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Förord 

Vi vill härmed framföra ett stort tack till Varbergs kommun som under hela uppsatsprocessen 

varit väldigt tillmötesgående mot oss i vårt arbete. Framförallt vill vi tacka vår kontaktperson på 

kommunen, Clara Tholin. Det är till stor del din kunskap, information och driv som gjort den här 

uppsatsen genomförbar.  

Vi vill även rikta ett stort tack till er respondenter som tagit er tid att bidra till uppsatsen. Den 

information ni delat med er av har varit mycket värdefull. 

Ett sista tack till vår handledare Arne Söderbom, vars synpunkter hjälpt oss genom hela 

processen. 

Varberg, maj 2013  

 

 

 

 

Alexander Ask    Andreas Johansson  

   

 

  



 

 

Sammanfattning 

Vi har valt att skriva vår uppsats i samarbete med Varbergs kommun, där vår utgångspunkt är att 

energieffektivisera med hjälp av ekonomistyrning. Deras verksamhet skiljer sig mot ett 

vinstdrivande företag och därför måste ekonomistyrningen anpassas utifrån detta. Anledningen 

till att vi valde att skriva en uppsats om ekonomistyrningens möjligheter att förbättra 

energieffektiviseringen beror på två saker. Dels att vi finner det intressant att med hjälp av 

ekonomistyrning förbättra olika delar i en verksamhet. Och dels att Varbergs kommun uttryckte 

ett önskemål om att förbättra energieffektiviseringsprocessen.  

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera möjligheterna att med stöd från 

ekonomistyrning hjälpa till att förbättra energieffektiviseringsprocessen i en kommunal 

verksamhet. Vi har samlat in data vi anser vara nödvändig, för att sedan sammanställa och 

analysera. Vår forskningsfråga är ”Hur kan ekonomistyrningen förbättra energieffektiviseringen i 

en kommunal verksamhet?” 

För att kunna besvara forskningsfrågan valde vi ett hermeneutiskt synsätt, alltså har vi valt ett 

tolkande synsätt. Vi valde att arbeta med en abduktiv ansats för att kunna röra oss mellan empiri 

och teori, för att låta förståelsen växa fram successivt.  

Insamlingen av data till empirikapitlet har skett genom diskussioner, mailkontakt och intervjuer 

med olika personer som haft kompetens inom ämnet. 

Resultatet från vår analys tyder på att ett belöningssystem har fler fördelar än nackdelar, och om 

det via tydlig kommunikation förmedlas till de anställda kan det öka effektiviteten inom 

verksamheten. Dessutom kan det föra med sig ett antal övriga positiva effekter, så som bättre 

uppföljning av investeringar och höja kompetensnivån inom verksamheten ytterligare.  

Det som vi hoppas att vår uppsats ska kunna bidra med är dels att visa att 

energieffektiviseringsprocessen kan förbättras genom införandet av ett belöningssystem, och dels 

belysa att det finns stor potential för besparingar utan att beslut om investeringar måste tas.   

  



 

 

Abstract  

We have chosen to write our essay in collaboration with Varbergs kommun, where our starting 

point is to improve energy efficiency by management control. Their occupation separates from a 

pure profit driven corporation and therefore the management controls have to be adapted 

accordingly.  The reason why we have chosen to write an essay about the management control 

opportunities to improve the energy efficiency depends on two different reasons. The first reason 

is that we find it very interesting, how with support from the management control it is possible to 

improve different parts of the operation. And the second reason is that Varbergs kommun 

expressed a wish that they wanted to improve their energy efficiency process. 

The purpose of the essay is to describe and analyze the opportunities with support from the 

management control to help improving the process of energy efficiency in a municipal operation. 

We have collected the data that we believe is necessary, to be able to compile and analyze. Our 

research question is “How can management control improve the energy efficiency in a municipal 

operation?”   

To be able to answer the research question we have chosen a hermeneutic point of view, which 

means that we have chosen an interpretative point of view. We have also chosen to work with an 

abductive approach to be able to move between empiricist and theory. The reason for this is to let 

the understanding emerge gradually.  

The collection of data for the empirical chapter has been done through discussions, email contact 

and by interviews with different persons that all has knowledge about the subject.  

The conclusion of our analysis indicates that the reward system has more perks than 

disadvantages, and if it is distributed through clear communication to the employees the 

efficiency can increase in the company. Further it can bring a number of other positive effects, 

like better monitoring of investment and it can increase the level of knowledge in the operation. 

Our hopes is that our essay will be able to contribute by showing how the process of energy 

efficiency can improve through the introduction of a reward system, and by showing that there is 

great potential for savings without the demand of investment decision.   
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1 Inledning  

Det inledande kapitlet startar med en beskrivning av den bakgrund som ligger till grund för 

uppsatsens genomförande. Efterföljande del i kapitlet består av en problemdiskussion som 

mynnar ut i den forskningsfråga och det syfte som vi utgår från i uppsatsen. Därefter avgränsar 

vi vår uppsats, vi kopplar den till tidigare forskning och avslutar kapitlet med att beskriva 

uppsatsens disposition.    

1.1 Bakgrund 

Varbergs kommun är en medelstor svensk kommun med cirka 60 000 invånare som är belägen på 

västkusten, med Kattegatt som närmsta granne i väster. Kommunens befolkning växer i stadig 

takt (Statistiska Centralbyrån, 2013) och med det växer också behovet av energieffektivisering 

(Varbergs kommun, 2008). Att kommunen lägger stort fokus på energifrågor råder det inga tvivel 

om. Några fokuspunkter som kan nämns är bland annat att Varberg för femte året i rad deltar i 

Earth Hour (Världsnaturfonden WWF, 2013), där kommunen “släcker ner” under en timme. Ett 

annat exempel är att kommunen varje år sedan 1992 delar ut ett miljöpris till någon som tagit 

initiativ för ett framstående och hållbart miljöarbete (Varbergs Kommun, 2013). Vidare kan 

kommunens medlemskap i föreningen Sveriges ekokommuner nämnas, som de varit med i sedan 

starten 1995. Föreningen strävar mot ett uthålligt samhälle där varje del av kommunens 

verksamhet är delaktiga och arbetar för att uppnå miljömålen (Varbergs Kommun, 2013).  

”Sveriges Ekokommuner är ett frivilligt nätverk för kommuner som vill främja utvecklingen mot 

ett mer hållbart samhälle. Ett samhälle som bygger på en ekologisk grundsyn och där livsmiljön 

ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och god hälsa. Sveriges Ekokommuner är 

ett forum och en mötesplats där politiker och tjänstemän utbyter erfarenheter och lär av varandras 

goda exempel. Genom gemensamma nyckeltal följer vi upp att utvecklingen i 

medlemskommunerna går åt ”rätt” håll, det vill säga mot en hållbar utveckling” (Sveriges 

Ekokommuner, 2013). 

 

Varbergs kommun upplever att deras fastigheter har väldigt hög energianvändning, vilket 

resulterar i höga energikostnader. Vår kontaktperson på Varbergs kommun (energirådgivare, 

Clara Tholin) antydde att de flesta av deras fastigheter är relativt gamla. Tholin hävdar därför att 

det finns hög förbättringspotential för en energieffektivare verksamhet.  

Det kan vara svårt att få beslutsfattare att förstå vikten av att göra nödvändiga investeringar om 

det inte ger ett direkt positivt utslag i deras budget. Samtidigt måste medarbetarna i 

organisationen göras uppmärksamma på att små förändringar i deras beteende kan få stor 

slagkraft ekonomiskt sett, hävdar Tholin. Detta påstående kan kopplas till ekonomistyrning 

eftersom ekonomistyrningen bör fungera som en brygga mellan organisationens strategier och 

människors handlande (Nilsson, Olve & Parment, 2010). Eftersom Varbergs kommun tillhör den 

offentliga sektorn skiljer sig verksamheten från ett vinstdrivande företag, vilket medför att 

ekonomistyrningens utformning blir annorlunda. Skillnader och likheter bör tas i anspråk för att 

utforma en så effektiv styrning som möjligt (Merchant & Van der Stede, 2007).  
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Varbergs kommun har publicerat ett dokument där miljömålen för 2008 – 2015 finns fastställda 

(Varbergs Kommun, 2008). Här framkommer bland annat att ”energianvändningen i kommunens 

fastigheter ska effektiviseras och baseras på förnybara energikällor”, och det är till viss del som 

en följd av detta vi ska beskriva och analysera möjligheter till energieffektivisering. Kommunens 

nyckeltal gällande energiförbrukning är för höga. Det har resulterat i att kommunen undersöker 

möjligheter för att effektivisera, och på så sätt nå en rimligare och lägre nivå.  

  

Nyckeltal kan användas som mätinstrument inom olika delar av verksamheten. En specifik och 

också energiintensiv del där de kan användas är i simhallar. Under den kommande tioårsperioden 

kommer hälften av Sveriges 400 badhus och simhallar behöva bytas ut eller renoveras. Håstens 

Simhall i Varberg är en av dessa (Tholin, personlig kommunikation, 2013). Badhus är 

driftmässigt energikrävande då de har väldigt hög energianvändning sett till kWh/m
2
 per år. Det 

finns stor energibesparingspotential i dessa typer av anläggningar, vilket genererar mindre 

miljöpåverkan, samtidigt som det blir en besparing tack vare lägre energikostnader. En del av de 

framtagna energibesparingsåtgärder som kan användas för simhallar, kan även användas på andra 

typer av fastigheter (Röttorp m.fl., 2012).  

 

Figur 1 visar hur organisationen i kommunen är uppbyggd. Värt att poängtera är att 

serviceförvaltningen ansvarar för skötsel av kommunens fastigheter och övriga förvaltningar 

ansvarar för drift i respektive fastighet.   
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Figur 1. Varbergs Kommun organisationsschema (Varbergs kommun 2013) 

 

1.2 Problemdiskussion  

De senaste 150 åren har atmosfärens halt av koldioxid ökat på grund av mänskliga aktiviteter och 

jordens medeltemperatur har stigit som följd av detta. Ökningen har accelererat de senaste 25 

åren (Kellberg, 2012). År 2007 fattade Europeiska rådet beslut om de så kallade 20-20-20-målen 

som ska vara uppfyllda senast år 2020. Målen är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 

20 procent, 20 procent av den energi som används inom EU ska komma från förnybara 

energikällor och energieffektiviseringen ska öka med 20 procent.” (Regeringskansliet, 2012) 

Varbergs kommun har upprättat ett antal egna miljömål som de arbetar efter:  

 

”1. Klimatpåverkan ska minska genom ökad energieffektivisering och minskad användning av 

fossila bränslen. Den lokala produktionen och användningen av förnyelsebar energi ska öka. 

 

2. Utsläppet av koldioxid per invånare i Varbergs kommun ska som ett medelvärde för perioden 

2010-2012 vara mindre än 4 ton per år, vilket motsvarar en minskning med cirka 10 procent 

jämfört med 2000 års nivå. 

 

3. Senast år 2012 ska det finnas en lokal produktion av biogas på minst 19 GWh per år som 

levereras som fjärrvärme till fastigheter samt som fordons gas. 
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4. Energianvändningen i kommunens fastigheter ska effektiviseras och baseras på förnyelsebara 

energikällor. 

 

5. Fordon som kommunen köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöfordon. Minst 20 

procent ska vara gasdrivna fordon.”. (Varbergs Kommun, 2008). 

 

Det finns andra åtgärder än investeringar för att möjliggöra energieffektivisering. Att vara 

energieffektiv kan också innebära att ett beteende ändras. Organisationens styrning och 

styrsystem påverkar beteendet på flertalet sätt där exempelvis kommunikation, resultatmätning 

och incitament inverkar (Merchant & Van der Stede, 2007). Att börja fundera på hur en 

beteendeförändring kan spara energi kan vara lika viktigt som att göra investeringar. Enligt 

Vattenfall (2013) kan energianvändningen minskas med upp till tio procent, utan större 

investeringar. Det som dessutom spelar in är sättet som beteendeförändringen nås och vilken 

styrning som krävs på vägen. Nyckeln för att föra uppsatsen framåt ligger i att behandla de tre 

delarna beteende, investering och styrning. Dessa aspekter är starkt bidragande till innehållet och 

påverkar i allra högsta grad utfallet. De har även en stark påverkan samt ett påtagligt beroende av 

varandra. Figur 2 illustrerar relationen mellan beteende, investering och styrning.  

 

 

    

 

 

 

Figur 2. Illustration av beroenden (egen bearbetning) 

Investeringar är ett område som innefattas av en lång beslutsprocess. Beslutsprocessen går genom 

flera instanser innan investeringen blir verklighet. Problemet för kommunen i dagsläget finns 

inom de andra två delarna (Magnusson, personlig kommunikation, 2013).   

1.2.1 Forskningsfråga 

Hur kan ekonomistyrning förbättra energieffektiviseringen i en kommunal verksamhet?  

1.3 Syfte 

Vi ska utföra en förstudie i samarbete med Varbergs kommun. Vårt syfte är att beskriva och 

analysera möjligheter att minska energianvändningen med hjälp av ekonomistyrning. Dessutom 

ska vi bedöma möjligheterna att använda incitament till att utföra energibesparingsåtgärder. 

