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III

SAMMANFATTNING

Med tanke på den senaste tidens klimatdebatt har energieffektivisering blivit ett aktuellt 
ämne. Inom bostadssektorn är potentialen att minska energiförbrukningen stor och bland 
flerbostadshusen är bostadsrätt den vanligast förekommande ägarformen. Studiens 
frågeställning är följande: Vilka faktorer påverkar Halländska bostadsrättsföreningar att 
energieffektivisera sina fastigheter? För att besvara problemformuleringen har olika 
påverkande faktorer först identifierats utifrån tidigare forskning. Den insamlade teorin har 
sedan verifierats genom tre djupintervjuer med kunniga personer inom ämnet. Utifrån de 
data som framkommit har sedan en enkätundersökning genomförts bland 
bostadsrättsföreningarna i Halland. Under arbetets gång har det framkommit att
fastigheten bör ses som ett system och arbetet med att genomföra energieffektiviseringar 
borde följa en process för att bli så bra som möjligt. Vidare finns det tre typer av faktorer 
som påverkar energieffektiviseringsarbetet. Motståndsfaktorer hindrar investeringar i 
teknik som både är energieffektiv och ekonomiskt lönsam. Styrmedel är statens verktyg 
för att påverka i energifrågor och sedan finns det även olika typer av incitament och 
drivkrafter som har betydelse. När faktorerna sedan sammanställdes och resultatet från 
enkätundersökningen klargjordes kunde vissa slutsatser dras. Det föreligger en väldigt 
positiv syn på energieffektivisering bland de tillfrågade bostadsrättsföreningarna i 
Halland. Incitament och drivkrafter påverkar i högre utsträckning än både styrmedel och 
motståndsfaktorer. Däremot är det brist på kunskap, information och utbildning bland 
föreningarna. Genom att höja kunskapsnivån kring energifrågor skulle arbetet underlättas 
i alla led i energieffektiviseringsprocessen. Det skulle bidra till både bättre lönsamhet och 
en effektivare energianvändning i bostadsrättsföreningarna. Så som i många andra 
situationer handlar det till slut ofta om pengar. Hur god förändringsviljan och 
engagemanget än är genomförs sällan ett projekt om det inte ger tillräckliga vinster eller 
om det finns begränsningar i budgeten. Många bakomliggande faktorer spelar in men 
ekonomin har ändå störst genomslagskraft i slutändan. 
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1 INLEDNING

I det inledande avsnittet beskrivs bakgrunden till uppsatsen och läsaren introduceras i 
ämnet. Problemdiskussionen resulterar i en problemformulering och som avslutning 
presenteras studiens syfte.

1.1 BAKGRUND
Debatten om den globala uppvärmningen blir alltmer intensiv och den handlar till stora 
delar om hur Sverige och övriga världen ska gå tillväga för att minska utsläppen av 
koldioxid. Rubrikerna om klimathotet avlöser varandra i dagspressen och forskarna i 
FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change, är överens om att det är 
människans utsläpp av växthusgaser, och då framförallt koldioxid, som är orsaken till 
jordens temperaturökning (IPCC, 2007). Halterna av koldioxid i atmosfären är idag högre 
än någonsin tidigare och prognoserna för framtiden visar inte på någon avmattning, 
snarare tvärtom. Effekterna av den stigande medeltemperaturen har redan börjat visa sig, 
bland annat i form av fler översvämningar, mer extrem torka och smältande glaciärer som 
leder till stigande havsnivåer. Följderna av en stigande havsyta innebär svåra 
översvämningar för stora delar av världen. Effekterna kan dock dämpas, bland annat 
genom en effektivare energianvändning.

Energieffektivisering innebär att varje enhet använd energi ger mer nytta i form av 
värme, ljus eller liknande (Boverket, 2005). Likaså kan det innebära att samma mängd 
värme, ljus eller motsvarande fås ut av en mindre mängd använd energi. Sverige för en 
energipolitik där ett av huvudmålen innebär en effektivare energianvändning i alla
sektorer och det ska leda till ett minskat energibehov (Sveriges Riksdag, 2005). Sveriges 
totala energianvändning uppgick år 2006 till 625 terawattimmar och det totala 
fastighetsbeståndet stod samma år för 36 procent av den förbrukningen (Korsfeldt, Lublin 
& Lagerquist, 2007).

Potentialen att minska energiförbrukningen är stor inom bostadssektorn och Sveriges 
riksdag har tagit fram särskilda mål för våra bostäder (Miljödepartementet, 2007). 
Riksdagen anser att energianvändningen inom bebyggelsen bör minska med 20 procent 
fram till år 2020 och sedan med 50 procent fram till år 2050, detta jämfört med 1995 års 
förbrukningsnivå. För att uppnå målen krävs ett förändrat beteende där bostadssektorn på 
allvar agerar för att minska energianvändningen, det gäller såväl vid nyproduktion som 
för befintliga byggnader. Mer än 90 procent av de byggnader som kommer att finnas om 
50 år bedöms redan vara byggda idag (Sveriges Riksdag, 2005). Det är det därför viktigt 
att fokusera på energibesparande åtgärder i den befintliga bebyggelsen.

Sveriges befintliga bebyggelse består idag av flerbostadshus, småhus, lokaler och 
industrifastigheter (SCB & Energimyndigheten, 2007). Flerbostadshusen i Sverige ägs av 
enskilda eller fysiska personer, bostadsrättföreningar och allmännyttiga bostadsföretag. 
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Bostadsrättsföreningar är den vanligaste ägarformen av flerbostadshus och står idag för 
35 procent av antalet lägenheter. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där 
medlemmarna består av de boende i fastigheten (Hager, 2005, kap. 4.2). Det är 
bostadsrättsföreningen som äger huset och ägaren av en bostadsrätt är därmed också 
delägare i fastigheten. Ägarskapet innebär att alla boende har del i förvaltningen av den 
aktuella fastigheten och alla beslut fattas genom medlemmarnas demokratiska 
omröstningar i föreningen. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION
Sveriges fastighetsägare är överens om att klimatförändringarna kommer påverka deras 
verksamhet och då främst i valet av energikälla och i utformningen av fastigheten
(Gilchrist & Hybbinette, 2007). Undersökningen, som är gjord bland fastighetsägarna i 
Sverige, visar dock på skillnader mellan offentligt och privat ägande. De offentliga 
fastighetsägarna lägger genomgående större vikt vid klimatfrågan än de privata 
fastighetsägarna. Resultatet visar också på att offentliga ägare både har större kompetens 
och mer erfarenhet av att arbeta med dessa frågor samt att investeringsbesluten i större 
utsträckning är tagna med hänsyn till klimatfrågan. Även då de privata fastighetsägarna
upplever större efterfrågan på energisparåtgärder är de sämre än de offentliga ägarna på 
att erbjuda sådana tjänster.

Som nämnts i bakgrunden är det medlemmarna i bostadsrättsföreningar som fattar beslut 
om olika åtgärder och förändringar i den aktuella fastigheten. För att ett förslag ska kunna 
genomföras krävs att en majoritet i föreningen är för en förändring. Det krävs därmed 
engagemang och kunskap hos medlemmarna för att rätt beslut ska kunna fattas i olika 
frågor. När det gäller energieffektiviseringar brister incitamenten ofta för de boende i 
fastigheten (Johansson, Olofsdotter, Rolén & Sellberg, 2005). Småhusägare har en stark 
påverkande faktor i form av energikostnaden som skapar intresse och engagemang kring 
energifrågorna. För bostadsrättsinnehavare i flerbostadshus saknas den pådrivande 
faktorn eftersom värmekostnaden oftast är inkluderad i månadsavgiften. Därmed har 
frågan om fastighetens energianvändning liten betydelse för den enskilda 
bostadsrättsinnehavaren och därmed också för hela föreningen. 

När det gäller forskning kring drivkrafter för energieffektivisering är ett flertal studier 
gjorda som är inriktade på industrin (Sandberg, 2004). Det främsta incitamentet till att 
energieffektivisera sin produktion är att minska kostnaderna och därmed öka lönsamheten 
för företaget. Flera studier visar dock på att det finns fler fördelar med 
energieffektiviseringar förutom besparingen av energi. Pye & McKane (2000) menar att 
företag ofta fokuserar lite för mycket på energibesparingen när de utvärderar olika 
åtgärder. Istället borde en rad andra faktorer vägas in i sammanhanget som ofta till och 
med har större betydelse än energibesparingen i sig. Energieffektiviseringsåtgärder har 
ofta väldigt många fördelar och det gäller att få en helhetsbild av vad en sådan åtgärd kan 
generera åt företaget. Exempelvis är bättre arbetsmiljö, högre motivation hos de anställda 
och kvalitetsförbättringar av producerad produkt starka incitament till att genomföra 
förändringar. 



1 INLEDNING

3

Det finns även studier gjorda om hinder mot energieffektivisering inom industrin 
(Sandberg, 2004). Brist på kapital och information samt andra prioriteringar är några av 
de barriärer som redovisas. När det gäller liknande forskning som berör fastighetssektorn 
är urvalet mer begränsat. Några renodlade studier i ämnet har inte hittats men problemet 
diskuteras ofta i olika sammanhang. Brist på incitament och olika hinder beskrivs som 
orsaker till varför energieffektiviseringen inte har slagit igenom på allvar. Detta leder in 
på problemformuleringen. Som tidigare nämnts kommer den allra största delen av arbetet 
med energieffektivisering att behöva ske i befintlig bebyggelse (Sveriges Riksdag, 2005). 
Studien kommer därmed vara inriktad på bostadsrättsföreningar eftersom det är den 
vanligast förekommande ägarformen av flerbostadshus (SCB & Energimyndigheten, 
2007). Målgruppen är även intressant att studera eftersom de privata ägarna inte lägger 
lika stor vikt vid energisparåtgärder som offentliga ägare trots att de upplever en stor 
efterfrågan på just dessa tjänster (Gilchrist & Hybbinette, 2007). Den informationen tyder 
på en problematik som är intressant att undersöka närmare. Vad är det som hindrar 
energisparande åtgärder att genomföras och vilka är de faktorer som ligger bakom ett 
genomfört projekt? Författarna vill även undersöka vilka faktorer som har störst påverkan 
och vilka som inte har lika stor betydelse. 

1.3 PROBLEMFORMULERING
Problemformuleringen för uppsatsen lyder:

Vilka faktorer påverkar Halländska bostadsrättsföreningar att energieffektivisera sina 
fastigheter?

1.4 SYFTE
Syftet med studien är utifrån problembakgrunden och problemformuleringen följande: 

• Att identifiera och beskriva olika faktorer som påverkar arbetet med att 
genomföra energibesparande åtgärder i bostadsrättsföreningar.

• Att undersöka och förklara till vilken grad de olika faktorerna påverkar 
bostadsrättsföreningar i arbetet med att energieffektivisera sina fastigheter.
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Här presenteras de teorier som lägger grunden för den kommande empiriska 
undersökningen. Referensramen ska ge en förståelse för tidigare forskning som är 
relevanta i förhållande till studiens syfte. Nedan beskrivs energieffektiviseringsprocessen, 
motståndsfaktorer, incitament samt styrmedel. 

2.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSPROCESSEN 
Innan en energieffektiviseringsåtgärd kan genomföras så krävs det en hel del arbete och 
förberedelser (Basiri & Forsling, 2006). Arbetet bör ses som en hel process bestående av 
flertalet aktiviteter och inte som en enstaka investering. Det är viktigt att åtgärden som 
vidtas fungerar tillsammans med hela fastigheten. Genom att se arbetet som en process 
kan fler fördelar än minskade energikostnader erhållas, tillexempel bättre inomhusmiljö 
och minskad miljöpåverkan. Processen består av de sex steg som presenteras nedan vilka 
tillsammans resulterar i en generell metod för energieffektivisering i fastigheter. 

• Steg 1 - Samla in underlag 

Det första steget är att samla in information så att fastighetsägaren kan skapa sig en bild 
av hur hela fastigheten arbetar (Basiri & Forsling, 2006). Tidigare energistatistik ska 
studeras och kompletteras med nya inventeringar av byggnadens tekniska prestanda för 
att så aktuell information som möjligt analyseras. Under insamlingsarbetet hittas oftast 
fel, brister och möjligheter till förbättring i byggnaden. Resultatet av insamlat material 
bör sammanställas i någon form av rapport och ligga som grund för det fortsatta 
energieffektiviseringsarbetet.   

• Steg 2 - Analysera energiprestanda

Genom att studera och jämföra den insamlade informationen med någon typ av 
referensobjekt kan nya avvikelser hittas som inte identifierats under steg 1 (Basiri & 
Forsling, 2006). Jämförelser kan bland annat göras med liknande fastigheter, beräknade 
nyckeltal eller fastighetens egen förbrukning av energi över tiden. Alla dessa jämförelser 
genomförs för att hitta avvikelser som anses möjliga att åtgärda. Rapporten kompletteras 
här med en lista över de områden där det finns potential att vidta åtgärder som minskar
energiförbrukningen.

• Steg 3 - Identifiera åtgärder

I den tredje delprocessen börjar det inledande arbetet med att ge förslag på möjliga 
åtgärder (Basiri & Forsling, 2006). Utgångspunkten är den tidigare insamlade 
informationen som visar i vilka delar av fastigheten det finns potential att effektivisera 
energianvändningen. De åtgärder som tas fram syftar till att lösa problemen med de 
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avvikelser som identifierats i tidigare steg. Ofta finns det mängder med information och 
synpunkter från marknaden och det gäller för fastighetsägaren att hitta de åtgärder som 
verkligen är lämpliga att använda i den aktuella fastigheten. Arbetet resulterar i en 
åtgärdslista med möjliga alternativ till förbättring.

