 

bild av företaget. Detta undviks genom respondenternas och företagens anonymitet. 

 

Genom att informations- och samtyckeskraven uppfylls uppstår risken för förfalskade åsikter 

och problem med att respondenterna styr till specifika svar (Kvale, 1997).  Problem om vem 

som ska ge sitt samtycke kan även ifrågasättas. Kvale (1997) menar att konsekvenserna av en 

intervjuundersökning måste uppmärksammas vad gäller de potentiella fördelarna och den 

skada undersökningspersonen kan tänkas lida. Detta finns i åtanke och åtgärder vidtas för att 

motverka detta; exempelvis genom att inte hålla intervjun för länge och att inte fråga om 

privat eller företagskänslig information. Alla respondenter erbjuds att kontrollera resultatet av 

intervjun och ta del av den färdiga studien, då kan företagen de representerar ta del av fördelar 

från studiens resultat. 

 

2.7 Litteraturstudie 

En till viss del narrativ litteraturgenomgång genomförs för att kunna utveckla en referensram, 

få reda på bland annat vad som är känt inom studiens forskningsområde, olika metodologiska 

angreppssätt och för att få hjälp med tolkningen av de resultat studien kommer fram till. 

Insamling av teori sker i denna studie genom olika tillvägagångssätt. Vetenskapliga artiklar 

hämtas via sökningstjänsten Discovery och databaser som bland annat Emerald, JSTOR och 

Taylor & Francis. Genom referenser i artiklar och tryckt litteratur samt även 

rekommendationer har ytterligare adekvata vetenskapliga artiklar funnits. Ord som används 

vid sökning av artiklar har varit exempelvis investments, sustainable, energy efficency, 

dwellings, housing med flera.  Den insamlade teorin är preliminär i ett tidigt skede och 

anpassas sedan efter syfte och resultat för att vid färdigställandet av examensarbetet vara så 

relevant som möjligt. De studier som inhämtats är på intet sätt en fullständig bibliografi över 
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forskningen inom energiinvesteringar, men illustrerar några olika forskningsområden som 

finns. 

 

Svensk och relevant internationell litteratur används. Vetenskapliga artiklar av god kvalitet 

från erkända tidskrifter används i teorin och i den praktiska referensramen används 

information från pålitliga Internetsidor från svenska myndigheter och organisationer. De 

vetenskapliga artiklarna är till största delen publicerade de senaste åren, dock är de artiklar 

som behandlar pionjärerna till vissa teorier av betydligt äldre art eftersom vi valt att främst 

använda förstahandskällan. 

 

Teorin är tämligen heterogen vad gäller ämnet, eftersom forskningsområdet är komplext och 

berör många olika ämnen; teknik, ekonomi och miljö. När det kommer till 

miljöeffektiviseringar är teorin bred eftersom vilka effektiviseringar som genomförs skiljer 

sig mellan olika företag. 

 

Den insamlade teorin syftar bland annat till att förklara beräkningsmetoder för lönsamheten, 

klarlägga fördelar och nackdelar med energieffektiviseringsinvesteringar samt att beskriva 

lönsamheten för investeringar. Vidare berör den teoretiska referensramen olika 

kalkylmetoder, marknadshinder, teorier och pionjärforskning. 

 

När det gäller den senaste forskningen inom studiens problemområde finns det många luckor 

att fylla. Studien redogör för en del av den begränsade tidigare forskning som finns 

beträffande energieffektiviserande och lönsamma investeringar i svenska flerbostadshus. 

Tidigare forskning berör många av de kategorier som den teoretiska referensramen tagit upp 

och därefter styrt det till vad som är relevant till denna studie. Här behandlas kalkylmetoder 

inom investeringar i energieffektivitet, möjliga hinder och motiv samt olika 

besparingspotential. Syftet med utvald teori är att försöka påvisa de olika synsätt som finns på 

energiinvesteringar och även ge en förklaring till varför värdet och beräkningen av dessa kan 

skilja sig åt.  
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3. Referensram 
I detta kapitel presenteras relevanta teorier och begrepp utifrån studiens forskningsområde och syfte. 

Inledningsvis presenteras den allmänna referensramen. Därefter behandlas den teoretiska 

referensramen och slutligen den senaste forskningen gällande lönsamma investeringar i 

energieffektivisering. 

 

3.1 Allmän referensram 

I detta avsnitt presenteras grundläggande teori kring investeringar. Därefter redogörs olika 

metoder för att beräkna investeringar och vad som hindrar och motarbetar energiinvesteringar.  

3.1.1 Investeringar och avkastning  

Det främsta målet med en investering är att få maximal vinst och samtidigt hålla risknivån så 

låg som möjligt (Tulvinschi, 2014). En investering är en initial kapitalsatsning som görs i 

syfte att skapa ett positivt framtida kassaflöde. Genom den initiala investeringen, 

grundinvesteringen, avstår investeraren från förbrukning av likvida medel idag till förmån för 

att förbruka dem i framtiden. Bakom beslutet att investera är en förväntan om att 

investeringen ska generera en avkastning som ska kompensera både för pengars tidsvärde och 

för projektets risk. Ur ett ekonomiskt perspektiv är en bra investering en investering som 

generarar hög avkastning i förhållande till risk. Det förutsätts att risk och lönsamhet för alla 

investeringar som tas i konsideration beaktas (ibid.).  

 

Tulvinschi (2014) påpekar att investeringsprojekt innebär att viktiga långsiktiga resurser 

förbrukas och att detta medför betydande risker, eftersom investeringarna oftast är 

oåterkalleliga. Investeringar bestämmer företagets kapacitet och villkor för den framtida 

produktionen, vilket påverkar konkurrenskraften och därmed företagets resultat. 

 

En investerings ekonomiska lönsamhet är viktig för företag och är av stor betydelse för 

företagets redovisning, finansiering och ekonomi (Magni, 2015). Det är inte möjligt att 

genomföra alla lönsamma investeringar, därför måste investeringarna prioriteras (Fjertorp, 

2010). Vid investeringsbeslut är det viktigt att bedöma projektets risk och avkastning.   

 

Avkastning är ett mått på lönsamheten (Keeris och Langbroek, 2009) och ägare har ett 

avkastningskrav som anger den minimiavkastning som krävs gentemot den risk projektet har 

(Keeris, 2008). En investerings avkastning bestäms av storleken på in- och utgående 

kassaflöde och den tidpunkt då dessa inträffar. Kassaflöden som infaller under 

investeringsperioden kan återinvesteras och därmed öka kapitalbasen. Risken ska betraktas 
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vid utvärdering av en investering och genom att kvantifiera risken blir det möjligt att ställa 

avkastning i relation till risken, och därigenom bestämma den riskjusterade avkastningen 

(ibid.). Förutom risk påverkar även framtida intäkter och värdeökning av fastigheten 

investeringens avkastning (Keeris och Landbroek, 2009).   

 

DeCanio (1998) anser att företagen bör investera i alla projekt som har ett positivt 

nettonuvärde, med en diskonteringsränta för varje projekt som lämpar sig för projektets risk, 

eftersom räntan är specifik för en investering och inte hela företaget. Vinstmaximerande 

företag bör vara riskneutrala gällande vilka investeringar som genomförs eftersom aktieägarna 

kan diversifiera sina portföljer (ibid.). Enligt Brown, Malmqvist, Bai och Molinari (2013) är 5 

procent en realistisk avkastningsränta för kalkylering, när det gäller fastighetsägare med ett 

långsiktigt perspektiv. 

 

Fastigheter som tillgångar ger en relativt hög avkastning, dels på grund av likviditetspremier 

och dels på grund av stabila hyresintäkter (Hoesli och Lekander, 2008). Att investera i 

fastigheter kan av investerare ses som en attraktiv möjlighet då marknadsräntorna är låga, 

eftersom avkastningen överstiger den upplevda risken (ibid.). Cajias och Piazolos (2013) 

studie visar att energieffektiva byggnader i en portfolio ger upp till 3,15 procent högre 

avkastning än ineffektiva byggnader.  

 

Högberg et al. (2009) beskriver fyra olika fastighetsbolags beteende och i vilken utsträckning 

de genomför energiinvesteringar och prioriterar avkastning. Det strikta vinstmaximerande 

fastighetsbolaget genomför enbart de energiinvesteringar som har högre avkastning än andra 

potentiella investeringar. Det lite mindre strikta företaget har ungefär samma syn, men tar 

ändå hänsyn till kostnaden för renoveringar som ändå skulle ha genomförts och därmed ser de 

mer till merkostnaden för energieffektivisering. Sedan finns det företag som har mer fokus på 

energiinvesteringarnas värde i sig. Dessa företag genomför de energiinvesteringar som anses 

lönsamma och det finns ett fokus på energibesparing från ledningen (ibid.). Det sista företaget 

genomför på samma sätt som det nyss nämnda men är mer ambitiöst vad gäller 

energiinvesteringar och kan ha haft idéerna och drivkraften under en längre tid (ibid.). 
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 3.1.2 Kalkylmetoder 

Genom att använda väl lämpade kalkylmetoder kan varje investering analyseras och företagen 

kan få fram de bästa alternativen (Fjertorp, 2010). Investeringskalkyler har en grundläggande 

roll i alla företags beslut och strategier inom finansförvaltning på sikt (Batra och Verma, 

2014). Kalkylerna är ett hjälpmedel för företag att göra bedömningar av investeringars 

lönsamhet.   

 

De vanligaste metoderna för att mäta en investerings ekonomiska lönsamhet är: 

nuvärdesmetoden eller net present value (NPV), internräntemetoden (IRR) och 

återbetalningsmetoden (Payback method) (Sandahl och Sjögren, 2003; Brunzell, Liljeblom 

och Vaihekoski, 2013; Magni, 2015).  Även livscykelkostnadsanalys (LCC) är en vanlig 

metod för att hitta en kostnadsoptimal lösning (Marszal och Heiselberg, 2011; Brown et al, 

2013; Bagg, 2013). Brown et al. (2013) och Bagg (2013) redogör för att det blir allt vanligare 

med LCC på grund av stigande energipriser. Dessa fyra redovisas kortfattat nedan. 

 

NPV visar en investerings ekonomiska lönsamhet genom att hänsyn tas till alla kassaflöden 

som en investering förväntas ge (Hillier, 2013). Kassaflödena diskonteras till nuvärde med en 

lämplig ränta och summeras, sedan subtraheras investeringskostnaden (ibid.). Vid NPV 

innebär ett positivt diskonterat värde att ett investeringsprojekt är effektivt och bör 

genomföras (Bonde, 2012; Hillier, 2013; Tulvinschi, 2014). Vidare förklarar Hillier (2013) att 

det finns flera fördelar med nuvärdesmetoden; dels att den tar hänsyn till pengars tidsvärde 

och dels att den tar hänsyn till investeringens alla kassaflöden. Flexibiliteten för osäkerhet 

som uppkommer senare i investeringar är dock begränsad med NPV. Enligt Sandahl och 

Sjögren (2003) är NPV den allra vanligaste metoden och används av mer än 50 procent av de 

svenska företagen. Den är enligt samma studie även vanligast i fastighetsbranschen. 

Användningen av diskonteringsmetoder såsom NPV leder till ett mer långsiktigt beteende hos 

företag, än vad användningen av återbetalningsmetoden gör i kapitalbudgetering (ibid.). I och 

med ökat fokus på aktieägarvärdet menar Sandahl och Sjögren (2003) att användningen av de 

främsta kapitalbudgeteringsmetoderna (NPV, IRR) minskar.  
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Figur 3.1 NPV  

 

IRR utgår från NPV-metoden och går ut på att räkna ut vilken diskonteringsränta som ger ett 

NPV på 0 (Hillier, 2013). Den diskonteringsränta som ger NPV 0 är investeringens IRR. 

Räntan jämförs sedan med företagets genomsnittliga kapitalkostnad (Weighted Average Cost 

of Capital, WACC) eller avkastningskrav för att se hur lönsam investeringen är. Är IRR större 

än företagets WACC eller avkastningskravet, är investeringen lönsam (ibid.). En fördel med 

IRR är således att den går att jämföra direkt med företagets avkastningskrav. En annan fördel 

är att det går att jämföra investeringar med olika livslängder (Brealey, Myers och Allen, 

2006). IRR är dock något komplicerat att kalkylera och det är heller inte den optimala 

metoden när man vill jämföra investeringsalternativ (ibid.). 

 

 

Återbetalningsmetoden innebär att beräkna när en investering genom kassaflöden är 

återbetald (Hillier, 2013). Är den återbetald tidigare än beräknad livslängd anses den lönsam. 

Återbetalningsmetoden tar inte hänsyn till pengars tidsvärde, de kassaflöden efter att 

investeringen är återbetald (ibid.) eller till investeringens livstid (Christersson, Vimpari och 

Junnila, 2015).  På grund av sin enkelhet är metoden sällan den enda indikatorn vid 

utvärderingen av effektiviteten av investeringar i energieffektivitet (ibid.). Enligt Graham och 

Harvey (2001) är det framförallt små företag som föredrar återbetalningsmetoden. Detta 

bekräftas delvis av Holmén och Pramborg (2009, som ref. till Weston och Brigham, 1981, s. 

405) som beskriver att företag med begränsade likvida medel förmodligen föredrar 
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återbetalningsmetoden. Detta eftersom om en investering inte genererar positiva kassaflöden i 

ett tidigt skede kommer företagets verksamhet att påverkas negativt och därmed förlora 

framtida intäkter. Samtidigt påverkas även resurserna för att genomföra andra investeringar de 

närmsta åren.  

Figur 3.3 Återbetalningsmetoden 

 

LCC kan definieras som “en ekonomisk metod för projektutvärdering där alla kostnader som 

uppstår från att äga, drift, underhåll och slutligen avyttringen av ett projekt anses vara 

potentiellt viktig för beslutet” (Fuller och Petersen, 1996). Vid energiinvesteringar innebär 

LCC att nuvärdet av alla relevanta kostnader under studieperioden uppskattas, detta inklusive 

byggkostnader, underhåll, reparationer, energikostnader och restvärden (Kneifel, 2010; Islam, 

Jollands och Setunge, 2015). Vid LCC kan hänsyn tas till både initiala och framtida kostnader 

samt även pengars tidsvärde (Fuller och Petersen, 1996). Vidare beskriver Kneifel (2010) att 

LCC vanligen används för att avgöra om de framtida operativa besparingarna motiverar högre 

initiala investeringar. Buys et al. (2011) hävdar att om en LCC-analys görs, istället för en 

enkel återbetalningssmetod, kan det leda till betydligt bättre bedömning och beslut för 

energieffektiviseringar. 

Figur 3.4 Livscykelkostnad (Energimyndigheten, 2011) 

 

Om NPV och IRR tolkas korrekt leder de till samma resultat gällande en investerings 

lönsamhet (Tulvinschi, 2014). En kombinerad användning av båda ger enligt Tulvinschi 

(2014) en bättre grund för investeringsbeslut än om de används var för sig, eftersom NPV och 

IRR har olika för- och nackdelar. 
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LCC[tot] = investeringskostnad + LCCenergi + LCCunderhåll 

LCC[energi] = årlig energikostnad × nuvärdesfaktorn 
LCC[underhåll] = årlig underhållskostnad × nuvärdesfaktorn 
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Tulvinschi (2014) som i sin studie analyserar NPV och IRR förklarar att de båda metoderna 

kan användas för att välja investeringsprojekt. Hon förklarar vidare att om en analys av 

effektivitet görs vid ett investeringsbeslut, kan förlust av det investerade kapitalet undvikas. 