Styrningen skall vara utformad för att i första hand kunna implementeras på energiintensiva 

delar i organisationen, exempelvis Håstens simhall. Syftet är även att styrningen ska fungera 

som grund för att kunna implementeras i andra delar av organisationen.  
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1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar inte eventuella byten av energileverantörer eller byte av energikällor. Vi 

kommer inte behandla alternativa lokaler eller potentiella nybyggnationer, utan kommer fokusera 

på de lokaler som idag finns tillgängliga för kommunen. Vi kommer inte undersöka 

byggnadstekniska åtgärder eller förändra stora system som är i bruk i dagsläget till exempel 

värmesystem eller vattensystem. Eftersom en energideklaration för Håstens simhall gjorts (bilaga 

1) kommer de åtgärdsförslag som tas upp i deklarationen inte att behandlas vidare i studien. Vi 

kommer inte räkna på några investeringar. Vi kommer heller inte att utföra några 

beräkningsexempel på belöningssystemets påverkan. 

1.5 Tidigare forskning 

Uppsatsen har en stark koppling till tidigare forskning. Ekonomistyrning används på ett eller 

annat sätt i organisationer världen över. De teorier som används har tagits fram med stöd av 

forskning som ständigt utvecklas och förändras (Nilsson, Olve & Parment, 2010). Det riktas även 

stort fokus mot energieffektivisering, eftersom växthuseffekten blir alltmer påtaglig. 

Utvecklingen inom energieffektivisering går snabbt framåt (Sidén, 2008). Det som skiljer oss 

från tidigare forskning är att vi försöker väva samman dessa.   
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1.6 Disposition 

 

Kapitel 6 - Slutsats 

Sjätte kapitlet beskriver de slutsatser vi kommit fram till och bygger på den analys 
som genomförts. Här redogörs också uppsatsens bidrag samt förslag på fortsatt 

forskning. 

Kapitel 5 - Analys 

Femte kapitlet innehåller bearbetad data från empirin sammankopplad med den 
teoretiskareferensramen. 

Kapitel 4 - Empiri 

Fjärde kapitlet redogör för det material som samlats in till studien.   

Kapitel 3 - Metod 

Tredje kapitlet beskriver det tillvägagångssätt som använts för metodval. Detta 
tillämpas på insamlingen av empiri. 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram 

Andra kapitlet beskriver de begrepp, teorier och modeller som är relevanta för vår 
uppsats. 

Kaptiel 1 - Inledning 

Första kapitlet innehåller bakgrund till uppsatsen, problemdiskussion som genererar  
en forskningsfråga och uppsatsens syfte. Här finns också uppsatsens avgränsningar, 

samt en koppling till tidigare forskning. 
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2 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen definieras ett antal begrepp som anses ha stor vikt för den röda 

tråd som följs genom studien. I kapitlet belyses relevant teori som har ett värde för studien. 

Teorin har arbetats fram som grund för förståelse.  

2.1 Teoretisk sammanfattning  

För att underlätta förståelsen för uppsatsen har en del begrepp valts ut som är genomgående 

centrala för studien. Energieffektivisering syftar till en handling med vilken åtgärder utförs för att 

åstadkomma en högre verkningsgrad eller en högre nytta per använd enhet energi (Boverket, 

2005). Energibesparing däremot, betyder att genom en beteendeförändring minska sin 

energianvändning. Ett exempel kan vara att släcka onödig belysning (Bergmasth & Strid, 2004). 

För att underlätta möjligheterna till mätningar och jämförelser mellan olika fastigheters 

energiprestanda kan nyckeltal fungera som ett mätinstrument (Bergstrand, 2010). Några nyckeltal 

som vanligtvis används är kWh/m
2
 och kWh/anställd (Ibid, 2010).  

En investering innebär en anskaffning av någonting som ska nyttjas under en viss tid, exempelvis 

material eller lokaler (Ibid, 2010). Investeringar kan också vara miljömässiga och då syfta till att 

uppnå miljöeffekter. Den här typen av investeringar skiljer sig till viss del från exempelvis en 

investering i en fastighet, då en miljöinvestering kan vara föreskriven av en myndighet eller 

fungera som ett frivilligt initiativ hos en organisation (Andersson, 2013). För att utreda vad 

exempelvis en miljöinvestering kan bidra med till en organisation kan mätningar av 

investeringens innebörd kartläggas med en modell. Modellen kan dessutom fungera som en 

förutsägelse om framtiden (Merchant & Van der Stede, 2007). Modellens uppbyggnad är 

komplex då den både ska visa en så detaljerad bild som möjligt, samtidigt som den ska vara enkel 

och lätt att hantera (Andersson, 2013). 

Det är viktigt att inom en organisation få medarbetarna att göra det som är lämpligast i olika typer 

av situationer. Medarbetarnas beteende bör styras för att passa organisationens profil. Detta är 

något som Andersson (2013) belyser och menar att en persons beteende kan styras och påverkas 

av information, referensram, organisation och personlighet. Beteende kan också påverkas inom 

ekonomistyrning. Eftersom ekonomistyrning till viss del syftar till att formulera strategier vävs de 

samman, då strategierna genomförs och beteenden inom organisationen påverkas (Nilsson, Olve 

& Parment, 2010).  

Incitament innebär att ett önskvärt beteende belönas (Merchant & Van der Stede, 2007). Inom 

energieffektivisering kan reducerade driftkostnader vara ett tydligt ekonomiskt incitament 

(Stålberg, 2009). Incitament kan också användas i modeller. Då det råder ett hyresförhållande 

mellan två parter bör den överordnade part som står för investeringar, på något sätt kunna 

tillgodogöra sig de positiva följderna som en investering genererar (Lindqvist & Malmhester, 

2012). Vid ett rådande hyresvärd/hyresgäst-förhållande kan ett annat incitament vara att gå över 

från varmhyreskontrakt till kallhyreskontrakt (Kristiansson, Hagetoft & Pagrotsky, 2013).  

Incitament kan också fungera som gratifikation. Då sker en typ av vinstdelning som är en 

resultatbaserad extra belöning (Smitt & Wiberg, 2002).  
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Belöningssystem kan också fungera som ett incitament inom en organisation. Genom ett 

belöningssystem vill organisationen skapa motivation för medarbetarna för att på så sätt få dem 

att effektivisera sina arbetsuppgifter (Smitt & Wiberg, 2002). Belöningssystemets utformning är 

en utmaning då systemet inte får vara för enkelt, samtidigt som det inte får vara orimligt att nå 

upp till de satta målen (Merchant & Van der Stede, 2007). För att ett belöningssystem ska 

fungera krävs det att tydliga mått används. Mått används för att diskutera och kommunicera om 

hur någonting är eller borde vara. Pengar är oftast den genensamma måttenheten, men den kan 

också bestå av prestationsmått (Ibid, 2007).  

I Varbergs kommun finns flertalet miljömål som kommunen arbetar utifrån i sitt 

energieffektiviseringsarbete (Varbergs kommun, 2008). Dessa mål bygger i sin tur på krav från 

regionala och nationella miljömål (Naturvårdsverket, 2012).  

2.2 Begrepp 

För en ökad förståelse för ett antal begrepp vill vi här förklara dem mer ingripande. Begreppen 

som vi valt att definiera är följande:  

 

 Energieffektivisering 

 Energibesparing 

 Investeringar 

 Modell 

 Beteende  

 Ekonomistyrning 

 Incitament 

 LCC-beräkning 

 Pay-off metoden 

 

Energieffektivisering 

Boverket definierar energieffektivisering som “Ökad nytta per använd enhet energi, d.v.s. varje 

enhet använd energi ger mer nytta i form av värme, ljus eller annat. Effektivisering kan också 

bestå i att man får ut samma mängd tjänster ur en mindre mängd energi. Effektivisering betyder 

alltså inte med automatik att energianvändningen minskar” (Boverket, 2005). Möjligheten till 

energieffektivisering skapas i stor utsträckning genom teknikutveckling. En viktig del av 

energieffektiviseringen tvingas fram genom av staten fastställda normer, till exempel högre 

energikrav i byggnormerna, medan andra blir resultat av samhällets och företagens satsningar på 

forskning och utveckling. För att få företag och organisationer att utföra investeringar inom 

energieffektivisering bör dessa investeringar vara lönsamma, eftersom ekonomin ofta är den 

största drivkraften. (Svensk energi, 2013) 
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Energibesparing 

Energibesparing betyder en minskning av energianvändningen, samtidigt som en del av 

energinyttan offras. Exempel på energibesparingar kan vara att sänka sin innetemperatur, vilket 

leder till lägre energianvändning samtidigt som det genererar en förlust i nytta/värme. (Bergmasth 

& Strid, 2004) Energibesparing kan också innebära att vi förändrar ett beteende och vanor 

(Svensk energi, 2012). 

Investeringar 

Företag och organisationers verksamhet bygger till viss del på att anskaffa lokaler, maskiner eller 

material som skall användas under lång tid. När tiden mellan insats och nytta blir så lång att en 

uttrycklig hänsyn måste tas till den vid en ekonomisk bedömning, kallar vi projektet för en 

investering (Bergstrand, 2010). Investeringar kan även ske för att uppnå miljöeffekter. 

Miljöinvesteringar kan vara frivilliga initiativ från företag eller vara föreskrivna av myndigheter. 

Bedömning och framförallt kalkylering av miljöinvesteringar är speciella eftersom icke-

ekonomiska faktorer har extra stor betydelse (Andersson, 2013). 

Modell 

Definieras som en förenklad bild av det vi upplever som verklighet (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2011). Ett dilemma vid modellbygge är modellens detaljeringsgrad. Dels vill vi ha en exakt 

modell som ger en så detaljerad bild som möjligt av verkligheten. Dels vill vi ha en modell som 

är enkel samt lätt att konstruera och hantera. Modellbygge är en balansgång mellan dessa 

aspekter (Andersson, 2013). Istället för att själv bygga en ny, unik modell kan en organisation 

välja en utvecklad standardmodell och eventuellt göra vissa justeringar och anpassningar till den 

aktuella situationen (Ibid, 2013). Till exempel kan pay-off vara ett sätt att modellera en 

investering. 

 

Figur 3. Modellbygge som en balansgång (Andersson 2013, s.100) 

Uppsatta mål kan mätas med hjälp av olika slags modeller. Modellen kan användas både som en 

förutsägelse av framtiden, och som en kontroll för genomförd mätperiod (Merchant & Van der 

Stede, 2007).   

Beteende 

Med beteende menas en persons uppträdande i en viss situation (Svenska Akademin, 2010). 

Faktorer som kan påverka beteendet kan sammanfattas i fyra olika grupper. Dessa grupper är 

information, referensram, organisation och personlighet.  
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Tillgänglig information om mål, strategier, situationen, restriktioner, handlingsalternativ och 

kundvärde är faktorer som påverkar ett beteende. Referensramen innefattar kunskaper om 

organisationen, verksamheten som helhet samt organisationens omgivning. Beteendet kan 

påverkas av att referensramen ändras genom utbildning och erfarenhet. Organisationsfaktorn har 

betydelse för beteendet genom att tilldela makt, befogenhet, ansvar, belöningar och regler. Denna 

faktor kan även styra mjukare faktorer som klimat, företagskultur samt förväntningar. Sista 

faktorn är personlighet som formas av värderingar, attityder, motivation och engagemang. 

Personligheten formas bland annat av de upplevelser individen stöter på i organisationen 

(Andersson, 2013). I figur 4 visas vilka faktorer som påverkar beteendet. 

 

 
Figur 4. Faktorer som påverkar beteende (Andersson, 2013, s.43) 

Det är viktigt att få medarbetarna att göra det som är lämpligast för organisationen. Deras 

beteende bör styras på den väg som organisationen vill.  Detta fyller en viktig funktion eftersom 

det är medarbetarna som får saker att hända i organisationen och utför det som de blir tillsagda 

(Merchant & Van der Stede, 2007).  

Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning är övergripande tankegångar om mål och om hur organisationen skall agera. 

Ekonomistyrning är de medvetna åtgärder som ledning vidtar för att uppnå ett visst mål. I allt fler 

företag får icke-materiella faktorer ökad betydelse, i förhållande till materiella tillgångar som 

maskiner och byggnader. Beteendeaspekter blir därmed allt viktigare för styrningen. Individer i 

organisationer är inte homogena, anonyma eller utbytbara. Enskilda människors kunskap, 

kompetens, engagemang och motivation avgör ofta organisationens framgång (Andersson, 2013). 

Nilsson, Olve & Parment (2010) definierar ekonomistyrning enligt följande: ”Ekonomistyrning är 

formaliserade, informationsbaserade rutiner, strukturer och processer som en organisations 

ledning använder för att formulera strategier och genomföra dem genom att påverka beteenden i 

organisationen”. Som en följd av detta har ekonomistyrningen fått en ny roll i dagens 

konkurrensintensiva samhälle. Konkurrens råder gällande kunder, medarbetare och i stor grad 

kapital. Ledningen har därför en väldigt viktig uppgift som innebär att de måste säkerställa att 

organisationens resurser används på bästa tänkbara sätt. För att kunna hantera dessa utmaningar 

måste chefer och medarbetare få tillgång till både bred och djup information. Modeller för 
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styrningen konstrueras, inte bara utifrån ett ekonomiskt perspektiv, utan också efter en 

verksamhetsnära strategiskt orienterad ekonomistyrning. I sådana situationer kan måtten i stor 

utsträckning vara icke-finansiella (Nilsson, Olve & Parment, 2010). För en tydligare beskrivning 

av samband mellan olika typer av styrning visas dessa i figur 5. 