 
• Steg 4 - Utreda åtgärder

Den föreslagna åtgärden måste grundligt utredas för att se om den är möjlig att omsättas i 
praktiken (Basiri & Forsling, 2006). Varje åtgärd måste ha en tydlig genomförandeplan 
som också beskriver vilka kostnader, besparingar och risker som kan uppstå i samband 
med investeringen. Hänsyn måste även tas till om fastighetens organisation har rätt 
kompetens för att hantera den nya tekniken. Åtgärden bör i så stor utsträckning som 
möjligt kombineras med annat planerat underhåll i fastigheten för att minska 
totalkostnaden och störningsmomentet.

• Steg 5 - Utföra åtgärder

Om det inledande arbetet resulterar i ett beslut för en investering kan arbetet börja med att 
utföra planerade åtgärder (Basiri & Forsling, 2006). Fastighetsägarens förväntade resultat 
och uppställda krav bör specificeras i ett anbud som används vid upphandling av 
entreprenörer. Arbetet får gärna ske i projektform då det medför att mer resurser och 
engagemang läggs på projektet. Resultatet av utförd åtgärd är att förvaltningsobjektet blir 
uppgraderat och får en ny och förbättrad funktion.

• Steg 6 - Driftoptimering 

Efter genomförd investering måste fastighetens system genomgå en driftoptimering
(Basiri & Forsling, 2006). Systemen justeras så att de används så effektivt som möjligt 
utifrån hyresgästens behov. Det är först då som den fulla potentialen av investeringen kan 
uppnås. Anpassningen innebär också att all onödig energianvändning i fastigheten 
försvinner.

2.2 MOTSTÅNDSFAKTORER
En motståndsfaktor, eller en barriär, kan definieras som en given mekanism som hindrar 
investeringar i teknik som är både energieffektiv och uppenbart ekonomiskt lönsam 
(SPRU, 2000). Nedan följer en sammanställning av de barriärer som förekommer i den 
studerade litteraturen.

2.2.1 Begränsad rationalitet

När det ska beslutas om en ny investering i en organisation har ofta beställarna svårt att ta 
ett optimalt beslut på grund av tidsbrist, lågt intresse eller möjligheten att få tag på 
relevant information kring investeringen (Schleich & Gruber, 2008). Istället för att skaffa 



2 TEORETISK REFERENSRAM

6

sig en ny och förbättrad produkt jämfört med den föregående resulterar den begränsade 
rationaliteten i att gamla rutiner och tumregler för investeringar används återigen. 
Organisationerna fokuserar ofta på fel saker vid nyinvesteringar som en följd av att 
besluten fattas som de alltid gjort. Livscykelkostnader och minskade energikostnader är 
kriterier som då sällan inkluderas i beslutsunderlaget. Ett annat problem som uppstår när 
rationaliteten är begränsad är att beställaren använder samma lönsamhetskrav och 
återbetalningstider för energieffektiva lösningar som för traditionellt använda
kärnverksamhetstekniker. När inte fördelarna med energieffektiva lösningar tas i anspråk 
ger det ofta missvisande kalkyler och beställaren faller tillbaka till de gamla lösningarna.  

2.2.2 Bristande incitamentsstruktur

En annan förklaring till varför inte energieffektiviseringar genomförs är brister i 
incitamentsstrukturen (Boverket, 2005). Sådana brister kan tillexempel uppstå när den 
som beslutar om en investering inte är samma person som sedan ska betala för den. Detta 
förhållande uppstår ofta mellan fastighetsägaren och lägenhetsinnehavaren. En 
fastighetsägare har incitament att investera i teknik som minskar energianvändningen för 
uppvärmning i den aktuella byggnaden eftersom det leder till lägre driftskostnader. 
Lägenhetsinnehavaren däremot har inga ekonomiska incitament att minska 
energiåtgången för uppvärmningen eftersom värmekostnaden oftast är inkluderad i hyran 
eller avgiften. 

Schleich & Gruber (2008) beskriver liknande problem i sin artikel om barriärer mot 
energieffektiviseringar. Då det är lägenhetsinnehavarna som tjänar mest på en investering 
i energibesparande teknik vill ofta fastighetsägaren även föra över kostnaderna för 
investeringen på dem. Om det inte är möjligt blir det oftast ingen investering. 
Problematiken ligger även i bristen på incitament för lägenhetsinnehavarna. De är inte 
villiga att genomföra några åtgärder om det finns planer på att flytta ut från fastigheten 
innan investeringen börjar löna sig. Dessa brister i incitamentsstrukturen är ofta en barriär 
som har stor betydelse för motståndet mot energieffektiviseringar.

2.2.3 Brist på kunskap och information

Både Adeyeye, Osmani & Brown (2007) och European Commission (2005) menar att 
den främsta orsaken till att energieffektiva lösningar för byggnader inte används i större 
utsträckning är bristen på information kring tekniker inom området. Det utbildas och 
informeras inte tillräckligt om energieffektiv teknik. Vad som särskilt behöver framföras 
är behovet av den nya tekniken och vilka fördelar det finns med energieffektiva 
byggnader. Det är också viktigt att inte bara rikta in sig på professionella 
byggnadskonstruktörer utan att även sprida kunskapen till allmänheten som också har ett 
stort inflytande på marknaden. Utbildningsprogram av olika slag är av stor vikt för 
utvecklingen och införandet av energieffektiva strategier och lösningar i byggsektorn. 
Denna brist på kunskap ses som en stor barriär mot energieffektiviseringar. 
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2.2.4 Finansieringssvårigheter

Finansieringssvårigheter är ytterligare en barriär som tas upp i Boverkets rapport (2005) 
men även Schleich & Gruber (2008) skriver om den. Lönsamma energieffektiviserande 
åtgärder hindras ofta från att bli genomförda eftersom det kan vara svårt för mindre 
företag och privatpersoner att skaffa krediter. De har ofta sämre förutsättningar att få bra 
kreditavtal än stora företag på grund av osäkerheten om den långsiktiga 
betalningsförmågan. Likaså har långivaren ofta bristande kunskap om 
energieffektiviserande åtgärder som gör att denne bedömer risken som högre än 
nödvändigt. När sedan schabloner används för uträkning av byggnadens driftskostnader 
får inte energieffektiva byggnader den fördel de borde ha när investeringar ska 
finansieras. Med dessa felbedömningar och osäkerheter blir utfallet ofta att lånet tecknas 
till en högre utlåningsränta än nödvändigt. 

Adeyeye et al. (2007) har genomfört en undersökning där en av de största barriärerna till 
att införa energieffektiva lösningar i byggnader är begränsningar i budgeten. Orsaken till 
kapitalbristen är ofta en låg medvetenhet och kunskap hos andelsinnehavarna som 
därmed inte ger utrymme för sådana investeringar i budgeten. Undersökningen visar även 
att finansieringssvårigheterna beror på att energieffektiva lösningar upplevs som dyra 
samtidigt som det är svårt att få tag på bra produkter och konsulter som kan genomföra 
installationen. En annan starkt bidragande motståndsfaktor som ökar 
finansieringsproblemen är att det finns för få ekonomiska hjälpmedel i form av bidrag att 
tillgå.     

2.2.5 Osäkerhet

En annan barriär är inslaget av osäkerhet i investeringen (Boverket, 2005). En 
energieffektiviserande åtgärd innefattar en rad olika risker som kan medföra att de 
framtida besparingarna inte blir lika stora som beräknat. Om energipriset sjunker i 
framtiden kan investeringen bli olönsam och om lagstiftningen ändras kan det bli helt nya 
förutsättningar. När energipriset är osäkert vill också investeraren få ut en högre 
avkastning på det satsade kapitalet (Schleich & Gruber, 2008). Men eftersom 
energieffektiviseringar resulterar i lägre kostnader för energi minskar risken och 
osäkerheten med varierande energipriser.  

När det handlar om ny teknik, som det oftast gör vid energieffektiviseringar, uppstår 
alltid en risk att utrustningen inte fungerar som den ska vilket kan medföra höga 
reparationskostnader (Boverket, 2005). Utvecklingen på marknaden gör även att 
effektivare och billigare lösningar kan komma att konkurrera med följden att en 
investering kan bli ännu lönsammare om man skjuter på den. Alla dessa osäkerheter 
medför att investerare räknar med en högre diskonteringsränta än vid andra investeringar. 
När riskpremien blir hög måste investeringen vara än mer lönsam för att den ska 
genomföras.  
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2.2.6 Transaktionskostnader

Boverket (2005) beskriver ytterligare en barriär som benämns transaktionskostnader.
Dessa innefattar alla kostnader som uppkommer i samband med en investering eller för 
att en investering ska kunna genomföras. Transaktionskostnaden innebär att det totala 
pris som köparen måste betala för varan är högre än det pris som säljaren tar ut. Om 
sedan köparen till största delen belastas av transaktionskostnaderna blir efterfrågan lägre, 
speciellt om efterfrågan är priskänslig vilket ofta är fallet vid investeringar i 
energieffektiviserande åtgärder. 

Även Schleich & Gruber (2008) beskriver transaktionskostnaderna som en barriär. 
Transaktionskostnaden är en verklig kostnad som måste täckas av intäkterna eller 
besparingarna från den aktuella investeringen. Är dessa kostnader höga kan investeringen 
bli olönsam i sin helhet. För en fastighetsägare som funderar på att vidta 
energieffektiviserande åtgärder uppkommer transaktionskostnader exempelvis för att få 
tag på information om vilka åtgärder som är möjliga att genomföra i den aktuella 
fastigheten. Kostnaderna för att hitta och kontraktera potentiella konsulter som kan utföra 
undersökningarna innefattas också och består både av tidsåtgången och av de arvoden 
som utgår. 

2.3 STYRMEDEL
För att skynda på och påverka företagen och allmänhetens agerande när det gäller
energifrågor använder sig den svenska staten av olika styrmedel (Boverket, 2005). De 
olika styrmedel som används delas vanligtvis upp i tre kategorier, administrativa, 
ekonomiska och informativa. Flera utredningar pekar på att de politiska styrmedlen har 
varit viktiga drivkrafter som fått näringslivet att agera mer miljömässigt (Ammenberg, 
2004).  

• Administrativa styrmedel

De administrativa styrmedlen innefattar alla olika regleringar som tvingar användaren att 
agera på ett visst sätt i utövandet av en viss aktivitet (Boverket, 2005). De består av olika 
lagar, förordningar och föreskrifter. Lagen om att alla fastigheter ska energideklareras 
(SFS 2006:985, 2006) är ett tydligt exempel på ett administrativt styrmedel. Staten 
använder sig av dessa styrmedel för att styra Sverige i rätt riktning så att landet kan uppnå 
miljöpolitiska målsättningar och åtaganden (Ammenberg, 2004).

• Ekonomiska styrmedel

Företag och organisationer fokuserar mycket på ekonomiska frågor, vilket gör att de 
ekonomiska styrmedlen är viktiga för att skapa en mer hållbar energianvändning inom 
bostadssektorn (Ammenberg, 2004). De ekonomiska styrmedlen ska innehålla någon 
form av ekonomisk stimulans, vara frivilliga, vara knutna till en offentlig myndighet samt 
ha till syfte att förbättra eller bevara en god miljö. Exempel på ekonomiska styrmedel är 
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skatter och avgifter som har till uppgift att fördyra produkter som på ett eller annat sätt 
anses skadliga för miljön. Subventioner och bidrag är motsatsen och dessa skall bidra till 
att priset på ny teknik och energieffektiviseringar skall bli lägre och därför efterfrågas av 
fler. Ekonomiska incitament skall inte vara permanenta utan istället ha en tidsbegränsad 
giltighet menar Geller, Harrington, Rosenfeld, Tanishima & Unander (2005). Genom att 
sätta ett visst tidsintervall skapas ett större intresse. Det korta tidsintervallet på ett par år 
tvingar fram ett snabbare agerande hos allmänheten.  

• Informativa styrmedel

Genom att informera och överbygga de informationsbrister som finns när det gäller 
energieffektivisering hoppas staten att fler ska investera i energieffektiviseringsåtgärder 
(Boverket, 2005). Historiskt sett har spridning av information haft stor betydelse i det 
miljöpolitiska arbetet (Johansson et al., 2005). Forskning har visat att information som 
styrmedel är effektivt och då särskilt när det önskvärda agerandet gynnar både den 
enskilde individen och samhället i stort. Erfarenheter från förr visar också att information 
fungerar bra när det gäller ageranden där det finns tydliga ekonomiska incitament men 
saknas kunskap. Information som visar på att den enskilda individen eller det enskilda 
företaget kan tjäna pengar om åtgärden genomförs har historiskt fått stor 
genomslagskraft. 

2.3.1 Energideklarationer

Lagen om energideklarationer för byggnader är ett EG-direktiv och utfärdades i Sverige
år 2006 av näringsdepartementet (SFS 2006:985, 2006). Lagen skall främja en effektivare 
energianvändning och en förbättrad inomhusmiljö i byggnader. Samtliga flerbostadshus 
skall vara energideklarerade senast vid utgången av 2008 och energideklarationen är
sedan giltig i max tio år. Dokumentet måste utfärdas av en certifierad oberoende 
energiexpert och skall innehålla uppgifter om byggnadens energiprestanda. 
Energideklarationen skall även innehålla förslag på kostnadseffektiva åtgärder som kan 
vara lämpliga att genomföra för att sänka energiförbrukningen och förbättra 
inomhusmiljön i byggnaden. Det slutgiltiga resultatet och referensvärdet för den aktuella 
fastigheten skall för flerbostadshus placeras på en väl synlig plats där alla boende lätt kan 
se och bedöma utfallet.

