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Sammanfattning  
 
 
Uppsatsens titel: Beslutsprocessen vid energieffektiviseringsinvesteringar i kommersiella 
fastigheter 
 
Författare: Andreas Olsson & Gustav Lennartsson 
Handledare: Jan-Olof Müller 
Examinator: Eva Berggren 
 
Problemformulering: Hur resonerar privata fastighetsbolag kring investeringsbeslut gällande 
energieffektivisering i kommersiella fastigheter? 
 
Bakgrund: Fastighetsbranschen utgör en betydande del av världens energiförbrukning, vilken i 
sin tur påverkar miljön och den globala uppvärmingen. Energiförbrukningen i kommersiella 
fastigheter går att sänka, men för att uppnå detta krävs investeringar inom effektiviseringen av 
energiförbrukning. Det finns dock problem med dessa investeringar då tidigare forskning 
identifierat hinder som för lite empiriska bevis kring de ekonomiska fördelarna samt 
investeringsbeslutens komplexitet. Detta har lett fram till vår problemformulering och syfte där 
vi vill reda ut hur företag resonerar kring dessa investeringsbeslut och vilka motiv som ligger 
bakom. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera beslutsprocessen i privata 
fastighetsbolag gällande investeringar i energieffektivisering. Studien kommer även undersöka 
om inställningen kring energieffektivisering skiljer sig åt mellan fastighetsbolagen samt motiven 
som ligger bakom investeringsbeslutet. 
 
Metod: Uppsatsen baseras på en kvalitativ metod där tre personliga intervjuer utförts med 
personer som har insikt i beslutsprocessen från Fem Hjärtan Fastigheter, Wihlborgs Fastigheter 
AB samt Diligentia. 
 
Slutsats: Baserat på investeringens ekonomiska storlek och tidigare erfarenheter tas det 
slutgiltiga investeringsbeslutet i olika nivåer i företaget. Energieffektiviserinsinvesteringar är 
något som företagen ställer sig positiva till men de avkastningskrav som ställs på företagen 
påverkar i vilken utsträckning dessa investeringar genomförs. De motiv som ligger bakom den 
här typen av investeringar grundar sig på att säkra företagets position på marknaden samt ett 
stadigt flöde av intäkter. 
 
Nyckelbegrepp: Energieffektivisering, Beslutsprocess, Kommersiella fastigheter  



Abstract  
 
 
Title: The decision process when investing in energy efficiency in commercial buildings.  
 
Authors: Andreas Olsson & Gustav Lennartsson 
Supervisor: Jan-Olof Müller 
Examiner: Eva Berggren 
 
Problem statement: How does private real estate companies reason when investing in energy 
efficiency in commercial buildings? 
 
Background: The real estate industry is a significant part of the world’s energy consumption, 
which in turn affects the environment and global warming. Energy use in commercial buildings 
can be reduced, but in order to achieve a reduction there must be an investment in improving the 
energy consumption. However, there are problems with these investments which previous 
research has identified. Two of the major barriers are to little empirical evidence on the 
economic benefits with energy efficient investments and the complexity of investment decisions. 
This has led to our problem and purpose, which is that we want to find out how businesses 
reason about these investments and the motives behind. 
 
Purpose: The purpose of this study is to describe and analyse the decision process in private real 
estate companies regarding investments in energy efficiency. The study will also investigate if 
the attitude towards energy efficiency is different among companies and the motives behind the 
investment. 
 
Method: The study is based on a qualitative method where three personal interviews have been 
conducted with people who have insight into the decision-making in Fem Hjärtan Fastigheter, 
Wihlborgs Fastigheter AB and Diligentia. 
 
Results: The final investment decision is made in different levels in the company based on the 
economic size of the investment. The decision maker’s previous experience can also affect the 
length of the decision-making process. The overall attitude toward energy efficiency is positive 
among the companies in the study but the yield requirements they are facing affect the extent of 
these investments. The motives behind investing in energy efficiency are to secure the 
company’s market position and a constant flow of income. 
 
Keywords: Energy efficiency, Decision process, commercial properties 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel redogörs för bakgrunden som sedan leder fram till studiens problemformulering 
och syfte. Vår bakgrund och problemdiskussion utgår från behovet av energieffektivisering till 
hur fastighetsbolag arbetar med denna typ av investering. 
 

1.1 Bakgrund 
Det läggs allt större fokus på miljö och energiförbrukning samt investeras alltmer tid och resurser 
kring att undersöka hur vårt levnadssätt påverkar miljön negativt (Världsnaturfonden, 2015). 
Mänskliga aktiviteter ligger bakom många av de miljöpåverkande utsläpp som förstärker 
växthuseffekten, vilka i sin tur påverkar den globala strålningsbalansen och i förlängningen 
jordens klimat (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI, 2015). Bygg- och 
fastighetsbranschen är inget undantag då den axlar ett stort ansvar gällande energiförbrukningen i 
världen. Enligt International Energy Agency (2014) står branschen för 40 % av världens totala 
energiförbrukning.  
 
Energianvändningen i bygg- och fastighetsbranschen härstammar från en rad olika källor. Dessa 
energikällor är oljeprodukter, el, fjärrvärme, biobränslen och naturgas men majoriteten av 
användningen är via el (Energimyndigheten, 2014). På 1970-talet stod bygg- och 
fastighetsbranschen för cirka 50 % av Sveriges totala energianvändning men idag har denna 
siffra minskats med närmare 12 %. Energianvändningen varierar dock en del inom sektorn vilket 
kan förklaras med varierande temperaturer och utomhusklimat.  
 
Sveriges regering har även formulerat energimål som ska uppnås till år 2020, vilka omfattar en 
sänkning av energiförbrukningen med 20 % jämfört med 2005. Regeringens vision är att sänka 
energiförbrukningen med 50 % till år 2050. Med dessa fakta på bordet är det tydligt och aktuellt 
att alla investeringar som kan göras inom bygg- och fastighetsbranschen, för att minska 
energiförbrukningen, bör vara varmt välkomna ur ett långsiktigt perspektiv. 
 
Naturvårdsverket (2014) menar samtidigt att samtliga verksamhetsutövare i Sverige har en 
skyldighet enligt Miljöbalken att ha tillräcklig kunskap om hur den egna verksamheten påverkar 
miljön samt vidta försiktighetsåtgärder. Genom energieffektivisering kan man uppnå minskade 
utsläpp av både koldioxid och andra växthusgaser, vilka skadar vår miljö. Naturvårdsverket 
(2014) nämner ett flertal åtgärder som kan vidtas för att främja och underlätta miljöarbetet. 
Exempel på åtgärder är bland annat energideklaration vilken ger information om byggnadens 
energianvändning, följa energi- och miljöforskningen samt bygga om och renovera på ett sätt 
som sänker energibehovet och bidrar till ett gott klimat. 
 
Vidare konstaterar Hertzsch, Heywood och Piechowski (2012) att det finns två tydliga synsätt på 
hur fastighetsbranschen kan minska energiförbrukningen, det första synsättet handlar om att 
designa och bygga nya fastigheter som kräver mindre energi för att drivas, vilket ses som ett bra 
alternativ då man optimerar energianvändningen från starten. Det andra synsättet som tas upp 
handlar om att förändra existerande byggnader för att öka energieffektiviteten. Det sistnämnda 
tillvägagångssättet ses som mycket viktigt då det är denna typ av fastigheter som utgör den större 
delen på marknaden. 
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1.2 Problemdiskussion 
Fastighetsbranschen står för en stor andel av världens energiförbrukning och har således en stor 
påverkan på miljön. Under de senaste tjugo åren har det bedrivits mycket forskning inom 
energiförbrukning, vilket dels lett fram till nya sätt att bygga på samt aktualiserat 
energieffektivitet och hållbar utveckling.  
 
Detta har även lett till att arbetet med att implementera energieffektiva åtgärder i fastigheter har 
ökat. För att fastighetsbolag ska kunna genomföra investeringar som ökar energieffektiviteten i 
sina fastigheter måste dock ett investeringsbeslut fattas. Enligt Koller (1999) fattas ett sådant 
beslut då ett val måste ske. Valet kan bestå av att välja mellan olika investeringar eller valet att 
genomföra eller förkasta en investering.  
 
Vidare menar French (2001) att beslut kan baseras på bedömningsmodeller, vilka leder till 
övervägande rationella beslut. Modellerna baseras på sannolikheter, funktionsmodeller och andra 
statistiska underlag. French (2001) nämner att det finns två olika typer av beslutsmodeller, vilka 
är beskrivande och normativa. Normativa modeller visar hur beslut bör tas i teorin, medan 
beskrivande modeller fokuserar på hur besluten tas i praktiken. De två olika modellerna visar att 
det kan finns ett gap mellan hur beslut bör tas och hur de fattas i verkligheten. Enligt Walls 
(2005) kan dessa bedömningsmodeller hanteras på olika sätt. Även om utfallet pekar ut vilken 
som är den bästa investeringen för att uppnå så hög lönsamhet som möjligt kan beslutfattarens 
personliga preferenser och risktålighet spela in på beslutet (Walls, 2005). Beslutsunderlaget kan 
alltså spela olika stor roll i beslutsprocessen beroende på vem beslutfattaren är. Människans 
begränsade förmåga att hantera komplexitet och information vid ett investeringsbeslut bidrar 
även till en avvikelse från de normativa modellerna vilket Simon (1978) ser som problematiskt. 
 
Hertzsch et al. (2012) skriver i sin artikel, som handlar om värdering av energieffektivisering i 
kontorsbyggnader, om komplexiteten av att investera i energieffektiva åtgärder. Han konstaterar 
att komplexiteten beror på att byggnadens tekniska funktioner förs samman med förvaltning av 
fastigheten, vilket inkluderar hyresintäkter, kostnadsflöden, ersättning av komponenter i 
byggnaden, avskrivningar och skattepåverkan med mera. Trots att beslut tas i den verkliga 
världen kring investeringar finns det få modeller som tar upp komplexiteten och de olika 
dimensionerna i dessa beslut (Hertzsch et al., 2012).  
 
Vidare konstaterar Hebb, Hamilton och Hachigian (2010) att företag som investerar i, utvecklar, 
äger och driver kommersiella fastigheter har ökat sitt intresse avsevärt för hållbara investeringar. 
Den här typen av investeringar inkluderar miljömässiga, sociala och statliga faktorer i 
investeringsbeslutsprocessen vilket leder till ett ökat värde av investeringen. Det har konstaterats 
en rad olika fördelar med energieffektivisering i fastigheter, som till exempel ökad nöjdhet hos 
hyresgäster och minskade energikostnader. Enligt intervjuer som utförts av Hebb et al. (2010) i 
studien om hållbara fastighetsinvesteringar i Kanada konstateras att fastighetsbranschen är av 
uppfattningen att det finns för lite empiriska bevis kring de finansiella fördelarna med den här 
typen av investeringar. Bristen på bevis kan vara en bidragande faktor till att vissa företag väljer 
bort den här typen av investeringar. 
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Problem som hämmar investeringar i fastigheter kan även bero på en incitamentskonflikt mellan 
fastighetsägaren och hyresgästen (Boverket, 2013). I nuläget är energieffektiviseringsåtgärderna 
delade mellan hyresgäster och fastighetsägare (Fastighetsägarnas branschorganisation, 2012). 
Delade incitament innebär att den ena parten står för investeringskostnaderna medan den andra 
parten tar del av kostnadsnyttan (Boverket, 2013). 
  
Delade incitament kan även leda till användningsproblem då hyresgästen saknar incitament att 
hushålla med förbrukningen. Parametrar som kan påverka parternas incitament är kallhyra kontra 
varmhyra. Kallhyra vilket innebär att hyresgästen betalar för faktisk resursförbrukning ger 
hyresgästen incitament att hushålla med förbrukning av resurserna samtidigt som det påverkar 
fastighetsägares incitament till energieffektivisering negativt. Motsatta problem finns med 
varmhyra vilken innebär att hyresgästen betalar för resursförbrukning utifrån en schablon som 
sedan inkluderas i hyran. Den förutbestämda kostnaden kan leda till ett ökat slöseri av resurser 
från hyresgästens sida då kostnaden inte påverkas av den faktiska förbrukningen (Boverket, 
2013). 
  
Ett av problemen är alltså vem som ska betala för investeringarna, som krävs för att uppnå 
effektivare energianvändning i fastigheter. En åtgärd som görs av fastighetsägaren ger en 
ekonomisk fördel till hyresgästen, till exempel då fastighetsägaren investerar i lågenergilampor i 
samtliga lokaler i fastigheten, blir en kostnad för fastighetsägaren men den leder i sin tur till en 
sänkning av elräkningen som betalas av hyresgästen. Problematiken som då uppstår är att 
fastighetsägarens incitament till att göra energieffektiva åtgärder minskar eftersom ägaren inte 
får den ekonomiska fördelen av investeringen. 
 
Det verkar finnas en del hinder som står i vägen för att investera i energieffektivitet. Då 
energieffektivisering inte verkar föra med sig ekonomiska fördelar i samtliga fall har vi valt att 
inrikta vår undersökning till privata fastighetsbolag som innehar kommersiella fastigheter i sitt 
bestånd. Med kommersiella fastigheter syftar vi till fastigheter med företag som hyresgäster.  
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1.3 Problemformulering 
Rent byggtekniskt går att utforma byggnader med avsevärt lägre resursförbrukning jämfört med 
konventionella byggnader. Det är dock långt ifrån alla företag som bedriver denna form av 
byggande (Lundberg, 2014). Enligt Energimyndigheten (2013) finns flera studier som påvisar att 
lönsamhet går att uppnå genom att göra energieffektiviseringsinvesteringar. Hebb et al. (2010) 
konstaterar dock att fastighetsmarknaden har uppfattningen om att det finns för lite empiriska 
bevis vad gäller den ekonomiska lönsamheten. Motsättningen som identifierats visar på att det 
finns skilda uppfattningar angående lönsamheten av energieffektiviseringsinvesteringar. Även 
behovet av en minskad energiförbrukning är aktuell då våra naturresurser förbrukas i högre takt 
än de återställs. Detta tillsammans med komplexiteten i besluten som ligger bakom investeringar 
i energieffektivisering har lett fram till frågeställningen: 
 
 
Hur resonerar privata fastighetsbolag kring investeringsbeslut gällande energieffektivisering i 
kommersiella fastigheter? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera beslutsprocessen i privata fastighetsbolag 
gällande investeringar i energieffektivisering. Studien kommer även undersöka om inställningen 
kring energieffektivisering skiljer sig åt mellan fastighetsbolagen samt motiven som ligger 
bakom investeringsbeslutet. 
 