 

Figur 5. Samband mellan Operativ styrning, Ekonomistyrning och Strategisk formulering 

(Nilsson, Olve & Parment, 2010 s.29)   

Incitament 

Med incitament menas att belöna ett önskvärt beteende som uppnås då en anställd lyckas med en 

uppgift som är länkad till ett önskat resultat (Merchant & Van der Stede, 2007). Incitament inom 

energieffektivisering är något som antas ligga till grund för att exempelvis en fastighetsägare 

genomför en byggnadsspecifik åtgärd som minskar energianvändningen, eller att en hyresgäst 

väljer att ha ett energieffektivt förhållningssätt. Det mest uppenbara ekonomiska incitament för 

att energieffektivisera kan vara reducerade driftskostnader. Även höjt marknadsvärde och 

marknadsföring kan vara två betydelsefulla incitament (Stålberg, 2009). ”Incitament utgör ofta 

den drivande kraften i en energieffektiviseringsprocess. För att skapa en effektiv 

incitamentsmodell är det viktigt att uppnå en win-win-situation
1
 där parterna i hyresförhållandet 

delar på så väl ansvaret för energianvändningen som besparingarna” (Kristiansson, Hagetoft & 

Pagrotsky, 2013).  

  

                                                 
1
 Situation där båda parterna vinner på att göra en specifik åtgärd. 
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LCC-Beräkning 

LCC - Life Cycle Cost eller Life Cycle Costing – kan definieras på två sätt som har stora likheter: 

”A: LCC är ett mått på ett systems eller en utrustnings samlade ekonomiska konsekvenser under 

hela dess livslängd. 

B: LCC är ett jämförelsetal för ett systems eller en utrustnings samlade ekonomiska konsekvenser 

under hela dess livslängd, där vissa förenklingar och uteslutningar skett för att underlätta 

användningen av jämförelsetalet.” LCC tar hänsyn till de konkurrerande alternativen under den 

relevanta kalkylperioden (Wååk, 1992).   

 

Pay-off metoden  

Pay-off metoden (återbetalningsmetoden på svenska) är en enkel investeringskalkyl som visar hur 

lång tid det tar att återbetala det belopp som organisationen investerat. I det enklaste fallet av 

återbetalningsmetoden utesluts kalkylräntan. Det enda som beräknas är hur snabbt investeringen 

blir betald utifrån de årliga inbetalningsöverskotten. Återbetalningstiden tas fram genom att 

grundinvesteringen sätts i relation till det årliga inbetalningsöverskottet (Ax, Johansson & 

Kullvén, 2009):  

 

Figur 6. Pay-off metoden (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s.391) 

2.3 Miljömål 

I Sverige finns miljömål på flera olika plan. Dels de närmaste, de kommunala, men också 

regionala och nationella miljömål. Varbergs kommuns miljömål är framtagna specifikt för 

kommunen (Varbergs kommun, 2008), men dessa bygger på kraven från de regionala och 

nationella målen. Som nummer ett i de nationella miljömålen finns ”Begränsad Klimatpåverkan” 

(Naturvårdsverket, 2012). En indikator inom detta miljömål är en effektiv energianvändning, och 

detta är något som Varbergs kommun vill förbättra (Tholin, personlig kommunikation, 2013).  

2.4 Nyckeltal 

Nyckeltal är ett mått som konstrueras och används för att få ett mätbart och jämförbart resultat. 

Det kan till exempel vara kWh/m
2 

eller kWh/anställd (Boverket, 2001). Ibland är det önskvärt att 

mäta verksamhetens utfall med något eller några enkla mått för att snabbt få en grov uppfattning 

om hur energianvändningen ser ut (Bergstrand, 2010). 

Att använda sig av nyckeltal är ett effektivt sätt för att få en översikt av sin energiförbrukning. 

Nyckeltal hjälper framförallt till att göra energiförbrukningen lättare att förstå, men de kan även 

användas för att jämföra olika fastigheters energiförbrukning. Enligt Boverket (2001) innefattar 

benämningen nyckeltal den tillförda energimängden som används för uppvärmning, 
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varmvattenberedning, kylning och drift av byggnader med mera mäts för respektive energislag 

och fördelas per m
2
 uppvärmd bruksarea (Boverket, 2001). 

”Energinyckeltal är specifika uppgifter om energianvändning eller energibehov. Nyckeltal 

används  

 Som krav på energieffektivitet i kravspecifikationen för nya hus 

 Som styrmedel vid projektering och dimensionering av hus, husdelar och husens tekniska 

system 

 För bedömning av hur energieffektiv en befintlig byggnad är 

 Som hjälpmedel för att identifiera befintliga hus där det finns anledning att vidta åtgärder 

för minskat energibehov 

 Som mål att uppnå i arbete med energieffektivisering av hus” 

(Abel & Elmroth, 2012) 

2.5 Incitamentsmodeller 

För att höja energiprestandan i en fastighet bör kostnader, vinster och ansvar för åtgärderna 

fördelas mellan hyresgäst och hyresvärd. Grunden för en välfungerande incitamentsstruktur är att 

den part som ansvarar för investeringen på något sätt ska kunna tillgodogöra sig de positiva 

följderna av sin uppoffring (Lindqvist & Malmhester, 2012).  

Ett första steg är att utifrån rådande avtalssituation, varm-
2
 eller kallhyra

3
, identifiera viktiga 

incitamentsstrukturer. Tillämpas kallhyra måste ekonomiska incitament hittas för att motivera 

hyresvärden medan det vid varmhyra är hyresgästen som behöver motiveras. Verktygen för att 

utforma incitamenten är ofta en kombination av tre faktorer:  

 Teknik – Genom mätning av energianvändningen  

 Ekonomi – I form av ömsesidigt ökad lönsamhet 

 Avtal – Där respektive parts prestation identifieras  

(Kristiansson, Hagetoft & Pagrotsky, 2013). 

Följande faktorer bör undersökas vid utformningen av en incitamentsmodell: 

Teknik: Vilka förutsättningar har byggnaden att förbättra sin energiprestanda? Finns möjlighet 

till individuell mätning?  

Ekonomi: Vilka ekonomiska incitament har parterna? Kan en för hyresgäst och fastighetsägare 

gemensam fondering
4
 av medel för energieffektivisering vara ett alternativ?  

                                                 
2
 Varm-hyreskontrakt – Uppvärmningskostnaden ingår i hyran   

3
 Kall-hyreskontrakt – Kostnaden för uppvärmning står kunden för 

4
 Avsättning till fond   
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Avtal: Hur ser hyresavtalet ut? Kan incitamentsmodellen arbetas in i hyresavtalet? Vilka blir 

effekterna av incitament som underlag för resonemang om energiprestanda i 

förhandlingssituationer?  

Påverkbar energiförbrukning: Vilken kunskap om fastigheten och dess energiförbrukning finns 

hos parterna? Finns kunskap om hur energisystemet, skötsel och underhåll fungerar? Viljan att 

engagera sig och bekosta åtgärder är ofta tätt knuten till möjligheten att påverka 

energianvändningen? 

Värderingar: Hur ser kraven ut på teknik, på den andre parten och på önskat resultat? Vilken är 

inställningen hos respektive part till att långsiktigt medverka till minskad energianvändning, 

skötsel och drift av byggnaden och dess system? (Ibid, 2013). 

Det är viktigt att båda parterna bör ha en medvetenhet om vilka möjligheter de har att påverka 

energiförbrukningen. För hyresgästen kan ofta relativt simpla åtgärder minska den egna 

energiförbrukningen, så som att släcka belysning eller använda belysning kopplad till 

rörelsesensorer. Fastighetsel kan hyresgästen oftast inte påverka, speciellt inte om det finns flera 

hyresgäster i samma byggnad. Fastighetsägaren kan påverka energiförbrukningen t.ex. genom att 

byta till nyare och mer energisnåla installationer, samt tillåta mer flexibla temperaturskillnader i 

lokaler (Ibid, 2013).  

2.5.1 Gratifikation med incitament  

Gratifikation är en typ av vinstdelning där den anställde får en tillfällig extra belöning baserad på 

resultatet. Det kan vara möjligt att implementera den här delen på energibesparingar. Den extra 

arbetsinsats som de anställda gör för att skapa värde (i vårt fall energibesparing) ska på något sätt 

belönas. En tabell för gratifikation med incitament kan se ut enligt följande (Smitt & Wiberg, 

2002).  

Tabell 1. Gratifikation med incitament (Smitt & Wiberg, 2002) 

Negativt resultat Ingen gratifikation utgår 

Positivt resultat < budgetmål 10 % av vinsten fördelas 

Uppnått budgetmål 20 % av vinsten fördelas 

Resultat > budgetmål 20 % av vinsten upp till uppnått budgetmål 

+ 40 % av vinsten överstigande budgetmål 

fördelas 

2.6 Ekonomiska modeller 

En modell som kan implementeras i en organisation på flera olika ställen är ”Prestation* 

Potential - Matrisen”. Modellen talar om hur väl medarbetarna lyckas i sin prestation att leverera 

mot uppsatta mål. Mål som berörs i modellen varierar stort men innefattas ofta av finansiella, 

personliga samt kulturella mål. Tonvikten mellan målfördelningen ser olika ut på olika nivåer i 

organisationen. Modellen visar den relation mellan prestation och potential som kan finnas i en 
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verksamhet. Målet är att befinna sig i det övre högra hörnet. För att hamna där krävs stor 

ansträngning, vilket den procentuella fördelningen visar. 20 procent har både potential- och 

prestationsnivån som krävs för att nå dit (Wikström & Martin, 2012). 

  

Figur 7. Prestations-potential matrisen (Wikström & Martin, 2012, s.112) 

2.7 Belöningssystem  

Beslutet att införa ett belöningssystem är strategiskt. I en kommunal verksamhet ser situationen 

för att införa ett belöningssystem annorlunda ut än i ett vinstdrivande företag. Det finns inget 

konkret vinstintresse i en kommunal verksamhet, som det finns i ett vinstdrivande företag. 

Hursomhelst, oberoende av vilken slags organisation det gäller, måste pengar in för att kunna 

driva verksamheten (Merchant & Van der Stede, 2007). Utformas ett belöningssystem på rätt sätt 

där det tydliggörs vilka villkor som medarbetarna jobbar efter, finns det mycket vinning att hämta 

på ett effektivt belöningssystem. Detta gäller även i en kommunal verksamhet (Svensson, 

personlig kommunikation, 2013). Allmänt har rätt belöningssystem stor betydelse för hur 

organisationen styrs mot sina mål, samtidigt som det påverkar den långsiktiga relationen mellan 

organisationen och dess anställda. Avsikten med belöningssystem är (oavsett hur de utformas) att 

påverka de som belönas. Organisationerna vill genom att belöna sina anställda skapa motivation 

för att uppgifter ska utföras bättre. Vid utformandet av ett belöningssystem är det viktigt att 

prestationer kopplas till företagets mål. Om de anställdas beteende och engagemang inte 

påverkas, är belöningssystemet misslyckat (Smitt & Wiberg, 2002). En mer svårfångad del av ett 

belöningssystem är att ta reda på hur det tas emot av de berörda medarbetarna. Medarbetarna kan 

känna stolthet att bli en del av organisationens mål, visioner och strategier. De kan också känna 

sig manipulerade att ställa upp på något som de fullt ut inte stödjer. Enligt Nilsson, Olve & 

Parment (2010) finns tre antaganden som bör uppmärksammas vid utformningen av 

belöningssystem: 

 det som mäts, rapporteras och uppmärksammas blir styrande  
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 medarbetarna måste uppfatta att det finns tydliga samband mellan mått och sättet de kan 

påverka dessa 

 belöningssystem är tillvänjande  

 

Gällande det första antagandet bör det som tas i anspråk för belöningssystemet synliggöras inom 

organisationen. Uppdragsformuleringen för belöningssystemet bör fungera som föremål för 

diskussion och analys. För antagande två är det viktigt att det tydligt framgår vad som är mätbart 

samt vad det önskvärda beteendet innebär mer konkret. Medarbetarna bör se en tydlig koppling 

mellan deras handlingar och vilken påverkan dessa får av belöningssystemet. Systemet ska vara 

effektivt och rättvist och ledningen behöver ha en god insyn till de underlag som 

belöningssystemet grundar sig på. Antagande tre fastslår en annan slags påverkan på 

organisationen från belöningssystemet. Blir det en vana kan hela organisationens kultur 

förändras. ”Medarbetarna vill ha lön för att de kommer till jobbet, sen extra betalt för allt de gör” 

hävdare en mellanchef i en diskussion med Nilsson, Olve & Parment (2010).  

En svårighet då ett belöningssystem ska tillämpas är hur svårt eller utmanande det bör vara för 

medarbetarna att nå upp till de satta målen. Sätts målen högt kan det innebära att medarbetarna 

jobbar hårdare för att nå upp till dessa. Sätts dem däremot för högt kan det innebära att 

medarbetarna anser det orimligt att nå upp till målen.  Mål bör sättas så att medarbetarna anser att 

de är utmanande och krävande, men de ska ändå vara möjliga att nå (A i figuren). Mål som är lågt 

satta ger sämre prestation och motivation (Merchant & Van der Stede, 2007). Sambandet visas i 

figur 8. 