2.4 INCITAMENT OCH DRIVKRAFTER
Nedan följer en sammanställning av de incitament och drivkrafter som enligt tidigare 
studier kan påverka energieffektiviseringsarbetet.

2.4.1 Engagemang

Enligt Rohdin & Thollander (2005) har det personliga engagemanget för miljöfrågor en 
stor påverkan på investeringsbesluten när det gäller energieffektiv teknik. Av studien 
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framgår också att de verksamheter som har medarbetare som bryr sig om miljön 
genomför energieffektiviseringsåtgärder i större utsträckning än andra. Därför är det 
viktigt för företag som vill arbeta med energieffektivisering att ha dessa intresserade 
människor inom organisationen. För att det skall bli någon förändring så krävs det även 
att dessa personer som är drivande tillåts ta mer ansvar och få arbeta med energifrågorna 
fullt ut.  

2.4.2 Följdeffekter

Såväl Kreith & Goswami (2007) som Sandberg (2004) anser att genomförandet av 
energieffektiviseringsåtgärder också medför andra fördelar förutom de ekonomiska. 
Exempel på andra drivkrafter kan vara förbättrad inomhusmiljö, positivare boende, 
minskade utsläpp, längre livstid för installerad utrustning och minskat underhåll. Dessa 
incitament nämns dock sällan i beslutsunderlaget utan där fokuseras det allt för mycket på 
åtgärdens kostnader och potentiella besparingar (Pye & McKane, 2000). De icke 
ekonomiska incitamenten kan till och med tillföra mer än själva besparingen i vissa fall. 

EU har också uppmärksammat vikten av följdeffekterna (European Commission, 2005). I 
sin klimatstrategi har de slagit fast att det vid genomförandet av energieffektiviseringar 
frigörs stora mängder resurser. Dessa tillgångar som skapas kan komma till stor 
användning inom andra sektorer där de tryggar en fortsatt stark ekonomisk och social 
utveckling i framtiden. Om fastighetsägarna skulle värdesätta alla fördelar som kommer 
med investeringen skulle det vara lättare att motivera genomförandet av olika åtgärder.

2.4.3 Högre marknadsvärde

Sverige har, som tidigare nämnts, beslutat att alla byggnader ska energideklareras. Detta
innebär att alla fastigheter måste genomgå en besiktning utförd av en certifierad 
energiexpert (SFS 2006:985, 2006). Byggnadens energiprestanda redovisas sedan i ett 
särskilt dokument, där också förslag på åtgärder finns med. Genom att byggnadernas 
energistatus synliggörs kommer dokumentet troligtvis bli en viktig faktor för byggnadens 
marknadsvärde (Boverket, 2006). Genom att byggnaden energiklassas kan köparen nu 
också jämföra olika objekts driftskostnader och inte bara köpeskillingen, något som 
tidigare varit näst intill omöjligt. Erfarenheter från Schweiz, som ligger långt före Sverige 
när det gäller att bygga energisnålt, visar på tydliga skillnader i värdet för energiklassade 
byggnader jämfört med traditionella fastigheter. Energiklassade byggnader uppvisade 
generellt ett betydligt högre marknadsvärde i studien.

Taxeringsvärdet används ofta för att uppskatta byggnaders värde (Persson, 2005).
Ortsprismetoden är en vanlig metod att använda vid värdering av fastigheter. Likvärdiga 
tidigare sålda objekt jämförs med det aktuella värderingsobjektet för att få fram ett 
uppskattat marknadsvärde. Det finns ett flertal olika varianter på metoden och två av de 
vanligaste är att använda taxeringsvärdet eller driftnettot vid uträkningen. Driftnettot är 
den totala kostnaden för drift och underhåll för en fastighet minskat från 
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hyresinbetalningarna i ett flerbostadshus. Genom att investera i ny energisnål teknik 
sänks de årliga utgifterna och lönsamheten för byggnaden blir bättre. Därmed stiger även 
fastighetens marknadsvärde vid användning av denna driftnettometod. Fastighetens 
taxeringsvärde stiger vid investeringar i energieffektiv teknik och därmed ökar
marknadsvärdet även när taxeringsvärdet används som jämförelsetal. 

2.4.4 Konkurrensfördelar

Energipriserna kommer med största sannolikhet bli allt högre i framtiden menar 
Blomgren (2008). Det är därför viktigt för fastighetsbolagen att satsa mer på miljövänliga 
lösningar om de ska kunna vara konkurrenskraftiga även framöver. Hyresgästernas 
ökande medvetenhet om miljöfrågor kommer öka kraven på bra materialval och 
energisnåla fastigheter. Att bygga energisnålt idag bör ses som en investering för 
framtiden. En byggnads energianvändning påverkar de boende i hög grad och lägre 
driftskostnader leder såväl på kort som på lång sikt till rimligare hyror. Energisnålt 
byggande är en förutsättning för att uppnå lönsamhet och bra villkor för de boende även 
framöver. Många av dagens fastighetsaktörer har först nu insett att framtidens kostnader 
kan minskas genom att investera idag och sänka energiförbrukningen i sina byggnader för 
en hållbar framtida förvaltning. Att bygga energisnåla byggnader är något som lönar sig 
för alla inblandade, såväl fastighetsägare, hyresgäster och miljön kommer dra fördelar av 
den nya tekniken. 

2.4.5 Minskade driftskostnader

Den främsta drivkraften för att genomföra en energieffektiviseringsåtgärd är de 
ekonomiska fördelarna (Sandberg, 2004). Till skillnad från många andra miljöfrämjande 
åtgärder har energieffektivt byggande tydliga incitamentet då energibesparingen ofta 
innebär markant lägre årliga energikostnader (Boverket, 2006). En byggnads 
driftskostnader uppgår i snitt till hälften av fastighetens totala kostnader under dess 
livscykel (Wall, 2005). Att bara fokusera på investeringskostnaden vid om- och 
tillbyggnader är inte ekonomiskt försvarbart. Om förbrukningen av energi skall minska så 
krävs det att fastighetsägarna börjar agera långsiktigt. Genom att använda ny och
energieffektiv teknik vid genomförandet av planerat underhåll kan driftkostnaderna 
minska kraftigt på sikt. 

I en utredning utförd av näringsdepartementet framgår det att så mycket som 60 procent 
av Sveriges flerbostadshus måste renoveras inom de närmsta tio åren (SOU 2008:25, 
2008). När dessa underhåll genomförs är det viktigt att fastighetsägarna tar till vara på 
tillfället och samtidigt energieffektiviserar de aktuella byggnaderna. 
Energieffektiviseringsåtgärderna är i allmänhet betydligt lönsammare att genomföra i 
samband med renoveringar än som ensamma åtgärder. Om fastighetsägarna inte tar till 
vara på den här chansen så kommer dagens kostnadseffektiva åtgärder att gå förlorade till 
dess att byggnaderna skall renoveras på nytt. Något som med största sannolikhet kommer 
att dröja ytterliggare 30 till 50 år fram i tiden.    
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2.4.6 Slopad fastighetsskatt

Vid årsskiftet 2007/2008 ersattes fastighetsskatten med en kommunal avgift för 
flerbostadshus om 1200 kronor per bostadslägenhet och år, dock högst 0,4 procent av 
taxeringsvärdet (SFS 2007:1398, 2007). Tidigare räknades fastighetsskatten fram utifrån 
byggnadens taxeringsvärde något som ansågs vara ett hinder för genomförande av 
investeringar (SOU 2008:25, 2008). Resultatet blev att de fastighetsägare som valde att 
investera i energisnål teknik fick ett högre taxeringsvärde på sina byggnader och därmed 
blev de tvungna att betala en högre årlig fastighetsskatt. Det hindret existerar inte idag då 
ett förhöjt taxeringsvärde endast påverkar fastighetsavgiften marginellt, istället bidrar det 
till att fastigheten värderas högre som det beskrevs ovan. 



3 METOD

13

3 METOD

I detta avsnitt beskrivs hur författarna gått till väga för att genomföra sin studie. Val av 
metod och respondenter motiveras och arbetsgången för den empiriska undersökningen 
redovisas. Slutligen diskuteras studiens trovärdighet samt hur arbetet hade påverkats av 
alternativa metoder.

3.1 VAL AV METOD
En undersöknings giltighet och trovärdighet påverkas av hur författarna väljer att samla 
in information, vilken ansats som väljs (Jacobsen, 2002). I valet av metod har 
skribenterna utgått från problemformuleringen som är intensivt utformad. En intensiv 
problemformulering syftar till att undersöka ett fåtal enheter men många variabler. 
Anledningen till att den intensiva utformningen valts är att relevansen på den information 
som fås fram då ofta tenderar att bli väldigt hög. Eftersom undersökningen går på djupet 
och beskriver detaljer kring problemet skapas även en hög intern giltighet, informationen 
blir sanningsenlig. Resultatet blir specifikt för den aktuella målgruppen men kan däremot 
inte generaliseras på andra enheter. Detta är inte heller syftet med studien eftersom 
undersökningen koncentreras till ett avgränsat antal fastigheter inom ett begränsat 
geografiskt område. Relevans prioriteras framför generaliserbarhet i denna studie. 

3.1.1 Metodintegration

De två olika forskningsmetoderna, kvalitativ respektive kvantitativ, beskrivs av Olsson & 
Sörensen (2007) som två extremfall som med fördel kan kombineras. Metodintegration 
innebär kombinationer av olika mätinstrument för att få en större förståelse för olika 
problem. Även Jacobsen (2002) skriver om kombinationer av de båda ansatserna men då 
under namnet metodtriangulering. Blandningen av de båda metoderna i en undersökning 
är idealet eftersom de kompletterar varandra på ett bra sätt. För att få ett tydligare resultat 
i studien används därmed både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Eftersom arbetet och därmed också problemformuleringen har en beskrivande karaktär 
kommer första delen av den empiriska undersökningen att vara kvalitativ. (Olsson & 
Sörensen, 2007). Kvalitativa forskningsprocesser utförs när författarna vill skapa 
förståelse för hur ett fenomen ser ut genom att måla upp en så fullständig bild som 
möjligt av en speciell situation eller kring ett problem. Detta stämmer bra då författarna
med detta arbete vill försöka förstå hur bostadsrättsföreningar ser på energieffektivisering 
och skapa klarhet kring fenomenet. Den kvalitativa ansatsen medför också den närhet till 
ämnesområdet som krävs för att få fram trovärdig information. Den inledande kvalitativa 
delen är tänkt att ge svar på om de teorier som tagits fram är relevanta och om det finns 
ytterligare faktorer som bör beaktas i studien. Därmed ökar sannolikheten att de rätta 
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frågorna ställs i den efterföljande enkätundersökningen och det stärker också giltigheten i 
studien enligt Jacobsen (2002). 

För att få fram en rangordning av de teorier som behandlas i referensramen genomförs 
även en kvantitativ undersökning (Jacobsen, 2002). De faktorer som tagits fram med 
hjälp av teorin och de kvalitativa intervjuerna kan nu testas på bostadsrättsföreningarna 
för att få fram ett mer exakt resultat som speglar verkligheten på ett bra sätt. Eftersom 
bakgrundskunskaperna i ämnet är goda och faktorerna är kategoriserade på förhand är en 
sådan metod lämplig att använda för ändamålet. Det blir lättare att strukturera 
informationen och få fram de viktiga åsikterna med hjälp av en enkätundersökning.
Sammantaget är de valda metoderna väl anpassade för att kunna svara på studiens syfte.   

3.2 LITTERATURANSKAFFNING
Den teoretiska referensramen till denna studie består av vetenskapliga artiklar, rapporter, 
utredningar, avhandlingar, läroböcker och lagar. Läroböckerna och avhandlingarna har 
sökts via Halmstad Högskolas bibliotekskatalog HULDA samt den nationella söktjänsten 
Libris som är de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog. Vidare har de 
vetenskapliga artiklarna samlats in via olika databaser med artiklar och tidskrifter. De 
använda databaserna är ScienceDirect, Emerald och Academic Search Elite. I 
sökningarna har ett antal nyckelord använts och främst de som följer; 
Energieffektivisering, barriärer, drivkrafter och incitament. Sökorden har använts i
kombination med varandra och på både svenska och engelska för att få fram så många 
relevanta källor som möjligt. De övriga rapporter, utredningar och lagar som använts har 
alla varit elektroniska källor och funnits publicerade på Internet, sökningen har 
genomförts via sökmotorn Google.
  

3.3 EMPIRISK UNDERSÖKNING

3.3.1 Metod för datainsamling 

Den första insamlingsmetoden som använts är öppna individuella intervjuer (Jacobsen, 
2002). Denna insamlingsmetod är lämplig när intresset ligger i en individs kunskaper och 
denne tolkar ett speciellt ämne eller fenomen. Då intervjuerna har gjorts i syfte att 
fördjupa och komplettera den information som belysts i teorin med experters kunnande 
har insamlingsmetoden passat bra för ändamålet. Intervjuerna har skett ansikte mot 
ansikte för att kunna få ett så givande samtal som möjligt och för att även kunna 
observera kroppsspråk och uttryck. Det är även en lämplig metod eftersom 
undersökningen endast bestått av öppna frågor. 