DeCanio (1998) menar att det i princip finns enighet bland finansiella teoretiker om att NPV 

är det bästa sättet att utvärdera lönsamheten för investeringar. Vid energiinvesteringar i 

fastighetsbranschen anser dock Bonde (2012) att alla investeringar med positivt NPV inte bör 

genomföras. Detta för att det i princip alltid finns mer lönsamma investeringar. Hänsyn bör 

enligt Bonde (2012) även tas till om det finns risk för att energianvändningen ökar, vilket 

minskar lönsamheten för investeringen.  

 

3.1.3 Marknadshinder 

Bonde (2012) redogör för marknadshinder som förklarar varför ekonomiska aktiviteter inte 

genomförs fullt ut. Transaktionskostnader och osäkerhet är två marknadshinder som enligt 

Bonde (2012) är relevanta vid energieffektiviseringsinvesteringar. Transaktionskostnader 

utgör exempelvis de tidskostnader som uppstår vid insamling av information och kostnader 

för energikonsulter. Alla investeringar medför en viss osäkerhet, men när det gäller 

investeringar i energieffektivisering finns det flera osäkerhetsfaktorer såsom exempelvis 

energiprisernas utveckling, den tekniska risken och framtida investeringsalternativ 

(möjligheten till bättre investeringar i framtiden) (ibid.). Osäkerhetsfaktorerna medför en ökad 

risk vilket Bonde (2012) hävdar har en avgörande inverkan på investeringarnas lönsamhet och 

att den framtida teknikutvecklingen kan ha en tvetydig effekt på att genomföra 

investeringarna idag. Samtidigt kommer rationella aktörer i större utsträckning att investera 

tidigare, eftersom vinsterna hinner bli större än då investeringen skjuts upp (Soest och Bulte, 

2001).  

 

Malatji et als. (2013) studie visar att olika faktorer påverkar investeringars lönsamhet. 

Exempelvis; energiprishöjningar, felspecificerade energibesparingar, ökad ursprunglig 

investeringskostnad, återbetalningstid, energibesparing, räntor och diskonteringsräntor. 

Flertalet studier tyder på att det förväntade energipriset direkt påverkar lönsamheten för 

investeringar i energieffektivitet (Kumbaroğlu och Madlener, 2012; Amstalden, Kost, Nathani 

och Imboden, 2007; Åberg, Widén och Henning, 2012; Malatji et al., 2013; Liu el al., 2014; 

Lind, 2012). Åberg et al. (2012) förklarar att anledningen till att energieffektiviseringar uteblir 

kan relateras till låga variationer av elpriset och relativt låga priser på vintern. 
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Energiprishöjningar ger stora kostnadsbesparingar som leder till kortare återbetalningstider 

för investeringsprojekt (Malatji et al., 2013). Eftersom utvecklingen av energipriserna 

sannolikt kommer att öka i framtiden, kommer de positiva ekonomiska effekterna av 

energieffektivisering av befintliga byggnader sannolikt att öka (Christersson et al. 2015). Om 

energipriserna är jämna finns det inga skäl för att vänta med renovering av byggnaders 

klimatskal (Kumbaroğlu och Madlener, 2012). 

 

Energipriser bestäms av utbud och efterfrågan och påverkas av exempelvis skatter, 

lagstiftning och miljöavgifter (Energimyndigheten, 2013). Nätpriset beror även på var i landet 

elen används (ibid.). Nedan visas energiprisets utveckling över tid mellan tidsperioden januari 

2011 till januari 2015, där fem olika elavtal redovisas. 

  

 

Figur 3.5 Energiprisets utveckling (SCB, 2015)  

 

Modellen ovan beskriver elprisets utveckling indelat i fem olika elavtal över en fyraårsperiod 

mellan 2011 till 2015. Indelningen sker i rörligt pris, tillsvidareavtal, 1-, 2- och 3-årsavtal.   

 

Liu el als. (2014) studie i Mellansverige visade att anledningen till att fastighetsägare är 

försiktiga med stora energiinvesteringar är på grund av bristande lönsamhet när energipriserna 

är låga. Nässén el als. (2008) studie visade att minskad energianvändning för uppvärmning 

har en hög korrelation med energipriser, dock med en låg priskänslighet historiskt sätt, vilket 

tyder på ett marknadsmisslyckande.  Lind (2012) uppger att det förekommit fall i Sverige när 
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kommunen äger fjärrvärmeföretaget och där priserna har höjts när energiförbrukningen har 

minskat. Vidare förklarar han att sådana åtgärder minskar incitamentet för fastighetsbolagen 

att investera i energieffektivitet. Björkqvist, Idefeldt och Larsson (2010) uppger att det finns 

en enighet om att priset bör återspegla den kortsiktiga marginalkostnaden och att tariffen ska 

innehålla en fast och en rörlig del för att minska problemet.  

 

Fjärrvärmepriset påverkas av flera faktorer, från förutsättningar på orten till statlig 

energipolitik. Förutsättningar på orten har stor betydelse för priserna eftersom fjärrvärme är 

en lokal energiform. Ortens storlek, markförhållanden, skatter och andra ekonomiska 

styrmedel påverkar priset för fjärrvärme (Svensk fjärrvärme, n.d.).  Större nät ger lägre pris på 

fjärrvärmen och företag som använder stora volymer fjärrvärme har i genomsnitt lägre priser 

än övriga företag och andra brukare. I fjärrvärmeverken används vanligen trädbränslen, 

industriell spillvärme, avfall och värme från värmepumpar (ibid.). Nedan visas 

fjärrvärmeprisets utveckling över tid.  

 

 

 

Figur 3.6 Fjärrvärmeprisets utveckling (Svensk fjärrvärme, n.d)  

 

Modellen ovan beskriver fjärrvärmeprisets utveckling indelat i tre kategorier över en 

tioårsperiod mellan 2005 till 2014. Indelning efter småhus, mindre flerfamiljshus samt större 

flerfamiljshus.  
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3.1.4 Marknadsmisslyckanden 

Bonde (2012) redovisar för hur marknadsmisslyckanden har en negativ påverkan på 

ekonomisk effektivitet, vilket leder till en sämre resursfördelning hos företag. Assymmetrisk 

information, delade incitament, riskobenägenhet och brist på kompetens utgör olika typer av 

marknadsmisslyckanden enligt Fuerst och McAllister (2011).  De förklarar att dessa faktorer 

leder till en avsaknad av lämplig investeringsavkastning. Att skapa de rätta incitamenten är 

avgörande för att minska energiförbrukningen (Lind, 2012). Fokuseringen på incitament stöds 

av en viktig svensk regeringsrapport (SOU, 2008) som visar att det finns ett antal lönsamma 

energiinvesteringar som företagen inte gör på grund av brist på incitament (Lind, 2012).  

 

Delade incitament påverkar investeringsviljan för energieffektivitet (Kumbaroğlu och 

Madlener 2012). Bird och Hernández (2012) förklarar att det är en av de främsta 

anledningarna till varför energieffektiviseringar uteblir. Greenough och Tosoratti (2014) 

förklarar att delade incitament innebär ett hyresgäst-hyresvärd-dilemma som leder till en 

situation där energiförbrukningen är otillfredsställande för båda, vilket hindrar investeringar i 

energieffektiva åtgärder.  Vid kallhyra uppstår delade incitament när en fastighetsägare 

exempelvis inte vill tilläggsisolera, eftersom denne ändå inte står för 

uppvärmningskostnaderna. Det vanligaste i Sverige är dock att värme och varmvatten 

inkluderas i hyra (varmhyra) (Greenough och Tosoratti, 2014; Lind, 2012).  

 

Clayton (1998) konstaterar att det finns en felprissättning på fastighetsmarknaden, men 

hävdar att det i vissa avseenden går att förutse prisutveckligen på fastigheter utifrån dagens 

hyresnivåer och tidigare utveckling på fastighetsmarknaden. Då marknadsinformationen 

gällande fastighetsmarknaden är bristfällig och alla fastigheter är unika utan specifika 

årsredovisningar för enskilda fastigheter, innebär det att investerare själva måste samla in 

data, vilket medför kostnader. Detta leder till att färre investerare väljer att gå in på 

marknaden än om fullständig information skulle råda, vilket gör att marknaden kan 

överavkasta (Kaulich och Larsson, 2012). 

 

Enligt Högberg et al. (2009) utgör bruksvärdessystemet ett hinder för energieffektivisering i 

hyresbostäder eftersom det är svårt att finansiera energiförbättrande åtgärder genom 

hyreshöjningar, såvida det inte är tydligt att åtgärden leder till ett förbättrat inomhusklimat. 

Lind (2012) menar också att kostnadsbaserade hyror minskar incitamenten för 

energieffektivitet. Detsamma kan inträffa om hyran är relaterad till egenskaper i lägenheten, 
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om dessa egenskaper inte inkluderar inomhusklimatet. I Sverige får hyreshöjningar, enligt 

Jordabalken (JB, SFS 1970:994) 12 kap. 18d §, komma till stånd vid renovering som ökar 

standarden och normalt inte på grund av energieffektivitetsåtgärder. 

 

En översikt över möjliga förklaringar till varför inte lönsamma energiinvesteringar genomförs 

presenterar Högberg et al. (2009) som menar att företagen i vissa fall inte är välinformerade 

och inte inser att dessa lönsamma investeringsmöjligheter finns. Hsu (2014) anger att 

otillräcklig information och bristande kompetens är marknadsmisslyckanden, som bland annat 

leder till felaktiga bedömningar. I en dansk studie (Tommerup och Svendsen, 2006) har 

varken någon teknisk eller ekonomisk barriär mot energibesparing identifierats. De menar att 

anledningen till varför företag inte energieffektiviserar verkar vara brist på kunskap och 

intresse. Det skiljer sig något från vad Lindkvist, Karlsson, Sørnes och Wyckmans (2014) 

kommit fram till, vars studie visar att brist på kunskap och spridning av tekniska innovativa 

lösningar är en uppenbar barriär i Sverige och Norge. 

 

3.2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras relevant teori utifrån ett teoretiskt perspektiv. Intressentteorin och 

den institutionella teorin behandlas. 

3.2.1 Intressentteori 

Intressenter definieras som en individ eller grupp som kan påverka eller påverkas av 

genomförandet av organisationens mål (Driessen och Hillebrand, 2013). Intressentteorin 

(Stakeholder theory) myntades redan på 1960-talet men anses vara grundad av Freeman på 

1980-talet (Oruc och Sarikaya, 2011). Freeman beskriver termen intressent som den grupp 

eller individ som antingen kan påverka eller påverkas av resultaten av företagets mål (Oruc & 

Sarikaya, 2011). Målet med intressentteorin är att öka effektiviteten hos företag genom att ge 

nya definitioner av det organisatoriska ansvaret. Donaldson och Preston (1995) uppger att det 

finns tre olika typer av intressentteorin vilka är: Deskriptiv, instrumentiell och normativ 

intressentteori. Den deskriptiva intressentteorin innebär de dåtida, nuvarande och framtida 

relationerna mellan företag och intressenter. Den instrumentiella teorin föreslår ett samband 

mellan intressenter och önskade resultat som lönsamhet. Det normativa synsättet innebär 

filosofiska och moraliska principer genom att moraliskt analysera ett företags verksamhet. 

Enligt Oruc och Sarikaya (2011) är det den normativa intressentteorin som får mest betydelse 

för företagen även om de flesta beslut i företagen tas utifrån den instrumentella teorin. 
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Relationerna med intressenter skapas utifrån normativt och moraliskt ansvar. Företaget 

fastställer vissa grundläggande moraliska principer för att styra sitt beteende mot 

intressenterna (ibid.). Principerna används sedan under beslutsprocessen (Oruc och Sarikaya, 

2011, som refererar till Berman et al., 1999, s. 492). 

 

En förutsättning för intressentteorin är att företag inser det viktiga med att skapa mervärde för 

sina intressenter och att försöka skapa värde för fler intressenter (Strand och Freeman, 2015). 

Enligt Sandahl och Sjögren (2003) ligger mycket fokus på aktieägarvärde och detta perspektiv 

tvingar företagen att i högre grad än tidigare möta kraven från aktieägarna. Målet med att 

maximera aktieägarvärdet blir då allt viktigare och inverkar på vilken budgeteringsmetod som 

används, exempelvis om diskonteringsmetoden eller återbetalningsmetoden används. Det är 

viktigt för företag att försöka ta tillvara på så många intressenter som möjligt, då det kan ge 

flertalet positiva effekter för företagen, bland annat ökade finansiella vinster förklarar 

Driessen och Hillebrand (2013). 

 

Energiinvesteringar kan ha en positiv påverkan på företagets värde och avsaknaden av 

miljöinvesteringar kan missgynna företagets intressenter (ägare, hyresgäster och leverantörer, 

m.fl.) (Thompson och Ke, 2012). Morrissey, Dunphy och MacSweeney (2014) menar dock att 

värdet från energiinvesteringarna kan bli ojämnt fördelat både tidsmässigt och över olika 

intressentgrupper. De investeringar som ger mest värde för aktieägare i företag är de som, i en 

marknad utan agentproblem, bör väljas av chefer (Davies, Hillier och McColgan, 2005). 

Utmaningen med energieffektivitetsprojekt är att i en förändrande affärsmiljö bibehålla 

tillräckligt med värde för intressenterna (Morrissey et al., 2014).  Banfi, Farsi, Filippini och 

Jakob (2008) hävdar att fastighetsbolagen bör ha ett mer långsiktigt perspektiv och ta hänsyn 

till dess intressenter vid beslut om investeringar. Sandahl och Sjögren (2003) bekräftar detta 

men menar att den ökade inriktningen mot aktieägarvärde gör att företagen har ett mer 

kortsiktigt perspektiv.  

 

Enligt Christersson et al. (2015) ger en ökad förståelse för energibesparingsinvesteringar en 

ökad möjlighet för att skapa värde till de olika intressenterna: hyresgäster, befintliga 

fastighetsägare och potentiella nya investerare på marknaden. Det kan uppstå win-win-

situationer vid investeringar i energieffektivitet, eftersom det är troligt att 

fastighetsinvesteringar kommer att få ännu mer fotfäste i framtiden. Därför bör nivån på de 

genomförda energisparande öka redan nu (ibid.). För att dra full nytta av förbättrad 
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energieffektivitet, kommer en fördelning av förmåner mellan olika aktörer krävas, det vill 

säga fastighetsägare och hyresgäster. Hyresgästernas engagemang bör vara en väsentlig del av 

ansvarsfulla fastighetsinvesteringar och detta kan uppnås genom att införa gröna hyresavtal 

och initiativ samt incitament för att minska energianvändningen (ibid.).  

3.2.2 Institutionell teori 

Institutionell teori innebär en tolkning av faktorer som påverkar och förändrar företagens 

handlande och strategier. Den förklarar varför företag inte agerar som rent rationella aktörer 

som strävar efter hög effektivitet och konkurrenskraft (DiMaggio och Powell, 1983). Istället 

strävar företagen mer och mer efter att bli homogena (Meyer och Rowan, 1977). DiMaggio 

och Powell (1983) bidrog genom sin studie till framväxten av den institutionella teorin. De 

menar att ju mer etablerad en bransch är desto mer homogena är företagen. Detta benämner de 

som isomorfism (ibid.).  