 
Figur 8.  Relation mellan prestationsmålen genomförbarhet och prestation/motivation (Merchant 

& Van der Stede, 2007, s.336) 
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2.8  Förhållande Hyresvärd/Hyresgäst 

Hänsyn bör tas till brukarna och deras beteende. Genom att hyresgästen får något i gengäld, 

exempelvis ett procentuellt avdrag från hyran, påverkas deras beteende i den riktning hyresvärden 

önskar (Hautajärvi & Landfors, 2013). För att få hyresgästen mer villig att investera för att spara 

energi, är ett annat alternativ att gå över från varmhyreskontrakt till kallhyreskontrakt. 

2.8.1 Platzer 

Ett bolag som använder sig av kallhyreskontrakt är Platzer. Platzer är ett fastighetsbolag i 

Göteborgsområdet som har ambitioner att ändra sina befintliga och nya hyreskontrakt till kall-

hyreskontrakt. Detta för att försöka motivera hyresgästerna att spara energi. Enligt Platzer är 

problemet med att få till gröna hyresavtal
5
 att hyresgäster ofta har en bristfällig uppfattning om 

konceptet och därmed ofta motsätter sig detta. De ser inte värdet av att teckna ett grönt hyresavtal 

och upplever miljöfrågor som någonting utanför deras kärnverksamhet. Ur Platzers perspektiv är 

det svåraste med gröna hyresavtal att övertyga kunden om den nytta de kan få av gröna 

hyresavtal. I de flesta fall har hyresvärden ett stort informationsövertag mot kunden vilket gör att 

hyresgästen blir mer skeptisk. Hyresvärdens förvaltare är oftast bara intresserad av att få lokalen 

uthyrd och vill inte koncentrera sig på frågor som hyresgästen inte efterfrågar och som kräver 

extra arbete. När Platzer ska ta fram ett relativt enkelt grönt hyresavtal krävs mycket resurser, för 

att administrera möten, protokoll och uppföljning samt för att få avtalet att fungera. Därför krävs 

det engagemang och miljöambitioner från både hyresvärdens och hyresgästens sida för att teckna 

gröna hyresavtal. Därför kan det vara klokt att koncentrera sig på kunder som redan har dessa 

ambitioner (Kristiansson, Hagetoft & Pagrotsky, 2013). 

Platzer och Migrationsverket tecknade hyresavtal avseende en lokal på drygt 13000 kvm på 

Streteredsvägen i Göteborg oktober 2010. För att väcka Migrationsverkets intresse använde 

Platzer Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG
6
 som säljarargument. Platzer skulle 

erbjuda Migrationsverket hjälp med att nå direktivens miljömål. En av svårigheterna med att 

förhandla och teckna avtalet med Migrationsverket var att vissa enhetschefer inom 

Migrationsverket befarade att deras arbetsbelastning och ansvar skulle växa på grund av avtalet 

och därför var negativa till avtalstecknandet.  

Det nya avtalet tecknades på 5 år istället för 3 år som är normalt för Migrationsverket. Detta för 

att säkerställa att investeringarna skulle återbetalas i form av besparingar. Lokalen hade ett 

mycket gammalt styr- och reglersystem som skulle moderniseras och uppgraderas. Platzer 

försökte få Migrationsverket att ta hela investeringskostnaden i form av ett hyrestillägg, eftersom 

den ekonomiska besparingen av energieffektiviseringen tillfaller Migrationsverket fullt ut, men 

det gick inte Migrationsverket med på. Platzer accepterade då att ta 20 % av investeringen (Ibid, 

2013).   

                                                 
5
 Ett grönt hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om att åtgärder ska vidtas för att 

behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda. 
6
 Direktiv om att effektivisera och minska energianvändningen  
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2.8.2 Besparing 

De möjliga besparingarna var i det här fallet väldigt stora, vilket innebar att Migrationsverket 

direkt tjänade på avtalet. Om de möjliga besparingarna hade visat sig vara mindre än 

hyrestillägget, skulle Platzer ersätta Migrationsverket med motsvarande mellanskillnad. I och 

med detta tog Platzer hela risken avseende kostnaden för investering utan att tjäna ekonomiskt på 

det. Med tanke på att de bekostade 20 % av investeringarna, hade det varit rimligt att få 

tillgodogöra sig en del av besparingarna (Ibid, 2013). 

2.8.3 Äganderätt till installationerna  

Migrationsverket och Platzer har inte haft problem med äganderätten till installationerna i 

fastigheten. Detta eftersom att alla investeringar är fakturerade hos Platzer och sedan 

vidarefakturerade till Migrationsverket i form av hyrestillägg. Alla installationer är därmed 

Platzers som därför även ansvarar för underhållet av dessa. Trots att Migrationsverket har betalat 

80 % av alla investeringar, är det Platzer som äger installationerna. Migrationsverket har inte 

behövt direktinvestera egna pengar i lokalen eftersom besparingarna har varit så stora. Om 

besparingarna inte hade blivit så stora som förväntat, skulle Platzer enligt avtalet fått stå för detta 

(Ibid, 2013). 

2.9 Mått 

Mått är kompakta beskrivningar av någontings egenskap, till exempel en verksamhet eller ett 

föremål. Mått utformas för att göra det möjligt att diskutera och kommunicera om hur någonting 

är eller hur det borde vara. Ofta används pengar som gemensam måttenhet i en organisation.  Det 

är dock inte säkert att alla användare ger måttet samma innebörd. Skillnader i tolkningen av 

måttet kan göra att mätningarna inte får avsedd effekt. Vissa anser att det enbart handlar om 

penningflöden, medan andra lägger in långsiktighet i sitt tänk om organisationens finansiella 

ställning. Att använda sig av prestationsmått är viktigt och utformningen av dessa är 

betydelsefull. Dessa mått formar de anställdas uppfattning om vad som är viktigt (Merchant & 

Van der Stede, 2007). Nilsson, Olve & Parment (2010) menar att det finns tre olika nivåer på 

mått. Mått knutna till affärsredovisning, ekonomiskt-analytiska mått och icke-finansiella mått. 

Vilken typ av mått som fokus läggs på varierar beroende på organisationens ståndpunkt och 

vilken affärsstrategi som tillämpas.  

Affärsredovisningsmått är den klassiska lösningen i svensk ekonomistyrning. Genom konton och 

kodstrukturer skapas en intern styrning som innefattas av produktkalkyler, 

lönsamhetsbedömningar och lagervärderingar. Utgångspunkten är redovisningskonventioner som 

utformas efter organisationens affärstransaktioner, alltså data som inträffat i organisationen.  

Med ekonomiskt-analytiska mått betonas vikten av att blicka framåt och även ta med händelser 

som sker utanför organisationen i bedömningen. Redovisningsmått spelar ändå en viktig roll, 

men tänkandet att det även rör framtiden gör att redovisningen bara är en av flera referenser.  
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Icke-finansiella mått tas med i beräkningarna när ledningen anser att de två andra typerna av mått 

inte räcker till, samt när det råder osäkra antaganden om hur beräkningar ska genomföras. 

Kommunikation är viktigt och har en avgörande roll för hur måttet kommer att fungera (Nilsson, 

Olve & Parment, 2010).   
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3 Metod 

I detta kapitel beskriver vi vilken metod vi använder oss av i uppsatsen. Kapitlet börjar med en 

redogörelse för vilket synsätt vi utgår från. Därefter följer ansats, perspektiv och en redogörelse 

för kvalitativ och kvantitativ forskning. Kapitlet fortsätter sedan med operationalisering och 

generalisering, för att avslutas med ett avsnitt om validitet och reliabilitet.     

3.1 Synsätt 

Hermeneutik/Positivism  

Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla och kan användas för att belysa 

upplevelser av olika fenomen. Det finns ingen generell arbetsgång när det gäller analys- och 

tolkningsprocessen inom hermeneutisk forskning. Det beror bland annat på att forskare har olika 

ingång och förförståelse och utifrån dessa kan välja olika angreppssätt för att förstå och tolka sitt 

material (Fejes & Tornberg, 2009). En modell som kan användas i hermeneutiskt arbete är 

”helhet-del-cirkeln”. Som namnet antyder inträder tolkningsprocessen som en kontinuerlig 

rörelse mellan delar och helheter av olika slag, där ny förståelse genereras fortlöpande. 

Tolkningen av en specifik del ger en viss förståelse, som sedan bidrar till ny förståelse av en 

helhet, som sedan bidrar till ny förståelse av en del, och på det här viset fortsätter rörelsen i 

”helhet-del-cirkeln” (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). 

 

Figur 9. Helhet-del-cirkel (Backman et al., 2012, s.327) 

Eftersom det inom hermeneutiken anses vara verkligheten som är abstrakt, hävdas som 

konsekvens att den vetenskapliga kunskapen inte kan bestå av ytterligare förenkling, utan måste 

tvärtom skapas genom en problematisering av verkligheten. Vetenskapen måste tränga bakom 

fenomenens ytskikt (Andersson, 1979).  

Den traditionella positivistiska uppfattningen innebär att forskningen bör stå utanför etik och 

moral. Inarbetat i detta ligger en tendens att separera och värna vetenskap och forskning från 

omvärldens krav. Denna tradition har klara föreskrifter beträffande vetenskapsmannens roll och 

ansvarsområde. Som forskare bör en ständig sökning utföras för att finna det som faktiskt ”är”. 
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Den enda värdepremiss som har sakkunnig kraft är sökningen efter sanningen. Forskarens uppgift 

blir att undersöka varje förhållande, avslöja varje mysterium, tränga in i det okända och förklara 

allt som sker. Det ska göras utan att ta hänsyn till politiska eller religiösa åsikter. Forskningen 

söker sanningen till varje pris (Holme & Solvang, 1997). 

För vår uppsats passar det hermeneutiska synsättet bättre eftersom vi i analysen genomför en 

tolkning av det insamlade materialet, som sedan genererar en slutsats. Vi använder oss av den 

hermeneutiska cirkeln eftersom den kunskap vi bygger utgår från delförståelser som byggs på 

under uppsatsens gång och sedan bidrar till en helhet. Processen fortsätter då den uppfattade 

helheten genererar i en ny delförståelse, vilket skapar en tankecirkel som vi använder oss av i 

uppsatsen.  Baserat på detta har vi valt att arbeta hermeneutiskt genom uppsatsen.  

3.2 Ansats 

För att nå vetenskaplig kunskap och kunna dra slutsatser från insamlad data, finns tre olika 

ansatser som kan användas. Deduktion, induktion och abduktion (Backman et.al., 2012).  

Med deduktion menas att utifrån en allmän princip dras en slutsats om en enskild företeelse 

(Birkler, 2008). Inom deduktionen brukar det talas om ”den hypotetisk-deduktiva metoden”. 

Denna går ut på att ställa upp en hypotes för att sedan deduktivt härleda testbara konsekvenser ur 

denna (Backman et al., 2012). Motsatsen till deduktion är induktion som bygger på erfarenhet. 

Baserat på erfarenhet eller empiri dras generella slutsatser (Birkler, 2008). Dessa generella 

slutsatser växer fram eller utvecklas ur observationer av fenomen (DePoy & Gitlin, 1999). En till 

ansats som kan användas är abduktion eller kreativ bevisföring som den också kallas. Abduktion 

har en mindre låst struktur än de andra ansatserna. Initialt har vi en del kunskaper om det som 

undersöks redan från början. Dessa består av erfarenheter som vi på olika sätt har tillägnat oss. På 

basis av dessa kunskaper ska vi sedan på kreativ väg försöka finna en förklaring till det vi vill 

undersöka (Birkler, 2008).  

Vi kommer använda oss av abduktion genom uppsatsen eftersom vi vill söka svar både utifrån 

empiri och redan fastställda teorier. Vi anser att en del redan fastställda teorier kan användas i 

verksamheten på områden de idag inte används. Därför rör vi oss mellan teori och empiri för att 

detta i slutet av uppsatsen ska mynna ut i en helhetsförståelse av organisationen och därmed 

möjliggöra för oss att dra slutsatser utifrån detta.  

3.3 Perspektiv 

Perspektiv fyller flertalet olika funktioner. De fungerar som kartor som gör det lättare att navigera 

och utgör verktyg som hjälper oss lösa problem och få saker gjorda. Ett perspektiv som står nära 

vårt förhållningssätt är HR-perspektivet
7
 som betonar förståelsen av organisationens människor, 

deras styrkor och svagheter, förnuft och känslor, önskningar och rädslor (Bolman & Deal, 2010). 

HR-perspektiv fokuserar på hur de egenskaper som utmärker organisationer och människor 

formar förhållandet mellan dem. Alla organisationer har den allmänna förhoppningen att de ska 

                                                 
7
 Human Resource perspektivet 
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lyckas dra sig till en kader av begåvade och motiverade människor som är beredda att göra sitt 

yttersta för organisationen. Samma organisationer förlitar sig emellertid ofta på föråldrade 

antaganden och kontraproduktiva ledarskapsprinciper som får de anställda att ge mindre och 

kräva mer (Ibid, 2010). Då vår studie till stor del består i att undersöka och styra organisationen 

mot ett nytänkande arbetssätt gällande energieffektiviseringsarbete, står vi nära HR-perspektivet 

som ser till medarbetarnas uppfattningar, då vi anser att det är dessa vi ska påverka. Konkret 

betyder detta att vi tar hänsyn till de anställdas behov. Det är medarbetarna vi utformar 

uppsatsens slutsatser för och det är därför vi arbetar nära HR-Perspektivet.  