1.5 Avgränsningar 
Vi väljer att avgränsa vår studie till tre privata fastighetsbolag som har kommersiella fastigheter i 
sitt befintliga bestånd. Vi väljer även att begränsa oss till energieffektiviseringsåtgärder i 
befintliga fastigheter, då den här delen av fastigheter utgör den största delen på marknaden.  
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2 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssätt under uppsatsprocessen. Valen som vi gjort reflekteras 
i detta avsnitt med hjälp av litteraturen. Det kommer även framgå varför intervjuobjekten valdes 
och hur intervjuerna utfördes. 
 

 
2.1 Val av ansats 
Studien har till en början genomförts genom att vi studerat befintlig forskning kring vårt 
problemområde för att skaffa en djupare insikt för ämnet. Vidare har vi urskilt resultat av tidigare 
genomförd forskning som vi ansett relevant baserat på den bild vi skapat oss av ämnet. 
Kunskapen som anskaffats genom att vi studerat ämnet djupare har sedan använts som grund för 
utformning av den teoretiska referensramen samt som förankring vid utformning och upprättande 
av intervjuguiden.  
 
Vi har valt att utgå ifrån detta arbetssätt eftersom vi inte har tillräckligt god kunskap om ämnet 
för att kunna skapa en välutformad intervjuguide samt en relevant problemfrågeställning. Att gå 
från teori till praktik på detta sätt gav oss en grund för att vidare kunna beskriva och analysera 
svaren från våra insamlade data. 
 
Vårt tillvägagångsätt tyder på att vi utgått från en deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen går 
“från teori till empiri” (Jacobsen, 2011, s. 34). Anhängare av den deduktiva ansatsen menar att 
det bästa arbetssättet är att först skaffa sig förväntningar om verkligheten för att sedan gå ut och 
samla in empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 
2011).  
 
En kritik enligt Jacobsen (2011) till den deduktiva ansatsen är att undersökningen begränsas av 
forskarens förutbestämda undersökningsfokus och viktig information riskerar att förbises på 
grund av att informationsinsamlingen utgår från konkreta förväntningar. Trots kritiken till den 
deduktiva ansatsen kan människan aldrig gå in med ett helt öppet sinne då människan inte har 
kapacitet att ta till sig all relevant information (Jacobsen, 2011).  
 
Efter genomförandet av intervjuerna gick vi tillbaka för att göra justeringar av den tidigare 
insamlade teorin för att tydligare anpassa den till empirin. Justeringen i teorin gjordes då vi såg 
ett tydligt fokus på beslutsprocessen och motiv bakom energieffektivisering. Fokusen medförde 
att de teoretiska avsnitten utökades för att inkludera samtliga nyanser av empiri. Även följdfrågor 
till intervjuguiden utformades då fokus i praktiken skiljde sig något mot vad vi från början hade 
trott. Följdfrågorna bestod fördjupningsfrågor till respondenterna där vi såg ett glapp i det 
empiriska materialet baserat på den justerade teorin. Detta ledde till att vi uppnådde öppnare 
undersökningsfokus samt möjligheten att justera vår teori för att inte förbise viktig information. 
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Arbetssättet liknas vid vad Alvesson & Sköldberg (2008) beskriver som abduktion vilket är en 
alternering mellan teori och empiri, där båda omtolkas successivt i skenet av varandra. 

2.1.1 Problemformulering 
Genom tidigare kurser vi läst på Högskolan i Halmstad har vi kommit i kontakt med 
beslutsprocessen vid investeringar ett flertal gånger. Denna kunskap tillsammans med svagheter 
som brist på insikt i hur det fungerar i praktiken leder till ett, för oss, intressant problemområde. 
 
För att sedan formulera en relevant frågeställning använde vi oss av brainstorming och tidigare 
erfarenheter från genomförda projekt om investeringsbeslut. Detta kallas enligt Saunders, Lewis, 
Thornhill (2007) för kreativt tänkande. Saunders et al. (2007) konstaterar att en kombination av 
dessa två tankesätt är fördelaktigt då både hjärna och hjärta engageras i studien. 
 

2.2 Val av metod 
Vår explorativa problemställning innebar att vi behövde gå på djupet för att göra det möjligt att 
besvara både problemställningen och syftet. För att uppnå det djup undersökningen syftade till 
valde vi att använda en kvalitativ metod, vilket Jacobsen (2011) framställer som fördelaktigt. 
 
Valet av metod gjorde vi utifrån att vi ville nå en djupare förståelse för hur företagen faktiskt 
arbetar vid ett investeringsbeslut, samt för att få fram nyanser i respondenternas förhållningssätt 
till vår frågeställning. Den kvalitativa metoden bar även med sig nackdelar vilka vi varit 
medvetna om. Insamlingen av data genom personliga intervjuer innebar dels ett fysiskt möte med 
respondenten samt en transkribering av muntlig data. Arbetet från intervjun till transkribering är 
både tidskrävande och komplext (Jacobsen, 2011). Komplexiteten som transkriberingen 
medförde kunde begränsat öppenheten i studien då vi eventuellt färgats av den insamlade 
referensramen. Vi ansåg dock att en öppenhet i studien var viktig eftersom en begränsad 
öppenhet kan leda till ett misslyckande av att behålla ett objektivt synsätt vilket försvagar 
förtroendet för studien (Emory och Cooper, 1991). För att bibehålla vår öppenhet och 
objektiviteten vid intervjuerna användes som slutfråga i samtliga intervjuer ”har ni något övrigt 
att tillägga som vi inte redan belyst?”. Öppenheten speglas även i vårt val av ansats, då 
abduktionen tillät justeringar i både teori och insamling av empiri.   
 
En öppen intervju innebär vidare att vi inte begränsat intervjupersonen i deras svar vilket vi anser 
vara fördelaktigt eftersom vi vill få en mer beskrivande bild av beslutsprocessen. Jacobsen 
(2011) menar också att en kvalitativ metod lämpar sig bäst när intresset är att skapa mer klarhet i 
vad som ligger i ett begrepp eller fenomen. Vi valde således att göra öppna intervjuer med tre 
privata fastighetsbolag som har kommersiella fastigheter i sitt nuvarande bestånd. Valet gjordes 
för att få en djupare förståelse för hur företagen resonerar kring ett beslut om 
energieffektiviseringsinvesteringar. 
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Vårt val av antal intervjuobjekt gav oss en hanterbar mängd data med så pass stor bredd för att ge 
en relevant analys. Enligt Jacobsen (2011) kan intervjuer göras ansikte mot ansikte eller via 
telefon. Vi har valt att genomföra våra intervjuer via ett fysiskt möte då en personlig kontakt med 
intervjuobjektet ger ett ökat engagemang, vilket även Jacobsen (2011) intygar. Ett fysiskt möte 
anser vi har lett till en mer detaljerad data där nyanser och djupare förståelse lyfts fram. Detta har 
uppnåtts eftersom vi hade möjligheten att ställa motfrågor samt att intervjuobjektens 
förklaringsmöjligheter utökades då de kunde visa upp investeringsunderlag och liknande. 
Intervjun spelades även in eftersom det gav oss möjligheten att gå tillbaka och repetera 
informationen samt eventuellt lyfta ut citat vilket annars hade varit omöjligt. 
 
En återkoppling med samtliga intervjuobjekt ägde rum via telefon och mail, där dels följdfrågor 
ställts som vi ville utveckla och förtydliga, samt att vi presenterade våra sammanställda data för 
intervjuobjekten i syfte att validera informationen.  
 

2.3 Datainsamling 
Det finns två olika typer vid insamling av data. Den första är sekundärdata, som innebär att en 
andrahandskälla används det vill säga data som samlats in av någon annan och som sedan 
återanvänds och tolkas (Jacobsen, 2011). Sekundärdata använde vi oss av vid insamling av den 
teoretiska referensramen då vi skapade oss en djupare förståelse genom anskaffande av tidigare 
studiers konstaterande.   
 
Den andra typen av datainsamling är primärdata vilken är motsatsen till sekundärdata, nämligen 
en förstahandskälla. Primärdata är data som vi själva samlar in för första gången (Jacobsen, 
2011). I den här studien samlades primärdata in genom personliga öppna intervjuer med 
respektive respondent. 
  

2.3.1 Litteraturstudie 

Som grund till vårt deduktiva arbetssätt har en litteraturstudie genomförts. Litterarturstudien 
innebär i vårt fall att vi samlat in relevanta, teoretiska konstateranden som sedan bearbetats för 
att skapa den teoretiska referensramen i denna studie. Vi valde att genomföra litteraturstudien för 
att snabbt skapa oss en bild av problemet som undersökts. Enligt Emory och Cooper (1991) är 
insamling av sekundärdata på detta vis fördelaktigt då den kan samlas in både snabbt och billigt. 
Den mest uppenbara nackdelen som Emory och Cooper (1991) presenterar är dock att 
informationen sällan möter det specifika behovet. Oftast är studier gjorda inom andra 
geografiska områden eller inom andra branscher. Detta var vi medvetna om när vi tolkat den 
insamlade teorin och bearbetat den för att passa in i vårt sammanhang. Vi har även gått tillbaka 
och justera teorin efter att vi samlat in empirin för att säkerställa relevansen. 
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Den teori vi presenterat och utgått från i vår studie kommer främst från vetenskapliga artiklar 
vilka hämtats ur de databaser som finns tillgängliga via högskolebiblioteket på Högskolan i 
Halmstad. Vi har även använt oss av kurslitteratur inom det relevanta ämnesområdet. Den teori 
som vi hittat via Högskolans databaser har funnits genom sökord som exempelvis: commercial 
buildings, energy efficiency investments, decision making, capital budgeting, real estate. För att 
underlätta sökprocessen använde vi även dessa sökord till att söka direkt i företagsekonomiska 
journaler. 
 
De teoriavsnitt som studien lägger störst vikt vid är avsnitten: Beslutsprocessen och Motiv 
bakom ett investeringsbeslut. Detta på grund av att beslutsprocessen skapar en förståelse för hur 
beslut tas vilket är en förutsättning för att vidare kunna beskriva och analysera denna process. 
För att identifiera vad som ligger till grund för beslutsprocessen, ansåg vi att Motiv bakom ett 
investeringsbeslut beskrev och gav en klar bild över vad som initierat ett beslut.  
 

2.3.2 Fallstudie 

Vår studie har baserats på personliga intervjuer gällande beslutsprocessen vid 
energieffektiviseringsinvesteringar eftersom målet med studien är att få en djupare kunskap om 
hur dessa företag resonerar vid denna process. De intervjuer vi genomfört i studien begränsades i 
tid, då intervjuerna med varje respondent ägde rum vid ett enstaka tillfälle och varade mellan 25 
- 70 minuter. Anledningen till skillnaden i längden mellan intervjuerna grundar sig i 
intervjupersonernas olikheter och svarens detaljrikedom. Vissa var målande och detaljerade i 
sina svar medan andra svarade kort och koncist. Det ena behöver inte vara bättre än det andra, då 
långa svar istället kan användas för att väva in svaret bakom all annan information som ges. Då 
studien begränsas både i tid, genom att insamlingen sker en begränsad period, och i rum då 
intervjupersonerna begränsas av deras bransch, genomförs en fallstudie (Jacobsen, 2011). En 
fallstudie lämpar sig även när en djupare förståelse för en viss händelse eller fenomen är 
önskvärt och inte generaliserbarheten är i fokus utan för det enskilda fallet (Jacobsen, 2011).   
 

2.3.3 Val av företag 

Vid val av företag till studien begränsade vi oss till privata fastighetsbolag som äger och 
förvaltar kommersiella fastigheter. Detta val gjorde vi eftersom vi anser att ett bolag som både 
äger och förvaltar sina egna fastigheter har en bättre helhetssyn på sitt ägande då de finns med 
kontinuerligt under förvaltningsprocessen. Urvalet har även skett inom en rimlig geografisk 
närhet då finansieringen för vår studie var begränsad. Baserat på dessa förutsättningar gjordes 
urval av företag som vi ansåg lämpliga för att besvara studiens syfte och problemställning. 
 
Detta är ett avsiktligt urval och enligt Yin (2013) är ett avsiktligt urval fördelaktigt då man vill få 
intervjuobjekt som kan ge relevant information om studiens undersökningsområde och syfte. Det 
finns en risk för att studien blir riktad med denna typ av urval, då källor kan ha använts för att 
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styrka författarens antaganden. Detta motverkades dock tack vare vår öppenhet i intervjuerna och 
det abduktiva arbetssättet vilket tillät empirin att styra studien i större utsträckning. Inom 
branschen vi studerat har företag som skiljer sig åt i förhållande till ägarskap och storlek valts ut, 
då vi ansåg att dessa två komponenter gav tydliga skillnader eller likheter i hur beslutsprocessen 
ser ut vid energieffektiviseringsinvesteringar. Jacobsen (2011) menar att urvalet av 
uppgiftslämnare oftast bör vara ändamålsenligt baserat, det innebär att urvalet bör styras av 
vilken information vi vill få. Detta stämmer bra överens med våra val av företag då vårt syfte 
med studien är att beskriva och analysera beslutsprocessen i olika företag. 
 
Företag vi undersökt är: 
 
Fem Hjärtan Fastigheter 

Fem Hjärtan är ett privatägt fastighetsbolag med 11 stycken anställda. I Halmstad består bolagets 
fastighetsinnehav av 12 stycken kommersiella fastigheter med en total yta på drygt 61 000 kvm. 
De har även 3 stycken hyresfastigheter med en yta av 13 000 kvm (Barkström, 2015). 
 
Wihlborgs Fastigheter AB 

Wihlborgs är ett börsnoterat aktiebolag. Den 31 december 2014 hade de ett totalt bestånd om 269 
fastigheter och 113 personer anställda (Wihlborgs Fastigheter AB, 2014). 
 