 

DiMaggio och Powell (1983) delar in isomorfismen i tre olika kategorier: tvingande, 

härmande och normativ isomorfism. Den tvingande isomorfismen innebär de formella och 

informella påtryckningar och krav som ställs av samhället, viktiga intressenter och andra 

företag. Det kan exempelvis innebär lagar, redovisningsregler, politik och skatter. Den 

härmande isomorfismen innebär att företagen inom en viss bransch imiterar varandra. Den 

imiterande isomorfismen uppkommer oftast när företagen är osäkra på hur de ska handla och 

imiterar då ett företag som utgör en förebild eller som är framgångsrikt. Detta kan ske både 

medvetet och omedvetet hos företagen. Normativ isomorfism innebär den påverkan som 

normer inom ett visst yrke har på företagen. Normerna inom yrket påverkas av 

utbildningsnivå och professionella nätverk. Den normativa isomorfismen påverkar även vilka 

personer företagen anställer. Vidare kan den normativa teorin förklara det företagen gör som 

de egentligen inte behöver göra. 

 

Den institutionella teorin kan bidra till en högre förståelse för varför företag agerar som de gör 

och för att beskriva den omgivning som företagen är verksamma i. I denna studie är den 

tvingande isomorfismen av intresse eftersom fastighetsbolagen påverkas starkt av lagar, 

politik, bidrag och skatter. Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i 

stora företag (EKL) ikraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora 

företag.  Mellan 2009-2014 fanns ett ekonomiskt bidrag för energikartläggning för små och 

medelstora fastighetsbolag (Energimyndigheten, 2014c). Den 16 juli 2015 infördes ett nytt 
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statligt stöd för energikartläggning för små och medelstora företag som en förlängning för de 

företag som inte nyttjat bidraget tidigare (Energimyndigheten, 2015). Mellan 2006-2011 fanns 

ett statligt stöd till ägare av småhus, flerbostadshus samt bostadsanknutna lokaler i syfte att 

stimulera konvertering från direktverkande elvärme till fjärrvärme eller individuell 

uppvärmning från biobränslen, värmepump eller solvärme (SFS 2005:1255). Det finns inga 

aktuella bidrag eller andra ekonomiska incitament för fastighetsbolag att använda vid 

energiinvesteringar i flerbostadshus. Dock har EU ändrat EG-direktiven från 2009 

(Europaparlamentet, 2015) och en rad instrument och politiska åtgärder kan numera införas 

för att främja ett förändrat beteende angående energieffektivisering som får omfatta: 

skatteincitament, tillgång till finansiering, bidrag eller subventioner, informationsspridning, 

projektmodeller och aktiviteter på arbetsplatser. Medlemsländerna ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att klara målet om 20 procent mindre energi fram till år 2020 (ibid.) 

 

3.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom lönsamma energiinvesteringar. Det första 

avsnittet behandlar de olika fördelar och positiva effekter som fastighetsbolagen kan få genom 

energieffektiviserande investeringar. Sedan behandlas de hinder som tidigare forskning visar 

på finns kring investeringarna. Därefter beskrivs forskning över olika typer av investeringar 

och åtgärder och vilken energibesparing dessa kan ge. Dessa åtgärder sammanfattas slutligen i 

en tabell. 

3.3.1 Fördelar med energiinvesteringar 

Den största fördelen med en investering i energieffektivitet för ett vinstmaximerande företag 

är minskad energianvändning och minskade energikostnader (Backlund och Thollander, 

2015). Investeringar i energieffektivisering ger enligt Entrop et al. (2010) och Jakob (2006) 

finansiella besparingar genom minskad energiförbrukning. Amstalden et als. (2007) studie 

visar att energibesparande ombyggnationer är en mycket attraktiv investeringsmöjlighet, om 

energipriserna förblir höga och om aktuella politiska åtgärder beaktas. Zalejska-Jonsson et al. 

(2012) förklarar att både kommunala och privata fastighetsbolag anser att energieffektiva hus 

utgör en bra investeringsmöjlighet trots att de är dyrare. Vidare visade deras 

investeringsanalys att nettonuvärdet (NPV) för de potentiella energibesparingarna som fås 

från energieffektiva hus, är högre än merkostnaden som krävs till energieffektiviseringen. 

Zalejska-Jonsson et al. (2012) anser att svenska fastighetsbolag har viljan och ambitionerna 
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till att investera i energieffektiviseringar och påpekar att många fastighetsbolag har insett de 

positiva effekterna av energieffektivisering och tänker mer långsiktigt.  

 

Marszal och Heiselberg (2011) anser att ur ett långsiktigt perspektiv är det mer 

kostnadsoptimalt att utföra energieffektiviseringar än att inte göra något alls. Toller, 

Wadeskog, Finnveden, Malmqvist och Carlsson (2011) förklarar att i längden ger 

investeringar energibesparingar, vilka är kostnadseffektiva och därför bör genomföras. 

Investeringens kostnad ska ställas mot den livslängd som den beräknas ha och fastighetsägare 

ska inte enbart se till kostnaden (ibid.). Många av dessa tekniska åtgärder är lönsamma med 

relativt korta återbetalningstider, om endast merkostnaden vid renovering beaktas (Zundel och 

Stieß, 2011). Amstalden et al. (2007) hävdar att det vore fel rent ekonomiskt att renovera en 

fastighet utan att samtidigt investera i energieffektivitet. Liu et al. (2014) förklarar att 

energieffektivitetsåtgärder är som mest lönsamma när de utförs samtidigt som en byggnad 

totalrenoveras. Vid större renoveringsprocesser kan energisparåtgärder genomföras 

kostnadseffektivt och dessutom försäkra byggnaderna för framtiden (Tommerup och 

Svendsen, 2006).  

 

Äldre byggnader tenderar att ha en högre energiförbrukning än nybyggda (Entrop et al., 

2010). I en nederländsk studie (ibid.) kom de fram till att äldre byggnader förbrukar 31 

procent mer energi än nybyggda hus. Liu et al. (2014) menar att en aktuell fråga är huruvida 

Sverige kommer att uppnå energimålen genom att riva gamla byggnader eller genom att 

renovera dem. Att bygga nya byggnader är dock dyrare än att renovera befintliga byggnader 

(Liu et al., 2014). Detta bekräftar Balaras et al. (2005) som förklarar att det många gånger är 

mer ekonomiskt försvarbart att renovera än att riva och bygga nytt. Trots höga kostnader är 

renovering 33-50 procent billigare jämfört med rivning och nybyggnation (ibid.). 

 

Tommerup och Svendsen (2006) menar att de flesta energibesparande åtgärder inte utförs 

enbart i syfte att spara energi, utan även för att förbättra byggnadens skick och säkerställa 

dess värde för framtiden. Ytterligare studier visar att ökad energieffektivitet har en positiv 

inverkan på fastigheters värde (Christersson et al., 2015; Entrop et al., 2010; Jakob, 2006; 

Hyland et al., 2013; Gabe och Rehm, 2014; Morrissey, 2014).  

 

Om priserna på fastigheter ökar förkortas återbetalningstiden för energieffektivisering, 

värmeisolering kan då beskrivas som en slags försäkring för framtiden (Jakob, 2006). Enligt 
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Morrissey et al. (2014) är dock värdeökningarna svåra att kvantifiera därför att det finns en 

viss risk och osäkerhet i bedömningen av kostnader och återbetalningstid. Däremot beskriver 

Entrop et al. (2010) att trots om bostadspriserna skulle sjunka, förväntas fortfarande 

energieffektiva byggnader ha ett högre värde, eftersom de ger den framtida ägaren lägre 

energikostnader.  

 

Jakob (2006) menar att det förutom ökat fastighetsvärde finns en del sidovinster vid 

tilläggsisolering som ökad boendekomfort, skydd mot yttre buller, ökad säkerhet samt lägre 

förekomst av sjukdomar orsakad av förorenad luft. Dessa positiva effekter nämns oftast inte 

och räknas sällan med vid investeringsbedömningar (ibid.). Morrissey et al. (2014) betecknar 

dessa sidovinster som ett immateriellt mervärde. Det är enligt Vanhoutteghem, Skarning, 

Hviid och Svendsen (2015) allmänt känt att fönster har en betydande inverkan på 

inomhusklimat genom att det påverkar ventilationen, dagsljuset och den termiska 

inomhusmiljön.  

 

Tidigare forskning visar att det på lång sikt är lönsamt att investera i energieffektivitet (Entrop 

et al., 2010; Tommerup och Svendsen, 2006; Verbeeck och Hens, 2005). Ändå menar 

Högberg et al. (2009) att det finns en stor variation gällande fokus på energieffektivisering vid 

renoveringar. Det finns genomförbara investeringar som företagen inte gör och företagen bör 

se dessa som möjligheter (ibid.). Zundel och Stieß (2011)  har samma uppfattning och 

förklarar att det finns ett antal energibesparande åtgärder som är lönsamma om man 

accepterar måttliga räntor, ändå genomförs endast en bråkdel av dem. Bonde (2012) påpekar 

också att många investeringar med positivt NPV inte genomförs i fastighetsbranschen.  

 

3.3.2 Hinder vid energiinvesteringar 

Morrissey et al. (2014) samt Marszal och Heiselberg (2011) är av uppfattningen att 

fastighetsmarknaden ser energieffektiva åtgärder som rena kostnader och inte de fördelar och 

ekonomiska förmåner de medför. Malatji et al. (2013) förklarar att på grund av otydliga 

fördelar ses åtgärder för energieffektivisering som investeringar som därför inte kan 

konkurrera med andra investeringar inom företaget. Detta gör att investerare är ovilliga att 

investera i sådana slags investeringsprojekt, vilket utgör ett stort problem. Därav behövs 

fördelarna med energiinvesteringar förtydligas med hjälp av investeringsverktyg (ibid.). 
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Eftersom marknadsinformationen gällande fastighetsmarknaden är bristfällig och alla 

fastigheter är unika utan specifika årsredovisningar för enskilda fastigheter, innebär det att 

investerare måste samla in data själva som medför kostnader. Detta leder till att färre 

investerare väljer att gå in på marknaden än om fullständig information skulle råda, vilket gör 

att marknaden kan överavkasta (Kaulich och Larsson, 2012). En del fastighetsägare menar att 

investeringarna är för kostnadskrävande och att det inte går att se tydliga kopplingar mellan 

kostnaderna och lönsamheten för investeringarna (Morrissey, Meyrick, Sivaraman, Horne och 

Berry, 2013). 

 

En svensk studie (Högberg, Lind och Grange, 2009) har undersökt 16 svenska fastighetsbolag 

beträffande incitament för energieffektivisering av miljonprogrammet. Studien resulterade i 

en rad faktorer som påverkar i vilken grad energieffektiviseringar utförs. Bland annat 

påverkade; fastighetsbolagens ekonomiska ställning, ägardirektiv, storlek på bostadsbestånd, 

renoveringsbehov på beståndet och uthyrningsgrad på bostäder. Fastighetsbolag som får 

direktiv från ägarna kommer att energiinvestera i högre grad samtidigt som de företag som har 

ett stort bestånd från miljonprogrammet eller har svårigheter ekonomiskt, inte kommer att 

göra stora investeringar i energieffektivitet (ibid.). Enligt Johansson, Bagge och Lindstrii 

(2011) påverkar uthyrningsnivån på lägenheter i flerbostadshus vilken grad företag investerar 

i energieffektivitet. Detta bekräftas av Liu el al. (2014) som beskriver att vissa regioner 

drabbas av en minskad befolkning med hög arbetslöshet, där risken är hög för outhyrda 

lägenheter. Energiinvesteringar kan hindras av finansiella orsaker i fastighetsbolagen, dels 

genom intern finansiering och dels genom extern finansiering. Den interna 

finansieringsproblematiken påverkas inte av marknadsmisslyckanden utan beror på företagets 

interna beslut. Enligt DeCanio (1994) kan förklaringen till detta vara att bolagets ledning 

väljer att fokusera på andra investeringar. Den externa finansieringen innebär bland annat den 

lånefinansiering som fastighetsbolagen kan uppnå (Sorrell, Schleich, O’Malley och Scott 

2004). Brist på kapital kan bero på att företaget inte vill öka sin belåningsgrad eftersom det 

kan påverka företagets värde på aktiemarknaden negativt. Det leder till att lönsamma 

investeringar förkastas (ibid.).  

 

En engelsk studie av Thompson och Ke (2012) visade att företag med god kapacitet är mer 

benägna att investera i energieffektivitet, vilket bekräftas av flera studier (Högberg et al., 

2009; Högberg, 2011b; Nässén och Holmberg, 2005). Nässén och Holmberg (2005) menar att 

mindre företag ofta har för långa återbetalningstider för att kunna energiinvestera, på grund av 
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otillräckligt med kapital.  I en ny svensk studie (Högberg, 2015) har sex hypoteser framförts 

angående påverkan på ambitionsnivån beträffande energieffektivisering. Studien visade att då 

företaget var kommunaltägt, då det fanns renoveringsbehov i byggnadsbeståndet eller då det 

fanns anställda som hade goda kunskaper i energieffektivitet, var fastighetsbolagen mer 

ambitiösa gällande investeringar energieffektivitet. Studien visade också att faktorer som 

höga/osäkra energipriser, företagsstorlek, eller stark marknad inte påverkar sannolikheten för 

ökad ambitionsnivå. Inom kommunalägda fastighetsbolag finns en tydlig skillnad mellan 

drift- och kapitalbudgetar som innebär att fel budget får bära kostnaden samtidigt som 

eventuella fördelar och intäkter hamnar i en annan (Gillingham, Newell och Palmer, 2009).  

 

3.3.3 Besparingspotential i energiinvesteringar 

En byggnads totala livslängd varierar från 50 år upp till mer än 100 år (Balaras el al., 2005; 

IVA, 2012). En byggnads livslängd bör bedömas till 50 år vid ekonomiska beräkningar 

(Brown et al., 2013). Några generella antaganden om olika byggnadsdelars livslängd är 

beträffande takisolering på 50 år, väggisolering på 40 år, fönster på 30 år och slutligen 

ventilationssystem på 15 år (Jakob, 2006). 

 

Högberg et al. (2009) uppger att åtgärder för energieffektivitet kan delas in i tre kategorier. 

Första kategorin syftar till att minimera läckage av värme (transmissionsförluster) från 

byggnadens klimatskal, exempelvis genom att byta fönster och lägga extra isolering. Den 

andra kategorin syftar till att återvinna energi, såsom värmeåtervinning eller 

avloppsåtervinning. Den tredje och sista kategorin är åtgärder som begränsar 

energiförbrukningen, som att justera temperaturer och installera energieffektiv utrustning. 

 

Flera svenska studier visar att det går att energieffektivisera till halverad förbrukning 

(Backlund och Thollander, 2015; Högberg, Lind och Grange 2009; Mata et al., 2013; Brown 

et al., 2013; Liu et al., 2014). Tommerup och Svendsen (2006)  kom fram till att 

energiförbrukningen för uppvärmning kan minska med 30 procent mellan åren 2005-2020 och 

med 80 procent fram till år 2050 i det danska beståndet.  

 

Liu et als. (2014) studie i Gävleborg visade att det är möjligt att halvera energiförbrukningen 

med hjälp av tilläggsisolering av väggar, fönsterbyte, FTX-installation (värmeåtervinning i 

ventilation), injusteringar av värmesystem och solpaneler. Detta bekräftas delvis av Wang och 
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Holmberg (2015) som kom fram till att besparingspotentialen är 36-54 procent genom 

åtgärder i befintliga byggnader i Sverige.  