Samtalen har varit strukturerade med hjälp av en intervjuguide som har kategoriserat de 
teman och ämnesområden som berörts. Ordningsföljden på frågorna har inte varit fast 
utan ämnena har tagits upp i den följd det har kommit naturligt. Till en början ställdes 
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allmänna frågor för att komma igång och få ett bra samtal och efter hand styrdes samtalet 
över på mer ämnesspecifika frågor. Intervjuerna har ägt rum på intervjupersonens 
arbetsplats vid två tillfällen samt på ett café vid ett tillfälle, allt för att göra det så smidigt 
som möjligt för intervjupersonen. För att underlätta samtalet och kunna få med allt som 
intervjupersonen sagt har diktafon använts vid samtliga intervjuer. Detta har skett i 
samtycke med berörd person och har medfört att ett mer naturligt samtal kunnat hållas än 
om anteckningar hade förts under intervjun. Samtalen pågick i snitt cirka 60 minuter.

Insamlingsmetoden för undersökningens andra del har varit standardiserade intervjuer 
över telefon (Jacobsen, 2002). Frågor och svarsalternativ har lästs upp för 
uppgiftslämnarna som har kontaktats på sin hemtelefon i de flesta fall och på 
mobiltelefon i de fall inga fasta telefonnummer fanns tillgängliga. Anledningen till att 
telefonintervjuer använts är att det går snabbt och är smidigt för både respondenten och 
intervjuaren, en intervju tar i snitt 7-8 minuter. Svarsprocenten tenderar också att bli 
högre vid användning av denna metod jämfört med besöksintervjuer eller postenkäter. 
Över telefon finns även en möjlighet att förklara eventuella missförstånd eller svårigheter 
med enkäten för uppgiftslämnaren vilket inte är fallet med postenkäter.   

3.3.2 Val av respondenter

När empirin för denna uppsats skulle samlas in var första steget att ta kontakt med 
kompetenta personer inom området energieffektivisering. Med tanke på kostnaderna och 
tidsåtgången för eventuella resor i landet valdes personer i eller på behörigt avstånd från 
Halmstad. Den första intervjun genomfördes med Sven Werner, professor i energiteknik 
vid sektionen för ekonomi och teknik på Högskolan i Halmstad. Intervjupersonen valdes 
eftersom han har stora kunskaper och lång erfarenhet av forskning i ämnet. Nästa intervju 
genomfördes med Lars Andrén, en person som har mångårig erfarenhet inom området 
energi och miljö. Han är även författare till ett flertal böcker inom ämnet och håller 
kontinuerligt i föredrag och konferenser där han förmedlar sina kunskaper. Lars är 
stationerad i Falkenberg. Den tredje intervjupersonen heter Margaretha Borgström och 
arbetar som universitetslektor i byggfysik på Högskolan i Halmstad. Margaretha valdes 
eftersom hon just nu bedriver forskning inom området energieffektivisering och har 
därmed goda kunskaper i ämnet. 

För undersökningens andra del kontaktades bostadsrättsföreningar i och omkring 
Halmstad, Falkenberg och Laholm. Alla bostadsrättsföreningar som kontaktats är 
medlemmar i och förvaltas av det företag som denna uppsats skett i samarbete med. 
Samma företag har också hjälpt till att få fram kontaktuppgifter till 
bostadsrättsföreningarna. Intervjuerna har skett med föreningarnas ordförande eftersom 
de förväntas ha mest kunskap kring frågorna som ställts. Urvalet innefattar alla relevanta 
och kontaktbara bostadsrättsföreningar som är medlemmar i det aktuella företaget i det 
ovan nämnda geografiska området. Sammantaget omfattas 26 stycken 
bostadsrättsföreningar i enkätundersökningen. 
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3.3.3 Metod för dataanalys

I enkätundersökningen som genomfördes bland bostadsrättsföreningarna fick 
respondenterna gradera de nämnda faktorerna på en skala från 1 till 10. Siffran 1 betydde 
att påståendet inte hade någon påverkan alls i det eventuella arbetet att energieffektivisera 
medan siffran 10 motsvarade en mycket stor påverkan. När alla enkäter fyllts i kunde ett 
medeltal räknas ut för varje påverkande faktor genom att totalsumman av graderingarna 
dividerades med antalet svar. När varje påverkande faktor sedan fått sitt medeltal 
sammanställdes all data i Excel där ett diagram över de insamlade svaren framställdes.  

3.3.4 Reliabilitet & Validitet

Enligt Jacobsen (2002) finns det två sätt att kontrollera den interna giltigheten i en 
undersökning. För det första ska studien jämföras med andras erfarenheter och sen skall 
även en kritisk granskning av resultatet genomföras. I denna uppsats har författarna valt 
att validera sitt arbete genom att utföra tre stycken djupintervjuer där de tre 
intervjupersonerna fick ta ställning till insamlad data. Intervjupersonerna fick också 
möjligheten att tala fritt och bidra med ny information under intervjutillfället. Under 
intervjuerna framkom det att en motståndsfaktor, bristande incitamentsstruktur, inte var 
relevant i sammanhanget. Därmed valdes den faktorn bort från enkätundersökningen. Det 
insamlade materialet stämde annars väl överens med de sakkunnigas åsikter vilket enligt 
Jacobsen (2002) leder till en stark giltighet.

Kritisk granskning av resultatet innebär bland annat att författarna kontrollerar 
reliabiliteten på det som redovisas. Som skribent gäller det att vara medveten om att 
resultatet kan påverkas av en rad olika faktorer. Jacobsen (2002) beskriver särskilt två 
faktorer som kan ha stor påverkan på undersökningen. Den första är 
undersökningseffekten och den andra är kontexteffekten. Dessa effekters påverkan på 
arbetet har författarna i största möjliga mån försökt att minimera. Genom att skribenterna 
varit medvetna om effekternas existens under hela processen har åtgärder för att minska 
deras påverkan vidtagits. Bland annat har författarna valt att genomföra alla intervjuer på 
samma sätt vid samtliga tillfällen för att minska undersökningseffekten. För att minska 
kontexteffekten har intervjupersonerna själva fått välja var och när de skall bli 
intervjuade. Detta för att intervjupersonerna skall känna sig trygga och att de har tid att 
sitta ner en stund i lugn och ro och svara på frågor.

Som författarna nämnt tidigare i metodavsnittet har samtliga djupintervjuer spelats in på 
band för att minska risken att relevant data missas. Enligt Jacobsen (2002) är inspelning 
av intervjuer att föredra vilket också leder till en högre tillförlitlighet på insamlat material 
än intervjuer som saknar bandinspelning. Giltigheten och tillförlitligheten på studien 
stärks ytterligare av att författarna använder sig av både kvalitativ och kvantitativ metod 
eller så kallad metodtriangulering (Jacobsen, 2002). Trovärdigheten på uppsatsen blir 
större om uppgifterna kommer från flera olika källor och olika metoder.  

De telefonintervjuer som författarna genomförde med bostadsrättsföreningarna för att 
rangordna de framtagna påverkandefaktorerna hade hög svarsfrekvens. Av 26 
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bostadsrättsföreningar var det 20 som svarade, detta ger en svarsfrekvens på 77 procent 
vilket enligt Jacobsen (2002) anses vara bra. Av de sex som inte svarade var det två 
stycken föreningar som inte kände att de passade in på skribenternas urval då de bestod 
av mindre villor eller för nya fastigheter. Sedan var det två respondenter som författarna 
inte fick tag i under perioden då datainsamlingen pågick. Till sist var det en förening som 
valde att avstå från att delta samt ett telefonnummer som hade upphört att existera.

3.3.5 Alternativa metodval      

Denna undersökning har genomförts på det sätt som författarna har ansett varit den mest 
lämpade metoden för att besvara studiens syfte och problemformulering. Hade 
skribenterna istället valt enbart en kvalitativ metod så hade det varit svårt att gradera de 
påverkandefaktorer som framkommit. Det hade varit för tidskrävande att göra 
djupintervjuer med alla bostadsrättsföreningarna för att få fram deras syn på frågan. Om 
författarna i alla fall tagit sig tid att genomföra intervjuerna hade fördelarna varit att mer 
exakt och nyanserad data erhållits från respondenterna (Jacobsen, 2002). 

Skulle författarna valt enbart en kvantitativ metod finns det en risk att uppsatsen får en 
ytlig prägel enligt Jacobsen (2002). Fördelen är dock att den standardiserade 
informationen är enkel att analysera vilket sparar tid. Den skulle dessutom vara enkel att 
rangordna på olika sätt vilket kan vara av intresse. Relevansen på frågorna som 
formulerats till enkäten skulle dock vara svår att säkerställa eftersom de inte verifierats av 
någon utomstående. Författarna skulle också missa möjligheten att få in mer information 
utöver de fasta svarsalternativ som ställts upp på förhand. Enligt Jacobsen (2002) så 
skulle denna metod dock underlätta generalisering på en större population än enbart en 
kvalitativ metod. Det som försummas är den interna giltigheten som blir lägre på grund 
av att närheten till respondenten försvinner.
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4 EMPIRI

I empirikapitlet redovisas först den information som samlats in från de inledande
intervjuer som genomförts. Därefter framförs resultaten från de enkätundersökningar
som utförts för att kunna besvara studiens syfte. 

4.1 INTERVJU

4.1.1 Inledande frågor

Den inledande frågan intervjupersonerna fick besvara var vad energieffektivisering 
betydde för dem. Werner förklarade att det finns tre olika typer av effektiviseringar att 
göra och dessa bör ses som en helhet eller en process. Det första steget ligger centralt i 
kraftverken eller värmestationerna där effektiviteten beror på hur omvandlingen sker. 
Sedan hänger det på omvandlingen i husen, exempelvis vilken värmekälla som används. 
Det sista steget är energianvändningen i själva byggnaden, slutanvändningen. Den kan 
vara olika effektiv beroende på klimatskalets utformning, varmvattenförbrukningen, 
vädringsbeteendet och inomhustemperaturen. Även om värmepumparna i husen är bra 
och effektiva kanske inte elen som driver dem är lika bra producerad ur energisynpunkt 
och då brister en länk i kedjan. Det gäller att vara effektiv i alla steg i processen.

Under den andra intervjun menade Andrén att energieffektivisering innebär en klokare 
användning av energi. Han framhöll även att det finns tre områden som är möjliga att 
effektivisera. Det första steget är att tänka igenom hur behovet av köpt energi kan 
minskas redan i byggfasen. I befintliga hus kan samma sak göras genom ombyggnation 
där det då är viktigt att effektivisera de installationer som redan finns. Vidare påverkar 
också brukarnas beteende energianvändningen och det gäller att förändra detta till det 
bättre ur energianvändningssynpunkt. Till sist handlar det om valet av energibärare där 
det finns mer eller mindre effektiva system. Borgström poängterar att det handlar mycket 
om att ha med kunskap i alla led, planering, projektering och ombyggnad. Detta är väldigt 
viktigt för att få ett bra resultat i energieffektiviseringsarbetet. 

Nästa fråga handlade om vilken potential bostadsrättsfastigheter har att 
energieffektivisera. Werner menar att en bostadsrättsförening har alla drivkrafter för att 
göra någonting själva då incitamentsstrukturen är väldigt gynnsam. Alla sitter i samma 
situation eftersom de både äger och förvaltar sin fastighet. Sedan är det frågan om de 
utnyttjar den gynnsamma situationen. Svensk energistatistik (SCB & Energimyndigheten, 
2007) visar på att bostadsrättsföreningar inte förbrukar speciellt mycket mindre än 
flerbostadshus med andra ägarformer. Eftersom de allra flesta flerbostadshus använder 
sig av fjärrvärme är primärenergianvändningen redan väldigt effektiv i dessa byggnader. 
Eftersom fjärrvärmeproduktionen använder väldigt lite fossila bränslen och istället 
återvinner och eldar med biomassa går det inte att minska koldioxidutsläppen så mycket 
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mera. Däremot har bostadsrättsfastigheterna stor potential att minska förbrukningen för 
att själva spara pengar och även för att minska Sveriges totala användning och därmed 
också behovet av energi. Werner poängterar att det är viktigt att tänka på att Sverige inte 
har ett så tydligt samband mellan koldioxidutsläpp och energiförbrukning eftersom 
fjärrvärmen är så pass effektiv idag. Det är stor skillnad mot exempelvis Tyskland som i 
större utsträckning använder fossila bränslen för att producera exempelvis värme. Det är 
viktigt att tänka på vilka källor energin kommer ifrån.

Både Andrén och Borgström håller med om att potentialen att minska förbrukningen i 
bostadsrättsfastigheter är stor. Andrén menar att kunskapen är stor i Sverige när det gäller 
att bygga energieffektivt jämfört med många andra länder i Europa. Enligt Boverkets 
byggregler bör energiförbrukningen ligga på 110 kWh per m² medan det finns teknik att i 
lågenergihus endast ha en förbrukning på ca 45-50 kWh per m². Vid nybyggnation är det 
alltså inga problem att minska förbrukningen med åtminstone 50 procent. Om även de 
befintliga byggnaderna räknas in finns det potential för en 20-25 procentig minskning av 
utsläppen. Borgström menar att potentialen är stor eftersom många äldre byggnader har 
stora brister när det gäller exempelvis klimatskal och isolering.  