Diligentia 

Diligentia är ett fastighetsbolag inom Skandia Liv koncernen med 128 anställda. Vid årsskiftet 
2014/2015 förvaltade bolaget totalt 118 fastigheter med en uthyrbar area om drygt 1,1 miljoner 
kvadratmeter (Diligentia, 2015). 
   
Företagen vi valt att undersöka har vi hittat genom internetbaserade sökningar där kommersiella 
fastighetsbolag har varit sökordet. Själva valet av företagen skedde dock inte slumpmässigt 
eftersom vi tidigare beskrivit att vi fokuserat på bolag med skilt ägarskap och storlek. 
 
Valet av företag till intervjuerna gjordes då samtliga inriktar sig på kommersiella fastigheter. Då 
studien inte syftar till att ge generaliserande svar om hur beslutsprocessen ser ut är deras olika 
storlek i form av antalet fastigheter samt hur ägarperspektivet ser ut, ett val som lett till en 
nyanserad bild av beslutsprocessen i företag inom samma bransch. 
 

2.3.4 Val av respondenter 

Vi valde att kontakta företagsledningen för de olika bolagen med vår problemformulering för att 
etablera kontakt med personer som har bra insyn i företagen. Detta är enligt Jacobsen (2011) ett 
av kriterierna som är användbart vid urval av respondenter, vilket baseras på att personer väljs 
utifrån informationen denne kan lämna. Problematiken med detta kriterium är dock att vi först 
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måste veta om uppgiftslämnaren är en god informationskälla eller inte (Jacobsen, 2011). I 
samtliga fall hänvisades vi till personer inom organisationen som kontaktpersonerna ansåg ha rätt 
kompetens för att besvara våra frågor. De slutgiltiga representanterna för bolagen innehar skilda 
befattningar beroende på organisationens struktur. Respondenterna i respektive bolag presenteras 
nedan. 
 
Fem Hjärtan Fastigheter - Maria Barkström, Förvaltare.  
Som förvaltare på Fem Hjärtan har Barkström daglig kontakt med hyresgäster vilket ger henne 
en god insikt hur investeringar påverkar bolagets kunder. Barkström har även ett nära samarbete 
med företagets VD vilket även leder till att hon är väl insatt i bolagets beslutsprocess. 
 
Wihlborgs Fastigheter AB - Terence D’Arcy, Drifttekniker 
Som driftstekniker inom verksamhetsområdet Helsingborg ansvarar D’Arcy för driften av de 
tekniska installationerna i fastighetsbeståndet inom verksamhetsområdet. Med drift innefattas, 
underhåll, reparation och utveckling. D’Arcy är personen som är ansvarig för att ta fram 
underlag vid en energieffektiviseringsinvestering. 
 
Diligentia - Fredrik Arvidsson, Driftschef för Väla Centrum samt Magnus Stenbocksgallerian  
Som driftschef ansvarar Arvidsson för fastigheternas funktion samt utveckling mot de uppsatta 
mål som ledningen strävar mot. Arvidsson ansvarar även för att ta fram underlag till möjliga 
investeringar i fastigheterna. 
 
Även om respondenterna officiellt inte sitter på samma befattning så är d dock inom samma nivå 
i beslutsledet. Samtliga är med och tar fram underlag för de tilltänkta investeringarna inom 
energieffektivisering. Och har på så sätt en god insikt i motiv till investeringarna samt hur 
beslutsprocessen ser ut i samband med dessa. 
 

2.4 Validitet 
De respondenter som intervjuats i studien har ansetts av ledningen i de olika företagen ha en god 
inblick i beslutsprocessen vid en energieffektiviseringsåtgärd, vilket gör att deras svar ses som 
relevanta och giltiga för det vi avser att undersöka. Då samtliga respondenter sitter på en nivå där 
beslutsunderlagen tas fram, bidrar de till en korrekt bild av motiv och bakomliggande faktorer till 
investeringarna.  
 
Insamlingen av empiri måste vara giltig och relevant men även tillförlitlig och trovärdig. 
Giltighet och relevans handlar om att man mäter det som är önskvärt att mäta och att det 
uppfattas som relevant (Jacobsen, 2011). Vidare delas validiteten in i två delar, extern och intern 
giltighet. Den externa giltigheten talar om i hur stor utsträckning ett utfall kan generaliseras till 
att gälla i andra sammanhang medan den interna giltigheten tar fasta på resultatens giltighet 
(Jacobsen, 2011).  
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Då vi endast har undersökt ett fåtal företag innebär det att studien har en låg extern giltighet 
eftersom svaren ej blir generaliserbara. Syftet med uppsatsen är inte att möjliggöra ett 
generaliserbart resultat utan att skapa en djupare förståelse. I slutsatsen sker dock en jämförelse 
mellan företagen för att undersöka om det finns några generella lärdomar vi kan utläsa. 
 
Även urvalet av respondenter påverkar den externa giltigheten då ett avsiktligt urval gjorts i 
studien minskar möjligheten till att hävda att resultatet gäller för hela populationen (Jacobsen, 
2011).  
 

2.5 Reliabilitet 
Intervjuobjektens kunskap och befattning i företagen gör att vi ser resultaten från intervjun som 
tillförlitliga och trovärdiga för vår undersökning. Enligt Jacobsen (2011) visar reliabiliteten i en 
undersökning om studien är tillförlitlig och trovärdig. Emory och Cooper (1991) menar att en 
undersökning är tillförlitlig då den visar samma resultat upprepade gånger.  
 
Då vi utfört personliga intervjuer har vi varit medvetna om att vi påverkat respondenterna i större 
utsträckning än om intervjuerna skett via telefon. Därav har fokus legat på att få respondenter att 
känna förtroende för oss så svaren påverkas så lite som möjligt. Jacobsen (2011) menar att 
undersökaren kan ha effekt på intervjuobjektet vilket i sin tur kommer att påverka resultatet av 
intervjun. Intervjuobjektet påverkas bland annat av undersökarens framtoning och klädsel vilket 
kan påverka utfallet av intervjun (Jacobsen, 2011).  
 

2.6 Operationalisering av kvalitativ studie 
För att få en tydlig struktur genom studien och för att förenkla mätbarheten valde vi att 
kategorisera den teoretiska referensramen i fem olika kategorier som speglar beslutsprocessen 
vid en energieffektiviseringsinvestering. Kategorierna valdes med hjälp av Hertzsch et al. (2012) 
modell (Fig. 2) och de teoriavsnitten som presenterats i denna studie. Enligt Emory och Cooper 
(1991) handlar operationaliseringsprocessen om att göra fysiska ting eller abstrakta begrepp 
mätbara.  
 
Vidare har vi i vår utformning av intervjuguide följt denna uppdelning och placerat frågorna 
under passande kategori vilket underlättar för läsaren att följa studien. De fyra kategorier vi valt 
att arbeta med är: 
 
Beslutsprocessen 
Denna kategori belyser hur beslutsprocessen ser ut vid en investering, vilka steg som ingår samt 
inblandade parter.  
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Exempel på frågor som ställts inom denna kategori är: 
- Hur ser beslutsprocessen ut vid energieffektiviseringsinvesteringar? 
- Kan du kort beskriva hur ni går tillväga när ni tar fram beslutsunderlag för att fatta ett 

större investeringsbeslut? 
 
Dessa frågor ledde till att vi fick insikt i hur ett beslut fattas och färdas inom ett bolag som står 
inför en investering. 
 
Energieffektivisering 
Kategorin energieffektivisering användes i studien för att undersöka respondenternas syn på just 
energieffektivisering och vilka åtgärder som utförs. Detta är intressant då värderingar och 
handlingar inte alltid stämmer överens. Miljövärderingarna behöver inte heller vara skäl nog till 
att utföra en investering. 
 
Exempel på frågor som ställts inom denna kategori är:  

- Hur ser fastighetsbolaget på energiinvesteringar?  
- Görs investeringar som inte är direkt lönsamma? 

 
Genom att ställa dessa frågor får vi dels reda på respondentens inställning till energiinvesteringar 
och dels om de enbart lägger vikt på lönsamheten av investeringen. 
 
Motiv bakom ett investeringsbeslut 
Denna kategori valdes för att undersöka vad som ligger bakom ett investeringsbeslut om att 
energieffektivisera. Motiven bakom en investering kan vara många och det är därför intressant 
att se vilka de bakomliggande incitamenten är för våra intervjuobjekt. 
 
Exempel på frågor som ställts inom denna kategori är: 

- Vad har initierat ett investeringsbeslut i energieffektivitet? 
- Vilka faktorer påverkar besluten mest? 

 
Dessa frågor hjälper oss att få en bild av vad som ligger bakom ett beslut om att investera och 
därmed vad som driver företaget att göra investeringen. 
 
Osäkerhetshantering 
Frågorna under denna kategori är avsedda att ta reda på hur respondenterna hanterar osäkerheten 
vid en energieffektiviseringsinvestering och vilket förarbete som ligger till grund inför ett 
investeringsbeslut. 
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Exempel på frågor som ställts inom denna kategori är: 
- Görs känslighetsanalyser vid investeringar? 
- Tar man fram flera alternativa beslutsunderlag? 

 
Med hjälp av dessa frågor får vi en bild av hur respondenterna hanterar osäkerheten som kan 
uppstå vid energieffektiviseringsinvesteringar, dels rent tekniskt men även ekonomiskt. 
 
Investeringskalkylmetod 
För att kunna bedöma om en investering är lönsam eller ej behöver kalkyler göras. Denna 
kategori kommer att identifiera val av kalkylmetod och vilka faktorer som inkluderas i den.  
 
Exempel på frågor som ställts inom denna kategori är: 

- Vad använder ni för kalkyler vid beräkningar? 
- Vilka faktorer ingår i kalkylen? 

 
Med hjälp av dessa frågor får vi vetskap om vilka kalkylmetoder som används och hur dessa 
kalkylers för- och nackdelar kan påverka investeringsbeslutet. Vi får även förståelse för hur stor 
vikt som läggs på kalkylens utfall. 
 
Dessa kategorier skapar förutsättningarna för att vi vidare ska kunna sortera våra data och göra 
den hanterbar för kommande analys. När intervjuerna genomförts med respektive respondent och 
materialet transkriberats, gjordes uppföljning via e-post. Uppföljningen grundade sig i 
följdfrågor inom ramen för den befintliga intervjuguiden i form av vidare utveckling av svar eller 
förtydliganden.  
 
Efter genomförandet av samtliga intervjuer upptäcktes skillnader i viljan av att ge ut information, 
detta visade sig tydligt i djupet i svaren på frågorna samt längden på intervjun. Återkoppling som 
gjordes för att få vidare klarhet kring vissa frågor som ställts under den ursprungliga intervjun 
tillät ytterligare en möjlighet att ge ut information. I återkopplingen med ett av företagen fick vi 
dock inte den respons vi hade önskat utan möttes istället av en stängd dörr. Detta ledde till att 
delar i det empiriska materialet för detta företag inte är lika utförligt som de övriga. Anledningen 
till detta kan vi endast spekulera i. 
 

2.7 Analysmetod 
Analysmodellen (Fig. 5) grundar sig på modellen som konstruerats av Hertzsch et al. (2012) 
(Fig. 2), samt presenterade teoriavsnitt, vilka även ligger till grund för intervjuguiden. Syftet 
med att utgå från samma modell är att möjliggöra en strukturerad analys. Samtliga kategorier i 
vår analysmodell tar upp parametrar som både är en del i beslutsprocessen samt har påverkan på 
den. Eftersom samtliga kategorier mer eller mindre påverkar beslutsprocessen blir också 
gränserna mellan kategorierna något överlappande.  
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Vid genomförandet av insamlingen av primärdata valde vi att spela in samtliga intervjuer. Detta 
gjordes då vi ville få en komplett bild av vad som sades samt för att kunna göra tolkningar i 
efterhand istället för att analysera budskapen under själva genomförandet av intervjun. Därefter 
transkriberades inspelningen av oss båda, var för sig. Vidare i processen valde vi att jämföra de 
olika dokumenten för att sedan göra en slutgiltig sammanfattning. Anledningen till att 
transkriberingen utfördes separat till en början var för att få fler nyanser och tolkningar av 
inspelningen.  
 
Efter sammanfattningen av det inspelade materialet skedde en kategorisering av våra data baserat 
på vår analysmodell där data fördes in under relevant kategori. Kategoriseringen ledde till att 
empirin kunde ställas mot relevant teori vilket medförde att vi kunde fastställa skillnader och 
likheter mellan resonemang och beslutsprocess. Därefter skrevs ett sammanfattande stycke där 
likheter och skillnader mellan företagen förs fram för att se om det finns några generella 
lärdomar. 
 
Denna metod ger en strukturerad och överskådlig analys som är lätt att följa för läsaren och som 
även leder till ett besvarande av vår frågeställning. Enligt Jacobsen (2011) rör sig analys av 
kvalitativ data om tre ting: beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. 
Dessa kategorier hjälpte oss att få ordning på våra insamlade data samt underlättade vidare 
tolkningar som sedan togs upp i studiens analysavsnitt. Vidare menar Jacobsen (2011) att en av 
de största fördelarna med den kvalitativa processen är att stegen mellan planering, genomförande 
och analys ligger relativt nära varandra. Detta medför att metoden är lätt att anpassa för att ge så 
användbar data som möjligt för vårt ändamål. 
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3 Teoretisk referensram 
 
I den teoretiska referensramen redogörs teorier och begrepp som kommer ligga till grund för 
analys av den insamlade empirin. De centrala delarna som berörs i detta avsnitt är 
beslutsprocessen, energieffektivisering, motiv bakom ett investeringsbeslut, osäkerhetshantering 
och investeringskalkylmetoder. 
 
 
3.1 Beslutsprocessen 
För att kunna besvara vår frågeställning måste vi redogöra för processen kring hur ett beslut tas 
och vad som ligger till grund för ett beslut om att göra en energieffektiviseringsinvestering. 
 