 

Liu et al. (2014) förklarar att eftersom alla byggnader ser olika ut, kan en åtgärd som är 

lämplig i en byggnad vara olämplig i en annan. Enligt Entrop et al. (2010) beror 

energibesparingspotentialen även på land och klimat. Beroende på var byggnaden är belägen 

och vilket klimat landet har, varierar energiförbrukningen och därmed hur mycket fastigheten 

kan energieffektiviseras (ibid.). Den mängd energi som används, utan hänsyn till land och 

klimat, kan dessutom hänföras till vilka standarder som finns på levnadssätt, komfort, 

inkomst, resurser och infrastruktur på energi (Balaras et al., 2005).  

 

Ventilation står för 30-60 procent av energianvändningen i byggnader (Dodoo et al., 2011). 

FX-system återvinner värmen i frånluften via en värmeväxlare, upp till 90 procent av 

värmeförlusten kan återvinnas beroende på täthet och isolering (Dodoo et al., 2010). FTX-

system återvinner både från- och tilluften. Flera svenska studier har kommit fram till att 

värmeåtervinning i ventilation är den investering som sparat mest energi och varit mest 

lönsam (Dodoo et al., 2010; Mata, Karagasidis och Johnsson, 2013; Gustavsson et al., 2011). 

Truong et al. (2014) kom fram till att värmeåtervinning ger den största energibesparingen på 

värme, men att den ökar elanvändningen. Genom att återvinna värmen från frånluften minskar 

uppvärmningskostnaderna, enligt Dodoo et al. (2011). De menar att den totala 

energianvändningen i ett normalt flerbostadshus i Sverige kan minska från 10 procent och 

under vissa förhållanden kan energibesparingen för värme bli så stor som upp till 80 procent 

vid införande av värmeåtervinning (ibid.). El Fouih, Stabat, Rivière, Hoang, och Archambault 

(2012) förklarar att eftersom ventilationen i bostadshus körs dygnet runt är värmeåtervinning i 

ventilationen mer lönsamt än att enbart ha mekanisk frånluft (utan återvinning). 

 

Liu et als. (2014) studie visade att FTX-system inte var lönsamt i något av de 11 

flerbostadshusen. Förklaringen till detta är att sådana system avsevärt kan minska 

energianvändningen, men ökar elanvändningen för byggnader med naturlig ventilation samt 

att investeringskostnaden för denna åtgärd vanligtvis är hög. De konstaterar att FX ger en 

lägre investeringskostnad. Däremot kan FTX-systemet ge en förbättrad luftkvalitet och 

därmed undvika hälsoproblem såsom trötthet och kliande ögon. Vid FTX gäller det att inte ha 

en läckande byggnad, utan då bör en frånluftsvärmepump (FX) istället övervägas, även om 

det också ger en ökningen av elförbrukningen (ibid.). Liu et als. (2014)  studie har inte 
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undersökt användningen av detta system (FX), men påpekar att på basis av tidigare studier 

finns det ett behov av forskning på ventilationssystem som kan rekommenderas på regional 

nivå.  

 

Mata et als. (2013) studie med 12 energieffektiva åtgärder visade att en sänkning av 

inomhustemperaturen till 20 grader var den näst mest effektiva åtgärden och gav 14 procents 

besparing. Liu et al. (2014) studie visade att injustering av värmesystem på hela 

vattenradiatorsystemet, för att få rätt inställningar efter åtgärder, var lönsamt i alla undersökta 

flerbostadshus.  Därefter kom PV (solceller), som dock är förknippat med svårigheter.  

 

Bonakdar, Dodoo och Gustavsson (2014) studie visade att tilläggsisolering av ytterväggar gav 

den högsta energibesparingen och vindsisolering den minsta.  Detta bekräftas delvis av 

Balaras et al. (2005) som undersökt 349 bostadshus i sex europeiska länder och kom fram till 

att tilläggsisolering av byggnadens klimatskal är det som påverkar energiförbrukningen av 

värme mest. Detta skiljer sig från Liu et als. (2014) studie i Gävleborg där tilläggsisolering 

med 100 mm mineralull i väggar inte var lönsam i något av de 11 flerbostadshusen. 

Gustavsson et al. (2011)  analyserade ett fyravåningshus med 16 lägenheter byggt 1995 i 

södra delen av Sverige. De utvärderade effekterna av olika åtgärder inom energieffektivitet. 

De kom fram till att genom att byta till energieffektivare fönster och dörrar, extra isolering på 

ytterväggar och tak skulle den slutliga uppvärmningen kunna minska med 35 procent. 

Gustavsson et al. (2011)  kom även fram till att energieffektiva fönster och dörrar var det näst 

effektivaste sättet att minska energiåtgången för uppvärmning.  Dodoo et al. (2010) fann 

förutom värmeåtervinning att förbättrad isolering i klimatskalet har bra besparingspotential. 

Uppvärmningen skulle kunna minskas med 39 procent genom att förbättra isoleringen i 

ytterväggar med 250 mm mineralull, tak med 150 mm mineralull, nya ytterdörrar och 

treglasfönster med kryptonglas med U-värde 0,9 (från tvåglasfönster med U-värde 1,19) 

(ibid.). Detta stämmer till viss del överens med Bonakdar el al. (2014) som menar att isolering 

är lönsamt då väggar isoleras med 240 mm mineralull, källarväggar med 190 mm, vinden med 

300 mm mineralull samt fönsterbyte till U-värde 1,2. Byte av fönster med ett U-värde på 1,2 

resulterade i 22 procent mindre uppvärmning och fönster med U-värde på 0,6 resulterade i 

minskning av värmebehovet med 27 procent jämfört med det ursprungliga tillståndet visade 

Bonakdar et al. (2014). De kom fram till att ett U-värde mellan 0,9-1,2 är det mest hållbara 

värdet. 
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I Mata et als. (2013) studie var byte av fönster den tredje effektivaste åtgärden som gav en 

årlig besparing på 7 procent.   Liu et als. (2014) studie visade att fönsterbyte till U-värde 0,85 

inte lönsamt i något av de 11 flerbostadshusen. Men förklarar också att om de ser till den 

extra renoveringskostnaden för åtgärder, skulle lönsamheten av ytterväggsisolering och 

energieffektiva fönster vara högre.  

 

Framtiden för energibesparande åtgärder beror på ett samspel mellan ekonomi, 

energieffektivitet och miljö (Chwieduk, 2003; Morrissey et al., 2014). Nedan redovisas en 

sammanfattande tabell över energiinvesteringars lönsamhet enligt tidigare forskning. 

Författare  Näst lönsamt Mest lönsamt 

Dodoo et al. (2010)  Tilläggsisolering Värmeåtervinning 

Mata et al. (2013)  Injustering Värmeåtervinning 

Gustavsson et al. (2011)  Fönster och dörrar Värmeåtervinning 

Liu et al. (2014)   Solceller Injustering 

Balaras et al. (2005)  - Tilläggsisolering 

Bonakdar el al. (2014)   - Tilläggsisolering 

Tabell 3.1 Sammanställning av lönsamma åtgärder enligt tidigare forskning 

Tabellen ovan visar en sammanställning där tre studier benämner värmeåtervinning, en studie 

injustering och slutligen två studier tilläggsisolering som den åtgärd som varit mest lönsam. 

Vidare visas även åtgärder som varit näst mest lönsamma.  
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Energiinvesteringars 
lönsamhet 

för fastighetsbolag 

4.1 Typ av 
investering 

4.2 
Kalkylmetoder 

4.4 Energipriset 
4.3 

Avkastningskrav
och kalkylränta 

4.6 
Institutionella 

faktorer 

4.5 Intressenter 

4.7 Marknads-
misslyckanden 

Genomförande av 
energiinvesteringar 

4.7 Marknadshinder 

3.4 Teoretisk operationalisering 

Nedan presenteras först en modell över de faktorer som påverkar energiinvesterignars 

lönsamhet. Modellen är uppbyggd med energiinvesteringars lönsamhet som huvudpunkt med 

sex faktorer som påverkar. Sedan presenteras en modell över hur marknadshinder och 

marknadsmisslyckanden påverkar genomförandet av investeringarna, vilket är en av studiens 

forskningsfrågor. Slutligen presenteras en sammanfattning uppdelad efter faktorerna. 

 

Figur 3.7 Påverkansfaktorer för energiinvesteringars lönsamhet 

 

Utifrån de olika faktorerna i figuren har några av studiens intervjufrågor utformats vilka 

presenteras i sammanfattningen nedan. Studiens empiriska resultat presenteras i 

nästkommande kapitel 4 och indelas och analyseras enligt ovan redovisade faktorer. 

Figur 3.8 Genomförande av lönsamma energiinvesteringar 

Figuren visar hur marknadsmisslyckanden och marknadshinder påverkar genomförandet av 

energiinvesteringar. Studiens empiriska resultat gällande detta presenteras i kapitel 4.7. 
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Typ av investering och lönsamhet  

Att minska energiförbrukningen kan enligt Högberg et al. (2009) ske på tre sätt; att minimera 

förbrukningen, att effektivisera förbrukningen eller att återvinna energi. Den investering som 

företagen väljer att investera i kommer att påverka energiförbrukningen och därmed företagets 

kostnad för energi (Backlund och Thollander, 2015). Hur lönsam en investering är beror på 

hur stor investeringskostnaden samt underhållskostnaden är gentemot hur mycket 

energiförbrukningen kan minska, i förhållande till den livslängd den beräknas ha (Toller et al., 

2011). Olika typer av investeringar ger olika stora kostnadsbesparingar och är olika lönsamma 

beroende på vilken fastighet de ska genomföras på (Liu et al. (2014). Frågor som utformats 

utifrån denna faktor är: Vilka energibesparande investeringar anser ni har varit mest 

lönsamma? Vilken investering har gett bäst lönsamhet? 

 

Kalkylmetod  

Kalkylmetoder är ett hjälpmedel för företag att göra bedömningar av investeringars lönsamhet 

på sikt (Batra och Verma, 2014). Hur lönsam en investering förväntas att bli beror på 

kalkylmetoden och vad som ingår i beräkningen (Fjertorp, 2010). Genom att använda väl 

lämpade kalkylmetoder kan varje enskild investering analyseras och företaget kan få fram det 

bästa alternativet. En del kalkylmetoder lämpar sig bättre än andra vid stora investeringar med 

olika livslängder och underhållskostnader (ibid.). Frågor som ställs utifrån denna faktor är: 

Vilken kalkylmetod använder ni? Vilken är den bäst lämpade metoden? 

 

Avkastningskrav/kalkylränta 

Företagets avkastningskrav påverkar investeringarnas lönsamhet (Keeris, 2008). 

Avkastningskravet beror på risk och graden av långsiktighet, och kan variera beroende på typ 

av investering (ibid.; Brown et al., 2013; Tulvinschi, 2014). Avkastningkravet jämförs med 

investeringens kalkylränta, vilken kan jämföras med andra alternativa investeringars 

kalkylräntor (Hillier, 2013). Utifrån faktorerna avkastningskrav och kalkylränta ställs 

frågorna: Vilken internränta har ni vid energiinvesteringar? Har ni olika räntor vid olika 

projekt? 

 

Energipriser  

Energiprisets utveckling är en betydande faktor för hur stora kostnadsbesparingar en 

investering beräknas ge (Kumbaroğlu och Madlener, 2012; Amstalden et al., 2007; Åberg et 

al., 2012; Malatji et al., 2013; Liu el al., 2014; Lind, 2012). Energiprishöjningar ger stora 
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kostnadsbesparingar vid investeringar i energieffektivisering (Malatji et al., 2013). Amstalden 

et als. (2007) studie visar att energibesparande ombyggnationer är en mycket attraktiv 

investeringsmöjlighet om energipriserna förblir höga. Frågor som ställs utifrån denna faktor 

är: Vilken faktor påverkar mest? Hur påverkar energipriset investeringarnas lönsamhet? 

 

Intressenter  

Företagets intressenter påverkar vilka beslut som företaget kommer att ta och hur lönsam en 

investering bör vara. Energiinvesteringar kan ha en positiv påverkan på företagets värde och 

avsaknaden av miljöinvesteringar kan missgynna företagets intressenter (Thompson och Ke, 

2012). För företagen är det viktigt att ta tillvara på så många intressenters viljor som möjligt 

och öka värdet för dem. Det kan ge flertalet positiva effekter för företagen, bland annat ökade 

finansiella vinster (Driessen och Hillebrand, 2013). Aktieägarnas krav på avkastning avgör 

ofta hur lönsamma investeringarna måste vara (Sandahl och Sjögren, 2003). Frågor som ställs 

utifrån denna faktor är: Hur påverkar intressenter lönsamheten och genomförandet av 

energiinvesteringar? Vilken intressentgrupp tar ni mest hänsyn till? 

 

Institutionella faktorer  

Företag är tvingade att följa lagstiftning och skatteregler, vilket påverkar hur lönsam en 

investering är. Den tvingande isomorfismen utgör både formella och informella påtryckningar 

för företag (DiMaggio och Powell, 1983), vilka kan påverka vilka investeringar som 

genomförs. Frågor som ställs utifrån denna faktor är: Vad anser ni påverkar investeringarnas 

lönsamhet? Vilken faktor påverkar mest? Behövs ekonomiska incitament för 

energiinvesteringar? 
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4. Empiri och analys  
I detta kapitel redogörs studiens empiriska resultat från de intervjuer som genomförts. Empirin 

redovisas först och främst utifrån faktorer från modellen i kapitel 3, och följs av marknadshinder och 

marknadsmisslyckanden och slutligen skiljaktigheter. De empiriska resultaten ställs mot teorin, vilka 

analyseras och diskuteras parallellt. 

 

   
4.1 Typ av investering 

 

Majoriteten av respondenterna på företagen anser att det är svårt att svara generellt på vilka 

investeringar som varit mest lönsamma. De flesta respondenter (A, B, C och D) påpekar att 

lönsamheten i energiinvesteringarna beror mycket på byggnadens utformning vilket även Liu 

et al. (2014) tar upp; eftersom alla byggnader ser olika ut kan en åtgärd som är lämplig och 

ekonomiskt lönsam i en byggnad vara olämplig och olönsam i en annan. Nedan visas en tabell 

som ger en översikt över de mest lönsamma investeringarna som företagen gjort. 

 

 Lönsamt Mest lönsamt Fördel 

Företag A Injusteringar FX 

Billigare och mer 

energieffektivt än 

FTX 

Företag B 

Injusteringar, optimering, 

fönster som ändå ska bytas, 

säkrings- och fläktbyten 

Tilläggsisolering av 

vindar 

Störst besparing och 

snabbast 

återbetalning 

Företag C 

FTX, fönsterbyte vid 

renovering, injusteringar om 

ej gjort tidigare 

FX 

Är både 

energieffektivt och 

ekonomiskt lönsamt 

Företag D Injusteringar, styrprojekt FX 

Väldigt lönsamt, 

stora % besparingar, 

mindre ingrepp än 

FTX 

Företag E 
Tilläggsisolering av vind, 

injusteringar, styrprojekt 
FX 

 

Är både 

energieffektivt och 

ekonomiskt lönsamt 

Företag F Bergvärmepump FTX 

Lönsamt där det 

funnits från- och 

tilluftssystem redan 

Företag G 

FTX, tilläggsisolering vid 

fasadrenovering,  

styrprojekt, byta till mindre 

säkringar 

FX 

Billigare, mindre 

ingrepp och mindre 

komplicerat än FTX 

Tabell 4.1 Lönsamma investeringar 
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Tabellen ovan visar lönsamma och den allra lönsammaste energiinvesteringen samt fördelar 

åtgärderna tillhandahåller. Ur tabellen kan det utläsas att värmeåtervinning i ventilation i form 

av FX-system har varit mest lönsamt på majoriteten av företagen.  