Arbetet med energieffektivisering i Sverige är relativt långt framskridet i förhållande till 
regeringens mål enligt Werner. Efter oljekriserna på 70-talet gjorde Sverige stora insatser 
för att minska oljeberoendet och även energianvändningen vilket har effekter även idag. 
Arbetet kommer dock inte fortsätta om det inte finns några uppenbara ekonomiska 
fördelar. För att kunna minska förbrukningen ytterligare är det viktigt att fokusera på de 
byggnader som är sämst då många fastigheter redan är väldigt effektiva. Sedan är det 
viktigt att veta vad som ska sparas när energiförbrukningen minskas, pengar eller miljö? 
Om målen som regeringen satt upp ska uppfyllas eller inte beror även mycket på hur 
framtiden ser ut. Andrén tycket att målen är fullt realistiska och till och med lite lågt 
satta. Det kommer krävas hårt arbete och framförallt då i befintlig byggnation där den 
allra största delen av arbetet måste ske.

Intervjupersonerna fick även frågan vad som krävs för att målen ska kunna uppnås.
Werner svarade att det inte går att fokusera på något exakt tal utan det beror helt på hur 
framtiden kommer se ut. Däremot är det väldigt bra att frågorna får uppmärksamhet och 
att det är enkla och tydliga mål att arbeta emot. Dessutom krävs det stor kunskap hos 
aktörerna om målen ska kunna nås vilket både Andrén och Borgström håller med om. 
Andrén efterfrågar också en större vilja och att politiker och andra aktörer arbetar åt 
samma håll vilket kan ske genom ökad tydlighet. Andra viktiga faktorer är hur 
energipriset och byggkostnaderna kommer att utvecklas i framtiden. Med låga 
energipriser och höga byggkostnader brister drivkrafterna för både entreprenörer och 
beställare att bygga energisnålt medan omvända förhållanden har motsatt effekt. 
Borgström hävdar även att det är viktigt att ställa krav på beställarna. Om inte beställarna 
vet vad de vill och inte kan formulera krav bygger entreprenörerna som de alltid har gjort. 
Kunskapen finns till viss del men absolut inte överallt hos de inblandade aktörerna. 
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4.1.2 Motståndsfaktorer

Nästa steg i intervjuerna var att tala om olika motståndsfaktorer. Werner börjar med att 
konstatera att det största hindret enligt honom är bristen på kunskap och kompetens. 
Okunskapen kan exempelvis handla om att det saknas insikter hos förvaltarna om vad 
som behöver göras och var de ska leta efter fel. Energieffektiviseringsprocessen är viktig 
för att ett bra slutresultat ska kunna uppnås. Andrén håller med om detta men lägger även 
till att otydlig och varierande energipolitik kan ses som ett stort hinder när politiker inte 
är klara på vad de vill få fram. Han anser att EU arbetar bättre på den fronten med 
tydligare krav och regler än vad Sverige gör. Även Borgström nämner kunskapsbristen 
som den allra största motståndsfaktorn och den slår igenom i alla led hos inblandade 
aktörer menar hon. Det finns för lite förståelse för de förändringar i byggnader som måste 
ske på tre ställen, i klimatskalet för att förhindra transmissionsförluster, i uppvärmnings-
och ventilationssystem samt i brukarnas beteenden. I bostadsrättsföreningarna är 
kunskapen varierande och ofta otillräcklig. Det gäller att dessa föreningar får stöd från sin 
externa förvaltare i de fall en sådan finns menar Borgström. 

När det gäller den begränsade rationaliteten fick intervjupersonerna frågan hur de tror att 
den allmänna inställningen till förändring är idag bland bostadsrättsföreningarna ute i 
landet. Enligt Werner är det en mycket positivare inställning idag jämfört med för 4-5 år 
sedan. Eftersom det är ett ökat fokus på energifrågor idag skapas en helt annan anda och 
därmed genomförs även fler energieffektiviserande åtgärder. Andrén håller med om att 
ett ökat fokus på frågan har bidragit till den försiktigt växande förändringsviljan men 
även andra faktorer har spelat in. När både olje- och energipriserna har stigit senaste tiden 
samtidigt som klimatdebatten har varit intensiv har viljan att förändra ökat. Borgström 
håller med men menar att oklarheterna om vad energieffektivisering är för något är ett 
problem som minskar förändringsviljan.

Vidare föll diskussionen in på om det finns en bristande incitamentsstruktur inom
bostadsrättsföreningar eller inte. Werner menade att en bostadsrättsförening är den 
ägandeform som har absolut minst problem med den saken eftersom ägaren och brukaren 
av lägenheten är samma person. Därmed är bostadsrättsföreningar den grupp som har bäst 
förutsättningar att genomföra energieffektiviseringsåtgärder i samhället, sett till den 
aspekten. Andrén är inne på samma spår och nämner att eftersom medlemmarna både 
äger och förvaltar fastigheten finns goda förutsättningar att genomföra en förändring. 
Dessutom finns det god chans att en enskild medlems intresse och kunskap om 
energifrågor kan påverka övriga medlemmar så att en energieffektivisering kan bli av.
Bostadsrättsföreningar borde därför kunna genomföra sådana åtgärder i större 
utsträckning enligt honom.

När intervjun sedan berörde finansieringssvårigheter menade Werner att kunskapen hos 
långivarna är för låg när det gäller energifrågor. Däremot finns det en stor vilja att låna ut 
pengar och energieffektiviseringsprojekt är en ny marknad som bankerna säkerligen vill 
in på. Men kunskapsbristen ska inte skyllas på bankerna utan är ett problem som grundar 
sig hos bostadsföretagen och förvaltarna och sedan slår igenom överallt. Med en ökad 
kunskap skulle en byggnad med mindre miljöbelastning kunna behandlas bättre vid 
utlåning. Det finns inget sådant helhetstänk i dagsläget enligt Werner. När Andrén får 
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samma frågor som berör finansieringssvårigheter menar han att det oftast inte borde vara 
några problem att skaffa kapital. Däremot håller han med Werner om att kunskapen är för 
låg även hos långivarna. Med kunnig personal borde bankerna lära sig fördelarna med att 
låna ut till mer lönsamma energieffektiva byggnader. Även fastighetsmäklarna borde
sätta sig in i situationen mer eftersom energianvändningen tar en allt större del av 
budgeten för en fastighet. Aktörerna borde börja lägga märke till de fördelar som finns att 
ta till vara på och skaffa sig en högre kunskapsnivå inom en snar framtid. Energistatusen i 
en fastighet borde ses som en större tillgång. Det påverkar värdet precis som exempelvis 
ett nyrenoverat badrum och andra liknande faktorer menar Andrén.

När det gäller frågan om hur osäkerheten kring en investering påverkar 
bostadsrättsföreningarna menar Werner att alla investeringar är riskfyllda. Sedan beror 
det på vilka förväntningar som finns på utfallet och energipriset. Eftersom ingen vet hur 
framtiden ser ut finns det alltid en osäkerhetsfaktor inblandad vid 
energieffektiviseringsåtgärder. Andrén däremot anser inte att det är riskfyllt att investera i 
energieffektiv teknik. Han menar att risken är minimal om en bostadsrättsförening väljer 
välbeprövade och etablerade lösningar vilket är fallet med i stort sett alla system. 
Kunskapen om energieffektiviserande investeringar har funnits ända sedan oljekriserna. 
Det gäller för de inblandade att vara observanta och arbeta noga med alla steg i 
energieffektiviseringsprocessen för att minimera riskerna. Andrén tror också att 
osäkerheten är större än den borde vara. Den inbyggda konservatism som finns hos 
allmänheten leder till en osäkerhet som inte är berättigad enligt honom. Borgström menar 
att allmänheten måste se byggnaden som ett system för att minska riskerna och därmed 
också osäkerheten. Det måste vara tydligt vilka följder en förändring medför. 

Den sista motståndsfaktorn som diskuterades under intervjuerna var 
transaktionskostnaderna. Enligt Werner är dessa kostnader ett mått på den okunskap som 
finns i föreningarna. Finns inte kompetensen måste den köpas och därmed kan 
kostnaderna vara ett hinder för en energieffektivisering. Bristen på kunskap återkommer 
som ett problem även här. Andrén hävdar att transaktionskostnaderna inte behöver bli 
speciellt höga idag eftersom det finns så mycket lättillgänglig information. Kommunala 
energirådgivare och andra konsulter som arbetar med dessa frågor är relativt lätta att 
komma åt om bostadsrättsföreningarna bara är villiga att betala. Det får inte blandas in 
någon form av dumsnålhet i dessa viktiga beslut för då kan det bli problem att få tag i rätt 
kompetens menar Andrén.

4.1.3 Styrmedel

Enligt Andrén har styrmedlen absolut en effekt och ett genomslag i arbetet med 
energieffektiviseringen i Sverige. Styrmedel ska enligt Werner vara generella, både den 
svenska koldioxidskatten och utsläppsrättssystemet i Europa är bra förebilder. Det bör 
även förekomma stöd för viss teknik som är dyr att introducera, tillexempel solceller. 
Styrmedlen bör ej gå in och detaljstyra något som skall avgöras i konkurrens på en öppen 
marknad. En marknad kan också vara mättad och då är det dumt att driva på ännu mer 
med bidrag så att det överhettas säger Andrén. Detta skedde med pelletsmarknaden, när 
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bidragen slutade att gälla punkterades den och en minskning med 80 procent var ett 
faktum. Till följd av detta tvingades mängder av företag att gå i konkurs vilket inte var 
planen när bidragen infördes. Istället anser Andrén att det borde inrättas ett energiråd där 
alla aktörer får delta. På så sätt skulle styrmedlen få marknadsacceptans och lösningar 
som passar alla godkännas och införas. Enligt Andrén får det ej vara kortsiktiga 
styrmedel om man vill nå långsiktiga mål. 

När diskussionen kom in på vilka styrmedel som har störst betydelse menade Andrén att 
plånboken styr mycket och de ekonomiska styrmedlen är viktiga. Det går dock inte bara 
att satsa på bidrag utan alla delar måste tas med. Information och forskning är också 
viktigt då den allmänna kunskapsnivån i dag är för låg. Sett på kort sikt är de ekonomiska 
styrmedlen effektivast men på lite längre sikt är informationsspridning och utbildning 
viktigare. Borgström håller med och anser att ökad kunskap leder till att fler åtgärder 
vidtas. Det som är dåligt ur miljösynpunkt bör bestraffas enligt både Werner och Andrén. 
Fördelarna med bestraffning är att de som skadar miljön får vara med och betala 
samtidigt som staten får in pengar som kan satsas på andra styrmedel. Borgström och 
Andrén anser att BBR, Boverkets Byggregler, måste ses över då det finns för många 
frivilliga rekommendationer men dåligt med krav. En energiförbrukning på 110 kWh per 
m² är för dåligt och man borde kunna ställa högre krav enligt Borgström. Andrén anser 
dessutom att det borde vara krav på att all nyproduktion utrustas med solfångare. 

Införandet av energideklarationer upplevs som väldigt positivt av intervjupersonerna. 
Werner hoppas att dokumentet skall öka intresset för energifrågor. När fastighetsägarna 
nu får svart på vitt över hur mycket energi deras byggnad förbrukar kommer de ha ett 
tydligt incitament att energieffektivisera säger Andrén. Genom att tydliggöra 
energiförbrukningen tror Andrén också att energieffektiva byggnader kommer värderas 
högre då de har en lägre driftskostnad. Även Werner tror att marknadsvärdet kommer 
höjas för de energieffektiva fastigheterna men det kommer ta lång tid, hur lång tid beror 
på prisutvecklingen på energi. Vid en snabb prisstegringstakt kommer 
energiförbrukningen vara en betydande aspekt vid köp av fastigheter men om priserna 
inte ökar så snabbt kommer det ta längre tid innan folk börjar bry sig.

Fastighetens energiförbrukning kommer bli en diskussionsfråga, ett samtalsämne hos de 
boende när de blir mer medvetna om sin förbrukning enligt Werner. Kunskapsnivån 
kommer förbättras med en ökad medvetenhet och jämförelser kommer lära folk vad som 
är bra respektive dåliga förbrukningsnivåer. Även Borgström anser att 
energideklarationerna kommer öka medvetenheten hos allmänheten. Vissa av de boende 
kan se det som en extrakostnad istället för att se positivt på saken säger Andrén. Annars 
anser Andrén att det kan bli en bra utgångspunkt och en bra drivkraft för de boende att 
förbättra sin fastighet i förhållande till grannbyggnaden. Det kan säkert skrämma också 
när folk får se hur dålig deras byggnad är och då finns det stor potential att vidta åtgärder 
och göra stora besparingar.
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4.1.4 Incitament och Drivkrafter

Werner, Borgström och Andrén är alla överens om att incitamenten och drivkrafterna till 
stor del handlar om ekonomi. Energipriserna kommer att påverka i vilken utsträckning 
fastighetsägarna väljer att energieffektivisera. Enligt Borgström måste det finnas pengar 
att tjäna på en investering annars är risken stor att den inte genomförs. En annan allt 
viktigare pådrivande faktor är enligt intervjupersonerna den ökade medvetenheten om 
dagens miljöproblem. Enligt Werner är miljömedvetenheten numera en stark drivkraft 
eftersom det idag finns ett så stort intresse. Den stora uppmärksamheten hjälper dock inte 
alltid då kunskapen ofta saknas. Överlag så är intresset stort men kunnandet bristfälligt 
inom många sektorer anser han. Trots att kunskapen ibland saknas så är de tre 
intervjupersonerna överens om att debatten om miljöfrågorna är bra för arbetet med 
energieffektiviseringen av fastighetsbeståndet i Sverige. Andrén anser också att 
diskussionerna om miljön sätter fokus på energianvändningen vilket i sin tur kan leda till 
lägre energikostnader. 