Enligt Koller (1999) är enda gången ett beslut behöver ske när det finns en osäkerhet eller 
informationsbrist i en situation. Finns det endast ett alternativ som löser det uppkomna problemet 
är det bara beslutet om huruvida investeringen ska eller inte ska genomföras i förhållande till 
problemet (Koller, 1999).  
 
French (2001) tar även upp två olika kategorier av beslutsmodeller som förekommer vid 
beslutsfattande av investeringar, vilka är beskrivande eller normativa. De beskrivande 
modellerna talar om hur ett beslut tas i praktiken medan de normativa modellerna visar hur ett 
beslut bör tas i teorin. Enligt Simon (1978) finns det brister med de klassiska, normativa 
beslutsmodellerna. Detta grundar sig i att den här typen av modeller inte tar hänsyn till 
människors begränsade kapacitet att hantera komplexitet och osäkerhet. 
 
Vidare presenterar Holmqvist (2002) en idealmodell för beslutsprocessen, kallad den rationella 
beslutsmodellen. Det är dock endast en idealmodell i teorin då den baseras på 
nationalekonomiska antaganden att människan har tillgång till perfekt information.  
 

 
Figur 1. Rationella beslutsprocessen (Holmqvist, 2002) 

Modellen utgår från att ett problem upptäcks och identifieras och att det går att skapa sig en 
korrekt bild av problemet. I nästa steg tas samtliga handlingsalternativ, för att lösa problemet, 
fram och utvärderas. Därefter sker en rangordning av de olika handlingsalternativen och ett val 
görs av det optimala alternativet.  
 
Det finns dock mycket kritik riktad mot den här modellen, dels för att det inte alltid är möjligt att 
identifiera problemet och att det inte varken finns tid eller resurser för beslutsfattare att ta fram 
alla möjliga handlingsalternativ och rangordna dessa. Saknas möjligheten till rangordning av 
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alternativen går det heller inte att välja det bästa av dem. Många forskare har kritiserat 
idealmodellen genom åren just för att den utgår från en perfekt värld (Holmqvist, 2002).  
 
Utifrån den rationella beslutsmodellen skapade Herbert Simon (1978) en ny modell kallad den 
begränsat rationella beslutsmodellen. Denna modell utgick från idealmodellen men modifierades 
med hjälp av en rad undersökningar som gjordes av beslutsfattande i praktiken. Den praktiska 
undersökningen mynnade ut till att den begränsat rationella beslutsmodellen skapades. Vilken tar 
hänsyn till människans begränsade förmåga att hantera komplexitet och kalkylera osäkerhet, 
vilket även påvisar att människan inte kan ta helt rationella beslut. Modellen utgår dock från 
samma punkt med att ett problem upptäcks, sen skiljer den sig åt på så sätt att det vanligtvis är 
endast ett handlingsalternativ som ställs mot den gällande situationen. Vilket resulterar i att det 
första alternativet med tillfredsställande resultat accepteras. Modellen visar dessutom att tidigare 
erfarenheter hos beslutsfattaren av liknande situationer kan generera i att ett eller flera steg i 
beslutskedjan hoppas över, då beslutsfattaren löser ett problem på samma sätt som förra gången 
det uppstod.  
 
Den sista modellen som Holmqvist (2002) tar upp som också är kritisk till idealmodellen är 
soptunnemodellen vilken har skapats av Cohen, March och Olsen (1972). Till skillnad från den 
begränsat rationella beslutsmodellen ställer sig soptunnemodellen i kontrast till de andra två. 
Modellen utgår istället från att ordningsföljden i beslutsprocessen inte alls behöver vara linjär 
och använder begreppen problem, lösningar, beslutsfattare och beslutstillfälle vilka antas existera 
i ett oberoende flöde av varandra. Det är när dessa flöden möter varandra som ett beslut fattas. 
Holmqvist (2002) menar att samtliga modeller innehåller brister vilket empiriskt resultat påvisar 
då det i flera fall går att urskilja motsägelser till samtliga modeller. Holmqvist (2002) konstaterar 
även att många empiriska resultat pekar på att beslutsfattandet inte nödvändigtvis är knutet till en 
specifik tidpunkt utan att beslutsunderlaget tas fram som en efterkonstruktion för att ge ett 
formellt underlag till det redan fattade beslutet. 
 

3.1.1 Komplexitet vid energieffektiviseringsinvesteringar 

Beslut om att investera i energieffektiva åtgärder i befintliga byggnader är komplicerat i sig då 
byggnadens tekniska funktioner förs samman med förvaltningen av fastigheten vilket inkluderar 
hyresintäkter och kostnadsflöden, ersättning av komponenter i byggnaden, avskrivningar, 
skattepåverkan. Trots att beslut tas i den verkliga världen finns det få modeller som tar upp 
komplexiteten och de olika dimensionerna med dessa beslut (Hertzsch et al., 2012). 
 
Fastighetsinvesteringar är som sagt komplexa beslut redan innan hållbarhet och 
energieffektiviseringsåtgärder tas med i beräkningen (Hertzsch et al., 2012). De menar även att 
ägarnas motiv och utfall av investeringar är komplexa. Inom det enkla målet som ofta ligger till 
grund för investeringar i kommersiella fastigheter, vilket går ut på att maximera avkastningen 
genom minsta möjliga utgift, har Jaffe och Sirmans (1986) identifierat 23 olika motiv. Dessa 
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motiv behandlar allt från maximering av bruttoinkomst och kassaflöde efter skatt till minimering 
av rörelsekostnader och skatt på företagets intäkter. Även prestationsrelaterade motiv som kan 
innefatta acceptabla avkastningar och tillfredställande resultat har identifierats (Hertzsch et al., 
2012). 
 
Möjligheten att uppnå någon av dessa ovanstående alternativ kan begränsas av dels 
kapitalstrukturen och dels av osäkerheten och variationen av intäkter från nuvarande hyresgäster 
(Hertzsch et al., 2012). 
 
För att vidare undersöka detta fenomen har Hertzsch et al. (2012) tagit fram en modell som 
beskriver relationen mellan olika delar i investeringsbeslutsprocessen.  

Figur 2. Relationen mellan olika delar i investeringsbeslutsprocessen (Hertzsch et al., 2012) 

 
I. Behovet av en investering kan uppstå från en rad faktorer. Hertzsch et al. (2012) nämner fyra 
incitament till att utföra en investering. 

a) För att skydda fastighetens värde från föråldring eller garantera en kontinuerlig inkomst. 
b) Då en tillgång i fastigheten börjar närma sig slutet av sin livslängd. 
c) Ökande driftkostnader, exempelvis en ökning av energikostnader. 
d) Lagstiftning som uppmuntrar energiinvesteringar eller straff för att inte utföra dem. 

 
Beslutet som initieras av ovanstående faktorer består även av två andra aspekter; Teknologi och 
utförande och Investeringsanalys (Hertzsch et al., 2012). 
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II. I aspekten teknologi och utförande undersöker man omfattningen av arbetet och på vilket sätt 
det ska utföras (Hertzsch et al., 2012). Det kan handla om att byta ut en komponent i en fastighet 
för att uppnå befintliga servicenivåer eller en uppgradering för att möta önskade nivåer av 
service vilket medför investeringar som påverkar driftskostnaderna positivt eller negativt 
(Hertzsch et al., 2012). 
 
III. Den tredje och sista kategorin som påverkar beslutet och som även interagerar med den 
föregående aspekten är investeringsanalysen. En investeringsanalys görs för att bestämma när 
investeringen ska utföras och den kan baseras på en rad olika tekniker. Dessa tekniker kan vara 
till exempel kassaflödesmodeller eller återbetalningstid (Hertzsch et al., 2012). 
 

3.2 Energieffektivisering 
Komplexiteten som uppstår vid investeringsbeslut i fastigheter ökar då energieffektivisering förs 
in i bilden. Detta är dock något som vi måste ta itu med då internationell forskning pekar på att 
förbrukning av energi och utsläpp av växthusgaser måste minskas för att vi ska kunna hantera 
klimatförändringen. Vi måste således förbättra energieffektiviteten av ekonomiska aktiviteter 
som till exempel byggnader och hur de används. Kommersiella fastighetstillgångar är inte enbart 
stora bidragsgivare till utsläppet av växthusgaser, de är även ekonomiskt viktiga för både ägarna 
och dess hyresgäster (Hertzsch et al., 2012).  
 
För att ge en tydlig bild av vad som menas med energieffektivisering i studien används 
definitionen från Svensk Energi (2011): “Energieffektivisering är att göra energianvändningen 
så ekonomiskt effektiv som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för 
samhället. Det leder till att miljö- och klimatbelastningen minskar, ökar försörjningstryggheten 
och samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft.” 
 

3.1.1 Fördelar med energieffektivisering 

Genom ett sparsamt energianvändande kan både driftkostnader och den negativa miljöpåverkan 
minska. De flesta privata och offentliga företag förväntar sig avsevärda besparingar i 
driftkostnader vid förvaltande av energieffektiva hus. Det bekräftas även av 
fastighetsförvaltningsbolag som beräknar att besparingar uppåt 40 % är möjligt att uppnå. 
Besparingen blir dock först möjlig efter att en energieffektiviseringsåtgärd gjorts, vilket kan 
betyda en ökad investeringskostnad på cirka 10 % jämfört med konventionella byggnationer 
(Zalejska-Jonsson, Lind och Hintze, 2012). 
 
Hebb et al. (2010) nämner även fördelar som ökad kundnöjdhet och en ökad efterfrågan på 
fastigheter som gör energieffektiva investeringar. Ytterligare en fördel som lyfts fram i studien är 
de positiva effekterna som en miljöcertifiering kan uppnå då fastigheten når upp till uppställda 
hållbarhetskrav. Miljöcertifierade fastigheter kan leda till ett ökad värde på företagets varumärke 
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samt att det finns en klar konkurrensfördel att inneha en sådan certifiering. Meins, Wallbaum, 
och Hardziewski (2010) instämmer och menar att energi- och hållbarhetsåtgärder även ska 
inkluderas i värdet på fastigheten vilket i sin tur ger en ökad vinst vid försäljning av tillgången.  
 
Ytterligare en fördel med energieffektivisering är att det möjliggör för fastighetsägaren att 
tillhandahålla så kallade gröna avtal. Det finns dock ingen tydlig definition av gröna avtal men 
huvudsyftet är att uppnå ett bättre samarbete mellan hyresvärden och hyresgästen gällande energi 
och miljöproblem (Bonde, 2012). Vidare menar han att några av de vanligaste problemen som 
gröna hyresavtal behandlar är att specifika Riktmärke och mål som skall uppnås. Riktmärkena 
och målen reglerar oftast förbrukning av energi och vatten samt avfallshantering och minskning 
av densamma. Gröna avtal reglerar även Principer och regler för ekologisk hållbar utveckling 
som skapar riktlinjer gällande inomhusklimat, återvinning och renovering. Samt 
Handlingsplaner för hur mål och riktmärken ska uppnås och hur dessa ska mätas vilket kan leda 
till att investeringar måste göras för att möjliggöra mätning och på så sätt garantera utfallet 
(Bonde, 2012). 
 

3.1.2 Energieffektiviseringshinder 

Zalejska-Jonsson et al. (2012) menar att företag har vitt skilda förväntningar på en energieffektiv 
byggnad vilket de tror grundar sig på bristande erfarenheter hos bolagen. Allcott och Greenstone 
(2012) menar även att politiken spelar en stor roll för en ökad energieffektivisering. De 
konstaterar att subventioneringar för hållbara investeringar är ett bra sätt att öka stimulansen. 
Samtidigt menar privata bolag i Zalejska-Jonsson et al. (2012) studie om lågenergi- kontra 
konventionellt byggande att byggnormer och standarder inte stimulerar marknaden tillräckligt för 
att bygga energieffektivt. Detta kan i sin tur innebära att byggföretag underpresterar på grund av 
de för lågt ställda kraven. Det är dock inte enbart politiska hinder som hämmar 
energieffektiviseringsinvesteringar utan även ekonomiska, institutionella och sociala (Allcott och 
Greenstone, 2012). 
 
Enligt Allcott och Greenstone (2012) har ett flertal studier gjorts som bevisar energisparandet vid 
energieffektiviserande investeringar. Då dessa studier endast baserats på observationer finns en 
rad andra ostuderade kostnader och fördelar som gör det svårt att bedöma effekterna i välfärden 
och således den totala ekonomiska effekten av investeringen. Allcott och Greenstone (2012) 
påpekar att investerare har otillräcklig information och kunskap om fördelarna med 
energieffektiviseringsåtgärder och att denna brist på kunskap och information leder till mindre 
effektiva beslut. Detta är något som även bekräftas av Hebb et al. (2010) som konstaterar att 
investerare anser att det finns för lite empiriska bevis gällande de ekonomiska fördelarna av 
energieffektiviseringsinvesteringar. Allcott och Greenstone (2012) konstaterar dock att 
investeraren mycket väl kan inneha näst intill perfekt information men förmågan att föra denna 
information vidare till beslutsfattande personer inom organisationen saknas.  
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Ytterligare hinder vilket leder till en ökad osäkerhet är, enligt Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag (SABO) (2011), det bristande förtroendet för energileverantörernas 
prisutveckling. I en enkätundersökning genomförd 2009 svarade hela 76 % av SABOs 
medlemmar att energieffektiviseringsinvesteringar är osäkra på grund av denna anledning. Även 
hyresgästens betalningsvilja kan agera hinder till en energieffektiviseringsinvestering då 
upprustningar och energieffektiviserande åtgärder ofta leder till en höjning av hyran då kvaliteten 
ökar (SABO, 2011).  
 

3.1.3 Energieffektiviseringsåtgärder 

Det finns ett flertal åtgärder som kan göras för att öka effektiviteten och därmed minska 
driftskostnaderna och de negativa miljöeffekterna. Enligt Hertzsch et al. (2012) finns det två 
synsätt på hur man bör gå tillväga. Det första handlar om att designa och konstruera nya 
byggnader som kräver mindre energi för att drivas jämfört med konventionella konstruktioner. 
Detta tillvägagångsätt underlättar kontrollen vilket i sin tur leder till en försäkring om att 
optimering av energianvändningen sker från starten. Det andra synsättet tar istället sikte på att 
förändra existerande byggnader för att öka energieffektiviteten. Detta är viktigt eftersom dessa 
typer av byggnader utgör största delen på fastighetsmarknaden. 
 