3.4 Kvalitativ och kvantitativ forskning 

För att försöka sortera och kategorisera, och på så sätt få överblick och ökad kunskap inom ett 

område, brukar det inom den samhällsvetenskapliga forskningen göras en uppdelning mellan 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Kvantitativ forskning betecknar oftast den form av forskning 

som innebär att forskaren använder sifferdata för att beskriva verkligheten genom analys med 

hjälp av statistiska metoder (Fejes & Thornberg, 2009). Den forskningsmetod som vi kommer 

använda oss av kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet, den kvalitativa. Under 

uppsatsens genomförande kommer vi arbeta så nära kommunen vi kan och med hjälp av 

energikonsult Clara Tholin fås tillgång till material inifrån verksamheten. Vår metod är således 

kvalitativ då forskningen kommer genomföras genom att de fenomen som studeras ses inifrån. 

Med hjälp av detta eftersträvas en djupare och mer fullständig uppfattning av den företeelse som 

studeras (Holme & Solvang, 1997). I kvalitativ forskning är tolkningen central och anses vara ett 

grundläggande drag. Tolkningen är något som skiljer den kvalitativa och kvantitativa forskningen 

åt, då den inte används i den kvantitativa forskningen. Kvalitativ forskning går ut på att söka 

förståelse och inte primärt att förklara eller förutsäga (Backman et al., 2012). Att vi under 

uppsatsen gång kommer att arbeta väldigt nära kommunen kommer givetvis ha en viss påverkan 

på det material vi får tillgång till. Vårt förhållningssätt och vår insikt om detta kommer att 

beaktas då vi sammanställer materialet som samlats in med hjälp från kommunen. Det insamlade 

materialet kommer att granskas kritiskt med befintliga teorier i baktanke, och analyseras med 

vetskapen om att kommunen gett oss tillgång till det. På så sätt hävdar vi att den oberoende 

ställning som vi förhåller oss till genom uppsatsen stärks.  

3.5 Operationalisering 

Insamlingen av data har skett genom intervjuer, möten och mailkontakt. Vid några av dessa 

tillfällen har vi tagit del av dokument som bidragit med sakuppgifter som vi kunnat använda oss 

av i uppsatsen. Mötena som genomförts har väckt tillfällen till diskussion och en djupare 

förståelse. De har genomförts i ett öppet och avslappnat klimat, vilket inneburit att intressanta 

åsikter och synpunkter diskuterats. Någon inspelning har inte använts under mötena. Viktiga 

uttalanden har istället antecknats.  

Empirikapitlet byggs upp till största del med hjälp av intervjuer. Urvalet av intervjupersoner har 

skett utifrån vår förmodan att de kan generera ett bidrag till uppsatsen. Varje intervjuperson är 

väldigt kunniga och insatta inom sitt specifika område. Trots den enskildes expertis inom sitt 
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specifika område, har vi försökt genomföra intervjuerna med personer med kunskap inom olika 

områden. Därför blir deras åsikter värdefulla för uppsatsen, och infallsvinklarna blir fler vilket 

gynnar uppsatsens trovärdighet. De intervjuades befattningar har varit fördelaktigt för detta då 

både chef, mellanchef och samordnare intervjuats. Intervju med någon som inte är 

kommunanställd har inte genomförts, vilket kan innebära att svaren blir färgade av 

organisationens påverkan. Detta är något som vi tar hänsyn till då svaren analyseras. Tre enskilda 

intervjuer har genomförts. Intervju nummer ett genomfördes med Reine Magnusson, Enhetschef 

Teknik och utvecklingsavdelningen, Serviceförvaltningen. Intervju nummer två genomfördes 

med Clara Tholin, Energi- och klimatrådgivningsstrateg. Intervju nummer tre genomfördes med 

Sven-Göran Dahlberg, Avdelningschef, Fastighetsförvaltningen. Intervjuer är vitala för 

uppsatsen. De intervjuade gavs utrymme till egen utveckling av sina svar, då våra intervjufrågor 

är semistrukturerade. I en sådan typ av intervju anpassas ordningen till den enskilda 

intervjusituationen, samtidigt som intervjusvaren är längre och mer fria (Backman et al., 2012). 

Med intervjuerna vill vi att de synpunkter som kommer fram är ett resultat av de intervjuades 

egna uppfattningar (Holme & Solvang, 1997). Innan intervjuerna utfördes konstruerades ett 

frågeformulär, detta gjordes för att försöka få ut så mycket relevant information för vår uppsats 

som möjligt. Frågeformuläret utformades med hjälp av litteratur som behandlar ämnet och till 

viss del i samförstånd med vår handledare. I intervjusituationer dyker det ofta upp andra idéer 

eller uppfattningar som till viss del ersätter och även fördjupar de punkter som finns i 

frågeformuläret (Ibid, 1997). Frågeformuläret redovisas i bilaga 3. Intervjuerna har i samförstånd 

med de intervjuade spelats in. Två frågor som vi lägger stort fokus på och som är vitala för 

uppsatsen är följande: 

 Hur jobbar ni inom kommunen med energieffektivisering?  

 Hur tror du att ett belöningssystem hade fungerat inom organisationen?  

 

Den första frågan är väldigt bred och skapar möjlighet till ett välutvecklat svar från 

intervjupersonen, där en stor del av kommunens energieffektiviseringsarbete kan redogöras. 

Dessutom erhålls en god överblick över gällande arbete och var förbättringsmöjligheterna finns. 

Fråga nummer två redogör för intervjupersonens uppfattning om belöningssystem, något som vi 

lagt stort fokus på under uppsatsen. Med frågan kan de intervjuades uppfattningar tas i anspråk 

och vi kan arbeta utifrån deras svar.  

Efter intervjuerna genomförts har inspelningen från dessa renskrivits. Vi har efter renskrivningen 

tagit ut det som ansetts relevant för vår studie. Detta har sedan bidragit till empirin i kapitel 4. 

3.6 Generalisering 

Uppsatsen skrivs som en förstudie till Varbergs kommun, där vi blivit tilldelade en uppgift att se 

över möjliga åtgärder att skapa incitament för energieffektivisering. Stora generaliseringar bör 

undvikas inom vetenskapen och det kan vara klokt att vara kritisk mot väldigt generella satser 

t.ex. att alla studenter är fattiga (Backman et al., 2012). Trots att uppsatsen utgår från Varbergs 

kommuns verksamhet ser vi inga hinder för att likheter till andra kommuner i Sverige finns. Dels 
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motiverat därför att kommuner i Sverige har flera energiintensiva delar i sin verksamhet (Röttorp 

m.fl., 2012), och dels för att energieffektiviseringar har fått en ökad betydelse inom den 

offentliga sektorn (Hautajärvi & Landfors, 2013). Därför anser vi att uppsatsens slutresultat till 

stora delar även är anpassningsbara på andra kommuners verksamheter, och går således att 

generalisera. Vid generaliseringen bör den specifika kommunens prioriteringar, i vårt fall 

gällande energieffektiviseringsfrågor tas i beaktning. För att kunna generalisera till vår uppsats 

bör likheter med Varbergs kommuns energieffektiviseringsarbete finnas. 

3.7 Validitet och Reliabilitet 

Det är viktigt att vara noggrann vid datainsamlingen. Att se till att det inte uppstår mätfel, fel i 

tolkning, klassificering eller att se till att misstag inte görs i sina observationer. Den data som 

samlas in ska inte på något otillbörligt sätt påverkas. När insamlingen av data sker är det viktigt 

att det insamlade materialet har så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Att datainsamlingen 

har hög validitet innebär att den har mätt det som avses att studera. Med hög reliabilitet menas att 

data är exakt, att om en upprepning av datainsamlingen sker, ska samma resultat kunna uppnås 

igen (givet att data samlas in om samma saker). Genomförs en datainsamling med hög validitet 

och reliabilitet kan det sägas att data representerar rätt saker på rätt sätt (Backman et al., 2012).  

För att stärka validiteten har vi valt våra intervjupersoner utifrån deras befattning inom 

organisationen. Fokus har lagts på personer som vi anser har god kunskap inom 

energieffektiviseringsområdet. För att säkerställa att reliabiliteten i uppsatsen är hög kommer 

intervjuerna spelas in för att på så vis minimera riskerna för feltolkning av den information vi får. 

Vi kommer dessutom låta de intervjuade se över sina svar för att se om någonting behöver 

korrigeras eller vidareutvecklas i efterhand. 
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4 Empiri 

Empirin är den data och information som samlats in under uppsatsen gång. Kapitlet består av 

intervjuer, information från möten, samt mailkontakt där väsentliga delar lagts till. Sättet vi 

genomfört datainsamlingen på redovisas i kapitel 3. All empiri har samlats in med utgångspunkt 

från den forskningsfråga och det syfte som upprättats i kapitel 1.  

Håstens simhalls verksamhet sköts av avdelningen Kultur och fritid, som i detta fall fungerar som 

hyresgäst. Håstens simhall som fastighet, sköts av Serviceförvaltningen som fungerar som 

hyresvärden (Varbergs Kommun, 2012). Förbrukningsdata för simhallen bifogas i bilaga 2. 

4.1 Energianvändning 

I figur 9 visas den procentuella uppdelningen av arean inom den kommunala verksamheten. Den 

totala arean består av 295 278 m
2
.  

 

Figur 10. Procentuell fördelning av total fastighetsarea (Varbergs kommun, 2012) 

I figur 10 visas energianvändningen uppdelad på respektive verksamhet. Detta redovisas med 

hjälp av nyckeltalet kWh/m
2
.   

 

Figur 11. Faktisk energianvändning per verksamhet (Varbergs kommun 2012) 
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Av figuren kan utläsas att kultur och fritid endast tillhandahåller 8 % av den totala fastighetsarean. 

Dock är det dessa fastigheter som har den högsta energianvändningen per kvadratmeter med över 

250 kWh/m
2
. Eftersom energianvändningen är så omfattande för sektorn bör det därför finnas stora 

möjligheter till förbättringsåtgärder (Magnusson, personlig kommunikation, 2013). Den kommunala 

verksamhetens totala kostnad för energiförbrukning år 2012 uppgick till 36 Mkr. Detta innebär en 

minskning från 2009 med 1 Mkr, då siffran uppgick till 37 Mkr. I beloppet är de kommunala 

bolagen inte medräknade, vilket innebär att hela beloppet utgår från kommunens olika förvaltningar 

(Tholin, personlig kommunikation, 2013).  

4.2 Energideklaration 

En energideklaration för Håsten Simhall är gjord 2009-08-19 av företaget Elektro-Emanuel AB. 

Deklarationen finns bifogad i bilaga 1 och tar upp värden beträffande förbrukning för simhallen. 

Som förslag på besparingsåtgärder nämns ”byte till LED-belysning”, ”torka duschrum med 

maskin”, ”installera bassängtäcke” samt ändra drifttider.  

4.3 Möten 

Möte nummer 1:  

14 februari 2013. Plats: Kulturhuset komedianten, Energicentrum  

Närvarande: Energi- och Klimatrådgivare Clara Tholin, Alexander Ask, Andreas Johansson 

 

Det första mötet med kommunen genomfördes på Kulturhuset.  Här blev vi presenterade för 

Clara Tholin, som kommer vara vår kontaktperson under uppsatsens gång. Tholin presenterade 

sig själv och berättade om sin befattning på kommunen, som kan sammanfattas som ”spindeln i 

nätet” i kommunens strävan att bli mer miljövänliga. Tholin redogjorde för kommunens behov av 

att se över möjliga energieffektiviseringar i verksamheten som helhet, och efterfrågade då att en 

förstudie skulle startas för att se över möjligheter till detta. Tholin berättade att det redan 

genomförs energibesparingar genom exempelvis energieffektivare byggnationer och andra 

investeringar. Det hon efterfrågar är andra åtgärder för en energieffektivare verksamhet, som med 

små medel kan innebära stora besparingar för kommunen.  

Mötet var en introduktion till vad uppsatsen ska behandla och efter diskussion kom vi fram till ett 

syfte och en forskningsfråga som behandlas i kapitel 1.  

Möte nummer 2:  

13 mars 2013. Plats: Varberg stadshus A, Planeringskontoret 

Närvarande: Energi- och Klimatrådgivare Clara Tholin, Alexander Ask, Andreas Johansson 

Mötet innehöll diskussioner om vår uppsats, framförallt vad Tholin helst ville få ut av den. Tholin 

tryckte på att människor i allmänhet bör få insikt i vad besparingar kan bidra med. Detta bidrar 

till att motivationen att genomföra besparingar ökar. Vi diskuterar möjligheten att utföra någon 

form av omvärldsanalys.   
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Vidare diskuterades våra avgränsningar och kom fram till att vi inte skulle undersöka eller räkna 

på några investeringar. Detta beror på att en energideklaration redan är gjord på fastigheten 

Håstens simhall. Eftersom att en energideklaration är gjord, beslutade vi oss för att undersöka hur 

medarbetare inom en kommunal verksamhet kan motiveras till energibesparingsåtgärder. Viktiga 

aspekter som bör beaktas, ”Vad är möjligt att mäta?”, ”Alternativa belöningssystem”, ”Hitta 

anledningar till att ta tyngre investeringar” och ”Lätt att göra rätt”.  

Möte nummer 3: 

21 mars 2013. Plats: Varberg stadshus C, Mötesrum Svarten.  