 

Resultatet i denna studie visar att sex av sju fastighetsbolag anser att värmeåtervinning är den 

åtgärd som varit mest lönsam för dem. Fem företag anser att värmeåtervinning i form av FX 

och ett företag i form av FTX varit mest lönsamt. Respondenten på företag A förklarar att 

FTX är ungefär tre gånger så dyrt som FX och spar mindre än hälften av vad FX sparar.  

Därför är FX-system att föredra. Respondenten på företag C påpekar att FX varit både 

ekonomiskt och energimässigt lönsamt. Respondenterna på två företag (F och G) beskriver att 

en FTX-installation har varit väldigt lönsamt, men endast där det redan funnits från- och 

tilluftskanaler. Resultatet stödjer således befintlig teori där svenska studier har kommit fram 

till att värmeåtervinning i ventilation är den investering som varit mest lönsam och sparat 

mest energi (Dodoo et al., 2010; Mata, et al., 2013; Gustavsson et al., 2011).  

 

Det finns en konsensus bland respondenterna på företagen om att injusteringar och optimering 

i byggnader är något som sparat mycket energi och har varit lönsamt när det inte nyligen har 

gjorts. Detta resultat stödjer Liu et als. (2014) resultat som visade att injustering var lönsamt i 

alla undersökta flerbostadshus. Respondenten på företag F förklarar att det finns mycket att 

göra innan man gör de “riktiga” investeringarna. Gör man investeringarna först gör man det 

lätt för sig och det kan bli dyrare än vad det skulle behövt bli. Det finns många åtgärder för att 

minska energianvändningen som inte kräver mer än mantimmar. Vid klagomål på låg 

innetemperatur bör orsaken till problemet utredas istället för att bara höja värmen anser 

respondenten på företag F. Detta har de arbetat med systematiskt de senaste fyra åren och 

genom injusteringar och optimering har de sparat runt 10 miljoner kronor. Injusteringars 

lönsamhet bekräftas av respondenterna på företag E och C. Respondenten på företag G 

påpekar att injusteringar i värme enbart varit lönsamt när medeltemperaturen i huset kunnat 

sänkas, respondenten på företag C bekräftar att injusteringar av innetemperaturer har varit 

mycket lönsamt när det inte nyligen gjorts. Detta resultat kan även ses i Mata et als. (2013) 

studie. På företag D betonar respondenterna att skötsel samt byte och rengöring av 

installationer är en grundförutsättning för att hålla energiförbrukningen låg, genomförs inte 

det kan energiförbrukningen istället öka.  
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För att få riktigt stora besparingar krävs dock större energiinvesteringar i klimatskal, fönster 

och värmeåtervinningssystem, förklarar de på företag D. Detta bekräftas delvis av personen 

på företag C som förklarar att många av de enklare åtgärderna redan är gjorda hos dem och att 

de nu står inför de större investeringarna. Personen på företag A instämmer i att den största 

lönsamheten finns i investeringar, men att injusteringar och optimering ger den största 

procentuella avkastningen. På företag B förklarar de att optimering och injusteringar är en 

kontinuerlig process i företaget och att de arbetat med detta under en lång tid. På företag D 

anser de att injusteringar av värmesystem och optimering är de första åtgärderna man bör 

genomföra eftersom det är mest kostnadseffektivt. Enligt respondenternas uppfattning på tre 

företag (D, E och G) så har styrprojekt har varit lönsamt. Resultaten stödjer således den 

knappa teori som finns gällande injusteringars lönsamhet. Resultaten tyder på att det är 

åtgärder som bör genomföras kontinuerligt för att behålla systemen effektiva och hålla nere 

kostnader för energi.  

 

Investering i bergvärmepumpar anser personen på företag F har varit mycket lönsamt, vilket 

ingen annan respondent har nämnt. Bergvärmepumpars lönsamhet har vi inte funnit något 

stöd för i teorin. Majoriteten av respondenterna anser att investering i energieffektiva fönster 

endast varit lönsamt då fönstren ändå måste bytas ut. De på företag B förklarar att 

tilläggsisolering av vindar har varit de mest lönsamma investeringarna, vilket delvis bekräftas 

av personerna på företag E som ser tilläggsisolering av vindar som en väldigt lönsam åtgärd. 

Bonakdar et als. (2014) studie visar däremot att av tilläggsisolering av väggar, källarväggar 

och vind så gav tilläggsisolering av vind den minsta besparingen. Här går således resultatet 

och teorin isär eftersom respondenter på två fallföretag och två sakkunniga gör bedömningen 

att tilläggsisolering av vind varit väldigt lönsamt och förklarar åtgärden som en klassisk 

lönsam investering. Detta kan bero på vilken typ av fastighet det gäller, vilket material som 

används samt vilken tjocklek befintlig isolering har. Endast respondenterna på ett företag 

förklarar tilläggsisolering vid fasadrenovering som lönsamt, men menar ändå att FX är den 

investering som varit mest lönsam.  

 

Bland de sakkunniga råder det dock mer delade meningar om vad som är lönsamt. De 

poängterar att alla byggnader ser olika ut, vilket gör att det är svårt att säga generellt vilken 

energiåtgärd som är mest lönsam. Sakkunnig 4 menar att “... varje byggnad är unik skulle jag 

vilja säga, det är en otrolig spridning där; från jättelönsamt till att det inte är lönsamt 

alls”. Sakkunnig 1 och 2 anser att den generellt sett mest lönsamma energiinvesteringen är 
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injusteringar, där sakkunnig 4 menar på att injusteringar inte bör ses som en investering 

eftersom de innebär ett kontinuerligt arbete. Sakkunnig 1 förklarar att man med väldigt enkla 

medel kan skapa energibesparingar. “Det gäller att se till så att husen fungerar som de ska. 

Klockorna ska gå rätt, tiduren ska stå rätt, värmeåtervinningen ska fungera, det ska inte vara 

trasiga saker” förklarar sakkunnig 1. Sakkunnig 2 anser att tätningslister på fönster och 

tilläggsisolering av vind hör till de åtgärder som är mest lönsamma. Den mest lönsamma 

investeringen enligt sakkunnig 4 är byte av cirkulationspumpar; “Det är bara att byta ut, de 

är så otroligt energieffektiva…”. Sakkunnig 2 talar dock om problem med FTX-system vilket 

även sakkunnig 4 nämner och uppger att det berör både FTX och FX. 

 

Högberg et al. (2009) förklarar att åtgärder för energieffektivitet kan delas in i tre kategorier; 

minimera transmissionsförluster från klimatskalet, återvinna energi och begränsa 

energiförbrukningen. Studiens resultat visar att de lönsamma energiinvesteringarna finns 

inom alla dessa kategorier men särskilt inom kategorin återvinning av energi 

(värmeåtervinning). Inom kategorin minimera transmissionsförluster från klimatskalet visade 

resultatet flera olika lönsamma investeringar som exempelvis byte av fönster och 

tilläggsisolering av vind. Inom den sista kategorin som innebär att begränsa 

energiförbrukningen framstår informationsinsatser (som ska göra hyresgästerna medvetna om 

energiförbrukningen) och injusteringar som lönsamma investeringar. Det är framförallt i 

kategorin begränsa energiförbrukningen som stor potential finns.  Resultatet visar att med 

enkla medel som informationsinsatser och injusteringar kan energiförbrukningen minska 

avsevärt.   

 

Resultaten i denna studie finner således stöd i teorin om att värmeåtervinning och 

injusteringar ofta är lönsamma investeringar samt att typ av investering påverkar 

lönsamheten. Vilken typ av investering som är mest lönsam beror på ett flertal olika faktorer 

såsom marknadsförutsättningar och byggnadens förutsättningar.  
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4.2 Kalkylmetoder 

Tabellen nedan visar de vanligaste kalkyleringsmetoderna för fastighetsbolagen vid 

energiinvesteringar. 

 

Företag Kalkylmetod 

Företag A NPV, IRR, LCC 

Företag B LCC, Återbetalningsmetoden 

Företag C LCC, Återbetalningsmetoden 

Företag D NPV, annuitet, IRR, LCC, 

Företag E NPV, annuitet 

Företag F NPV, LCC 

Företag G LCC, Återbetalningsmetoden 

Tabell 4.2 Kalkylmetoder 

 

Resultatet i tabellen ovan visar att LCC är den vanligaste metoden bland företagen och 

används av sex av sju företag. Därefter är NPV den mest förekommande metoden och 

används av fyra företag. Detta resultat stämmer delvis överens med Sandahl och Sjögren 

(2003) som kom fram till att NPV är den allra vanligaste metoden i fastighetsbranschen och 

används av mer än 50 procent av de svenska företagen. En liknande fördelning kan ses i 

resultatet där fyra av sju företag använder NPV (57 procent). NPV är den mest lämpade 

metoden vid investeringar enligt finansiella teoretiker, menar DeCanio (1998). Detta skiljer 

sig från vad majoriteten av respondenterna på fastighetsbolagen anser, de gör bedömningen 

att LCC är den mest lämpade metoden vid kalkylering av energiinvesteringar. LCC-metodens 

lämplighet vid beräkning av energiinvesteringar bekäftas av de sakkunniga samt Marszal och 

Heiselberg (2011). De sakkunniga förklarar att LCC är vanligare speciellt bland större företag 

och fortsätter att användas i högre utsträckning än tidigare, vilket även Bagg (2013) kommit 

fram till och förklarar att den bakomliggande orsaken är stigande energipriser.  
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Det finns en stor variation gällande användningen av de övriga kalkyleringsmetoderna. IRR är 

en vanlig metod enligt Sandahl och Sjögren (2003) samt Brunzell et al. (2013), men används i 

denna studie endast på två företag (A och D). IRR används dock tillsammans med NPV av 

bådadera företagen. Enligt Tulvinschi (2014) ger detta en bättre grund för investeringsbeslut 

än om de används var för sig. Personerna på företag D och E förklarar att de beräknar annuitet 

för att kunna jämföra investeringar med olika livslängder. 

 

Tre av företagen (B, C, och G) använder både återbetalningsmetoden och LCC. Personerna på 

företag A och D påpekar att återbetalningsmetoden brister i att ta hänsyn till kalkylränta vilket 

bekräftas av Hillier (2013). Enligt sakkunnig 2 och 3 är återbetalningsmetoden mer vanlig 

bland mindre företag, vilket stämmer överens med vad Graham och Harvey (2001) samt 

Holmén och Pramborg (2009) hävdar. Sakkunnig 2 och 3 anser att kalkylmetod bland företag 

varierar. Deras uppfattning är att större fastighetsbolag oftast använder LCC eller någon form 

av nuvärdesmetod. LCC är den mest lämpade metoden för att beräkna energiinvesteringar och 

blir allt vanligare bland fasighetsbolag, anser sakkunnig 2 och 3. Sakkunnig 4 förklarar att 

många fastighetsbolag varken kalkylerar eller utvärderar energiinvesteringarna. “... de flesta 

räknar inte alls” klargör sakkunnig 4. Sakkunnig 1 förklarar att företagen räknar ”enkelt” med 

bland annat återbetalningsmetoden och jämför internräntan med investeringens ränta.  

 

Sakkunniga 2, 3 och 4 anser att många fastighetsbolag inte har tillräcklig kompetens för att 

kalkylera för och besluta om energiinvesteringar. Sakkunnig 4 berättar att “… här finns en 

kunskapsbrist om affärsmodeller. Man måste ge fler exempel, söka sig mer kunskap. Det finns 

modeller men jag tror att de måste spridas, implementeras och att kunskapen måste öka om 

dem”. Kumbaroğlu och Madlener (2012)  anser att det finns många brister i 

investeringskalkylering vid energiinvesteringar, ofta ignoreras väsentliga osäkerhetsfaktorer 

som energipriser. Att döma av resultatet är LCC den mest lämpade metoden vid kalkylering 

av energiinvesteringar, eftersom det är en metod som tar hänsyn till flest faktorer och ligger 

närmast verkligheten.  Det förekommer även en kunskapsbrist kring kalkylering av 

energiinvesteringar.  

 

Alla medverkande fastighetsbolag är relativt stora och tre av dem använder ändå 

återbetalningsmetoden. Dessa företag använder dock även LCC som kalkyleringmetod och 

påpekar att de inte använder återbetalningsmetoden i någon större utsträckning. Buys et al. 

(2011) anser att om en LCC-analys görs, istället för en enkel återbetalningssmetod, kan det 
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leda till betydligt bättre bedömning och beslut för energieffektiviseringar. Sakkunnig 3 

förklarar att den förväntade lönsamheten för investeringarna beror mycket på hur företaget 

kalkylerat att det vore önskvärt att fastighetsbolag använder sig av kalkylmetoder som visar 

ett resultat så nära verkligheten som möjligt. “Om de räknar med paybackmetoden så är det ju 

stor skillnad om man jämför med LCC-metoden vilka resultat man får. Och jag skulle säga att 

LCC och nettonuvärdesmetoden ligger närmare verkligheten.“ anser sakkunnig 3. 

  

Fjertorp (2010) anser att det är viktigt att använda lämpliga kalkylmetoder så att varje 

investering kan analyseras och så att företagen kan få fram de bästa investeringsalternativen. 

Vid kalkylering är det viktigt att beakta flertalet delar såsom in- och utbetalningars storlek, 

när de inträffar, tidsvärdet på dessa, göra in- och utbetalningarna jämförbara, ta hänsyn till 

inlåningsränta samt företagets internränta, investeringens risk och alternativa investeringar 

(ibid). Resultatet och teorin tyder således på att återbetalningsmetoden är en mindre lämplig 

metod eftersom många energiinvesteringar bör genomföras med ett långsiktigt perspektiv och 

därför att hänsyn bör tas till nuvärden och kassaflöden efter att investeringen är återbetald. 

Företag som använder återbetalningsmetoden väljer förmodligen bort lönsamma investeringar 

på grund av ett kortsiktigt synsätt och avkastningskrav. Fastighetsbolagen ska inte använda 

sig av en viss kalkylmetod med motiveringen att de är enkla, utan de bör snarare använda den 

metod som är mest lämpad för projektet.  

   

Enligt Sandahl och Sjögren (2003) kan ett för stort fokus på att maximera aktieägarvärdet 

inverka på vilken kalkyleringsmetod som används, exempelvis om NPV eller 

återbetalningsmetoden används. Detta skulle kunna vara en förklaring till skillnaderna i 

användningen av NPV och återbetalningsmetoden. 

 

Sammanfattningsvis använder sig fastighetsbolagen av en liknande fördelning av 

kalkylmetoder som redovisas i teorin i tidigare kapitel. Resultatet visar att alla undersökta 

fastighetsbolag använder sig av flera olika metoder, vilket kan leda till bättre beslutsunderlag 

och utvärdering.  
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4.3 Avkastningskrav och kalkylränta  

 

Alla fastighetsbolag har en generell internränta för kalkylering av alla typer av investeringar, 

resultatet redovisas i tabellen nedan. 