Enligt Energimyndigheten (2013) finns det stora möjligheter till energibesparingar utan att 
behöva göra en total ombyggnad av befintliga fastigheter. Den potentiella energibesparingen har 
undersökts av flera författare i olika studier med resultat som pekar åt samma håll vilket är att 
ekonomisk lönsamhet och energieffektivisering är möjligt att åstadkomma i befintlig bebyggelse 
(Energimyndigheten, 2013). 
 
Ytterligare en effektivisering som kan leda till ett bättre inomhusklimat handlar om att “trimma” 
befintliga system så de arbetar på korrekt sätt. En sådan justering som enkelt kan göras har flera 
positiva effekter så som kostnadsminskning, bättre inomhusklimat, bättre driftsäkerhet och 
längre livslängd på tekniska system (Energimyndigheten, 2013). 
 
En annan lönsam åtgärd enligt Energimyndigheten (2013) är att se över dimensioneringen på de 
tekniska systemen i den befintliga byggnaden. Det kan vara så att värme- och kylbehovet har 
minskat tack vare andra energieffektiviseringsåtgärder. Det finns även en risk att äldre tekniska 
system är överdimensionerade då det en gång i tiden varit planerade för tillbyggnad som aldrig 
blivit av (Energimyndigheten, 2013). Enligt SABO (2011) är åtgärder som tilläggsisolering, byte 
av fönster och ventilationssystem några ytterligare exempel på energieffektivisering. 
 

3.3 Motiven bakom ett investeringsbeslut 
För att kunna förstå vad som driver beslutsfattare till att göra vissa investeringar måste vi reda ut 
vilka motiv som kan ligga till grund för ett investeringsbeslut. 
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Utöver de fyra punkterna som Hertzsch et al. (2012) nämner i sin studie, menar Deegan (2002) 
att ett företags beslut om att arbeta med sociala och miljömässiga frågor, kan vara en strategi. 
Denna strategi kan vara att förändra eller förbättrar företagets rykte och andras syn på 
organisationen och därmed företagets överlevnad på marknaden. Denna strategi utövas för att 
uppnå legitimitet. Enligt Hebb et al. (2010) ökar uppmärksamheten kring ett ansvarsfullt 
investerande och detta har nått kommersiella utvecklingsobjekt där både sociala och 
miljömässiga hänsynstaganden tas och som även inkluderas i investeringsbeslutet. 
 
Lindblom definierar legitimitet i (Deegan, 2002, s. 293) enligt följande: “Legitimitet är ett 
tillstånd som uppnås/uppstår då ett företags värderingssystem överensstämmer med samhällets 
sociala system, vilket företaget är en del av. Om en skillnad mellan värderingarna uppstår, hotas 
företagets legitimitet och därmed företagets existens”. 
  
Enligt Deegan (2002) finns således en rad olika motiv för ett företag att uppnå legitimitet. Några 
av dessa faktorer är: 

a) Affärsmässiga fördelar med att framstå som att man som företag “gör det rätta”. 
b) Möta lånekrav hos långivare då det periodvis ställs krav på att uppge information om 

företagets prestationer och policys angående socialt- och miljömässigt arbete. 
c) Att rapportera om sitt hållbara arbete kan vara en metod att hantera negativa hot mot 

företagets legitimitet. Tack vare en rapportering av företagets prestationer kan de 
motverka negativ kritik som kommit från media eller andra bedömningsbyråer. 

d) Ökad nöjdhet hos vissa aktieägare. 
e) För att attrahera investeringskapital. Det finns en ökad portion av etiskt kapital som finns 

att tillgå på kapitalmarknaden vilket kräver att ett företag uppnår vissa krav. 
f) Utmärkelser kring miljö, hållbarhet och socialt ansvar. Många företag kämpar för att 

vinna denna typ av priser då det ger god publicitet och företagstatus på marknaden. 
 
Hebb et al. (2010) håller med om att det finns fördelar för ett företag att arbeta med sociala och 
miljömässiga investeringar och hävdar att hållbara och energieffektiviserande åtgärder i 
fastigheter även kan öka efterfrågan på företagets byggnader. 
 
Enligt legitimitetsteorin, som innebär att ett företag är en del av ett brett socialt system, finns det 
ingen given rätt för företaget eller organisationen att inneha resurser eller ens existera. Ett företag 
existerar endast i den mån som samhället anser att de är legitima. Idéen om legitimitet kan enligt 
Deegan (2002) direkt relateras till konceptet om ett socialt kontrakt. Detta innebär att ett företags 
existens kommer att hotas då samhället upplever att företaget har brutit mot det sociala 
kontraktet. Detta upptäcktes genom att kundernas efterfrågan på produkter, från ett företag som 
brutit mot det sociala kontraktet, har minskat, företagets anställda säger upp sig, staten höjer 
skatter, lagstiftar och förbjuder sådana aktiviteter som inte är stämmer överens med samhällets 
allmänna värderingar (Deegan, 2002). 
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För att kunna bedriva en effektiv hantering av det egna företagets legitimitet måste bolaget 
identifiera samhällets sociala och miljömässiga värderingar och deras uppfattning av företagets 
värderingar. Enligt Chelli, Jacques och Durocher (2014) är dynamiken i en organisation ofta 
resultatet av sociala normer, värderingar och ritualer. Ledningen i ett företag ser till att de 
överensstämmer med dessa värderingar för att försäkra företagets legitimitet och överlevnad. De 
menar dock att det är svårt att finna rätt balans i sitt arbete med sociala och miljömässiga faktorer 
då aktieägarna ofta har subjektiva värderingar jämfört med samhällets allmänna värderingar. 
Detta leder i sin tur till en omöjlighet att tillfredsställa alla parter som berörs av företagets beslut. 
Chelli et al. (2014) konstaterar att ledningen i en organisation ser lagstiftning som en 
representation av samhällets värderingar. Genom att nå upp till de krav som ställs, kommer 
företaget även att uppnå legitimitet. Eftersom sociala och miljömässiga problem berör alla parter 
i samhället behöver företagen förhålla sig till dessa istället för enbart investerarna. 
 
Vidare menar Chelli et al. (2014) är det lättare att underhålla legitimitet snarare än att uppnå eller 
reparera den. Genom att företaget överensstämmer med vad som lagstiftas kring sociala och 
miljömässiga förhållanden, underhåller företagen sin legitimitet och därmed verkar företaget i 
samråd med samhällets värderingar. 
 

3.4 Osäkerhetshantering 
När motiven bakom en investering är identifierade måste företagen hitta alternativ som gör det 
möjligt att uppfylla målen. Det är därför intressant att se hur ett företag hanterar och rangordnar 
investeringarna för att vidare kunna analysera de olika alternativen av investeringar.  
 
Det är allmänt vedertaget att osäkerhet kring en investering beror på bristen på kunskap och 
otillräcklig information angående utfallet av investeringen. I studien används Hubbards (2014, s. 
84) definition av osäkerhet: “Bristen på säkerhet baserat på mer än ett möjligt utfall”. Då 
osäkerheten skapas av flera möjliga utfall måste även ett sätt att hantera de olika investeringarnas 
utfall implementeras i beslutsfattandet. Eftersom osäkerheten för med sig flera möjliga utfall 
skapas även sannolikheter för att de olika utfallen kommer att inträffa. Dessa sannolikheter kan 
definieras som risk i enlighet med Nationalencyklopedins (2015) riskdefinition, som lyder: 
“sannolikheten för en oönskad konsekvens av en händelse samt konsekvensens storlek.”  
 
För att vidare skapa klarhet i beslutsprocessen och hanteringen av risk och osäkerhet i företag 
behandlas dessa begrepp i kommande stycken. 

3.4.1 Riskbedömning 

Enligt intervjuer som utförts av Hebb et al. (2010) finns uppfattningen i fastighetsbranschen att 
det finns för lite empiriska bevis kring de finansiella fördelarna med 
energieffektiviseringsinvesteringar. Bristen på empiriska bevis kan således vara en bidragande 
faktor till att vissa företag väljer bort den här typen av investeringar då det är svårt att göra en 
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korrekt bedömning gällande investeringens totala ekonomiska effekt (Allcott och Greenstone, 
2012). Då bevisen av effekterna från energieffektiviseringsinvesteringar är bristfälliga skapas en 
osäkerhet kring utfallet vilket leder till att hänsyn måste tas till risken av investeringen (Koller, 
1999).  
  
Koller (1999) definierar riskbedömning som “appliceringen av en teknik som hanterar 
sannolikhet på ett tekniskt godtagbart sätt”. Vidare konstaterar han att det är viktigare vid en 
investeringsbedömning att bedöma en rad möjliga utfall istället för ett slutgiltigt värde. De 
möjliga utfallen skapar också olika sannolika värden av investeringen. Riskbedömningar är även 
en viktig parameter vid investeringsbeslut för att ge möjlighet att rangordna och jämföra 
investeringar mot varandra (Koller, 1999).    
 

3.4.2 Beslutskvalitet 

Walls (2005) menar att beslutsfattare ställs inför en signifikant risk och osäkerhet vid ett 
investeringsbeslut. För att öka beslutskvaliteten vid investeringar bör implementering av 
beslutsanalyser ske då de bidrar till en ökad beslutssupport vid komplexa och osäkra beslut. 
Beslutskvaliteten inkluderar att vara konsekvent i sina slutsatser och val samt effektivt uppnå 
sina valda mål och välja alternativ som synligt visar ett mervärde eller anses fördelaktigt för 
företaget (Walls, 2005).  
 
Koller (1999) menar att alla investeringar innehåller mer eller mindre risk och det är därför 
viktigt att kunna kalkylera dessa risker och troliga utfall för att göra de olika alternativen 
jämförbara med varandra. Förmågan att rangordna och jämföra investeringar med varandra med 
hjälp av riskanalyser kräver att det faktiskt finns parametrar som är jämförbara. Vanliga 
parametrar som är jämförbara med varandra är finansiella mått så som nettonuvärde, internränta 
och återbetalningstid. En viktig parameter inom risk- och investeringsanalysering för att 
möjliggöra jämförbarhet är att vara konsekvent i sina preferenser. Alla beslutsfattare måste 
analysera riskerna på samma sätt, annars är de inte jämförbara och säger i stort sett ingenting vad 
gäller vilket investeringsalternativ som är att föredra (Koller, 1999).  
 
Genom att basera beslutsprocessen på företagets preferenser istället för den enskilda 
beslutsfattarens, skapas förutsättningarna för att implementera företagets riskattityd till 
investeringsbeslutet (Walls, 2005).  
 
Att basera beslutet på preferenser antyder att investeringsalternativen bör rangordnas baserat på 
sannolikheten av de olika utfallen av varje alternativ och huruvida beslutsfattaren ställer sig till 
konsekvenserna av utfallen (Walls, 2005). Genom att fastställa företagets preferenser kan 
beslutsfattare dock implementera företagets finansiella riskbenägenhet i beräkningarna vid ett 
investeringsbeslut. Walls (2005) menar att komplexa investeringsbeslut som tas utan någon 
konsekvent riskanalys kan komma att leda till inkonsekventa risktaganden beroende på enskilda 
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beslutsfattares preferenser. Komplexiteten av osäkerheten i utfallen, samt utfallets påverkan 
tenderar dock att begränsa förmågan att handla med en konsekvent riskbedömning. 
 
Marlowe, J., Rivenbark, W. C. & Vogt, J. A. (2004, s. 70ff) sammanställer en rad olika principer 
som används som bedömningsunderlag för att prioritera mellan olika investeringsalternativ. 
Dessa principer påvisar att bedömningen kan vara grundad på erfarenheter hos ansvarig 
beslutsfattare, investeringens uppfyllande av förvaltningens servicemål, rangordning av hur stort 
behovet av investeringen är, rangordning utifrån hur brådskande investeringen är, 
organisationens övergripande mål eller en samlad, viktad bedömning utifrån andra kriterier. 
 
Marlowe et al. (2004) menar dock att beslut som tas utan uttalade prioriteringsgrunder riskerar 
att ge beslutsfattaren bristande legitimitet gentemot allmänheten. 
  

3.5 Investeringskalkylmetoder 
Enligt Koller (1999) är riskbedömningar en viktig parameter vid investeringsbeslut för 
jämförelse och rangordning av olika alternativ men för att kunna bedöma vilket alternativ som är 
det mest optimala behöver beräkningar göras. 
 
Investeringskalkyler används för att skapa en bild av en investerings lönsamhet. En attraktiv 
investering är den som erbjuder en tillfredsställande avkastning. Vad som anses vara en 
tillfredsställande avkastning beror på investerarens preferenser. De metoder som används 
genomgående är att beräkna en investerings nettonuvärde, internränta och återbetalningstid 
(Zalejska-Jonsson et al., 2012).  
 
De olika investeringskalkylmetoderna leder fram till att alla investeringar som ger ett positivt 
värde ska accepteras. Problemet med detta påstående i praktiken är att företag oftast är 
begränsade av tillgängliga resurser och därför måste välja vilka investeringar som ska 
genomföras baserat på dessa begränsningar (Brealey, Myers, Allen., 2014). 
Då investeringsbesluten lägger grunden för företagets framtida utveckling och tillväxt, är det 
viktigt som beslutsfattare att välja de investeringar som ger högst avkastning (Brealey et al. 
2014). 
 

3.5.1 Nettonuvärdemetoden 

Nettonuvärdemetoden innebär att investeringens framtida kassaflöden diskonteras med en 
bestämd kalkylränta upphöjt med antalet perioder beräkningen avser. De diskonterade 
kassaflödena summeras sedan och jämförs mot grundinvesteringen. Diskonteringen värderar de 
framtida kassaflödena i dagens pengavärde och på så sätt gör siffrorna jämförbara med varandra. 
Regeln i nettonuvärdesmetoden säger att investeringar med ett positivt nettonuvärde ska 
accepteras. Kalkylräntan skall spegla både uppskattad inflation och risken som medförs av 
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investeringen. Nettonuvärdemetoden har tre viktiga aspekter att ha i åtanke vid användandet, för 
det första: resultatet av nettonuvärdemetoden visar värdeförändringen av investeringen. För det 
andra: Utfallet är beroende av de uppskattade framtida kassaflödena samt kapitalkostnaden. Den 
tredje aspekten är: Eftersom nettonuvärdet mäts i samma pengavärde så kan olika investeringar 
läggas på hög och jämföras mot varandra. Jämförelsemöjligheten leder till att dåliga 
investeringskombinationer kan undvikas då de ger ett lägre nettonuvärde än den enskilda 
investeringen (Brealey et al., 2014). 
 