Närvarande: Energi- och Klimatrådgivare Clara Tholin, Enhetschef på Teknik och 

Utvecklingsavdelningen Serviceförvaltningen Reine Magnusson, Avdelningschef 

Fastighetsavdelningen Serviceförvaltningen Sven-Göran Dahlberg, Alexander Ask, Andreas 

Johansson 

 

På mötet fick vi djupare förståelse för vad vår uppgift kom att innefatta. Det blev tydligare att det 

som är viktigt är att få människor att förstå varför energianvändningen bör minskas och vad 

ändringarna bidrar med. I vår uppsats kommer vi till viss del att använda oss av 

hyresvärd/hyresgäst situationen som råder på Håstens simhall. Där fungerar Serviceförvaltningen 

som hyresvärd och står för skötseln av fastigheten. Samtidigt fungerar kultur och fritid som 

hyresgäst och står för driften av verksamheten. I hyresgäst/hyresvärd förhållandet betalas en 

internhyra mellan hyresvärd och hyresgäst. Magnusson och Dahlberg uttryckte en önskan om att 

det synliggörs vem som faktiskt står för kostnaderna för investeringarna. De poängterade också 

att det är viktigt med ett ökat samspel mellan förvaltningarna. Dessutom är det viktigt att 

relationen mellan beställare och utförare blir tydligare för att få igång ett större engagemang. 

Dahlberg gjorde oss uppmärksamma på en fallgrop och menar att kostnaden för att utföra en 

energibesparingsåtgärd aldrig får överstiga nyttan som följer. 

 

Möte nummer 4: 

11 april 2013. Plats: Varberg stadshus A, Planeringskontoret 

Närvarande: Energi- och klimatrådgivare Clara Tholin, Alexander Ask, Andreas Johansson 

 

Under mötet diskuterades hur vårt arbete fortgått och vilka funderingar som uppkommit. Något 

som diskuterades var medarbetarnas möjlighet till utbildning och utveckling till mot ett 

effektivare förhållningssätt till energiförbrukning. Dels redogjordes hur medarbetarna på 

kommunen får kännedom om kommunens pågående miljöarbete och ställningstagande inom 

energieffektiviseringsfrågor. Dels diskuterades möjliga brister i nuvarande upplägg. Idag finns 

ingen konkret utbildning eller genomgång av hur kommunen arbetar inom miljöfrågor. Det enda 

som används i dagsläget är viss information på kommunens intranät som de anställda kan ta del 

av.  
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4.4 Intervjuer 

Intervju med Reine Magnusson 

29 april 2013. Plats: Varberg stadshus C, Reine Magnussons kontor 

Närvarande: Enhetschef på Teknik och Utvecklingsavdelningen, Serviceförvaltningen, Reine 

Magnusson, Alexander Ask, Andreas Johansson  

 

Reine Magnusson är ansvarig för en del inom fastighetsförvaltningen. Mer specifikt har han 

ansvar för serviceförvaltningen, teknik och utveckling. Inom förvaltningen arbetar sju personer, 

vars främsta uppgifter består i att utveckla tekniken och verka för ett hållbart samhälle.  

Förvaltningens krav är att de ska bygga fastigheter vars energiprestanda ska befinna sig 30 % 

under BBR
8
-kraven, vilket betyder att Varbergs kommun har högre krav på sig än vad boverket 

ställer. Vidare påverkar EU:s 20-20-20 mål
9
 hur kommunens kravbild utformas. Allt detta hämtas 

från ett styrdokument som arbetats fram på politikernivå.  

Utifrån styrdokumentet regleras hur klimatet i fastigheterna ska vara. Med detta i baktanke 

analyseras och optimeras fastigheterna utifrån deras specifika egenskaper. Kommunen kan bli 

tydligare i sin kommunikation till medarbetarna gällande mål och strategier för att nå dessa. 

Enligt Magnusson handlar det mesta om information och kommunikation, och han tror att en 

lösning kan vara att marknadsföra sig bättre.   

  

För medarbetarna på kommunen finns i dagsläget ingen utbildning inom energieffektivisering. 

Avsaknaden av utbildning innebär att de anställda får lära sig allt eftersom vad som fungerar och 

vad som inte fungerar, enligt Magnusson. Detta är något som Magnusson anser bör förbättras och 

som de måste jobba vidare med. Eftersom ingen specifik utbildning bedrivs är det ”learning-by 

doing” som tillämpas inom förvaltningen. Samtidigt är det väldigt svårt att hitta en bra utbildning 

för detta, hävdar Magnusson.  

 

Varbergs kommun använder sig mestadels av så kallade pay-off metoden när de ska beräkna 

utfallet av enskilda ny energieffektiviseringsåtgärd. Efter det så utförs en LCC-beräkning på hela 

fastigheten. Magnusson berättar att de även försöker jobba efter ”block tänket” vilket innebär att 

de genomför även icke lönsamma investeringar som kan bidra med ett mervärde.  

För att kunna mäta utfallet av investeringarna så använder de sig av nyckeltal, och framförallt 

kWh/m
2
. Detta nyckeltal används på samtliga fastigheter och det är detta som används till 

referens vid energieffektivisering. Mellan serviceförvaltningarna och kultur och 

fritidsförvaltningen råder ett hyresgäst/hyresvärd förhållande. Serviceförvaltningen ansvarar för 

fastigheten som helhet och kultur och fritid ansvarar i det här fallet för driften av verksamheten.  

 

Det finns i nuläget ingen form av belöningssystem inom kommunen men detta är något som 

Magnusson både efterfrågar och tror hade fungerat bra inom organisationen. Eftersom 

                                                 
8
 Boverkets byggregler 

9
 Till år 2020 ska: - utsläppen av koldioxid minska med 20% jämfört med 1990 års nivå, - 20% av den energi som 

används inom EU komma från förnybara källor, - den totala energiförbrukningen minska med 20%. 
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verksamheten finansieras av skattepengar försvåras användningen av belöningssystem. 

Utformningen av belöningssystemet kan därför inte innebära att den enskilda anställda får mer 

pengar i sitt lönekuvert. Istället tror Magnusson att den personliga utvecklingen och 

välbefinnandet kan vara en stor drivkraft inom ett belöningssystem. Får dessutom förvaltningen 

som står för investeringen ta del utav den besparing som sker på sagda investering, blir det lättare 

att arbeta mer effektivt. I dagsläget utför serviceförvaltningen åtgärder åt en annan förvaltning 

utan att det tjänar något på åtgärden, detta kan medföra att de föreslagna åtgärderna blir mer svår 

motiverade. Den enskilda anställda kan också bidra till energibesparingen genom att till exempel 

släcka belysningen, stänga av datorn eller att inte slösa på värmen. Detta kan fungera som ett 

komplement till investeringsåtgärderna, och bidrar i sin tur till att besparingen blir större. 

Onödiga energikostnader kan minskas vilket betyder att kommunen får mer pengar i den övriga 

verksamheten. Som helhet kan energibesparingar gynna kommunen på lång sikt genom förbättrad 

image. Genom att ses som ”grön kommun” fås gratis marknadsföring.    

Intervju med Clara Tholin 

30 april 2013. Plats: Varberg stadshus A, Planeringskontoret 

Närvarande: Energi- och klimatrådgivare Clara Tholin, Alexander Ask, Andreas Johansson 

 

Clara Tholin arbetar som energi och klimatstrateg och har två olika uppdragsområden i sitt 

arbete. Dels arbetar hon som energirådgivare och är tillgänglig för de inom Varbergs kommun 

som kan tänkas behöva energiråd. Det andra uppdraget innefattar att Tholin jobbar internt inom 

kommunen för ett ökat samarbete i energifrågor.  

Varbergs kommun jobbar dels med ett statligt uppdrag som handlar om energieffektivisering, 

detta finns sammanfattat i en handlingsplan. Dessutom finns det regionala nätverk som 

länsstyrelsen samordnar. I nätverket går det att utbyta erfarenheter och åsikter mellan 

kommunerna. Tholin fungerar som kontaktperson för Varbergs kommun i nätverket.  

Tholin menar att det egentligen inte finns någon utbildningen eller beslutade rutiner för 

medarbetarna gällande energibesparingsfrågor. Det finns heller ingen som har som uppgift att 

föra in någon form av rutiner eller utbildning. Om medarbetarna vill lära sig mer om 

energibesparing finns det enligt Tholin viss information på deras intranät. Kvalitén på denna 

information är dock bristfällig. Således finns stor utvecklingspotential för informationen. 

Vid frågan om vad Tholin anser om Varbergs kommuns mål och strategier för 

energieffektiviseringsarbetet, får vi svaret att hon anser att överlag när det gäller mål och 

strategier så är det väldigt viktigt för verksamheten. Dock är det väldigt svårt att få det bra. 

Tholin anser att energieffektiviseringsmålen inte står ut mer än några andra mål. Varbergs 

kommun har ingen tydlig ansvarig för att målen nås, vad de får kosta eller när de ska följas upp. 

Tholin anser att det är viktigt att ha en tydlig ansvarig för att nå de mål som satts upp.    

Vid val av energieffektiviseringsåtgärder är det en enkel pay-off beräkning som används. 

Varbergs kommun har som riktlinje att de ska jobba mer med LCC-beräkningar som komplement 
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till pay-off metoden. Detta för att starkare kunna motivera åtgärderna för politikerna som är 

beslutsfattare. Ekonomiska modeller är viktiga för att kunna få ett bra beslutsunderlag, men 

Tholin anser att användningen av ekonomiska modeller bör öka och dessutom bör fler modeller 

tas i anspråk.  

Tholin har ett ansvar gentemot energimyndigheten att redovisa vilka åtgärder som har gjorts och 

även rapportera besparade kWh som åtgärderna åstadkommit. Här används nyckeltalet kWh/m
2 

för att kunna följa en trend. Uppföljningen av investeringarna är i dagsläget inte systematiserade, 

utan de gör uppföljningen för att den är intressant ur egen synvinkel. Dessutom är politikerna 

intresserade av den här typen av information.  

Något belöningssystem används inte inom kommunen, däremot har det efterfrågats bland annat 

från serviceförvaltningen. Tholin anser att det absolut skulle kunna fungera med ett 

belöningssystem. Hon tror att det verkligen skulle gynna alla om de fick ett väl fungerande 

belöningssystem. Utformningen av systemet blir problematiskt eftersom det gäller att tydligt 

motivera varför det skulle medföra en positiv effekt. Det är framförallt politikerna som behöver 

motiveras om detta ska kunna förverkligas. Det är viktigt att belysa sambandet mellan åtgärd och 

de utfall som generas. Även om inte alla åtgärder ger ett stort utfall, kan det vara vägledande för 

andra och på den vägen blir utfallet motiverat i ett bredare och mer långsiktigt perspektiv.   

Det finns ett nätverk i Halland som verkar för ett bättre samarbete i energifrågor mellan olika 

kommuner. Via nätverket främjas positiva energieffektiviseringsåtgärder som kan tas i bruk i den 

egna kommunen. Genom att se hur andra jobbar kan kommuner ta till sig och använda sig av ett 

liknande förhållningssätt, vilket ger ett positivt samarbete. 

Telefonintervju med Sven Göran Dahlberg 

6 maj 2013. Plats: Campus Varberg. 

Deltagande: Avdelningschef för fastighetsavdelningen Sven Göran Dahlberg, Alexander Ask, 

Andreas Johansson. 

Sven Göran Dahlberg arbetar som avdelningschef på fastighetsavdelningen som är en del av 

serviceförvaltningen. Dahlberg är ekonom i botten. Därför är det ganska naturligt att det är 

Dahlberg som har det yttersta ansvaret för den ekonomiska biten på förvaltningen, och 

kontrollerar de beräkningar som genomförs vid investeringar gällande någon typ av fastigheter. 

Då intervjun med Dahlberg genomfördes låg fokus på de ekonomiska frågorna gällande styrning 

och investeringar, eftersom det är dessa som till störst del ligger inom hans ansvarsområde.  

Nya investeringar som genomförs för en effektivare energianvändning (och investeringar i övrigt) 

periodiseras över ett antal år. För energieffektiviseringsinvesteringar beräknas den potentiella 

besparingen som åtgärden kan tänkas utföra, och den summan används för att på så sätt beräkna 

den totala besparingen åtgärden genererar. Den totala summan som kommunen årligen sparar in 

på den nya investeringen används sedan som beräkningsunderlag för pay-off metoden, vilket 

innebär att investeringen kan räknas hem på ett visst antal år. Uppföljning av en investering sker 
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genom energistatistik som hämtas för investeringen och sedan jämförs med tidigare statistik. En 

lyckad investering beskriver Dahlberg som en investering som håller sig inom det kalkylerade 

utfallet.     

Något belöningssystem i verksamheten förekom inte, enligt Dahlberg. Dock så drog Dahlberg en 

parallell till den energibesparing som en investering genererar. Han menar att det då blir en 

belöning i sig för kommunen som helhet, eftersom pengar sparas in som istället kan bidra till 

andra ändamål. Någon tydlig organisation för detta, och vem som verkligen får ta del av de 

besparade medlen, existerar inte i dagsläget. Dahlbergs allmänna intryck till ett belöningssystem 

var annars positivt.  

Mellan de olika förvaltningarna på kommunen råder ett hyresgäst/hyresvärd-förhållande. 

Internhyror skickas mellan förvaltningarna. Serviceförvaltningen fungerar som hyresvärd och står 

för drift och underhåll av anläggningar, samt byten av komponenter vid behov. Inför en planerad 

investering har internhyran för de som tar del av investeringen successivt höjts för att till viss del 

kunna bära den nya investeringen. En annan del av investeringen vägs upp av beslut från 

kommunstyrelsen som kan besluta om till vilka verksamheter pengar ska skjutas till. Högre 

komfort brukar i regel innebära högre internhyra.  