 

Företag  Internränta Differentierade räntor 

Företag A  
 5-7 % Ja, olika lägen 

Företag B  
4,5-7 % Ja, olika lägen 

Företag C  
4,5-5 % Nej 

Företag D  
4,25-6,8 % Ja, olika lägen 

Företag E  
5-7 % Nej 

Företag F  
6 % Nej 

Företag G  
5 % Nej 

Tabell 4.3 Kalkylränta 

 

 

Ur tabellen ovan kan det även utläsas att kalkylräntorna hos företagen varierar något, mellan 

4,25 procent till 7 procent. Brown et al. (2013) beskriver att 5 procent utgör en realistisk 

avkastningsränta för kalkylering när det gäller fastighetsägare med ett långsiktigt perspektiv. 

Resultatet i studien visar en genomsnittlig kalkylränta för företagen på 5,5 procent. Den 

genomsnittliga räntan ligger således nära den enligt Brown et al. (2013) realistiska räntan för 

energiinvesteringar.  

 

Företagen har generella internräntor som används vid energiinvesteringar. Endast tre av 

företagen (A, B och D) har differentierade räntor beroende på risken för investeringen och 

dessa styrs av olika lägen på orten, exempelvis är risken lägst i stadskärnan och där kan lägre 

avkastning tillåtas. Företag A:s ekonomichef kräver dock en högre avkastning på mer 

riskfyllda projekt som exempelvis vid ny obeprövad teknik. Sakkunnig 3 hävdar att företagen 

anser att det är för invecklat att räkna med olika räntor och att de gärna vill göra det enkelt för 

sig. 
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Inget av fallföretagen har olika räntor för varje enskilt projekt med hänsyn till projektets 

specifika risk. Enligt DeCanio (1998) bör investeringarna ha olika räntor eftersom 

avkastningen är specifik för projektets risk och inte företagets. Avkastningen ska spegla 

investeringens risk (Keeris, 2008). Förväntade framtida intäkter och värdeökning av 

fastigheten är ytterligare faktorer som bör tas i konsideration när investeringens avkastning 

fastställs (Keeris och Landbroek, 2009).  Fastighetsbolagen verkar således inte ta hänsyn till 

nyss nämnda riskfaktorer eftersom de kalkylerar med en och samma ränta för alla typer av 

investeringar. Företagen bör ha mer differentierade räntor anpassade efter projektets risk, 

eftersom det blir mer rättvisande när de jämför investeringarna och är en viktig del vid 

beräkning av projekten.  

 

Högberg et al. (2009) beskriver hur fastighetsbolag prioriterar olika gällande avkastning och 

genomförande av energiinvesteringar. Resultatet visar att det finns råder delade meningar 

angående detta, vissa fallföretag prioriterar avkastning och andra prioriterar 

energibesparingar. Respondenten på företag A beskriver att de väljer investeringar utifrån 

vilka som ”lyfter mest energi”. Vilken ambition företagen har påverkar lönsamheten för 

investeringarna på sikt.  

 

Malatji et al. (2013) anser att felspecificerade energibesparingar kan påverka lönsamheten för 

investeringarna. Detta bekräftas av respondenterna på företag A och G som menar att 

felräkning av projekten utgör en orsak till varför investeringarna inte blir så lönsamma som 

förväntat. Vidare anser respondenten på företag F att beroende på vad man sätter för livslängd 

på investeringarna kan man uppnå olika grader av lönsamhet. Sakkunnig 4 bedömer att 

företagen brister i beräkning och utvärdering av investeringarna. Sakkunnig 3 anser att 

internräntan är det som påverkar investeringarnas lönsamhet mest.  

 

Resultaten från denna studie skiljer sig från tidigare forskning och teorier om huruvida 

avkastningskrav på investeringar bör fastställas. Dessa resultat bekräftar att lönsamheten för 

investeringarna påverkas av hur avkastningkraven fastställs. Osäkerhetsfaktorer leder till en 

avsaknad av lämplig investeringsavkastning förklarar Fuerst och McAllister (2011).  Detta 

kan vara en orsak till varför företagen använder en generell ränta.  

 

4.4 Energipriset  

Alla respondenter på företagen hävdar att energipriset är en faktor som påverkar lönsamheten 

för energiinvesteringar, dels genom att det påverkar hur stor energibesparingen blir i kronor 
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och dels genom att det innebär en osäkerhetsfaktor vilket ses som en risk ur 

investeringssynpunkt. Att energipriset påverkar lönsamheten för investeringar har starkt stöd i 

tidigare forskning (Kumbaroğlu och Madlener, 2012; Amstalden et al., 2007; Åberg et al., 

2012; Malatji et al., 2013).  

 

Respondenter på tre företag (A, B och F) tar upp att stora fastighetsbolag påverkar 

fjärrvärmepriset. Malatji et al. (2013) menar att energiprishöjningar ger stora 

kostnadsbesparingar som leder till kortare återbetalningstider för investeringsprojekt. 

Respondenterna på företag A, B och F beskriver att när stora fastighetsbolag genomför stora 

energiinvesteringar kan en bakslagseffekt uppstå som innebär att fjärrvärmebolagen höjer 

priserna på grund av minskad efterfrågan. På företag F beskriver respondenten att “... ju bättre 

vi blir på det här inom hela branschen, desto mer måste de ju höja priserna. För de har ju 

också avkastningskrav”. Resultatet visar att energiprishöjningar normalt sett påverkar 

lönsamheten positivt men när höjningarna är en effekt av energieffektivisering kan det dock 

inte ses som en ökad lönsamhet för investeringarna. Dessa prishöjningar skulle inte ha skett 

om investeringen inte genomförts. Detta resulterar snarare i att lönsamheten försämras för 

investeringarna. Sakkunnig 2 tar också upp detta problem och menar på att företagen är rädda 

för att de lägger mycket kapital på investeringarna och att energibolagen sedan höjer priserna. 

Lind (2012) beskriver att denna problematik har förekommit i flera fall i Sverige då 

kommunen äger fjärrvärmeföretaget och där priserna höjs när energiförbrukningen minskar. 

Vidare förklarar han att sådana åtgärder minskar incitamentet för fastighetsbolagen att 

investera i energieffektivitet.  

 

Sakkunnig 2 förklarar att det krävs tydliga spelregler kring detta och att energibolagen 

behöver hitta nya marknader för att inte vara beroende av fastighetsbolagen på orten. Detta 

resonemang verkar högst troligt. Respondenten på företag A förklarar att prishöjningarna av 

fjärrvärme kan leda till att fastighetsbolagen väljer andra alternativ. En lösning enligt 

Björkqvist et al. (2010) är att tariffen bör innehålla en fast och en rörlig del för att minska 

problemet. Detta skulle kunna motverka problemet om fastighetsbolagen kan förhandla om 

marginalerna samt prisnivåerna i framtiden. Detta skulle kunna minska den osäkerhet som 

tycks finnas och motverkar energiinvesteringarna och dess lönsamhet. 

 

Sakkunnig 1 uppger att energipriserna är en osäkerhetsfaktor som påverkar förväntad 

lönsamhet, vilket även bekräftas av sakkunnig 2. Till skillnad från sakkunnig 3 som hävdar att 



55 

 

energipriserna inte påverkar investeringarna mycket idag och att man kan kalkylera med 0 

procents ökning. Sakkunnig 4 förklarar att energipriset i sig är en osäkerhet eftersom man inte 

vet hur det kommer att utvecklas och förklarar att “... det är ingen som vet, den där prognosen 

är ju just en prognos. Det är ändå stor osäkerhet i energipolitiken.“ 

 

Sakkunnig 2 och respondenten på företag A menar att kalkylerad energiprisförändring har stor 

inverkan på den förväntade lönsamheten för investeringen. En för högt kalkylerad 

energiprisökning gör att investeringar kan förväntas bli mer lönsamma än det verkliga fallet. 

Energiprisökningen bör kalkyleras realistiskt så att den förväntade lönsamheten inte blir högre 

än utfallet. Kalkyleringen bör baseras på verklig och aktuell riskbedömning och inte genom 

en generell procentsats.  

 

 

4.5 Intressenter  

Resultatet visar att vilka investeringar som genomförs påverkas främst av lönsamheten för 

projekten men även av företagens intressenter. Fastighetsbolagens ägare fastställer 

avkastningskrav och energimål, vilket direkt påverkar investeringarnas lönsamhet och vilka 

som genomförs. Högberg et al. (2009) förklarar att fastighetsbolag som får direktiv från 

ägarna i högre grad kommer att energiinvestera, vilket stämmer överens med denna studies 

resultat som visar att alla företag har ägardirektiv gällande energimål. Alla fastighetsbolag tar 

hänsyn till intressenternas åsikter, vilket är viktigt för företagets långsiktiga lönsamhet.  

 

Majoriteten av respondenterna på företagen anser att det är svårt att säga vilken 

intressentgrupp de tar mest hänsyn till när det gäller energiinvesteringar, eftersom det innebär 

ett samspel. Respondenten på företag G anser att inte finns några genvägar och förklarar att 

verksamheten är baserad på kunderna och uttrycker att “Det finns ingen genväg till att skippa 

den ena och satsa mer på den andra [...] det är ett samspel.” Energiinvesteringar gynnar både 

hyresgästerna och aktieägare; hyresgäster genom begränsade hyreshöjningar och aktieägare 

genom minskade kostnader och högre lönsamhet. 

 

Morrissey et al. (2014) anser att värdet från energiinvesteringar kan bli ojämnt fördelat över 

olika intressentgrupper. Enligt Driessen och Hillebrand (2013) är det viktigt för företag att 

försöka ta tillvara på så många intressenter som möjligt, då det kan leda till ökade finansiella 

vinster. Resultatet från denna studie visar att det hos vissa företag finns ett större fokus mot 

aktieägarna. Ett för stort fokus mot aktieägarna kan inverka på vilken kalkylmetod som 
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används (Sandahl och Sjögren, 2003). Värdet från investeringarna bör fördelas jämnare 

mellan intressenterna och fastighetsbolagen bör ta hänsyn till så många intressenters intressen 

som möjligt. 

 

Intressentdimensionen innebär enligt Dahlsrud (2008) ett samspel mellan företaget, anställda, 

leverantörer, kunder och samhället. Ett likartat resonemang kan ses i resultatet eftersom 

flertalet respondenter på företagen poängterar att hänsyn till intressenter innebär ett samspel 

mellan ägare och hyresgäster. Respondenterna på företag B påpekar att energiinvesteringarna 

gynnar (i form av arbetstillfällen) deras entreprenörer och leverantörer. På företag B förklarar 

de vidare att de genom vissa miljöprojekt försöker skapa en ökad miljömedvetenhet både 

bland hyresgäster och i samhället. Flera företagsrespondenter har nämnt brukarbeteendet och 

att man med enkla medel som informationsinsatser kan minska energikostnaderna.  

 

Respondenterna på fem företag (C, D, E, F och G) förklarar att även hyresgästernas 

brukarbeteende kan påverka lönsamheten i energiinvesteringar. Två respondenter (på företag 

B och E) tar upp vakansgrad som något som påverkar lönsamheten. Vidare anser de på 

företag B, C och F att ny teknik påverkar och en person på företag B menar att kunskapen hos 

entreprenörer och konsulter påverkar lönsamheten för investeringarna.  

 

Respondenterna på fyra företag (A, D, E och F) förklarar att energiinvesteringar gynnar deras 

hyresgäster genom begränsade hyreshöjningar. Personen på företag A anser att “Det ska inte 

belasta hyresgästerna när man håller på med energihushållning”.  

 

En utmaning med energieffektivitetsprojekt är enligt Morrissey et al. (2014) att bibehålla 

tillräckligt med värde för intressenterna. Företagsryktet stärks av energiåtgärder hävdar 

Morrissey et al. (2014) som även förklarar att det signalerar socialt ansvar och 

miljömedvetenhet. De anser att dessa immateriella värdeökningar kan ge en minskning av 

riskpremier och ökat fastighetsvärde i längden. Energiinvesteringar kan ha en positiv 

påverkan på företagets värde och avsaknaden av dem kan missgynna företagets intressenter 

(Thompson och Ke, 2012). Banfi et al. (2008) anser att hänsyn bör tas till företagets 

intressenter vid beslut om investeringar. Sakkunnig 4 förklarar att det finns en stor spridning 

gällande hur mycket hänsyn fastighetsbolag tar till intressenter när de energiinvesterar. Vidare 

anser personen att vissa företag inte alls tar tillräcklig hänsyn till intressenter. Företagen i 
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denna studie gör klokt i att ta stor hänsyn till deras intressenter, eftersom det bidrar till ett gott 

företagsrykte.  

 

Enligt Banfi et al. (2008) bör fastighetsbolagen ha ett mer långsiktigt perspektiv. Zalejska-

Jonsson et al. (2012) förklarar att fastighetsbolagen numera tänker mer långsiktigt, vilket kan 

ses av resultatet i denna studie där företagen generellt sett har ett långsiktigt perspektiv. 

Förklaringen till detta kan ligga i att studien innefattar större fastighetsbolag som utgår från 

att de ska äga fastigheterna en lång tid framöver. Popescu et al. (2012) anser att eftersom 

fastighetsbolag måste agera i enlighet med social hållbarhet är energieffektivitet en 

nödvändighet och inte ett alternativ. Detta stämmer väl överens med resultatet eftersom alla 

fastighetsbolag energieffektiviserar och ser det som ett ofrånkomligt krav.  

 

4.6 Institutionella faktorer 

Den tvingande isomorfismen innebär de formella och informella påtryckningar och krav som 

ställs av samhället, viktiga intressenter och andra företag (DiMaggio och Powell, 1983). 

Resultatet visar att både formella och informella påtryckningar påverkar 

energiinvesteringarnas lönsamhet. Formella påtryckningar i form av bevarandekrav, 

avkastningskrav, miljömål, ekonomiska incitament och lagar påverkar även vilka slags 

investeringar som genomförs. Ekonomiska incitament för specifika investeringar styr 

företagens beslut. Dock finns i dagsläget inga ekonomiska incitament för energiinvesteringar 

förrutom energikartläggning. De informella påtryckningarna innebär exempelvis att ta hänsyn 

till hyresgästernas komfortnivå och företagets vilja att visa miljöhänsyn.  

 

Respondenten på företag G påpekar att lagar, förordningar och skatter påverkar lönsamheten 

för energiinvesteringar. Respondenten på företag C beskriver att bevarandekrav, 

myndighetsresurser och taxa-utformningar påverkar investeringar och lönsamheten för dessa. 

Detta stödjs av befintlig teori om hur insitutionella faktorer påverkar företag. Hur länge 

fastigheterna förväntas att förvaltas av företagen påverkar lönsamheten för investeringarna 

förklarar personen på företag G och påpekar att de bolag som har ett kortsiktigare perspektiv 

kräver högre avkastning.  

 

Majoriteten av de sakkunniga förklarar att det behövs någon typ av incitament för att öka 

energiinvesteringar. Idag saknas ekonomiska incitament för företagen att ta del av gällande 

investeringar i energieffektivitet. Sakkunnig 2 förklarar att företagen verkar vänta på att någon 
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form av ekonomiskt incitament ska komma och att det kan bli en orättvis fördelning genom 

att de som eftersatt sitt underhåll kan vinna på det. Problemet, hävdar sakkunnig 4, är att 

företagen använder medlen på fel sätt ”... för oftast går det till investeringar som ändå hade 

gjorts. Eller så går det till investeringar som ändå är lönsamma“. Det är uppenbart att det 

behövs ett klargörande över hur de nationella målen ska uppnås samt om det kommer att 

utvecklas något ekonomiskt styrmedel, att inte väntan får motsatt effekt på 

energiinvesteringar. EU-målen kommer även fortsättningsvis innebära starka formella 

påtryckningar i framtiden. 