 
Figur 3. Nettonuvärdemetoden (Brealey et al., 2014, s.105) 

3.5.2 Internräntemetoden 

Definitionen av internränta, enligt Brealey et al. (2014), är den diskonteringsränta som ger det 
nettonuvärde som är lika med noll. När nettonuvärdet är noll beskriver internräntesatsen hur stor 
den procentuella förväntade avkastningen är på investeringen. Regeln vad gäller 
internräntemotoden är att investeringar som ger en högre internränta än alternativkostnad för 
kapital ska accepteras. Alternativkostnad för kapital avser den avkastning som ges av en 
investering med samma risk. Enligt Brealey et al. (2014) är en korrekt använd internräntemetod 
fördelaktig för att värdera olika investeringsalternativ som ger samma nettonuvärde.     

 
Figur 4. Internräntemetoden (Brealey et al., 2014, s.112) 

3.5.3 Återbetalningsmetoden 

Enligt Brealey et al. (2014) innebär återbetalningsmetoden att beräkningar görs på hur lång tid 
det tar innan en investering betalt av sin investeringskostnad. Återbetalningsmetoden menar att 
investeringen skall genomföras om återbetalningstiden är lägre än en förutbestämd tidsgräns. 
Problemet med återbetalningsmetoden är att lönsamma investeringar kan gå förlorade på grund 
av den bestämda tidsgränsen för vilken investeringen skall vara återbetald. Samtidigt som 
investeringar som är negativa i längden accepteras så länge de betalar av sig på kort tid, eftersom 
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återbetalningsregeln ignorerar alla kassaflöden som sker efter den bestämda gränsen för 
återbetalningstiden. För att företag ska kunna använda sig av återbetalningsmetoden krävs det att 
gränsen för återbetalningstiden är lämplig i förhållande till investeringen. Används samma gräns 
för samtliga investeringar kommer detta leda till att många investeringar med kort livslängd och 
snabb återbetalningstid accepteras, samtidigt som långlivade projekt som kan ge en högre vinst 
men med långsammare återbetalningstid nekas. Anledningen till att återbetalningsmetoden 
används i den utsträckning som den faktiskt görs menar Brealey et al. (2014) är för att dess 
simpla uppbyggnad är lätt för alla i företaget att ta till sig och förstå innebörden av. Det är även 
okomplicerat att kommunicera ett projekts vinst och attraktivitet med hjälp av 
återbetalningsmetoden. Osäkerhet inför framtiden kan även ligga till grund till varför företag 
favoriserar snabb återbetalningstid (Brealey et al., 2014).    
 

3.6 Sammanfattning 
Beslutsprocessen 
Teorin kring beslutsprocessen utgör grunden i den teoretiska referensramen och består 
huvudsakligen av tre beslutsmodeller, vilka är den rationella beslutsmodellen, den begränsat 
rationella beslutsmodellen och soptunnemodellen. När ett investeringsbeslut ska fattas inom 
fastighetsbranschen ökar komplexiteten, vilket kan bero på att byggnadens tekniska funktioner 
förs samman med fastighetens förvaltning (Hertzsch et al., 2012). 
 
Hertzsch et al. (2012) har tagit fram en modell som beskriver påverkande delar vid 
investeringsbeslut och som därmed tydliggör bilden av beslutsfattandet kring investeringar i just 
fastigheter. Modellens beslutsfattande har anpassats och är kompatibel med just 
investeringsbeslut. För att anpassa den teoretiska referensramen i denna uppsats till uppsatsens 
problemformulering har teorierna kring beslutsfattande kompletterats med ytterligare teorier som 
knyter an till energieffektiviseringsinvesteringar i fastigheter, likt vad Hertzsch et al. (2012) 
också gjort. I denna uppsats har teorin kring beslutsprocessen kompletterats med fyra 
dimensioner, vilka grovt kan delas in i; energieffektivisering, motiven bakom ett 
investeringsbeslut, osäkerhetshantering samt investeringskalkylmetoder. 
 
Energieffektivisering 
Allcott och Greenstone (2012) menar att energibesparing möjliggörs genom investeringar i 
energieffektivisering. Zalejska-Jonsson et al. (2012) presenterar liknande resultat, men något mer 
precist, då de hävdar att det är möjligt att uppnå en energibesparing på närmare 40 % under 
förutsättning att investeringskostnaderna tillåts öka med 10 %. Meins et al. (2010) menar att 
energieffektiviseringar kan ge ett ökat värde på fastigheter vid en framtida försäljning. Teorierna 
visar på att energieffektivisering kan utgöra ytterligare en dimension att ta hänsyn till vid ett 
investeringsbelslut, vilket motiverar dessa teorier i den teoretiska referensramen. 
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Motiven bakom ett investeringsbeslut 
Motiven bakom ett investeringsbeslut kan vara många. Det kan till exempel handla om att 
skydda fastighetens värde, ökade driftskostnader, följa lagstiftning och öka kundnöjdhet 
(Hertzsch et at., 2012; Deegan, 2002). Eftersom motiven bakom ett investeringsbeslut kan 
variera har teori kring motiven bakom beslutsfattande presenterats i referensramen.  
 
Osäkerhetshantering 
Även osäkerheten kring ett beslut tas upp i den teoretiska referensramen då komplexiteten av 
investeringsbeslut gällande energieffektiva investeringar är betydande. Det är då viktigt att skaffa 
sig kunskap om vilka investeringsalternativ som finns att tillgå, på vilket sätt de kan utföras och 
vad utfallet kan tänkas bli. 
 
Investeringskakylmetoder 
Referensramen utgörs även av ett stycke om investeringskalkylmetoder, vilka är de siffermässiga 
strategierna bakom ett investeringsbeslut. Dessa utförs för att bedöma om den kommande 
investeringen är lönsam för företaget eller ej. 
 

3.6.1 Analysmodell 

Ur analysmodellen nedan framgår att teorin kring beslutsprocessen utgör kärnan i denna 
teoretiska referensram, vilken har kompletterats med ämnesspecifika teorier för att bättre 
anpassas till uppsatsens problemformulering och syfte. Modellen ger struktur till kommande 
empiri- och analysavsnitt. 
 

 
Figur 5. Analysmodell för beslutsprocessen vid energieffektiviseringsinvesteringar, egen konstruerad 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras de intervjuer som genomförts i studien. Empirin är uppdelad företag 
för företag och inleds med en kort presentation av företaget, Vidare kategoriseras våra 
insamlade data enligt analysmodellens kategorier. 
 

4.1 Fem Hjärtan Fastigheter 
Fem Hjärtan är en norskägd privat fastighetskoncern som har sin bas i södra Sverige. Företaget 
etablerades i Halmstad 2005 och har sedan dess vuxit till en av de större aktörerna på 
kommersiella lokaler på orten. I Halland och Skåne har de även etablerat sig på den privata 
bostadsmarknaden. Namnet, Fem Hjärtan, åsyftar dels till ägarkonstellationen och dels till 
företagets fem ledstjärnor - långsiktighet, ansvar, kundorientering, lyhördhet och nyfikenhet. 
Fem Hjärtan har ett starkt fokus på hyresgästernas önskemål och äger, förvaltar och utvecklar 
sina fastigheter (Fem Hjärtan Fastigheter, 2015). I Halmstad består deras innehav av 12 stycken 
kommersiella fastigheter med en total yta på drygt 61 000 kvm. De har även 3 stycken 
hyresfastigheter med en yta av 13 000 kvm (Barkström, 2015). 
 
Intervju med Maria Barkström 2015-03-30, Fastighetsförvaltare på Fem Hjärtan 
Fastigheter, Halmstad. 
Fem Hjärtan startade sitt svenska bolag 2005 då de norska fastighetsägarna gick från outsourcing 
av förvaltningen till att själva stå för både ägandet och förvaltningen eftersom ägarna ville ha 
bättre kontroll över sina investeringar. 
 
Barkströms roll i företaget är officiellt förvaltare men då det är ett litet företag går ibland 
arbetsuppgifterna utanför rollbeskrivningen. Barkström påpekar även att hon arbetar i ett nära 
samarbete med företagets VD vilket innebär att hon har god insikt i beslutsprocessen. 
 
Beslutsprocess 
Utöver Barkström består företaget idag av 11 anställda vilket leder till en väldigt kort och snabb 
beslutsprocess. Enligt Barkström ser dock beslutsprocessen olika ut beroende på investeringens 
storlek och hur brådskande den är. Är det något som gått sönder i fastigheten beställs arbete 
direkt, utan någon faktisk beslutsväg. Vidare menar Barkström att en beslutsprocess först 
förekommer då en fastighet skall optimeras. Det vill säga en investering som inte är brådskande 
utan endast för effektiviseringssyfte. Då tas tre till fyra stycken offerter in från olika 
entreprenörer, med olika alternativa lösningar på utförandet av investeringen. Alternativen ställs 
sedan mot varandra för jämförelse. När det kommer till beslutsfattandet tas vanligtvis det 
slutgiltiga beslutet av vilket investeringsalternativ som är lämpligast av bolagets VD. Gäller det 
investeringar som är av betydande ekonomisk storlek som ligger över VD:ns befogenheter krävs 
att beslut fattas av företagets ägare. 
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Vid mindre, rutinmässiga investeringar som till exempel byte av termostater kan besluten tas 
direkt av Barkström. Hon påpekar även att i stort sett samtliga investeringar som det tas fram 
underlag till genomförs, då det alltid finns en bakomliggande faktor till behovet av investeringen. 
Där med är det ytterst sällan som underlag tas fram och att investeringen sedan uteblir. 
 
Energieffektivisering 
Enligt Barkström finns energieffektiviseringsåtgärder ständigt med i den kontinuerliga 
förvaltningen, då det är just driften som är den största kostnaden i kommersiella lokaler. 
Barkström säger även att en hel del förbättringsinvesteringar görs där inte lönsamhet står i fokus 
utan snarare för att få en bättre bild och kontroll av fastighetens energiförbrukning. Detta görs 
även för att säkerställa kvaliteten på hyresgästens arbetsmiljö, i form av ett bättre inomhusklimat.  
 
Barkström påpekar även att energieffektiviteten handlar om en balansgång mellan besparingar 
och kundnöjdhet. Det går alltid att dra ner på energiförbrukningen men vid en viss gräns kommer 
det att påverka klimatet i fastigheten och därmed hyresgästen. 
 
Vidare beskriver Barkström att hyresavtalen för de fastigheter som Fem Hjärtan besitter, baseras 
både på varm- och kallhyra. De fastigheter som har kallhyra saknar incitament från Fem Hjärtan 
att göra energieffektiva åtgärder eftersom energiförbrukningen faktureras på hyresgästen. 
Barkström säger dock att det håller på att ske en förändring av avtalen i dagsläget. I de 
fastigheter där energieffektiviseringsinvesteringar görs, sker en omförhandling av hyresavtalen 
från kallhyra till varmhyra. Avgiften för hyresgästen förblir oförändrad, däremot skapar åtgärden 
incitament för Fem Hjärtan att jobba mot energieffektivisering då en minskad driftskostnad 
bidrar till en ökad vinst. Även om incitamentet försvinner från hyresgästen att spara på 
förbrukningen av energi i fastigheten, ser Barkström inget större problem i detta då större delen 
av energitillförsel kontrolleras med olika styrsystem. Fastighetens elförbrukning och ventilation 
styrs med timer vilket minimerar tillförseln då det inte råder aktivitet i fastigheten. Även värme 
anpassas efter behov för att minska risken för slöseri av energi.  
 
Motiv bakom ett investeringsbeslut 
Enligt Barkström kan motiven bakom energieffektiviseringsinvesteringar vara väldigt olika 
beroende på fastighetens förutsättningar och dess hyresgäster. Ett motiv som nämns är rena 
moderniseringsinvesteringar som underlättar underhåll och minskar behovet av fysisk justering 
av tekniska installationer. Barkström beskriver ett exempel på en sådan investering i en av deras 
fastigheter. Det gamla systemet var omodernt och krävde att personal kontinuerligt körde ut till 
fastigheten och fysiskt justerade flödena i värmesystemet. Ett sådant system är både ineffektivt 
ur driftsynpunkt och skapar mycket extra arbete för förvaltningen. Detta ledde till att en 
investering utfördes då de ville testa ett nytt styr- och reglersystem för att effektivisera driften i 
fastigheten. De kontrakterade en entreprenör som utförde en installation av ett system som gör 
det möjligt att på distans både övervaka och justera flöden av energin i fastigheten. Detta bidrar 
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enligt Barkström till en ökad kundnöjdhet på grund av en mycket god kontroll av fastigheten 
samtidigt som systemet minskar driftkostnader.  
 
Barkström nämner även att vid större kontrakt med stabila företag finns så kallade Gröna Avtal, 
vilket innebär att krav ställs på fastighetsägaren gällande exempelvis återvinning och 
energiförbrukning. Detta leder, enligt Barkström, till ökade incitament för att genomföra 
energieffektiva investeringar som uppnår dessa krav. Hon menar även att Gröna Avtal är ett 
viktigt konkurrensmedel på marknaden och att de har vunnit en del kontrakt på grund av deras 
arbete med just hållbarhet, vilket har lett till acceptans hos de större hyresgästerna. 
 