4.5 Mailkontakt 

Mailkontakt med Roland Svensson, Deloitte 

30 april 2013 

Baserat på tidigare intervjuer lades ett visst fokus på frågan gällande möjligheten att införa ett 

belöningssystem. Både Tholin och Magnusson (och i efterhand även Dahlberg) föreföll sig 

positiva till någon form av belöningssystem. För att undersöka möjligheten att införa ett system i 

verksamheten kontaktade vi Roland Svensson på företaget Deloitte. Svensson är expert inom 

området och håller kurser för möjligheten att införa belöningssystem i offentlig sektor. Svensson 

var positiv till ett införande och ansåg absolut att ett incitamentssystem kan fungera i en 

kommunal verksamhet. Enligt Svensson måste systemet hanteras på rätt sätt, vilket innebär att 

medarbetarna måste vara medvetna om dess villkor i alla delar och att detta är tydligt.   

Mailkontakt med Clara Tholin 

25 mars 2013. 

Från tidigare möte (möte nummer 3) belystes frågan om internhyror i kommunen. Vi fick 

redogjort för oss att det råder ett hyresgäst/hyresvärd förhållande mellan kultur och fritid och 

serviceförvaltningen. Kommunen har ett styrdokument gällande internhyror som antogs av 

kommunfullmäktige 1995-12-12. Detta dokument har reviderats och uppdaterats 2008-09-08 och 

gäller fortfarande. Dokumentet tillämpas mellan förvaltningarna vid hyresavtal. Dokumentet har 

vi via mailkontakt med Tholin fått ta del av. I dokumentet kan följande läsas.  
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”Lokalförsörjningens mål är att kommunens verksamheter ska ha rätt mängd lokaler, ordnade och 

skötta som ger verksamheterna bästa möjliga resultat. De regler för lokalförsörjning som skapas 

ska syfta till att maximera nyttan för kommunen som helhet. De ska skapa förutsättningar för att 

nyttjaren efterfrågar rätt mängd lokaler för sin verksamhet och för att upplåtaren tillhandahåller 

funktionella lokaler till låga kostnader.  

Internhyror tecknas för kommunens egna lokaler. Det är inte juridiskt bindande utan ska 

användas som styrinstrument för hantering av lokalfrågor.  

Syftet är att lokalnyttjaren ser kostnaden för lokalen, vilket i förlängningen ger effektivt 

lokalutnyttjande – dvs. lokalkostnadsfördelning blir ett styrinstrument. Regler för ekonomiskt 

incitament skall utarbetas inom respektive nämnd, med målet att kostnadsansvaret för lokaler 

fördelas respektive operativ enhet.” (Tholin, Personlig kommunikation, 2013 s.2)   

  



33 

 

5 Analys 

I det här kapitlet kommer den insamlade empirin analyseras och tolkas med hjälp av den teori 

som vi behandlat. För att upprätta och skapa djupare förståelse har vi byggt en analysmodell 

som vi använder oss av för att skapa en översiktlig bild av hur vi arbetar i analysen.  

5.1 Analysmodell   

För att underlätta analysarbetet har vi genom egen bearbetning tagit fram en modell. Modellen är 

konstruerad för att på ett effektivt sätt kunna bearbeta empirin och koppla samman detta med 

teorin. Analysmodellens funktion består i första delen av en nedbrytning av begreppet 

ekonomistyrning, där ett urval sker och det insamlade materialet bryts ned till mindre delar. 

Dessa delar sorteras sedan var för sig där det relevanta från empirin valts ut och kopplats samman 

med hjälp av referensramen. Sortering och koppling sker parallellt i analysarbetet, genom ett 

arbetssätt där dessa delar samverkar. I första hand analyseras delarna enskilt för att sedan 

sammanställas där vi visar den helhet uppsatsen genererat.  

 

 

Figur 12. Analysmodell (egen bearbetning) 

  



34 

 

5.2 Ekonomistyrning 

Varbergs kommun styr sin verksamhet med hjälp av budgetar och viss uppföljning genom att 

jämföra dåtid och nutidens mätdata efter investering från berörd fastighet. I nuläget används 

enkla investeringskalkyler till exempel pay-off metoden, som kompletteras med hjälp av 

livscykelanalyser. Den här typen av uppföljning på investeringar behövs för att kunna motivera 

och visa politikerna vad de likvida medlen användes till och hur utfallet blev.  

Tholin anser att det i dagsläget råder en bristfällig ekonomistyrning inom kommunens 

verksamhet. Det som pekar på detta är att de inte har några delmål eller någon som är ansvarig 

för uppföljningen av att strategi och mål uppfylls. Med ekonomistyrningen som råder i 

kommunen har ett antal viktiga aspekter för en effektiv styrning låg prioritet så som ansvarig, 

uppföljning och utbildning. (Tholin, Magnusson, personlig kommunikation, 2013)  

5.2.1 Belöningssystem 

Någon form av belöningssystem används inte och har heller inte används tidigare inom 

kommunens organisation. Ett belöningssystem är något som har efterfrågats av 

Serviceförvaltningen, som förmodar att det kan bidra till en positiv effekt. Möjligheterna att 

utforma ett system blir dock annorlunda jämfört med ett vinstdrivande företag, eftersom 

kommunens ekonomiska medel till stor del består av skattepengar. Därför är det svår motiverat 

om belöningssystemets utformning skulle innebär en ren ekonomisk vinning till den enskilt 

anställde. Istället kan utformningen av systemet fungera som ett incitament till den egna 

förvaltningen, genom att exempelvis förbättra deras arbetssituation, personliga utveckling och 

välbefinnande. Vid introduktionen av belöningssystemet krävs det att de anställda är väl 

medvetna om systemets villkor. Att kunna följa händelseförloppet från handling till belöning, är 

viktigt för att tydliggöra vad det är som belönas.   

5.2.2. Omvärldsanalys 

Varbergs kommun använder en form av omvärldsanalys för sitt energieffektiviseringsarbete. Den 

omvärldsanalys som de arbetar med är att de ingår i olika nätverk som är ett samarbete mellan 

kommuner. Nätverken fungerar som en plattform för utbyte av erfarenheter, idéer och 

innovationstänk. Genom nätverket kan tips fås från andra kommuner och på så sätt kan den egna 

verksamheten förbättras. Detta anser vi vara ett tecken på att det finns en vilja inom 

verksamheten att förändra organisationens beteende och arbeta effektivare mot de uppsatta 

miljömålen. Användningen av nätverket tyder på att det finns ett engagemang att ta reda på vad 

andra har gjort för att sedan utveckla det vidare.  

5.2.3. Hyresvärd/hyresgäst  

Inom kommunens organisation råder ett hyresvärd/hyresgäst-förhållande, vilket betyder att en 

förvaltning kan hyra en fastighet av en annan förvaltning. Mellan dessa förvaltningar skickas 

sedan internhyror från respektive förvaltning. Detta förhållande öppnar möjligheter för ett 

effektivare samarbete mellan de olika förvaltningarna. Vi anser att Hyresvärd/hyresgäst-

förhållande inom kommunen kan liknas vid det förhållande som råder mellan Platzer och 
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migrationsverket. Skillnaden är den form av hyra som skickas mellan parterna. Likheterna som 

kan ses är att det går att utforma liknande avtal i båda förhållandena, där en energibesparing kan 

gynna båda parterna.     

5.2.4 Samspel/samarbete  

Samarbetet mellan kommunens förvaltningar är något som kan förbättras genom en tydligare 

struktur både genom gemensamma och enskilt uppsatta mål. I dagsläget är det så att 

serviceförvaltningen som finansierar investeringar inte får ta del av besparingen som 

investeringen genererar. Uttalandet som Magnusson gör gällande personlig utveckling som ett 

incitament anser vi vara en viktig del för en prestationshöjning.  

5.2.5 Uppföljning 

Genomgående för kommunen kan det tydas utifrån intervjuerna att det saknas ansvariga för 

uppföljningsarbetet inom energieffektivisering. Kommunen följer upp investeringar på liknande 

sätt, oberoende av vilken typ av investering det gäller. Kommunen har en energi- och 

klimatstrateg som arbetar för ett ökat samarbete inom energifrågor, i hennes arbetsuppgifter ingår 

dock inget uppföljningsåtagande. Tholin anser för att nå uppsatta mål är det av stor vikt att en 

ansvarig utses. Detta anser vi vara ett tydligt tecken på att det finns behov av en ansvarig för 

uppföljningen av arbetet mot energi- och miljömål inom kommunens verksamhet.  

 5.2.6 Personligt ansvar 

Att med små medel minska sin energiförbrukning är något som kommunen arbetar för att 

utveckla. Små förändringar i den enskilde medarbetarens beteende kan bidra till en större helhet, 

och resultera i energibesparingar utan större ansträngningar. Dessa små beteendeförändringar kan 

innebära mer pengar till den övriga verksamheten, och på så vis kan det frigjorda kapitalet bidra 

till nya och större energibesparingar. Enligt Andersson (2013) går det att ändra något av följande 

fyra områden för att åstadkomma en beteendeförändring: Information, referensram, personlighet 

eller organisation. Alla delar har en betydande roll vid en beteendeförändring men vi anser att det 

i kommunens fall främst lämpar sig att förändra referensramen och organisationen. 

Referensramen kan ändras genom ökad kunskap, vilket blir följden av utbildning. Organisationen 

påverkar beteendet genom annan fördelning av makt, befogenhet, ansvar och belöning. Vi anser 

att en anställd ska bli belönad vid en beteendeförändring som gynnar verksamheten.    

5.3 Sammanställning 

Genom att den förvaltning som genomför investeringen får ta del av den besparing investeringen 

genererar, bidrar detta till en positiv rörelse inom organisationen. Ett införande av 

belöningssystem kan öka engagemanget och motivationen och på så vis öka viljan att utveckla 

sig både på ett personligt och verksamhetsmässigt plan. Det är av stor vikt att de skillnader som 

finns mellan en kommunal verksamhet och ett vinstdrivande företaget tas i beaktning vid 

utformningen av belöningssystemet. Skillnaderna är att det är mycket svår motiverat att belöna i 

monetär form i en kommunal verksamhet. Dessutom råder inget konkret vinstintresse. Trots detta 
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finns det likheter vid utformningen av systemen, då båda typerna innefattas av en strategisk, 

påverkbar och motiverande styrning.  

Med stöd från empirin tolkar vi att Varbergs kommun är villiga att utreda möjligheten att 

konstruera en incitamentsmodell, som också fungerar som en typ av belöningssystem. I figur 13 

beskriver vi hur en tilltänkt incitamentsmodell kan se ut, här tillämpad på ett förhållande mellan 

hyresvärd/hyresgäst.  

 

Figur 13. Belöningssystemets utformning (egen bearbetning)  

Den överordnade verksamheten, i vårt fall serviceförvaltningen analyserar och gör en bedömning 

för en tyngre investering. Investeringsförslag lämnas sedan till den underordnade verksamheten. 

Investeringen finansieras av den överordnade verksamheten i första skedet. Det är dock den 

underordnade verksamheten som betalar av investeringen i form av ett hyrestillägg. Ett avtal 

tecknas mellan parterna som innefattar hur stor del av besparingen som den överordnade 

verksamheten får ta del av. Besparingens storlek ställs i relation till den risk investeringen 

medför. Om besparingen från investeringen blir mindre än hyrestillägget betalar överordnade 

verksamheten mellanskillnaden. Detta betyder att den överordnade verksamheten står för risken 

och den underordnade verksamheten som sämst når ett nollresultat. Kostnaden för investeringen 

får inte överstiga nyttan som investeringen medför. Denna typ av modell kan användas vid till 

exempel en prestandaökning som innebär en minskning av den totala energianvändningen. 

Hyrestilläggets storlek och den genererade besparingen grundas på nyckeltal som jämförs före 

och efter investeringen. Nyckeltal som förslagsvis kan användas är kWh/m
2 

som i efterhand kan 

räknas om till hur stor besparing som generats med hjälp av rådande elpris.  

Ett belöningssystem kan utöver den direkta följden som är att få ta del av besparingen och på så 

vis tilldelas större rörelsefrihet, innebära ökade insatser inom andra delar av verksamheten. 

Följder av ett belöningssystem kan vara att anställda blir mer villiga att utbilda sig och resultatet 

av detta blir att verksamheten får en högre kompetensnivå. Ett annat sätt att höja kompetensnivån 

kan vara att använda sig i större utsträckning av kommunens nuvarande nätverk, för att utveckla 
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energieffektiviseringsarbetet ytterligare. Kommunens nuvarande förhållningssätt till detta nätverk 

anser vi är tämligen diffust, då en otydlighet råder både gällande ansvarsfördelning och 

information till medarbetarna. För att få till förändringar underlättar det enligt Tholin om en 

tydlig ansvarig utses, vars uppgifter kan bestå av att följa upp de faktiska förändringarna som 

sker. Problem som kan uppstå är svårigheten att mäta den minskning av energianvändningen som 

beteendeförändringar medför. Detta skiljer sig från mätningar av vad en investering har bidragit 

med, där det tydligare går att jämföra mätdata mellan olika perioder.   

Enligt Magnusson finns det stor potential för energibesparing genom att ändra sitt beteende och 

tydliggöra hur dessa besparingar kan uppnås. Baserat på detta har vi valt att genomföra några 

beräkningar där följderna av en potentiell energibesparing på tio procent beräknas. Varför vi 

använder oss utav 10 procent beror på att det är så mycket ett företag generellt sett kan minska 

sin energianvändning utan att göra större investeringar (Vattenfall, 2013). Beräkningarna bygger 

på data från år 2012. Det genomsnittliga energipriset har räknats fram genom att kommunens 

totala energiförbrukning har dividerats med kommunens totala energikostnad.    