Trots att ekonomin styr mycket så kan det personliga engagemanget i energifrågor ha stor 
betydelse i införandet av energiteknik enligt Andrén. En person börjar arbeta med dessa 
frågor vilket leder till större intresse hos kollegor och vänner. Intresset sprider sig i flera 
led och plötsligt kan vi se att klimatdebatten har varit bränsle och påverkat en större 
mängd personer att ändra sitt beteende. Det krävs en debatt för att få in miljötänkandet i 
alla beslutsfattande delar, vilket är viktigt för att skapa en förändring.  

Investeringar i energieffektiv teknik medför flera andra fördelar än själva 
energibesparingen enligt de tre intervjupersonerna. Borgström anser också att det måste 
finnas en koppling mellan energieffektiviseringen och inomhusklimatet. Ett förbättrat 
inomhusklimat måste vara motiv nog att investera i fastigheten. Andrén påpekar att 
tilläggsisolering av fasaden bidrar till att förhindra kallras samt att ljudisoleringen utåt 
förbättras vilket leder till ökad komfort för de boende. Han anser även att 
fastighetsägarna över lag borde se en större helhet i sina beslut för att på så sätt få fram 
alla fördelarna som en investering innebär. Många av följdeffekterna som skulle ge en 
bättre helhetsbild tas inte med i beslutsunderlagen vilket leder till färre investeringar och 
att fördelar som kommer på köpet ofta missas.

På frågan om hur värdet förändras efter en energieffektivisering i en byggnad svarar både 
Andrén och Werner att det absolut ökar. Borgström däremot är lite tveksam om det 
löpande underhållet är värdehöjande. Dock tror också hon att investeringar som 
genomförs och bidrar till sänkt energiförbrukning höjer värdet på fastigheten. Werner 
menar att energiaspekten kommer vara med vid bedömningen när man köper hus och 
köparna kommer vara villiga att betala mer för ett hus som har lägre förbrukning. 
Mäklarna är idag väldigt dåliga på att ta till vara på den här möjligheten med jämförelser 
av driftskostnader. Fokus ligger allt för mycket på köpeskillingen. Om 20-30 år tror 
Werner att det kommer vara en självklarhet att titta på hur mycket huset drar innan det 
köps, precis som köparna vill veta när de handlar en bil idag. 

Arbetet med energieffektivisering och att aktivt driva miljöfrågor kan stärka ett företags 
varumärke och image enligt Borgström. Intresset som idag finns för miljön medför att 
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företag som gör stora investeringar och går i täten när det gäller miljöengagemang får stor 
medial uppmärksamhet. Kravet på bra inomhusmiljö och miljövänligt boende är frågor 
som Borgström anser kommer bli allt mer viktiga i framtiden. Genom att arbeta med 
dessa frågor kan företagen vinna en högre efterfrågan på sina fastigheter jämfört med sina 
konkurrenter. Fördelarna som finns med att framstå som ett miljömedvetet företag bidrar 
till att vissa försöker luras och framhäva sig som mer miljövänliga än vad de i själva 
verket är säger Werner. Att säga att man är miljövänlig utan någon bakomliggande 
substans är farligt. Om kunskapen och engagemanget inte är äkta kommer det förr eller 
senare genomskådas av omgivningen och drabba företagen negativt. Är engagemanget 
istället äkta kan företagen vinna ett större förtroende hos de boende. Miljödebatten som är 
ett mycket aktuellt ämne kan enligt Andrén även skapa en samanhållning mellan de 
boende. Genom att de boende samarbetar i miljöprojekt inom olika sociala delar kan 
grupperingar i samhället brytas. Dessa olika projekt kan således leda till att 
problemområden snyggas upp samtidigt som en större gemenskap bland de boende 
uppnås. 
 

Intervjupersonerna fick ge sin bild på hur avskaffandet av fastighetsskatten har påverkat 
investeringsviljan. Werner anser att problemen i form av högre skatt vid en investering nu 
har försvunnit med de nya reglerna. Systemet var väldigt konstigt utformat tidigare och 
det är nu ur miljösynpunkt bättre. Slopandet av fastighetsskatten borde inte minska 
investeringsviljan utan snarare tvärtom men det är inte ett av de viktigaste incitamenten 
för ökad energieffektivisering anser Andrén. Enligt honom finns det betydligt viktigare 
faktorer att fokusera på.
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4.2 ENKÄTUNDERSÖKNING
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Figur 4.2 Resultat från enkätundersökningar om påverkande faktorer

Den andra delen i den empiriska undersökningen består av sammanställda svar från de 
enkätundersökningar som genomförts bland bostadsrättsföreningar i Halland. Efter 
sammanställning kunde resultatet urskiljas och tydliggöras i diagrammet ovan. 
Sammanlagt bestod undersökningen av femton olika faktorer som respondenterna fick ta 
ställning till. Den faktor som hade störst påverkan på bostadsrättsföreningarnas arbete var 
de minskade driftskostnaderna som ofta uppkommer i samband med energi-
effektiviserande åtgärder i en fastighet. Därefter ansågs också konkurrensfördelar och 
engagemang vara faktorer som påverkar i hög grad. Efter dessa tre ansågs 
energideklarationer, följdeffekter och informativa styrmedel komma i listan. De har också 
en stor påverkan och rankas relativt lika av respondenterna.

I mitten hamnade faktorerna ekonomiska styrmedel, finansieringssvårigheter och högre 
marknadsvärde vilka alltså fortfarande har betydelse men inte lika stor som ovanstående. 
Därefter följer administrativa styrmedel, brist på kunskap och information samt osäkerhet 
vilka bedöms vara faktorer av mindre betydelse. Slutligen fick transaktionskostnader, 
begränsad rationalitet och slopad fastighetsskatt lägst medeltal i undersökningen och blev 
därmed också de faktorer som ansågs ha minst påverkan på energieffektiviseringsarbetet.  
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5 ANALYS

I analysen jämförs den teoretiska referensramen med den insamlade empirin. De faktorer 
som berörts analyseras utifrån tidigare forskning, intervjupersoners åsikter och resultatet 
från enkätundersökningen. Upplägget följer samma system som tidigare genom att 
motståndsfaktorer, styrmedel, incitament och drivkrafter behandlas.

5.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSPROCESSEN
Energieffektiviseringsprocessen (Basiri & Forsling, 2006) och dess olika steg beskrivs 
grundligt i teoriavsnittet. Där konstateras vikten av att se byggnaden som ett system och 
följa ett visst mönster i arbetet med energieffektivisering för att en 
energieffektiviseringsåtgärd skall kunna genomföras med bästa möjliga resultat. Genom 
att se arbetet som en process kan fler fördelar än minskade energikostnader erhållas,
tillexempel bättre inomhusmiljö och minskad miljöpåverkan. Även Werner och Andrén 
vidhåller att det är viktigt att arbeta enligt energieffektiviseringsprocessen för att ett bra 
slutresultat skall kunna uppnås. Genom att arbeta noga med energieffektivisering utifrån 
olika steg anser Werner även att barriären okunskap delvis kan minimeras.

5.2 MOTSTÅNDSFAKTORER
Enligt Schleich & Gruber (2008) är förändringsviljan en faktor som ofta hindrar 
investeringar i energieffektiv teknik. Organisationer faller ofta tillbaka till gamla rutiner 
och tumregler när de ska bedöma en ny investering eftersom intresset, informationen eller 
tiden är otillräcklig. Kriterier som livscykelkostnader och minskade energikostnader 
kommer då ofta i skymundan och besluten fattas på felaktiga grunder. Werner menar 
dock att förändringsviljan idag är betydligt bättre jämfört med för 4-5 år sedan och det 
beror mycket på den ökade fokuseringen mot energifrågor. Andrén håller med om att det 
finns en större vilja att förändra idag och det beror delvis på klimatdebatten men även på 
ökade olje- och energipriser. Borgström däremot anser att den låga kunskapsnivån 
minskar förändringsviljan. Bostadsrättsföreningarna själva tycker inte att den påstådda 
begränsade rationaliteten är något hinder då det var en av de faktorer som hade allra 
minst betydelse enligt enkätundersökningen.  

Både Boverket (2005) och Schleich & Gruber (2008) menar att en bristande 
incitamentsstruktur är en motståndsfaktor som hindrar att energieffektiviseringar 
genomförs. Bristerna uppstår när den som beslutar om en investering inte är samma 
person som ska stå för kostnaderna. Motståndet ligger också i om det finns planer hos 
några av de boende att flytta ut från lägenheten inom några år. Då finns det få eller inga 
incitament att vara med och betala för en investering om de sedan inte får ta del av 
besparingarna. Under intervjuerna som genomfördes tillbakavisade dock både Werner 
och Andrén denna motståndsfaktor medan Borgström inte kunde ta ställning. Eftersom en 
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bostadsrättsförening både äger och förvaltar sin fastighet uppstår inga problem med 
incitamentsstrukturen. En bostadsrättsförening är den ägandeform som har bäst 
förutsättningar att genomföra energieffektiviseringsåtgärder utifrån den aspekten menar 
både Werner och Andrén. När det gäller utflyttande lägenhetsinnehavare så påverkar inte 
de besluten i någon större utsträckning eftersom majoritetsbeslut gäller.  

Bristen på kunskap och information nämns som den främsta orsaken till varför
energieffektiviseringar i byggnader inte genomförs i större utsträckning enligt både 
Adeyeye, Osmani & Brown (2007) och European Commission (2005). Det som behöver 
förbättras är informationsspridningen och utbildningen om behovet av de nya teknikerna 
och vilka fördelar energieffektiva byggnader har. Särskilt betonas att det inte bara är 
professionella byggnadskonstruktörer som behöver informeras och utbildas utan även 
allmänheten måste få ta del av detta. Dessa teorier får medhåll från samtliga tre 
intervjupersoner då de alla anser att just bristen på kunskap är det absolut största hindret 
mot energieffektiviseringar. Det är en faktor som får genomslag i alla led hos de 
inblandade aktörerna och är även ofta en bakomliggande faktor till andra 
motståndsfaktorer. I enkätundersökningen framkom att bostadsrättsföreningarna inte 
själva anser att bristen på kunskap och information är någon faktor som påverkar deras 
arbete med energieffektiviseringar i någon större utsträckning. Faktorn rankades som 
nummer elva av de femton påverkande faktorerna vilket är relativt lågt i sammanhanget.

Det kan vara svårt för mindre företag, organisationer och privatpersoner att skaffa 
krediter till investeringar i energieffektiv teknik enligt både Boverket (2005) och Schleich 
& Gruber (2008). Förutsättningarna att få ett bra kreditavtal för en energisparande 
investering minskar då kunskapen ofta brister hos långivarna. Osäkerhet om 
betalningsförmåga, felbedömningar och schablonberäkningar av driftskostnader leder till 
en högre utlåningsränta än nödvändigt. Detta leder till begränsningar i budgeten vilket 
beskrivs som en annan finansiell barriär av Adeyeye et al. (2007). Både Werner och 
Andrén håller med ovanstående författare om att kunskapen om energifrågor ofta är för 
låg hos kreditgivarna vilket leder till nackdelar för låntagarna. De menar att en aktör på 
kreditmarknaden borde kunna dra stora fördelar av att låna ut pengar till lönsammare 
energieffektiva byggnader. Det borde medföra fler fördelar att låna till sådana 
investeringar. De tror dock inte att bostadsrättsföreningar har några större problem att 
skaffa kapital till projekten, bankerna är villiga att låna ut idag. Finansieringssvårigheter 
är dock den motståndsfaktor som påverkar bostadsrättsföreningarna mest enligt 
enkätundersökningen.

En investering i energieffektiviserande teknik kan innebära flera olika risker som kan 
göra att besparingen i framtiden inte blir lika stor som beräknat, detta menar Boverket 
(2005). Osäkerhetsfaktorerna är sjunkande energipriser, förändrad lagstiftning eller 
problem som kan uppstå med den nya tekniken. Werner håller med om att det finns en 
viss osäkerhet inblandad vid investeringar i energieffektiv teknik, det finns det alltid vid 
investeringar eftersom ingen vet hur framtiden ser ut, menar han. Andrén håller inte med 
utan menar att det är näst intill riskfritt att investera i energieffektiv teknik. Så länge 
tekniken är beprövad och kunskapen är god hos de inblandade är riskerna väldigt små. 
Det gäller dock att vara observant i hela energieffektiviseringsprocessen och se 
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byggnaden som ett system. Borgström håller med om detta och menar att en hög 
kunskapsnivå minskar riskerna med investeringen. Bostadsrättsföreningarna i Halland
anser inte att osäkerheten är något som påverkar dem i sitt eventuella arbete att 
energieffektivisera. Motståndsfaktorn rankades bland de lägsta i undersökningen.  