Osäkerhetshantering 
Vid ett investeringsbeslut som inte ligger inom ramen för den dagliga förvaltningen, skickas 
offerter ut till ett antal olika entreprenörer som ger förslag till en lösning på det problem som 
initierat investeringsbehovet, alternativt uppnår det resultatet som eftersträvas. Barkström 
berättar vidare att offerterna är på själva problemet, vilket betyder att lösningarna oftast skiljer 
sig åt. Därefter väljs det alternativet som anses bäst lämpat, baserat på kostnadseffektivitet och 
energibesparing ur miljösynpunkt. Gäller det mindre investeringar som Fem Hjärtan har tidigare 
erfarenhet av, går förfrågningar ut till de företag som de vet löser problemet. De flesta 
investeringar kontrolleras sedan efter hand i form av uppföljning av både budgeten samt 
besparingen av investeringen.  
 
Vad gäller tillgången på information om energieffektiva åtgärder anser Barkström att mycket 
finns att hämta så länge man gör det på rätt sätt. Barkström säger att det finns svårigheter med att 
själv gå ut och leta information med säkra utfall utan att ha någon som ansvarar för resultatet. 
Fem Hjärtan anställer vanligtvis en entreprenör som har totalansvar för åtgärden vilket resulterar 
i att utfallet garanteras i avtalet mellan parterna. 
 
För att hantera risken vid energieffektiviseringsinvesteringar sker känslighetsanalyser löpande, 
enligt Barkström. Vid alla större investeringar undersöks den möjliga besparingen, både i rent 
ekonomiska termer, men först och främst i procentuell förbrukning av den aktuella energikällan. 
Barkström säger också att företaget har en god likviditet vilket innebär att de inte är så känsliga 
för risken som investeringen ger upphov till. 
 
Investeringskalkylmetod 
Enligt Barkström använder Fem Hjärtan återbetalningsmetoden vid kalkylering av ett 
investeringsbeslut, vilket utförs för att avgöra investeringens återbetalningstid. Resultatet av 
denna beräkning följer dock inga förutbestämda tidskrav utan är mer flytande vid 
energieffektiviseringar, eftersom många av dessa investeringar genomförs mer av praktiska skäl 
för att underlätta förvaltningen. Ett exempel på en sådan investering kan vara att de vill gå från 
fysisk kontroll av förbrukning till en mer samordnad form, vilket gör det möjligt att logga in på 
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en dator och se förbrukning av el, värme, kyla. Detta är en investering som dels ger lite 
besparingar i förbrukning, men framförallt ökar kontrollen av fastigheten. Kontrollen av 
fastigheten är viktig då även den kan minska driftkostnaderna i fastigheten eftersom det snabbt 
upptäcks om förbrukningen är över det normala. Kontrollen möjliggör även att justering i till 
exempel värmesystemet kan göras på distans med hjälp av datorer. Dessa investeringar 
genomförs trots att investeringen inte räknas hem på den tid som företaget annars kräver. 
Fastighetens driftnetto tas dock med i beräkningen, då ett bra driftnetto ökar intresset vid 
eventuell försäljning. 
 
Vidare menar Barkström att tillägg kan göras på årshyran i de fall investeringen innebär en 
förbättring för hyresgästen. Är det däremot inte en investering som genererar mer hyresintäkter 
görs heller inte lika grundliga kalkyler eftersom Fem Hjärtan då ser åtgärden som en 
förbättringsinvestering, vilket innebär att fastigheten bibehåller eller ökar i standard eller som 
tidigare nämnts ökar kontrollen i fastigheten.  
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4.2 Wihlborg Fastigheter AB 
Wihlborgs grundades i Malmö år 1924 och har under åren växt och etablerat sig i hela 
Öresundsregionen men även i Stockholm. År 2005 separerade bolaget fastigheterna i Stockholm 
och i Öresundsregionen vilket ledde till två nya bolag. Wihlborgs börsnoterades den 23 maj 2005 
och hade då 197 fastigheter med ett marknadsvärde på 7,9 miljarder kronor i Öresundsregionen. 
Den 31 december 2014 hade de ett totalt bestånd om 269 fastigheter med ett marknadsvärde på 
24,3 miljarder kronor och 113 personer anställda (Wihlborgs Fastigheter AB, 2014).  
 
Intervju med Terence D‘Arcy 2015-04-01, Drifttekniker på Wihlborgs Fastigheter AB, 
Helsingborg. 
D’Arcys roll i företaget är drifttekniker samt driftansvarig för Wihlborgs fastighetsbestånd i 
Helsingborg. Som driftstekniker ansvarar D’Arcy för driften av de tekniska installationerna i 
fastigheterna. Med drift innefattas, underhåll, reparation och utveckling samt ansvar för att ta 
fram underlag vid en energieffektiviseringsinvestering. Enligt D’Arcy ser beslutsprocessen vid 
en investering olika ut beroende på den ekonomiska storleken. Den ekonomiska storleken 
påverkar nämligen vem som har befogenhet att ta det slutgiltiga beslutet. Vad gäller 
energieffektiviseringsinvesteringar är första steget en problemidentifikation eller en möjlighet till 
att spara energi. Underlag tas då fram av antingen D’Arcy själv som sedan presenterar lösningen 
och ber entreprenörerna om kostnadsförslag, eller så presenteras problemet direkt för 
entreprenörerna som då får komma med egna lösningsförslag. Samtliga investeringsförslag 
innehåller investeringstyp, kostnad, samt energibesparingen som följs av investeringen och 
presenteras sedan vidare för förvaltarna. Förvaltarna tar sedan beslutet om investeringsförslaget 
ska genomföras eller ej. Om investeringen är av mindre ekonomisk storlek vilken ligger inom 
ramen av förvaltarnas budget, kan de själva ta ett slutgiltigt beslut om att låta investeringen gå 
igenom. Det är dock annorlunda om investeringen är av betydande ekonomisk storlek, vilket 
D’Arcy beskriver som “uppåt några hundra tusen”. Vid en sådan investering måste ledningen i 
Malmö inkluderas i processen och beslut om genomförande fattas då antingen av 
projektledarchefen eller av bolagets VD. 
 
Energieffektivisering 
D’Arcy säger att energieffektiviseringsåtgärder är en del av den löpande verksamheten i 
Wihlborgs. Ser han något som behöver åtgärdas eller bytas, ber han utomstående entreprenörer 
att räkna på kostnaden för åtgärden och besparingen, vilket sedan ligger som underlag för 
beslutet. Det är dock inte ovanligt att D’Arcy personligen tar fram en lösning på problemet. 
Vidare menar D’Arcy att de sällan görs investeringar som inte är direkt lönsamma. Wihlborgs 
har idag krav på att investeringar ska betala av sig på 3 - 4 år vilket, enligt D’Arcy, försvårar 
arbetet med att göra energieffektiviseringsåtgärder då dessa oftast kräver en längre 
återbetalningstid. D’Arcy menar även att Wihlborgs redan genomfört de flesta energieffektiva 
investeringar som är möjliga inom ramen för den korta återbetalningstiden men han anser dock 
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att attityden kring denna typ av investeringar håller på att förändras inom bolaget, vilket han ser 
som positivt.  
 
Vidare berättar D’Arcy att Wihlborgs har haft ett årligt besparingsmål, så kallad totalbesparing, 
vilket han ser som en aning missvisande. Går de ut med ett nytt besparingsmål om 5 % ser 
allmänheten det som en låg siffra då andra bolag, som inte kommit lika långt i 
effektiviseringsarbetet, går ut med besparingsmål om 20 %. Detta besparingsmål håller dock på 
att läggas om från totalbesparing inom bolaget till objektsnivå, vilket D’Arcy ställer sig positivt 
till. Detta på grund av att det möjliggör ytterligare energieffektiviseringsinvesteringar i 
fastigheter med stor besparingspotential vilket i sin tur leder till minskade driftskostnader. 
 
D’Arcy berättar vidare att hyresavtalen mellan Wihlborgs och dess hyresgäster framför allt 
baseras på kallhyror i fastigheterna. Det är endast ett fåtal hyresgäster som har varmhyra vilket 
D’Arcy menar hämmar hans incitament att genomföra energibesparande åtgärder, då det innebär 
att Wihlborgs inte får ta del av besparingen som åtgärden bär med sig. D’Arcy berättar om ett 
konkret exempel på en sådan investering där underlag hade tagits fram för åtgärden vilket visade 
en återbetalningstid på fyra år. Detta ledde till att investeringen uteblev på grund av att 
Wihlborgs inte fick ta del av besparingen. D’Arcy har dock förståelse för detta, det finns en 
budget som bolaget måste hålla. Viljan att investera i energieffektivitet måste därför komma 
uppifrån i organisationen på ett helt annat sätt vilket kommer ge mer utrymme för den här typen 
av investeringar. 
 
Motiv bakom ett investeringsbeslut 
Enligt D’Arcy genomför Wihlborgs inte några rena energiprojekt då deras fokus ligger på att 
investeringen måste bära sig ekonomiskt. Han menar dock att fokusen håller på att förändras, att 
Wihlborgs går från att ha ett generellt sparmål för hela bolaget till att gå mer mot energiobjekt. 
Energiobjekt innebär att identifiering av fastigheter med hög energiförbrukning utförs, samt 
möjliga åtgärder för att sänka förbrukningen. Fokusskiftet hoppas D’Arcy leder till att 
investeringar med längre återbetalningstid kan tillåtas att genomföras.  
 
Generellt sett konstaterar D’Arcy att motiven bakom en investering, oavsett om den avser att 
sänka energikostnader eller inte, är att ge den avkastning ägarna önskar. Enligt honom är detta 
det enda avgörande kravet för att en investering ska genomföras. D’Arcy nämner dock ett 
undantag, då två rena energiprojekt genomfördes, vilka innefattade installation av solceller på två 
fastigheter i Helsingborg. Dessa projekt genomfördes på grund av påtryckningar från en 
förvaltare inom Wihlborgs. D’Arcy konstaterar vidare att det kanske är just påtryckningar inom 
organisationen som krävs för att beslutsfattare ska få upp ögonen för 
energieffektiviseringsinvesteringar. 
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Osäkerhetshantering 
Underlagen som entreprenörerna lämnar som lösningsförslag innehåller även både kostnad och 
besparing. För att motverka eventuella avvikelser från de olika investeringsalternativen så 
justerar D’Arcy underlagen något i form av avdrag på besparingen och tillägg på 
återbetalningstiden. Detta gör han för att minska risken för att återbetalningstiden ska bli längre 
eller besparingen lägre än förväntat.  Senare vid valet av alternativ betonar D’Arcy att den 
avgörande faktorn inte behöver vara lägsta pris, eftersom detta ej brukar skilja sig så mycket 
bland alternativen. Det är snarare det förslag som ger bäst energibesparing och som passar bäst in 
med resterande installationer i fastigheten, så länge investeringen når upp till aktieägarnas 
avkastningskrav.  
 
När det kommer till uppföljning av investeringar berättar D’Arcy att han brukar göra 
uppföljningar på egen hand för att se vad den totala besparingen blivit. Det finns dock inte något 
krav från Wihlborgs att en sådan görs vilket betyder att han inte redovisar resultatet av 
uppföljningen. Även fast resultatet av investeringen ofta blivit bättre än förväntat påpekar han 
svårigheten med att mäta effekterna. Detta på grund av yttre omständigheter som temperatur och 
klimat spelar in på resultatet. 
 
Investeringskalkylmetod 
När det gäller investeringskalkyler säger D’Arcy att det är återbetalningsmetoden som används 
och då med ett krav på 3 - 4 års återbetalningstid. Återbetalningstiden som används är ett fast 
krav oavsett vad investeringen avser. Enligt D’Arcy medför kravet att investeringar som visar en 
längre återbetalningstid inte genomförs även om de genererar tillfredsställande resultat längre 
fram. Kravet på den korta och fasta återbetalningstiden kommer från aktieägarna, vilka kräver en 
snabb avkastning på sina investeringar.  
 
  



35 
 

4.3 Diligentia 
Diligentia ägs av företaget Skandia Liv och är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och 
förvaltar fastigheter med fokus på storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Diligentia arbetar med fyra olika typer av fastigheter vilka är kontor, köpcentrum, bostäder och 
samhällsfastigheter. Årsskiftet 2014/2015 förvaltade Diligentia totalt 118 fastigheter till ett värde 
av ca 36 miljarder kronor och en uthyrbar area om drygt 1,1 miljoner kvadratmeter (Diligentia, 
2015). 
 
Denna intervju genomfördes med fokus på Väla Centrum, vilket är ett köpcentrum som ägs och 
förvaltas av Diligentia. Väla Centrum är lokaliserat utanför Helsingborg och består av 180 
butiker och 9 restauranger. Fastigheten täcker en yta på 72 000 kvadratmeter och har ett årligt 
besökarantal på omkring 6 miljoner. 
 
Intervju med Fredrik Arvidsson 2015-04-01, Driftschef på Diligentia, Helsingborg. 
Arvidsson ansvarar för fastigheternas funktion samt utveckling mot ledningens uppsatta mål. 
Han ansvarar även för att ta fram underlag till möjliga investeringar i fastigheterna. I fastigheten 
Väla Centrum arbetar Arvidsson tillsammans med två driftstekniker och en teknisk samordnare. 
Driftteamet arbetar även i nära samarbete med marknadsföringsavdelningen och 
uthyrningsansvariga då hållbarhet och inomhusklimat är en viktig del i både uthyrnings- och 
marknadsföringssyfte.  
 
Arvidsson berättar att han, tillsammans med centrumchefen är ansvariga för att ta fram 
detaljerade investeringsunderlag. Underlagen grundar sig i ett problem eller en möjlighet som 
uppdagats, för att sedan finna en lämplig åtgärd kontaktas konsulter inom det specifika området. 
Diligentia har fullt förtroende för konsulterna som tas in och det är på konsulternas inrådan och 
underlag som investeringsbeslutet grundar sig. Om konsulterna presenterar flera likvärdiga 
alternativ som ger tillfredställande resultat, diskuteras den mest optimala lösningen fram 
gemensamt med Diligentia. Det slutgiltiga beslutet tas sedan i olika nivåer i organisationen 
beroende på investeringens ekonomiska storlek. Ett sådant beslut tas i befogenhetsordningen 
driftschef, centrumchef, marknadsområdeschefen för köpcenter, fastighetschef och till sist VD:n. 
Arvidsson menar att ju längre upp i beslutsleden investeringsbeslutet tas desto viktigare är 
lönsamhetskravet för beslutsfattaren. 
 