 

Den härmande isomorfismen innebär enligt DiMaggio och Powell (1983) att företagen inom 

en viss bransch imiterar varandra. Bland de undersökta fallföretagen kan vi inte finna att 

företagen imiterande varandra i någon större utsträckning när det kommer till 

energiinvesteringar. En förklaring kan vara att det är ett komplext område där 

förutsättningarna är olika för företagen. Ett visst stöd för den normativa isomorfismen kan ses 

i resultatet eftersom då kunskapsnivån ökar bland de anställda främjas genomförandet av 

energiinvesteringar. En bättre kunskapsnivå inom kalkylmetoder skulle ge en mer rättvis bild 

över investeringarnas lönsamhet.  

 

4.7 Marknadshinder och marknadsmisslyckanden  

Vilket det största marknadshindret mot energieffektivitet är besvarar respondenten på företag 

A att “Det är en fråga som ställts i 30 år och är svår att svara på”. Alla respondenter på 

företagen anser att brist på kunskap råder och är ett marknadsmisslyckande för 

energiinvesteringar. På tre företag (A, D och G) anser de att kunskapsbrist är det största 

marknadsmisslyckandet och hindret. Personen på företag A uttrycker att “... som vanligt i 

fastighetsbranschen så lämnar man inte över de erfarenheter man har, utan man börjar om 

och så ska man göra samma misstag igen”. Även sakkunnig 2, 3 och 4 förklarar att brist på 

kompetens är det största marknadsmisslyckandet mot energiinvesteringar. Sakkunnig 3 

förklarar att generellt sett är bristande information det största marknadsmisslyckandet som 

består av kunskapsbrist och problem med informationshämtning.  

 

Resultatet får stöd av teorin där flera studier påtalar att otillräcklig information och bristande 

kompetens är marknadsmisslyckanden (Hsu, 2014; Bonde, 2012; Tommerup och Svedsen, 

2006; Entrop et al., 2010). Bonde (2012) samt Tommerup och Svendsen (2006) påpekar att 

brist på kompetens är ett marknadsmisslyckande som förklarar varför investeringar uteblir. 
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Det är uppenbart att det existerar ett marknadsmisslyckande som till stor del beror på 

bristande kunskap och kompetens, vilket fastighetsbolagen är medvetna om. Entrop, 

Brouwers och Reinders (2010) påpekar också att det finns knapphändigt med information 

tillgänglig om de finansiella fördelar som energibesparande investeringar kan ge. Zalejska-

Jonsson et al. (2012) hävdar att genom ökad energieffektivisering kommer kunskapen och 

erfarenheten på sikt att förbättras. Bakomliggande orsaker till kunskapsbristen kan vara att 

energieffektiviseringar är ett relativt nytt område och att det finns många osäkerheter kring 

detta. Det kan ses som uppenbart att det existerar ett marknadsmisslyckande. 

 

Sakkunnig 4 anser att osäkerhet kring ny teknik är ett marknadshinder. För att minska 

marknadsmisslyckanden och hinder behöver fastighetsbolagen dra lärdomar av varandra och 

dela erfarenheter förklarar sakkunnig 2, 3 och 4. Vidare påpekar sakkunnig 2 att “... det 

behöver ju inte bara vara de lyckade utan också de fall där de inte lyckas, det är lika 

värdefullt”. 

 

På tre företag (B, C och E) anser de dock att personalresurser utgör det största hindret för 

dem. Att begränsade personalresurser utgör ett hinder påpekar även personerna på företag A 

och D. Majoriteten av respondenterna konstaterar att lönsamma investeringar uteblir på grund 

av företagens ekonomi. Varje år ska budgeten täcka olika investeringar och underhåll, inte 

bara energiinvesteringar, förklarar de på företag B och E. 

 

Respondenten på företag C beskriver att bevarandekrav, myndighetsresurser (exempelvis 

långa bygglovstider) och taxa-utformningar kan utgöra marknadshinder. Vidare anser 

respondenten att det finns en risk med ny obeprövad teknik som också kan påverka. På 

företag F påpekar respondenten att det behövs någon i företaget som uppmuntrar och arbetar 

för energieffektiviseringarna och att brist på intresse kan utgöra ett marknadsmisslyckande. 

Sakkunnig 2 förklarar att väntan på incitament från staten hindrar fastighetsbolag från att 

genomföra investeringarna; “... det behövs någon typ av incitament, det är jag övertygad 

om...”. Detta instämmer sakkunnig 3 och 4 i. Sakkunnig 4 menar att “... där det finns hinder 

och problem behövs det styrmedel och incitament för att öka kunskapen”.  

 

Resultatet tyder på att kunskapsbristen finns både inom kalkylering av investeringar men även 

beträffande vilka investeringar som är lönsamma. Sakkunnig 4 förklarar att cirka 90 procent 

av alla flerbostadshus saknar återvinning i ventilationen och därmed finns en stor potential. 
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Arbetet med energieffektivisering har pågått länge inom alla sektorer men stor potential 

återstår (SOU, 2008). Resultatet i denna studie visar att några företag har arbetat väldigt länge 

med energieffektivisering.  För dessa företag finns inte samma potential som för företag som 

arbetat en kortare tid. Respondenterna på företag B konstaterar att det för dem är mycket 

svårare att uppnå miljömålen genom minskad energianvändning i jämförelse med de företag 

som nyligen börjat, eftersom alla företag utgår från samma basår. Personerna på företag B 

förklarar vidare att miljömålen blir mindre rättvisa på grund av olika förutsättningar på orten. 

Hur miljövänlig fjärrvärmen och elproduktionen är skiljer sig mellan orter och personerna 

beskriver att “... det man glömmer i Sverige när man ställer de här kraven är att det ser helt 

olika ut på olika orter vad man har för bränslemix i fjärrvärmen…”. 

 

Högberg et al. (2009) förklarar att bland annat fastighetsbolagens ekonomiska ställning, 

renoveringsbehov på beståndet och uthyrningsnivå på bostäder väsentligt påverkar 

investeringars genomförande.  

 

Att företagens ekonomiska ställning påverkar i vilken grad energiinvesteringar utförs stöds av 

flera andra forskare (Thompson och Ke, 2012; Nässén och Holmberg, 2005). Thompson och 

Ke (2012) hävdar att företag med god kapacitet mer benägna att investera i energieffektivitet. 

Respondenterna på sex fallföretag uppger att brist på kapital kan hindra företag från att 

genomföra lönsammma energiinvesterngar. Ett fastighetsbolag påpekade att på grund av hög 

belåningsgrad hindras investeringar i energieffektivitet. De förklarar att de finns lönsamma 

investeringar som de inte genomför, eftersom budgeten inte tillåter det. Detta kan bekräftas av 

DeCanios (1994) teori om intern och extern finansiering som hinder. De företag som påpekat 

att de har god ekonomi verkar vara de som har gjort mest investeringar i energieffektivitet. 

Detta kan även vara en förklaring till varför resultatet skiljer sig beträffande vilka 

investeringar som genomförts och ansetts lönsamma. 

 

Företag E och A förklarar att renoveringsbehov påverkar i vilken grad fastighetsbolagen kan 

energiinvestera. Det finns just nu ett stort renoveringsbehov av fastigheterna från 

miljonprogrammet och mycket underhåll är dessutom eftersatt. Därmed kan det konstateras 

att fastighetsbolag med höga andelar fastigheter från miljonprogrammet har svårare att 

fokusera på energiinvesteringar därför att mycket kapital går till att underhålla 

bostadsbeståndet. 
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Johansson et al. (2011) förklarar att uthyrningsnivån på lägenheter i flerbostadshus påverkar i 

vilken grad företag investerar i energieffektivitet. Detta verkar stämma överens med resultatet. 

Två respondenter på fallföretagen klarlägger att de på grund av ökad uthyrningsnivå kan 

investera i energieffektivitet mer än tidigare och att uthyrningsnivån påverkar lönsamheten. 

Vissa företagsrespondenter tar upp att de tidigare har haft problem med vakanser och att detta 

i hög grad påverkade ekonomin och därmed investeringars genomförande. Vidare påvisar 

resultatet att inget företag hindras av detta idag, eftersom företagen talar om bostadsbrist 

snarare än vakanser. Det existerar troligtvis ett samband; om höga vakanser påverkar 

lönsamheten negativt kommer detta resultera i att fastighetsbolagen inte energiinvesterar i 

samma utsträckning.  

 

Starkt stöd finns således för Högberg et als. (2009) teori om att dessa tre faktorer påverkar i 

vilken grad energiinvesteringar genomförs. Det kan även tyda på att brist på tid och 

personalresurser är hinder.  

 

Ingen av företagsrespondenterna nämnde delade incitament som något marknadshinder mot 

energiinvesteringar, dock påpekade sakkunnig 3 att det kan utgöra ett marknadshinder. Detta 

resultat var väntat eftersom företagen är mer benägna att få ner energiförbrukningen vid 

varmhyra eftersom företagen står för kostnaden. På företag D förklarar en respondent att om 

kallhyror skulle införas skulle energieffektiviseringen avstanna, vilket bekräftas av teorin med 

delade incitament.  

 

4.8 Skiljaktigheter i resultatet 

Att döma av resultatet är lönsamheten för energiinvesterigar beroende av flera olika faktorer. 

Både respondenter på företag och sakkunniga poängterar att lönsamheten, förutom klimat och 

ort, även påverkas av de olika marknadsförutsättningarna som finns mellan orter. Samtidigt 

som det finns olikheter mellan ort finns det även olikheter bland byggnaderna. Byggnaders 

utformning och särdrag, som exempelvis miljonprogrammet, påverkar förutsättningarna för 

lönsamma investeringar. En respondent (på företag B) förklarar dessutom att det inte är 

självklart att alla hus från miljonprogrammet är högförbrukande, utan att det beror helt på hur 

fastighetsägarna har skött underhållet. Lönsamheten beror alltså inte enbart på byggnadstyp, 

utan även på vilka underhållsåtgärder som är utförda i byggnaderna. Eftersom studien 

avgränsat till vilka investeringar som upplevs varit lönsamma under de 10 senaste åren, kan 

resultatet bli missvisande genom att företagen tidigare än så investerat i lönsamma projekt. 
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Exempelvis om ett företag har utfört vindsisolering på beståndet för mer än 10 år sedan 

påverkar det vilka investeringar de anser varit lönsamma under de senaste åren. Även i vilken 

utsträckning fastighetsbolagen energieffektiviserat tidigare, påverkar vilka åtgärder de 

genomfört de senaste åren och idag anser varit lönsamma. 

 

Alla medverkande fastighetsbolag har byggnader från miljonprogrammet, dock skiljer sig den 

procentuella mängden av dem bland bolagen. Respondenter på flera av företagen berättar att 

mycket underhåll på miljonprogrammen är eftersatt, vilket innebär att prioriteten ligger på att 

underhålla dessa. Högberg et al. (2009) förklarar att de fastighetsbolag som har ett stort 

bestånd från miljonprogrammet eller har svårigheter ekonomiskt inte kommer att göra stora 

investeringar i energieffektivitet. En sista faktor som kan påverka vilka investeringar som 

anses lönsamma är vilken beräkningsgrund företagen använder för att kalkylera för 

investeringarna och även i vilken utsträckning investeringarna utvärderas.  
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4.9 Sammanfattning  

I figuren nedan redovisas de faktorer som påverkar lönsamheten för energiinvesteringar. En 

sammanfattande text beskrivs för varje faktor.  

 

 

 

Figur 4.1 Sammanfattning energiinvesteringars lönsamhet 

 

Figuren ovan visar hur lönsamheten för en energiinvestering påverkas av olika faktorer som 

typ av investering, kalkylmetoder, avkastningskrav och energipriser, intressenter samt 

institutionella faktorer.  

 

Vilken typ av investering som är mest lönsam beror på flertalet olika faktorer såsom 

marknadsförutsättningar och byggnadens förutsättningar. Resultaten från denna studie finner 

stöd i teorin om att värmeåtervinning och injusteringar ofta är lönsamma investeringar samt 

att typ av investering påverkar lönsamheten. Värmeåtervinning är den mest lönsamma 

investeringen anser sex av sju respondenter på företagen, varav fem av dessa anser att det är i 

form av FX-system. Även injusteringar för att minska tillförd värme och tilläggsisolering av 

vind anses varit väldigt lönsamt. Vilken typ av investering som fastighetsbolaget genomför är 

direkt avgörande för hur hög lönsamhet som kan nås.  

Energiinvesteringars 
lönsamhet 

för fastighetsbolag 

Typ av 
investering 

Kalkylmetoder 

Energipriset Avkastningskrav
och kalkylränta 

Institutionella 
faktorer 

Intressenter 
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LCC är den vanligaste kalkylmetoden bland de undersökta företagen och används av sex av 

sju företag. Därefter är NPV den mest förekommande metoden som används av fyra företag. 

Användningen av olika kalkylmetoder stämmer någorlunda överens med teorin. Vilken typ av 

kalkylmetod som används påverkar den förväntade lönsamheten för investeringarna, där 

nuvärdesmetoder ligger närmast verkligheten och återbetalningsmetoden längre ifrån. Bland 

de övriga kalkylmetoderna (IRR, återbetalningsmetoden och annuitetsmetoden) fanns en 

större variation i användningen. Fastighetsbolagen bör inte använda sig av en viss 

kalkylmetod med motiveringen att de är enkla, utan bör använda den metod som är mest 

lämpad för projektet.  

 

Företagens internränta var ideligen dess avkastningkrav på energiinvesteringarna där inget av 

företagen hade diffirentierade räntor beroende på investeringens risk. Dock har tre av 

företagen diffirentierad ränta beroende på fastighetens läge, vilket är kopplat till hela 

fastighetens risk. Företagens genomsnittliga internränta är 5,5 procent, vilket enligt teorin 

utgör en realistisk avkastning för fastighetsbolagen. Avkastningkravet utgör en faktor som 

påverkar vilka investeringar som genomförs och lönsamheten för dessa. Sakkunnig 3 anser att 

internräntan är den ränta som påverkar investeringarnas lönsamhet mest. Högberg et al. 

(2009) beskriver hur fastighetsbolag prioriterar olika gällande avkastning och genomförande 

av energiinvesteringar. Resultatet visar att det finns företag som prioriterar avkastning och de 

som prioriterar energibesparingar. 

 

Energipriset påverkar lönsamheten för energiinvesteringar bekräftar resultatet och teorin, dels 

genom att det påverkar hur stor energibesparingen blir i kronor och dels genom att det är en 

osäkerhetsfaktor vilket ses som en risk ur investeringssynpunkt. Att resultatet att döma 

utelämnar inte företagen energiprisets osäkerhet i kalkyleringsmodellerna. 

Energiprisökningen bör kalkyleras realistiskt så att den förväntade lönsamheten inte blir högre 

än utfallet. Kalkyleringen bör baseras på verklig och aktuell riskbedömning och inte genom 

en generell procentsats.  