Såväl Boverket (2005) som Schleich & Gruber (2008) beskriver transaktionskostnader 
som en barriär. Kostnaderna uppstår i samband med en energieffektivisering för att få tag 
på information om fastigheten, vilka åtgärder som kan vara lämpliga och hur 
installationen ska utformas för att uppnå ett bra resultat. Tidsåtgången för arbetet och 
konsultarvoden är exempel på transaktionskostnader. Werner menar att dessa kostnader 
är ett mått på den okunskap som förekommer i föreningarna medan Andrén anser att 
transaktionskostnaderna inte behöver bli särskilt höga idag. Det finns så pass många 
konsulter och rådgivare som arbetar med energifrågor att det inte ska vara några problem 
att få tag på informationen. Eftersom transaktionskostnaderna hamnade långt ner i listan
över påverkande faktorer hanterar bostadsrättsföreningarna dessa kostnader bra och de är 
inget som påverkar nämnvärt.  

5.3 STYRMEDEL
Den svenska staten använder sig av administrativa, ekonomiska och informativa 
styrmedel för att påverka företagen och allmänhetens agerande när det gäller energifrågor 
(Boverket, 2005). Dessa styrmedel har enligt flera utredningar haft stor betydelse och fått 
näringslivet att agera mer miljömässigt (Ammenberg, 2004). Även Andrén anser att 
statens styrmedel har en positiv effekt på Sveriges energieffektiviseringsarbete. De 
ekonomiska styrmedlen är de viktigaste enligt Andrén och de fungerar bra som stöd för 
viss energieffektiv teknik som är dyr att introducera. Den allmänna kunskapsnivån är 
enligt Borgström och Andrén för låg och därför bör det även satsas mer på de informativa 
styrmedlen, utbildningar och forskning. Genom att arbeta med informationsspridning 
idag kommer vi få ett större antal vidtagna åtgärder på lite längre sikt anser de. 
Enkätundersökningen som bostadsrättsföreningarna svarade på visade även den att 
statens styrmedel har påverkan på deras energieffektiviseringsarbete. 
Informationsspridningen, tätt följt av de ekonomiska styrmedlen, är de styrmedel som 
påverkar mest enligt bostadsrättsföreningarna. 

Lagen om energideklarationer för byggnader (SFS 2006:985, 2006) är ett tydligt exempel 
på administrativa styrmedel. Staten vill i och med införandet av detta styrmedel förbättra 
energianvändningen och inomhusmiljön i Sveriges fastigheter. Införandet av 
energideklarationer upplevs som väldigt positivt av intervjupersonerna. Även enkäten 
visar att energideklarationerna har en stor påverkan enligt de tillfrågade 
bostadsrättsföreningarna. Werner hoppas att intresset för energifrågor nu skall öka 
samtidigt som Andrén anser att fastighetsägarna nu kommer ha ett tydligt incitament att 
energieffektivisera. Efter utförd energideklaration får fastighetsägarna och de boende se 
svart på vitt hur mycket energi deras egen byggnad förbrukar. Detta kommer enligt 
Werner även att skapa diskussioner hos de boende kring deras byggnads 
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energiförbrukning. Kunskapsnivån kommer förbättras med en ökad medvetenhet och 
jämförelser kommer lära folk vad som är bra respektive dåliga förbrukningsnivåer.

5.4 INCITAMENT OCH DRIVKRAFTER
I den teoretiska referensramen beskrivs en rad olika faktorer som kan uppfattas som 
incitament eller drivkrafter till att genomföra en energieffektiviseringsåtgärd. Bland annat 
nämner Rohdin & Thollander (2005) det personliga engagemanget för miljöfrågor som en 
faktor, något som också Andrén anser kan ha stor betydelse för arbetet med 
energieffektivisering. Detta bekräftas delvis av den genomförda enkätundersökningen där 
det personliga engagemanget rankades som den tredje starkaste påverkandefaktorn. Vid 
investeringar i energieffektivteknik uppstår det enligt både Kreith & Goswami (2007) och 
Sandberg (2004) även andra fördelar än själva besparingen av energi. Dessa följdeffekter 
har enligt intervjupersonerna en stor betydelse i energieffektiviseringsarbetet. 
Följdeffekterna rankades som den femte mest påverkande faktorn bland de undersökta 
bostadsrättsföreningarna. Andrén menar dock att följdeffekterna ofta av olika 
andledningar glöms bort att tas med i beslutsunderlagen, vilket leder till att färre 
investeringar genomförs. Vidare beskriver Boverket (2006) möjligheterna att höja 
fastighetens värde genom att investera i energieffektiv teknik, något som Borgström, 
Werner och Andrén också är överens om. Även om Boverket (2006) och 
intervjupersonerna ansåg sig säkra på att investeringar i energieffektivteknik är 
värdehöjande verkar inte föreningarna som svarade på enkäten helt övertygade då den 
faktorn rankades relativt lågt. 

Genom att arbeta med energifrågor kan konkurrensfördelar på marknaden vinnas menar 
Blomgren (2008). Energisnålt byggande är en förutsättning för att uppnå lönsamhet och 
bra villkor för de boende även framöver. Borgström tror också hon att kravet på bra 
inomhusmiljö och miljövänligt boende är frågor som kommer bli allt mer viktiga i 
framtiden. Hon tror att företagens varumärken stärks om de arbetar aktivt med dessa 
frågor. Konkurrensfördelar var också den näst mest påverkade faktorn i arbetet med 
energieffektivisering enligt enkätundersökningen. Werner menar dock att det idag finns 
en risk att företag framhäver sig som mer miljövänliga än vad de i verkligheten är, något 
som han vill varna för. Om kunskapen och engagemanget inte är äkta kommer det förr 
eller senare genomskådas av omgivningen och drabba företagen negativt.

Werner, Borgström och Andrén är alla överens om att incitament och drivkrafter till stor 
del handlar om ekonomi. Enligt Boverket (2006) leder arbetet med energieffektiv teknik 
också till sänkta driftskostnader som är en av de mest välkända drivkrafterna för att 
genomföra en energieffektiviseringsåtgärd. Det är också den drivkraften som rankas 
högst av de olika påverkade faktorerna som bostadsrättsföreningarna fick ta ställning till. 
Slutligen, i teoriavsnittet, behandlas slopandet av fastighetsskatten enligt SFS 2007:1398 
(2007) och vilka effekter det får på investeringsviljan. Andrén anser att det finns betydligt 
viktigare faktorer att fokusera på och det är inte ett av de viktigaste incitamenten enligt 
honom. Bostadsrättsföreningarna i Halland verkar hålla med Andrén då de rankar 
slopandet av fastighetsskatten lägst i enkäten.
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6 SLUTSATSER

I det avslutande kapitlet kopplas studiens syfte och problemformulering ihop med 
analysen. Den inledande frågeställningen besvaras genom att författarna ger sin syn på 
resultatet av undersökningen. Slutligen framställs skribenternas implikationer och förslag 
på fortsatt forskning.

Studien inleddes med att en frågeställning och ett syfte arbetades fram utifrån bakgrunden 
och problemdiskussionen. Frågan som undersökningen bygger på är vilka faktorer som 
påverkar Halländska bostadsrättsföreningar att energieffektivisera sina fastigheter?
Arbetet utgår vidare från ett tvådelat syfte. Den första delen är att identifiera och beskriva 
olika faktorer som påverkar arbetet med att genomföra energibesparande åtgärder i
bostadsrättsföreningar. 

• Tre olika kategorier av påverkande faktorer har identifierats

När den teoretiska referensramen arbetades fram kunde tre typer av faktorer urskiljas. För 
det första finns det motståndsfaktorer till energieffektiviseringar som hindrar att 
ekonomiskt lönsamma och energisparande åtgärder genomförs i fastigheten. Motsatsen 
till dessa är de incitament och drivkrafter som finns för att genomföra åtgärder som syftar 
till att effektivisera energianvändningen i byggnader. Arbetet påverkas tillslut av en tredje 
faktor, statliga styrmedel. Genom att använda olika typer av styrmedel vill staten 
åstadkomma ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Allt arbete med 
energieffektivisering i fastigheter bör följa en process och byggnaden bör ses som ett 
system. Detta för att resultatet ska bli optimalt och för att eventuella fel och brister i 
utförandet ska kunna undvikas.   

När den teoretiska referensramen sedan verifierades genom tre djupintervjuer med 
kunniga personer inom ämnet framkom ytterligare information. Den allra största delen av 
de framtagna teorierna stämde väl överens med vad intervjupersonerna ansåg vara 
relevant att fokusera på i frågan. Dock kunde en av de på förhand uppställda teorierna 
sållas bort från enkätundersökningen till bostadsrättsföreningarna då det framkom att den 
inte var relevant i sammanhanget. Bristande incitamentsstruktur förekommer inte i 
bostadsrättsföreningar enligt både Werner och Andrén, därför valde författarna att inte ta 
med den faktorn i enkäten. Sammantaget kunde nu en relevant enkätundersökning 
genomföras på bostadsrättsföreningarna i Halland för att uppfylla den andra delen av 
studiens syfte. Detta var att undersöka och förklara till vilken grad de olika faktorerna 
påverkar bostadsrättsföreningar i arbetet med att energieffektivisera sina fastigheter. 

• Positiv syn på energieffektivisering bland bostadsrättsföreningarna

Resultatet av enkätundersökningarna visade ganska tydligt skillnader mellan de olika 
typerna av faktorer. Tendensen är att incitament och drivkrafter har en större påverkan än 
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både styrmedel och motståndsfaktorer bortsett från en faktor, slopandet av 
fastighetsskatten. Överlag är det alltså en väldigt positiv syn på energieffektiviseringar 
bland bostadsrättsföreningarna i den aktuella målgruppen. De ser hellre till de fördelar 
som finns än till olika orsaker att inte genomföra en investering i energieffektiv teknik. 
Det går också att urskilja att styrmedlen hamnar kring mitten i tabellen samtidigt som 
motståndsfaktorerna generellt har lägst påverkan. Bostadsrättsföreningarna ser till de 
egna fördelarna framför statens regler och rekommendationer i de flesta fall. De anser 
också att de är kapabla nog att undvika de hinder som finns på vägen genom att 
barriärerna har lägst påverkan på deras arbete.

• Brist på kunskap och information

Adeyeye, Osmani & Brown (2007), European Commission (2005) och samtliga 
intervjupersoner anser att bristen på kunskap och information är en av de största 
barriärerna till att energieffektiviseringsåtgärder inte genomförs i större utsträckning. 
Trots detta rangordnas bristen på kunskap och information som en av de lägst påverkande 
faktorerna av bostadsrättsföreningarna själva. En anledning till resultatet kan vara att 
föreningarna inte inser sina egna begränsningar. Det kan vara svårt att bedöma sin egen 
kunskapsnivå och vara objektiv i sammanhanget. Eftersom de nämnda 
informationskällorna är överens väger deras kunskap tyngre än föreningarnas utlåtanden. 
Att bostadsrättsföreningarna inte vet om att de har låg kunskap talar dessutom för att 
bedömningen om kunskapsbristen är riktig. Även bostadsrättsföreningarna själva anser 
att informativa styrmedel har hög påverkan i sammanhanget. Det visar dels att 
informationsspridning har påverkan då bostadsrättsföreningarna tar åt sig nya kunskaper 
som presenteras, och dels att det behövs mer av den varan.

• Ekonomin påverkar i stor utsträckning

En annan reflektion från resultatet av enkätundersökningen är att pengar styr väldigt 
mycket i bostadsrättsföreningarna. Den mest påverkande faktorn är incitamentet att 
minska driftskostnaderna för fastigheten genom att genomföra en energieffektiviserande 
åtgärd. På samma sätt har den mest påverkande motståndsfaktorn ekonomisk koppling, 
finansieringssvårigheter hamnar högst i sin kategori. Att ekonomin styr väldigt mycket 
har även framkommit i samtliga intervjuer som genomförts och såväl Sandberg (2004) 
som Boverket (2006) skriver om samma sak. Finns det pengar att spara driver det ofta på 
energieffektiviseringsarbetet men om finansieringen för projektet är svår att lösa kan det 
försena eller helt stoppa investeringen. 

• Konkurrensfördelar och engagemang har stor betydelse

Konkurrensfördelar och engagemang hamnade strax under incitamentet med minskade 
driftskostnader i enkätundersökningen. Detta resultat visar att medlemmarna är mycket 
måna om sin egen förening. Det är attraktivt att framstå som en energieffektiv förening 
och kunna erbjuda medlemmarna tilltalande boendemiljöer, bättre inomhusmiljö, lägre 
avgifter och ett boende som kan möta framtidens ökade miljökrav. Det kan uppnås 
genom ett engagemang för energifrågor, ett engagemang som också driver på arbetet med 
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energieffektivisering enligt enkätundersökningen. Det visar att de två faktorerna är 
sammankopplade och att båda har stor betydelse för energieffektiviseringsarbetet. 

• Energideklarationer påverkar bostadsrättsföreningarna

Statens införande av Lagen om energideklarationer för byggnader (SFS 2006:985, 2006) 
verkar ha fått stor genomslagskraft. Syftet med införandet har varit att främja en 
effektivare energianvändning och en bättre inomhusmiljö i byggnader och det har redan 
börjat ge resultat. Samtliga intervjupersoner är väldigt positiva till införandet och tror att 
lagen kommer få stor betydelse för det kommande energieffektiviseringsarbetet. I
enkätundersökningen rankas införandet av energideklarationer som den fjärde mest 
påverkande faktorn av bostadsrättsföreningarna. Lagstiftningen har en stark påverkan 
trots att arbetet med energideklarationer bara är i startfasen, de verkliga effekterna 
kommer kunna utläsas inom några år.  