Tabell 2. Besparing genom beteendeförändring, Varbergs kommun (egen bearbetning)  

Varbergs kommun   

Total yta (m²) 295 278 

Total energiförbrukning (kWh) 43 902 439 

Energipris (genomsnitt kr) 0,82 

Total energikostnad (kr) 36 000 000 

Potentiell besparing (kr) 3 600 000 

Potentiell besparing (kr/m²) 12,19 

 

Av tabell 2 kan utläsas att Varbergs kommun kan spara upp till 3.6 miljoner kronor genom ett 

ändrat beteende som reducerar energianvändningen. 

Tabell 3. Besparing genom beteendeförändring, Kultur och Fritid (egen bearbetning) 

Kultur & Fritid   

Total yta (m²) 23 622 

Total energiförbrukning (kWh) 5 905 560 

Energipris (genomsnitt kr) 0,82 

Total energikostnad (kr) 4 842 559 

Potentiell besparing (kr) 484 256 

Potentiell besparing (kr/m²) 20,5 

 

Av tabell 3 kan utläsas att Kultur och fritid kan spara 488 256 kronor genom reducerad 

energianvändning. Vi valde att genomföra en beräkning gällande Kultur och fritid. Anledningen 
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är dels därför att det finns en stor energieffektiviseringspotential inom förvaltningen, och dels för 

att Kultur och fritid driver verksamheten rörande Håsten simhall.  
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6 Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att presentera uppsatsens slutsatser som tagits fram med hjälp av 

analyskapitlet. De slutsatser som presenteras syftar till att besvara den forskningsfråga som vi utgått 

från i uppsatsen. Dessutom kommer förslag på ändringar och förbättringsåtgärder presenteras som 

anses vara relevanta. Vi kommer genomföra en presentation av uppsatsens bidrag, samt presentera 

förslag på vidare forskning.   

6.1 Inledning 

I slutsatsen kommer vi utgå från forskningsfrågan som lyder: ”Hur kan ekonomistyrning förbättra 

energieffektiviseringen i en kommunal verksamhet?”  

En tabell har sammanställts där vi sammanfattar våra synpunkter på de områden som berörts i 

analysen. Sammanfattningen behandlar positiva och negativa aspekter med de förändringar inom 

kommunens ekonomistyrning som vi kunnat utläsa. 

   

Tabell 4. Påverkan från ekonomistyrning (egen bearbetning) 

 Positivt Negativt 

Belöningssystem  Motiverande 

 Ökat samarbete mellan 

förvaltningar 

 Bättre uppföljning 

 Har efterfrågats 

 Framsteg belönas 

 Ökade insatser 

 Större engagemang 

 

 

 Oprövat på kommunal 

verksamhet 

 Risk för motsatt effekt 

 Tillvänjande 

 

Nätverk/Utbildning  Ökad kompetens 

 Innovativt  

 Ökat informationsflöde 

 Diskussioner 

 Större engagemang 

 Diffust 

 Innehållets kvalité 

 Resurskrävande 

Beteendeförändring  Kostnadsfritt 

 Stor potential 

 Större engagemang 

 Gamla vanor 

 Svåruppföljt 

 Kräver personligt 

engagemang  
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6.2 Diskussion  

Om belöningssystemet blir lyckat beror till stor del på informationen och villkoren. Vi hävdar att 

det är av väldigt stor vikt att alla anställda är väl medvetna om vad belöningssystemet innebär 

och vad det är som belönas. För att systemet ska få en positiv påverkan på verksamheten krävs att 

ledningen är tydliga med vad de vill uppnå och hur det ska uppnås. Det som talar för införandet 

av ett belöningssystem är främst att det efterfrågas och att det med största sannolikhet kan öka de 

anställdas effektivitet och målmedvetenhet genom att framstegen belönas och arbetssituationen 

förbättras. Problemen som vi ser är att det är obeprövat inom kommunen, det finns alltså inga 

garantier på att det fungerar i praktiken. Ett annat hinder kan vara att på grund av att endast 

framsteg belönas, kan medarbetarna bli rädda för att göra misstag. På så vis kan medarbetarna 

fastna i gamla vanor, vilket stoppar utvecklingen inom verksamheten. Vår bedömning med ett 

belöningssystem är att chanserna att lyckas överstiger riskerna att misslyckas och utefter denna 

bedömning anser vi att kommunen bör införa belöningssystemet.  

Varbergs kommuns nuvarande nätverk för samarbete med andra kommuner inom energifrågor 

bidrar till innovationer för en energieffektivare verksamhet. Vi anser att nätverket gynnar 

kommunens verksamhet, men att nätverkets fulla potential inte utnyttjas i dagsläget. Genom en 

ökad användning av nätverket kan diskussion och information delas i högre omfattning mellan de 

olika parterna. För att möjliggöra detta krävs en tydligare ansvarsfördelning inom kommunen där 

en ansvarig bör utses. Den ansvarige bör se till att informationen når medarbetarna inom 

kommunen i högre omfattning än i dagsläget, vilket då motverkar den informationsbrist som vi 

anser råder. Baserat på detta behöver kommunen ändra sina strategier och tydligare skapa ett 

engagemang som gör informationskedjan från nätverket till medarbetarna tydligare. Problem som 

vi kan upptäcka med nätverket är att det i nuläget är diffust gällande vad det faktiskt används till 

och vilken effekt det ger. Ett annat problem med att utöka nätverket hävdar vi kan vara 

innehållets kvalité. Det kan vara svårt att kontrollera värdet av informationsflödet, dessutom är 

det resurskrävande.  

Trots detta anser vi att det ökade informationsflödet möjliggör en ändring av medarbetarnas 

beteende eftersom att deras referensram förändras. Detta ökar möjligheten att minska 

energianvändningen. Vår förhoppning är att beteendeförändringen ska ske naturligt som en följd 

av införandet av belöningssystemet och av det ökade informationsflödet. Det som talar för den 

beteendeförändring som vi efterfrågar är att det är kostnadsfritt och att det sett till ansträngningen 

finns stor potential till besparing. Hinder som vi kan se är svårigheterna med att ändra gamla 

vanor. Detta kräver personligt engagemang, i den bemärkelsen att de anställda måste vara villiga 

att förändra sig. Det är dessutom svårt att tydligt se effekten av förändringen eftersom att det är 

problematiskt att tillämpa en mätning av beteendeförändring.  

Helheten av vår slutsats är att de positiva effekterna väger tyngre än de negativa gällande de tre 

förändringarna som behandlas. Genom att kommunen tillämpar en annan slags ekonomistyrning 

än de gör i dagsläget bör de därför kunna energieffektivisera sin verksamhet. Förändringarna är 
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möjliga att implementera i olika delar av verksamheten. Effekterna av dem blir dock mer 

påtagliga där energiförbrukningen är hög, vilket betyder att de passar bättre inom energiintensiva 

delar av verksamheten.    

6.3 Uppsatsens bidrag 

 Visar att en kommunal verksamhet kan se över sin ekonomistyrning för att genomföra 

energieffektiviseringar. 

 

 Beteendeförändringar kan generas genom större fokus på nätverk och utbildning. 

 Belöningssystem kan fungera i en kommunal verksamhet där internhyror används mellan 

olika förvaltningar. Dessutom kan systemet utformas för att motivera till investeringar.  

6.4 Förslag på vidare forskning 

Som vidare forskning hade det varit intressant att fortsätta forska om belöningssystemets 

påverkan på verksamheten. Det hade varit intressant att se vilka konkreta effekter det genererar, 

både på kort och lång sikt. Det hade dessutom varit intressant att forska om en kommunal 

verksamhet som tidigare använt sig av belöningssystem för att se vilken påverkan det har 

inneburit för verksamheten.  

6.5 Reflektion 

Genom att beskriva och analysera åtgärder för energieffektiviseringar inom kommunen har vi lärt 

oss att det är möjligt att koppla samman två skilda områden som gemensamt kan fungera som en 

synergieffekt inom organisationen. Ekonomistyrning och energieffektivisering kan tillsammans 

bidra till att helheten blir större än summan av delarna. Genom att koppla samman dessa två har 

vi kunnat reflektera över åtgärder som tidigare inte behandlats inom organisationen. Dessa 

åtgärder har diskuterats enskilt men aldrig kopplats samman, vilket har medfört att vi försökt se 

följderna från två olika sidor. Vi har också insett att det är problematiskt att förutse 

konsekvenserna av förändringarna, innan de har testats i praktiken.     
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Bilaga 2 

Användningsdata, Håsten Simhall. (Källa: Varbergs Kommun 2013) 

Fjärrvärme 

Faktisk förbruk. 

(kWh) 2010 2011 2012 2013 Diff/period Diff/år 

Jan 159938 103138 93028 89556 -4% 30% 

Feb 137140 106400 117782 84918 -28% 22% 

Mar 135560 84890 74661 95021 27% 27% 

Apr 57206 47739 64786       

Maj 46204 25281 60354       

Jun 25467 14610 61631       

Jul 18777 17957 56048       

Aug 22566 20423 36491       

Sep 39780 38453 38890       

Okt 57540 50375 52194       

Nov 90250 59361 59253       

Dec 138692 68355 100851       

Summa: 929120 636982 815969 269495     

Ackum.: 432638 294428 285471 269494 -6%   

Elvärme, enkel 

Faktiskt förbruk. 

(kWh) 2010 2011 2012 2013 Diff/period Diff/år 

Jan 60 580 73 051 73 352   0% 0% 

feb 53 297 67 817 65 642   0% 0% 

Mar 63 652 76 406 77 954   0% 0% 

Apr 69 596 67 038 69 040   0% 0% 

Maj 68 846 58 549 59 631   0% 0% 

Jun 56 564 47 595 43 808   0% 0% 

Jul 56 951 55 160 43 221   0% 0% 

Aug 59 021 55 925 42 137   0% 0% 

Sep 69 876 68 282 53 704   0% 0% 

Okt 76 615 73 480     0% 0% 

Nov 71 761 73 097     0% 0% 

Dec 63 459 73 728     0% 0% 

Summa: 770 218 790 128 528 489       

Ackum.: 60 580 73 051 73 352   0% 0% 
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Värmepump Vp 

Faktisk förbrukning 

(kWh) 2012 2013 Diff/period Diff/år 

Jan     127% 0% 

Feb     -6% 0% 

Mar     8% 0% 

Apr     0% 0% 

Maj     0% 0% 

Jun     0% 0% 

Jul     0% 0% 

Aug     0% 0% 

Sep     0% 0% 

Okt 52 150   0% 0% 

Nov 29 168   0% 0% 

Dec 12 212   0% 0% 

Summa: 93 529 81759     

Ackum.:   81759 0%   

 

Elvärme, enkel Vp  

Faktisk förbrukning 

(kWh) 2012 2013 Diff/period Diff/år 

Jan   7 709 116% 0% 

Feb   7 024 -9% 0% 

Mar   7 619 8% 0% 

Apr     0% 0% 

Maj     0% 0% 

Jun     0% 0% 

Jul     0% 0% 

Aug     0% 0% 

Sep     0% 0% 

Okt 14 417   0% 0% 

Nov 8 456   0% 0% 

Dec 3 573   0% 0% 

Summa: 26 445 22 352     

Ackum.:   22 352 0%   
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El övrig, enkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Förbrukning 2 012 2 013 Diff/period Diff/år 

Jan   57 086 1%   

Feb   53 167 -7%   

Mar   55 090 4%   

Apr         

Maj         

Jun         

Jul         

Aug         

Sep 6 512       

Okt 54 386       

Nov 55 791       

Dec 56 537       

Summa 173 226 167 356     

Ackum.:   167 356     
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Bilaga 3 

Intervjufrågor  

Arbete med energieffektivisering 

1. Vad är din uppgift inom kommunen?  

2. Hur jobbar ni inom kommunen med energieffektivisering? 

3. Hur utbildas medarbetarna inom energieffektivisering?  

4. Vad är din roll i detta arbete?  

5. Tycker du att Varbergs kommun är tillräckligt tydliga med vad det finns för mål och 

strategier inom energieffektiviseringsarbetet? 

6. Om ja: Hur gör de för att lyckas nå ut med budskapet? Om Nej: Vad tycker du behöver 

förbättras? 

Val av åtgärder 

7. Hur går ni tillväga när ni väljer energieffektiviseringsåtgärder? (Lönsamhet t.ex. pay-off, 

nuvärdesmetoden, förfrågor från besökarna)  

8. Följer ni upp investeringarna?  

9. Hur mäter ni om en åtgärd är lyckad eller misslyckad? (Antal besökare, nyckeltal: 

kwh/besökare, kwh/m
2
) 

10. Har ni använt er av någon form av belöningssystem? 

11. Hur tror du att ett belöningssystem hade fungerat inom organisationen? Hur hade det 

påverkat de olika förvaltningarnas verksamhet?  

12. Vad hade fått dig att satsa mer på energieffektiviseringsåtgärder? 

Energibesparing 

13. Om du utgår från dig själv, vad i ditt beteende skulle du kunna förändra för att 

åstadkomma en energibesparing?  

14. Vad tror du är den största energiboven i ett hem/kontor?  

Hur mycket kan invånarna i kommunen påverka? 
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