 

Intressenter påverkar lönsamheten i åtskillig grad enligt vissa fastighetsbolag. Dels genom 

påtryckningar från ägare och dels genom önskemål från hyresgäster, men även hyresgästers 

brukarbeteende påverkar. Hyresgästernas brukarbeteende kan i viss grad påverka lönsamheten 

i vissa typer av energiinvesteringar. Vidare kan hyresgästernas intressen och önskemål 
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 Marknads-
misslyckanden 

Genomförande av 
energiinvesteringar 

 Marknadshinder 

påverka vilka typer av investeringar som genomförs. Energiinvesteringar gynnar både 

hyresgästerna och aktieägare; hyresgäster genom begränsade hyreshöjningar och aktieägare 

genom minskade kostnader och högre lönsamhet. Företagen bör dock enligt vår mening ta 

mer hänsyn till dess intressenter och försöka ta tillvara på så många intressenters intressen 

som möjligt.  

 

Institutionella faktorer påverkar lönsamheten i olika grad beroende på vilken typ av faktor 

som avses. Studien finner att främst den tvingande isomorfismen påverkar företagens och 

investeringarnas lönsamhet. Flera fastighetsbolag påpekar att ekonomiska bidrag påverkar 

förutsättningarna för lönsamma energiinvesteringar. Endast ett fastighetsbolag anser att 

skatter påverkar i högre grad. Bevarandekrav på byggnader, myndighetsresurser och taxa-

utformningar påverkar enligt några företag investeringarna och lönsamheten för dessa. Det 

kan konstateras att det behövs någon typ av ekonomiskt incitament för att öka 

energiinvesteringarna, de sakkunniga menar dock att det skulle innebära en viss problematik 

av utformningen gällande ekonomiska incitament. 

 

 

Figur 4.2 Sammanfattning påverkan på genomförande av energiinvesteringar 

 

Resultatet visar att marknadshinder och marknadsmisslyckanden påverkar genomförandet av 

energiinvesteringar. Det finns en medvetenhet hos alla fastighetsbolagen om den 

kunskapsbrist som existerar. Alla respondenter på företagen anser att brist på kunskap är ett 

marknadsmisslyckande för energiinvesteringar. På tre företag (A, D och G) anser de att 

kunskapsbrist är det största marknadsmisslyckandet och hindret. Av resultatet kan det 

konstateras att ekonomisk ställning, renoveringsbehov samt uthyrningsnivå påverkar 

energiinvesteringarnas genomförande, vilket även Högberg et al. (2008) hävdar.  
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5. Slutsatser  
I detta kapitel dras slutsatser utifrån studiens resultat och analys. Inledningsvis besvaras studiens 

syfte och forskningsfrågor. Vidare presenteras studiens begränsningar, bidrag och förslag till vidare 

forskning. Slutligen ges rekommendationer för studiens användbarhet. 

 

5.1 Studiens slutsatser 

Flera olika faktorer påverkar lönsamheten för och genomförandet av energiinvesteringar i 

flerbostadshus. De undersökta faktorerna som påverkar investeringarnas lönsamhet är: typ av 

investering, kalkylmetod, avkastningskrav, energipriset, intressenter och institutionella 

faktorer. Valet av kalkylmetod påverkar hur lönsam en investering förväntas vara genom att 

metoderna tar hänsyn till olika faktorer. Avkastningkrav påverkar vilka investeringar som 

genomförs och synen på lönsamheten för dessa. Energipriset är den faktor som verkar påverka 

lönsamheten mest genom att priset för energi ändras med tiden och även av ökad 

energieffektivisering. Energiprisets påverkan på lönsamheten har stort stöd i befintlig teori 

(Kumbaroğlu och Madlener, 2012; Amstalden et al., 2007; Åberg et al., 2012; Malatji et al., 

2013). Banfi et al. (2008) hävdar att hänsyn bör tas till företagets intressenter vid beslut om 

energiinvesteringar. Resultatet visar att intressenter påverkar vilka typer av investeringar som 

genomförs, vilket även kan påverka lönsamheten. Lönsamheten påverkas dels genom 

påtryckningar från ägare och dels genom önskemål från hyresgäster, men även hyresgästers 

brukarbeteende påverkar. Institutionella faktorer påverkar lönsamheten i olika grad beroende 

på vilken typ av faktor det gäller. Denna studie har inte funnit stöd för att skatter påverkar 

lönsamheten i större grad. Dock har studien funnit stöd för att ekonomiska incitament 

påverkar förutsättningarna för lönsamma energiinvesteringar.  

 

Tidigare forskning visar att det på lång sikt är lönsamt att investera i energieffektivitet (Entrop 

et al., 2010; Tommerup och Svendsen, 2006; Verbeeck och Hens, 2005). Detta bekräftas i 

denna studie: hos respondenterna på fastighetsbolagen finns en uppenbar medvetenhet om den 

långsiktiga lönsamheten i vissa investeringar, men även att det finns en kortsiktig lönsamhet i 

vissa energiinvesteringar. 

 

Studiens resultat visar att värmeåtervinning (FX), tilläggsisolering av vind, injusteringar och 

optimering samt styr och reglering har varit de företagsekonomiskt allra mest lönsamma 

energiinvesteringarna i flerbostadshus för de undersökta fastighetsbolagen. Lönsamheten 

beror inte bara på typ av investering, utan även på byggnadens förutsättningar och 

utformning. När det samlade resultatet beaktas tyder det på att värmeåtervinning (FX) tycks 
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vara den investering som gett bäst resultat för företagen, vilket har stöd i befintlig teori. 

Malatji et al. (2013) förklarar att på grund av otydliga fördelar ses åtgärder för 

energieffektivisering som investeringar som därför inte kan konkurrera med andra 

investeringar inom företaget. Detta resonemang kan inte bekräftas i denna studie eftersom alla 

företag ser positivt på energiinvesteringar och uppfattar att de mestadels är lönsamma. 

 

Teori och resultatet i denna studie tycks skilja sig till viss del beträffande vilka kalkylmetoder 

som är vanligast, då teorin stödjer NPV. Den vanligast förekommande beräkningsmetoden i 

denna studie var LCC, vilken bland de sakkunniga även tycks vara den metod som är mest 

lämpad vid kalkylering av energiinvesteringar.  

 

Högberg et al. (2009) förklarar att bland annat fastighetsbolagens ekonomiska ställning, 

renoveringsbehov på beståndet och uthyrningsnivå på bostäder väsentligt påverkar 

investeringars genomförande. Dessa faktorer bekräftas påverka genomförandet i denna studie. 

Ökad kunskap, mer utforskad teknik och ekonomiska incitament verkar vara frågor som kan 

öka genomförandet av lönsamma energiinvesteringar. Det största hindret mot genomförande 

av lönsamma investeringar i energieffektivitet är enligt denna studie bristande kunskap. 

Studien indikerar, förutom kunskapsbrist, att brist på tid och personalresurser hindrar 

företagen att genomföra lönsamma energiinvesteringar. Dessa ting benämns som 

marknadshinder och marknadsmisslyckanden.  

 

5.2 Begränsningar och metodreflektion 

En rad viktiga begränsningar bör beaktas. En målstyrd metod och en bekvämlighetsmetod 

används som urvalsinstrument. Vid beaktande av urvalsinstrumenten och det begränsade 

antalet informanter kan därför resultatet inte generaliseras till andra fastighetsbolag eller andra 

investeringar. Denna studie har enbart undersökt vilka energiinvesteringar som varit 

lönsamma för de medverkande fastighetsbolagen. Studien är begränsad till investeringar inom 

värme och ventilation, vilket innebär att fler lönsamma investeringar inom andra områden kan 

finnas. Studien är vidare begränsad till mellersta Sverige och de förutsättningar som är unika 

för just detta område. Undersökta faktorer som påverkar lönsamheten är inte uttömmande och 

därmed kan det inte uteslutas att det finns fler faktorer som påverkar lönsamheten mer eller 

mindre. Studien undersöker heller inte hur dessa faktorer påverkar lönsamheten för 

investeringarna. Enbart större fastighetsbolag undersöks vilket förmodligen har stor betydelse 
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för de resultat som framkommit i studien, i jämförelse med om både stora och små 

fastighetsbolag undersökts. 

 

En utelämnad fråga i denna studie är huruvida synen på lönsamma investeringar skiljer sig 

mellan kommunala och privata fastighetsbolag. Genom att göra en pilotstudie hade frågorna i 

intervjuguiden kunnat vara mer specifika samt kunnat utvärderas och förbättras. Därmed hade 

resultaten kunnat bli djupare och mer specifika. Fler sakkunniga från olika områden hade 

kunnat intervjuas för att få en bättre jämförande bild.  

 

5.3 Vidare forskning 

Genom denna undersökning har många frågor aktualiserats, vilka kräver ytterligare forskning. 

Denna studie kan utgöra utgångspunkten till framtida studier och skapa intresse bland 

studenter, företag och myndigheter för att undersöka saken i ett större perspektiv. Vidare 

forskning rekommenderas nationellt med kvantitativ och kartläggande karaktär inom 

lönsamma energiinvesteringar som belyser skillnader mellan olika geografiska områden och 

storlek på företag. Betydligt mer forskning krävs för att öka förståelsen och för att fastställa 

de mest lönsamma energiinvesteringarna i flerbostadshus.  

 

Det skulle vara av intresse att fastställa vilka faktorer som främst påverkar lönsamheten för 

energiinvesteringar i Sverige, hur de påverkar samt hur olika beräkningssätt kan påverka deras 

lönsamhet och realisering. Det föreslås att aktuella faktorer och beräkningssätt undersöks i 

framtida studier som innefattar alla fastighetsbolag i Sverige. Det skulle även vara av värde att 

undersöka olika alternativ till ekonomiska incitament från staten för att öka 

energiinvesteringar bland fastighetsbolag. 

 

5.4 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Bidraget är uppdelat i teoretiskt och praktiskt bidrag och ämnar till att klargöra att det 

teoretiska bidraget skall tillföra tillväxt till befintlig teori och det praktiska bidraget kan bidra 

till bättre insikt i energieffektiviseringar för fastighetsbolag.  

 

Forskningsresultaten ger flera bidrag till den befintliga litteraturen. För det första bidrar denna 

studie med att stödja den knappa forskning som finns inom lönsamma energiinvesteringar. 

Studien bekräftar teorier om att värmeåtervinning, tilläggsisolering av vind, injusteringar och 

optimering är investeringar som ofta är mycket lönsamma åtgärder. Studien bidrar även till att 
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tydliggöra vilka faktorer som påverkar lönsamheten för energiinvesteringar. Energipriset upplevs 

vara den faktor som påverkar lönsamheten mest för de undersökta fallföretagen. Resultaten 

styrker att det finns en kunskapsbrist hos fastighetsbolagen. Studien finner inget stöd för att 

delade incitament påverkar fallföretagens lönsamhet i högre grad.  NPV kan inte bekräftas 

som den vanligaste och mest lämpade metoden för att beräkna energiinvesteringar. Denna 

studie finner dock starkt stöd för att LCC är den vanligaste och mest lämpade metoden för att 

kalkylera energiinvesteringar. Studien kan användas som en teoretisk grund för vidare 

forskning inom området.  

 

Studien kan ge en generell bild beträffande energiinvesteringar och fastighetsbolag kan med 

denna studie få en större insikt i hur andra fastighetsbolag i studien arbetar med 

energiinvesteringar. Fallföretagen kan därmed få upp ögonen för sin egen verksamhet och få 

bättre möjlighet att utvärdera och förändra sin situation. Genom detta bidrar resultatet till en 

pedagogisk äkthet för fallföretagen.  

 

5.5 Rekommendationer 

Resultaten från denna studie leder till en rad viktiga slutsatser för framtida tillämpning. Ett 

antal viktiga förändringar behöver genomföras. Framförallt behöver kunskaperna gällande 

energiinvesteringar förbättras på företagen. Fastighetsbolagen bör se över sina 

beräkningsmetoder och använda den mest lämpade. Energipriser bör beaktas och uppskattas 

realistiskt vid kalkylering och beräkningen bör grundas på lokala marknadsförutsättningar. 

Det föreligger ett definitivt behov av ökad kunskap beträffande energiinvesteringar och 

utvärderingar av dessa.   

 

Det behövs även ett nationellt samarbete om vilka investeringar som bör genomföras och 

vilka resultat de kan ge, där tidigare resultat från energiinvesteringar presenteras och där 

fastighetsbolag kan utbyta erfarenheter. Inte enbart goda erfarenheter utan även fallgropar och 

andra energiinvesteringar som inte gått som förväntat är minst lika viktiga. En möjlig metod 

för att hantera denna fråga skulle kunna vara att utveckla Bebo-samarbetet och ge fler 

exempel på lönsamma åtgärder som är genomförbara på företagsnivå. Slutligen bör företagen 

i högre grad arbeta med informationsinsatser och testa fler projekt i mindre skalor. Detta för 

att se om de ger utlovad effekt och lönsamhet och för att minska risken för felräkning.  
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Zalejska-Jonsson et al. (2012) hävdar att genom ökad energieffektivisering kommer 

kunskapen och erfarenheten att förbättras. Detta gör att investeringskostnader förväntas att 

minska och därmed förbättras lönsamheten för investeringarna avsevärt. Det är därför viktigt 

att företagen fortsätter att investera i energiinvesteringar. 

 

Genom denna studie är förhoppningen att en ökad medvetenhet och tydligare bild skapas 

kring lönsamheten i energiinvesteringar för fastighetsbolagen. Vilka investeringar inom 

energieffektivitet som är företagsekonomiskt lönsamma är en avgörande fråga för 

fastighetsbolag.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

Syftet med studien 

”Syftet med denna studie är att belysa vilka energieffektiviserande investeringar inom värme 

och ventilation som har varit ekonomiskt lönsamma för fastighetsföretag under de senaste 

åren.” 

 

Bakgrundsfakta om respondenten 

Befattning i företaget 

Utbildningsbakgrund 

Antal år i företaget och i befattningen. 

 

Miljö 

Har ni några miljömål i företaget? 

     - Hur arbetar ni för att nå dessa mål?  

Är ni medvetna om 2020 målen och de kommande ändringarna om energieffektiviet i PBL? 

     - Hur påverkas ni av 2020 målen?  

     - Hur tror ni lagen som införs 2021 om nära noll-energi byggnader påverkar er lönsamhet?  

 

Investeringar inom värme och ventilation 

Berätta om företagets syn på energiinvesteringar.  

Har ni gjort några investeringar i energieffektivitet de senaste 10 åren?  

Vilka investeringar prioriteras?  

    - Varför prioriteras dessa?  

Varför genomförs inte alla lönsamma energiinvesteringar enligt er?  

När genomförs oftast energibesparande investeringar?   

 

Lönsamhet 

Hur mäter ni lönsamhet? 

Har investeringarna varit så lönsamma som förväntat?  

     - Om inte, vad har påverkat?  

Vilka energibesparande investeringar anser ni har varit mest lönsamma?  

Vilken av dessa var mest lönsam?  

Hur lönsamma har investeringarna varit?  

Är injusteringar eller större investeringar mest lönsamt? 

-Vilken ska prioriteras av de ovan?  

Vad anser ni påverkar investeringarnas lönsamhet? 

     - Vilken faktor påverkar mest? 

Använder ni investeringsmodeller?  

     - Vilken kalkylmetod använder ni? (NPV, IRR, Payback, LCC) 

Vilken är den bäst lämpade metoden? 

Vilket internränta har ni vid energiinvesteringar?  

     - Är det företagets bestämda avkastning? 

     - Har ni olika räntor vid olika projekt?  

Utvärderas investeringarna?  

Tänker ni långsiktigt eller kortsiktigt vid investeringar?  

Tar ni hänsyn till intressenter? (ägare och hyresgäster) 

- Vilken intressentgrupp tar ni mest hänsyn till? 