• Faktorer med liten påverkan

De faktorer som har lägst påverkan på bostadsrättsföreningarnas arbete med 
energieffektivisering är transaktionskostnader, begränsad rationalitet och sist slopandet av 
fastighetsskatten. Resultatet visar att det är lätt att få tag på information om sin fastighet 
och vad som behöver göras. Tillgången på kunniga personer inom området är relativt god 
vilket främjar arbetet och kostnaderna ses inte som något hinder då det oftast är väl 
investerade pengar. Förändringsviljan är hög och begränsad rationalitet är inget som 
påverkar energieffektiviseringsarbetet i någon större utsträckning. Slopandet av 
fastighetsskatten upplevs som en relativt obetydlig faktor i sammanhanget och de små 
belopp som sparas har väldigt liten påverkan på bostadsrättsföreningarna. 

• Sammanfattande slutsatser

Sammantaget är det en positiv syn på energieffektivisering bland de tillfrågade 
bostadsrättsföreningarna i Halland. Incitament och drivkrafter påverkar i högre grad än 
både styrmedel och motståndsfaktorer. Därtill behövs det mer information och utbildning 
för att höja kunskapsnivån kring energifrågor. Det skulle underlätta arbetet i alla led i 
energieffektiviseringsprocessen och bidra till bättre lönsamhet och en effektivare 
energianvändning för bostadsrättsföreningarna. Så som i många andra situationer handlar 
det tillslut ofta om pengar. Hur god förändringsviljan och engagemanget än är genomförs 
sällan ett projekt om det inte ger tillräckliga vinster eller om det finns begränsningar i 
budgeten. Många bakomliggande faktorer spelar in men ekonomin har störst 
genomslagskraft i slutändan. 
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6.1 IMPLIKATIONER
Genom att relevanta påverkande faktorer framställts i denna uppsats kan 
bostadsrättsföreningarna och fastighetsägarna se vad som har betydelse i arbetet med 
energieffektivisering. Graderingen av faktorerna gör att fastighetsägarna kan fokusera på 
de viktiga delarna i sammanhanget för att på så sätt kunna förvalta fastighetsbeståndet på 
bästa sätt. 

En tydlig sak som går att utläsa från resultatet är bristen på kunskap och information hos 
bostadsrättsföreningarna. Fastighetsägarna och de förvaltande bolagen bör ta tillfället i 
akt att utbilda och informera föreningarna. Eftersom debatten kring energifrågor är 
aktuell, synen på energieffektivisering är positiv och förändringsviljan är god i 
bostadsrättsföreningarna är det en bra tidpunkt för informationsspridning. 
  

6.2 FORTSATT FORSKNING
Under arbetet med denna uppsats har det uppkommit flera intressanta frågor som inte har 
omfattats av studien men som vore intressanta att undersöka närmare. 

Med bakgrund av undersökningen vore det intressant att studera olika ägandeformer. 
Skiljer sig de påverkande faktorerna åt i olika ägandeformer som exempelvis hyresrätter 
eller mindre privata fastighetsägare? Bedöms och rangordnas faktorerna annorlunda eller 
går det att se ett generellt mönster för flerbostadshus? Det skulle även vara intressant att 
se om faktorerna och rangordningen av dem skiljer sig åt i olika delar av landet och även 
hur det ser ut i andra länder?

Det finns flera olika saker att studera när det gäller en byggnads värde. Hur förändras en 
fastighets värde av att dess energiförbrukning synliggörs när energideklarationerna nu 
införs? Vilken effekt får det på olika fastigheter i olika områden när de nu blir jämförbara 
ur energiförbrukningssynpunkt? Det vore också intressant att se hur en 
energieffektivisering påverkar värdet på en fastighet. Finns det någon åtgärd som är mer 
lönsam att genomföra än andra eller finns det en generell förändringsfaktor på värdet? 

I studien har det konstaterats att energideklarationerna har stor betydelse i energi-
effektiviseringsarbetet redan nu men det vore intressant att studera det närmare. Uppfyller 
lagen sitt syfte, genomförs allt som det är tänkt eller vad har införandet av 
energideklarationerna resulterat i? Vilken effekt har en genomförd energideklaration fått 
på fastigheten och hur upplever de inblandade parterna de gällande reglerna? Eftersom 
energideklarationer är ett relativt nytt begrepp inom fastighetssektorn finns det en mängd 
olika frågeställningar att studera, det är än så länge ett outforskat område.
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BILAGOR

BILAGA 1, INTERVJUGUIDE
Inledande frågor

Är det OK att vi spelar in intervjun? Vill du vara anonym?

Vem är du? Hur kommer det sig att du arbetar med det du gör? Vad vill du uppnå, vad är det som driver 
dig?

Vad innebär energieffektivisering för dig?

Vilken potential har bostadsrättsfastigheter att energieffektivisera?

Hur långt tror du att arbetet med att energieffektivisera flerbostadshus har kommit idag i förhållande till 
regeringens mål? (20 % till 2020 och 50 % till 2050)

Vad är det som har gjort att vi har kommit dit vi står idag, så långt eller kort?

Vad är det som krävs för att energimålen ska uppnås?

Vilka faktorer är det som påverkar arbetet mot målen?

Motståndsfaktorer

Hur skulle du definiera en motståndsfaktor?

Vilka motståndsfaktorer har störst påverkan på arbetet med energieffektivisering?
Varför har dessa så stor betydelse?

Anser du att det finns en bristande incitamentstruktur inom bostadsrättsföreningar? På vilket sätt?

Transaktionskostnader, (förklara kort vad det är). Hur spelar dessa in när det blir fråga om en investering i 
energieffektiv teknik?

Osäkerhet, (att framtida besparing blir mindre än tänkt pga. energipriser, lagstiftning eller ny teknik) är det 
något du tror påverkar investerare och i så fall hur? Anser du att det är riskfyllt att investera i energieffektiv 
teknik? 

Finansieringssvårigheter, Hur är kunskapen hos långivare om energieffektivisering idag? Medför det några 
påföljder för låntagare?
Tar man hänsyn till energiprästandan vid utlåning?
Hur borde (framtida) energieffektiva byggnader behandlas vid utlåning?

Begränsad rationalitet, Hur är den allmänna inställningen till förändring tror du?

Styrmedel

Vad är styrmedel enligt dig?
Vad anser du om styrmedel, positivt, negativt? Har de effekt?
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Vilka styrmedel har störst effekt och varför? Ekonomiska, administrativa eller informativa.
Vilka andra styrmedel skulle du vilja se på marknaden?

Energideklarationer

Hur påverkar införandet av energideklarationer arbetet med att energieffektivisera flerbostadshus?
Förändras marknadsvärdet på en fastighet när den verkliga förbrukningen synliggörs? Åt vilket håll och 
när?
Hur påverkar det attraktiviteten bland köpare på marknaden?
Vilken effekt tror du att energideklarationer har på de boende i fastigheten? Vad händer när de får veta 
byggnadens energiprestanda?

Incitament och Drivkrafter

Vad innebär ett incitament för dig?
Har bostadsrättsföreningar några incitament att energieffektivisera? Vilka är de viktigaste? Varför och på 
vilket sätt?

Finns det några ekonomiska fördelar med energieffektiviseringar och hur ser dessa ut? Finns det olika typer 
av ekonomiska incitament?

Hur påverkas värdet på fastigheten av en energieffektivisering? Vad medför det för konsekvenser?

Hur påverkar avskaffandet av fastighetsskatten investeringsviljan?  

Finns det några konkurrensfördelar genom att föra ett aktivt energieffektiviseringsarbete?
Vad kan man vinna på marknaden som fastighetsägare? 

Kan företagets varumärke stärkas genom att marknadsföra sig som energieffektivt? 
Hur påverkas statusen på ett energieffektivt boende, blir det mer eller mindre attraktivt att bo i en 
energieffektiv fastighet?

Vilken effekt har klimathotet på energieffektiviseringsarbetet? 
Hur står sig miljömedvetenheten i förhållande till andra påverkande faktorer i energieffektiviseringsarbetet? 
Kan miljöengagemanget vara en faktor som övervinner andra argument?

 
Kan en investering i energieffektiv teknik medföra andra fördelar eller nackdelar än själva minskningen av 
energi? Vilka, på vilket sätt?

Vilka är de faktorer som påverkar energieffektiviseringsarbetet i bostadsrättsfastigheter mest enligt dig?

Något annat du vill tillägga?
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BILAGA 2, ENKÄT
Enkätundersökning över telefon till BRF
I vilken utsträckning påverkar följande påståenden ert arbete att energieffektivisera? 
1 motsvarar ingen påverkan alls och 10 motsvarar mycket stor påverkan. 

Motståndsfaktorer/Hinder/Barriärer

Begränsad rationalitet – Förändringsviljan kan vara begränsad och man tenderar att välja ett välbekant 
system istället för ett nytt pga. tidsbrist, lågt intresse eller informationsbrist.
Hur anser du att det påverkar ert eventuella arbete att energieffektivisera? 
• • • • • • • • • •  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

Brist på kunskap och information – Begränsade kunskaper inom området kan göra att en investering i 
energieffektiv teknik uteblir.
Hur anser du att det påverkar ert eventuella arbete att energieffektivisera? 
• • • • • • • • • •  
1  2  3  4  5  6  7  8 9  10    

Finansieringssvårigheter – Svårigheter att finansiera en investering kan vara ett hinder. 
Hur anser du att det påverkar ert eventuella arbete att energieffektivisera? 
• • • • • • • • • •  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

Osäkerhet – Osäkerheten kring en eventuell investering i energieffektiviserande teknik kan bestå av 
osäkerhet kring lönsamheten eller den nya tekniken.
Hur anser du att det påverkar ert eventuella arbete att energieffektivisera? 
• • • • • • • • • •
1  2  3  4  5  6  7  8 9  10    

Transaktionskostnader - En kostnad för att skaffa kunskap och information om fastigheten och vilka 
åtgärder som kan vara lämpliga att vidta. Ex konsultarvoden och tidsåtgången för arbetet. 
Hur anser du att det påverkar ert eventuella arbete att energieffektivisera? 
• • • • • • • • • •  
1  2  3  4  5  6  7  8 9  10    

Incitament och drivkrafter

Engagemang – Det personliga engagemanget kan vara en pådrivande faktor i energi och miljöfrågor, 
föreningar med någon eller några engagerade personer driver ofta på arbetet med energieffektivisering i 
fastigheten.
Hur anser du att det påverkar ert eventuella arbete att energieffektivisera? 
• • • • • • • • • •
1  2  3  4  5  6  7  8 9  10    

Följdeffekter – Energieffektiviseringar medför ofta andra fördelar förutom själva minskningen av energi, 
exempelvis bättre inomhusmiljö, mer tilltalande utseende på byggnaden, enklare och billigare underhåll etc. 
Hur anser du att det påverkar ert eventuella arbete att energieffektivisera? 
• • • • • • • • • •
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
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Högre marknadsvärde – Under vissa förutsättningar höjs fastighetens marknadsvärde då investering i 
energieffektiv teknik genomförts.
Hur anser du att det påverkar ert eventuella arbete att energieffektivisera? 
• • • • • • • • • •  
1  2  3  4  5  6  7  8 9  10    

Konkurrensfördelar – En energieffektiv förening som arbetar aktivt med miljöfrågor kan vinna 
konkurrensfördelar i form av attraktivare boendemiljöer, lägre avgifter, och bemötande av framtidens ökade 
miljökrav. 
Hur anser du att det påverkar ert eventuella arbete att energieffektivisera? 
• • • • • • • • • •  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

Minskade driftkostnader – Vid en investering i energieffektiviserande teknik sänks ofta driftskostnaderna 
för fastigheten.
Hur anser du att det påverkar ert eventuella arbete att energieffektivisera? 
• • • • • • • • • •  
1  2  3  4  5  6  7  8 9  10    

Slopad fastighetsskatt – Numera straffas man inte av högre fastighetsskatt när man genomför en 
investering i energieffektiv teknik då den kommunala fastighetsavgiften har ett relativt lågt maxbelopp.
Hur anser du att det påverkar ert eventuella arbete att energieffektivisera? 
• • • • • • • • • •  
1  2  3  4  5  6  7  8 9  10    

Styrmedel
Staten använder sig av olika typer av styrmedel för att påverka arbetet med energieffektiviseringen, hur 
anser du att följande styrmedel påverkar din förening? 

Administrativa styrmedel – Dessa finns i form av lagar, förordningar och föreskrifter för hur saker och 
ting ska eller borde utformas.
Hur anser du att det påverkar ert eventuella arbete att energieffektivisera? 
• • • • • • • • • •  
1  2  3  4  5  6  7  8 9  10    

Ekonomiska styrmedel – Skatter och avgifter för sämre produkter samt bidrag och subventioner för ny 
energieffektiv teknik.
Hur anser du att det påverkar ert eventuella arbete att energieffektivisera? 
• • • • • • • • • •
1  2  3  4  5  6  7  8 9  10    

Informativa styrmedel – Informationskampanjer som syftar till att öka medvetenheten hos allmänheten 
för att på så sätt påverka energieffektiviseringsarbetet.
Hur anser du att det påverkar ert eventuella arbete att energieffektivisera? 
• • • • • • • • • •  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

Energideklarationer – Införandet av energideklarationer i alla flerbostadshus är tänkt att bättra på 
energieffektiviseringsarbetet.
Hur anser du att det påverkar ert eventuella arbete att energieffektivisera? 
• • • • • • • • • •  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