Energieffektivisering 
Vidare berättar Arvidsson att mycket arbete läggs ner på energifrågan och då framförallt med att 
kapa energitoppar i fastigheten eftersom det är under dessa toppar de ser störst potential i att 
minska driftkostnader. Från Diligentia finns ett mål om att sänka den totala energiförbrukningen 
med 3 % per år. Arvidsson påpekar dock att det finns ett internt mål på Väla Centrum som idag 
ligger på 5 %. Han berättar vidare att energin är deras enskilt största kostnad och därför 
bestämde de sig, år 2012 för att sänka energiförbrukningen med 15 %. Denna procentsiffra 
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bestämdes då de ansåg att 10 % borde gå att uppnå genom optimering av befintliga system och 
de övriga 5 % agerade som motivation. Arvidsson lägger dock vikt vid att energibesparingsmålet 
inte får gå ut över klimatet i fastigheten då kundnöjdheten är viktig. Det går alltid att sänka 
energiförbrukningen, men inte på bekostnad av personerna som vistas i fastigheten.  
 
Som inledande skede för att uppnå de satta energisparmålen tillsattes en projektgrupp för att 
utvärdera och analysera energiförbrukningen i fastigheten. Projektgruppens medlemmar bestod 
av både interna intressenter och externa konsulter för att uppnå en så bra kompetens som möjligt. 
Resultatet av projektet ledde dels till att fastigheten nådde de uppsatta energisparmålen genom 
optimering, men samtidigt togs detaljerade underlag fram där all energiförbrukning kartlades och 
kategoriserades. Kategorierna för fastigheten är bland annat tappvatten, komfortvärme, 
kylmaskiner och fläktar, den största kategorin är dock varje butiks elförbrukning. Denna 
förbrukning mäts via en undermätare i varje butik. Mängden energi faktureras sedan till 
hyresgästen. För att sänka den totala energiförbrukningen var Diligentia noga med att få med 
hyresgästerna i detta besparingstänk vilket resulterade i en energispartävling. Tävlingens syfte 
var att få butikerna att sänka sin energiförbrukning och den butik som lyckades spara mest energi 
under året gavs förutom den direkta besparingen även ett pris och erkännande under ett event på 
Väla Centrum. 
 
Den som vann energipriset i fjol, gjorde detta till stor del genom att stänga av sina rulltrappor på 
natten och på så sätt halvera sin energikonsumtion. Arvidsson menar att det inte finns någon 
anledning att hyresgästerna ska skicka onödigt stora summor pengar till elbolagen. Då är det mer 
fördelaktigt om pengarna hålls kvar i köpcentret där de kan skapa ett mervärde i form av olika 
aktiviteter och marknadsföring som gynnar samtliga. Besparingen som varje butik gör i 
energiförbrukning bidrar till en minskning av butikens energikostnader vilket leder till ett ökat 
incitament för hyresgästen att hålla nere förbrukningen. 
 
Ytterligare en bidragande faktor till att de kan nå sina besparingsmål är att lönsamheten på alla 
enskilda energieffektiviseringsinvesteringar inte är ett krav. Detta eftersom Diligentia anser att 
paketeringslösningar är det bästa sättet att genomföra energieffektiviseringsinvesteringar på. 
Paketlösningar innebär att lönsamma investeringar bakas ihop med investeringar som inte är 
ekonomiskt bärande på egen hand. Denna blandning leder i slutändan till att den totala 
investeringen når upp till de uppställda avkastningskraven, vilket Arvidsson anser vara en 
mycket fördelaktig metod att arbeta efter då de mindre lönsamma investeringarna, som också 
bidrar till en minskad energianvändning, genomförs. 
 
Vidare berättar Arvidsson att hyresgästernas kontrakt med Diligentia ser olika ut beroende på en 
rad olika faktorer. Alla kontrakt utgår ifrån bashyran men sedan finns även tillägg som till 
exempel om hyresgästen är med i marknadsföringen som Väla Centrum skickar ut. Utöver detta 
beskriver Arvidsson att hyresgästen betalar för den faktiska elförbrukningen i butiken och ett 
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drifttillägg som går till städare i allmänna utrymmen och väktare. Till sist finns även ett tillägg 
som innefattar omsättningshyra med i avtalet, det innebär att hyran påverkas stegvis beroende på 
hyresgästens omsättning. 
 
Arvidsson berättar även att Diligentia har bestämda avkastningskrav som ska följas. 
Avkastningskraven är dock inte lika strikta när det kommer till investeringar i 
energieffektivisering eftersom de hellre ser att investeringen utförs då den är bra för miljön. 
 
Motiv bakom ett investeringsbeslut 
Energieffektiviseringsinvesteringar genomförs framför allt för att sänka driftskostnaderna i 
fastigheten, då energikostnaden är den enskilt största kostnaden för Väla Centrum. Arvidsson 
menar att en bra kännedom om fastigheten är grundläggande för att möjliggöra så effektiva 
investeringar som möjligt. Historiskt sett har investeringar genomförts genom att titta genom ett 
sugrör, här är felet, vi åtgärdar det. I själva verket kan orsaken till problemet vara mycket större 
och grunda sig i andra aspekter av fastigheten.  
 
Arvidsson beskriver ett tydligt exempel på hur viktigt det är att känna till fastigheten och hur 
åtgärder påverkar helheten. Väla Centrum hade ett problem med att det yttre randfältet i 
fastigheten blev väldigt kallt under vinterhalvåret. Det spekulerades mycket över vad problemet 
berodde på, var det dåligt isolerat? Var radiatorerna för dåliga? Efter en noggrann kartläggning 
visade det sig att en tidigare investering vid fastighetens restauranger, där utsuget av matos 
förbättrats, även skapat en negativ konsekvens för balansen i fastighetens ventilationssystem. Det 
ökade utsuget skapade ett undertryck i byggnaden och ledde till att kall luft drogs in i fastigheten 
så fort en dörr eller port öppnades. 
 
Arvidsson berättar vidare att många investeringar som gjorts inom energieffektivisering är för att 
förbättra kontrollen och styrningen av energin på Väla Centrum. Arvidsson menar vidare att 
klimatet är viktigt i ett köpcentrum då det påverkar om kunderna kommer dit eller inte och hur 
de trivs i fastigheten, vilket i sin tur påverkar hyresgästernas intäkter. Vidare menar Arvidsson att 
det inte går att sänka energin utan att förstå och vara medveten om konsekvenserna. Det ska vara 
en god miljö, både klimat- och belysningsmässigt.  
 
Han säger även att ett mål för i år är att Väla Centrum ska agera säljstödjande för sina 
hyresgäster, bland annat genom att anpassa klimatet efter butikens produkter. De butiker som 
säljer produkter för vinterbruk har någon grad kallare för att främja försäljningen. Denna 
funktion möjliggörs genom tidigare investeringar som skapar förutsättningarna för att detaljstyra 
varje butik i fastigheten.  
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Osäkerhetshantering 
Kartläggningen som Diligentia lät utföra av fastigheten år 2012 har bidragit till en fördjupad 
kunskap om fastighetens energiförbrukning. Energikartläggningen resulterade sedan i en 
energiplan, vilket är en handlingsplan för vad som ska göras för att effektivisera 
energianvändandet, där handlingsalternativ har jämförts för att sedan presentera det mest 
optimala alternativet. Denna energiplan är framtagen av konsulter som Diligentia har stort 
förtroende för. En viktig aspekt för att se om investeringarna verkligen bidrar till ett effektivare 
energianvändande är möjligheten att mäta. Arvidsson berättar att det finns mätare i varje butik 
som ger möjligheten att se exakt hur mycket energi varje butik förbrukar vid en specifik tidpunkt 
vilket även leder till att specifika förbrukningsavvikelser identifieras, som till exempel onödig 
förbrukning på natten. Efter utförda projekt sker uppföljning genom en så kallad ”vitbok”. 
Diligentia lägger stor vikt vid mätbarheten av investeringarna och uppföljningar av 
energibesparingar görs under en längre tid för att säkerställa utfallet. 

 
Investeringskalkylmetod 
Arvidsson berättar att bolaget använder sig av återbetalningsmetoden vid kalkylering av 
investeringar. Han berättar även att det förut var vanligt med återbetalningstid på exempelvis 3 
år. Nu jobbar Diligentia dock mer med att nå upp till avkastningskravet under den givna 
avskrivningstiden istället, vilket innebär att hänsyn tas till livslängden på investeringen. 
Arvidsson påpekar vikten av långsiktighet inom Diligentia och att detta påverkar deras arbetssätt. 
Han säger däremot att en kort återbetalningstid är fördelaktigt eftersom det förmodligen ger 
högre avkastning. Han berättar vidare och påpekar att Diligentia inte fokuserar på 
återbetalningstid när det gäller investeringar i energieffektivitet men att det mycket väl kan spela 
in vid ombyggnationer eller på sådana investeringar som inte påverkar energiförbrukningen.  
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5 Analys 
 
I detta avsnitt analyseras den insamlade empirin och teorin med hjälp av analysmodellens 
struktur innehållande beslutsprocess, energieffektivisering, motiv bakom ett investeringsbeslut, 
osäkerhetshantering samt investeringskalkylmetod. 
 

5.1 Fem Hjärtan Fastigheter 
Beslutsprocess 
I Fem Hjärtan börjar beslutsprocessen med ett problem eller ett behov. För att skapa bra underlag 
till lösningen på detta problem, skickas förfrågningar ut till ett antal entreprenörer som tar fram 
ett begränsat antal handlingsalternativ vilka beskriver lösningar på det aktuella behovet. De 
presenterade alternativen jämförs sedan mot varandra för att skapa en möjlighet för 
beslutsfattarna att välja det bästa alternativet. Det alternativet som senare anses vara bäst lämpad, 
baseras på kostnadseffektivitet och bästa energibesparing ur miljösynpunkt. Är det däremot en 
investering som beslutsfattaren har tidigare erfarenhet av kontaktas den entreprenör som tidigare 
utförde en liknande uppgift, utan att söka nya lösningar på problemet.  
 
Vi ser liknelser mellan denna struktur på beslutsprocess och den begränsat rationella 
beslutsmodellen som Simon (1978) presenterat. Kopplingen syns tydligt både angående 
svårigheten i att ta fram alla handlingsalternativ på grund av människans begränsningar att 
hantera information och komplexitet samt att steg i beslutsprocessen kan förbises på grund av 
tidigare erfarenheter.  
 
Fem Hjärtans storlek och företagsstruktur bidrar även till att beslutsprocessen är väldigt kort och 
snabb. Gäller det en tillgång som gått sönder i en fastighet eller något som måste åtgärdas akut, 
sker ingen beslutsprocess utan då baseras istället investeringsbeslutet på tidigare erfarenheter. M. 
Barkström (personlig kommunikation, 30 Mars, 2015) menar att beslutsprocessen inom 
energieffektivitet äger rum, först vid en energioptimering av en fastighet. Att alla beslut inte 
grundas på en beslutsprocess är även något Koller (1999) konstaterar. Enda gången ett beslut 
behöver ske är när det finns en osäkerhet eller informationsbrist i en situation. Finns det endast 
ett alternativ som löser det uppkomna problemet så är det bara beslutet om huruvida 
investeringen ska eller inte ska genomföras i förhållande till problemet. Här ser vi också en 
tydlig koppling mellan Fem Hjärtan och Koller (1999) där båda menar att investeringar som 
måste genomföras akut aldrig står inför en direkt beslutsprocess. 
 
Enligt M. Barkström (personlig kommunikation, 30 Mars, 2015) påverkas längden på 
beslutsprocessen framförallt av den ekonomiska storleken på den planerade investeringen. 
Beroende på storleken tas det slutgiltiga beslutet i olika nivåer inom organisationen. Samtidigt 
bekräftas Holmqvists (2002) konstaterande att beslutunderlaget tas fram som en 
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efterkonstruktion för att ge ett formellt underlag till redan fattade beslut. Då M. Barkström 
(personlig kommunikation, 30 Mars, 2015) menar att det är ytterst sällan en investering uteblir 
efter att underlag tagits fram, eftersom underlaget baseras på ett behov. 
 
Energieffektivisering 
Energieffektiviseringsåtgärder är ständigt med i den löpande förvaltningen av Fem Hjärtans 
fastighetsbestånd. Detta eftersom att driften är den enskilt största kostnaden i deras lokaler. Även 
om driften är den största kostnaden i lokalerna utförs många investeringar inom 
energieffektivisering med mindre fokus på lönsamhet jämfört med övriga investeringar. 
Energieffektiviseringsinvesteringarna genomförs istället för att öka kontrollen av fastigheten och 
dess energiförbrukning samt möjliggöra styrning av de tekniska installationerna på distans för att 
garantera klimatet i fastigheterna.  Genom att få bättre kontroll av klimatet i fastigheten ökar 
även kundnöjdheten vilket Hebb et al. (2010) konstaterar som en fördel med 
energieffektivisering. Vi ser alltså här att investeringar som utförs med, från Fem Hjärtans, fokus 
på kontroll medför andra positiva effekter vilket också kan ligga till grund för varför dessa 
alternativ väljs. 
 
Hebb et al. (2010) nämner också miljöcertifieringar som en fördel med att energieffektivisering. 
En typ av miljöcertifiering som Fem Hjärtan använder sig av är så kallade gröna avtal. För att 
möjliggöra detta krävs en bra kontroll av de tekniska installationerna samt ett hållbart arbete, för 
att garantera att de uppsatta kraven från hyresgästen nås och är mätbara. Med hjälp av dessa avtal 
tryggar de eventuella hyresgäster som kräver ett aktivt arbete med miljön. 
 
M. Barkström (personlig kommunikation, 30 Mars, 2015) menar att det alltid går att dra ner på 
energiförbrukningen i fastigheterna. Det handlar dock om en balansgång mellan besparingar och 
kundnöjdhet. Vid en viss gräns kommer minskningen av energiförbrukning påverka klimatet i 
fastigheten och på så sätt även hyresgästen. När sänkningen av energiförbrukningen når den 
nivån att hyresgästen påverkas krävs investeringar i energieffektivistering för att bibehålla 
balansen. Även detta resonemang styrks av Hebb et al. (2010) konstaterande att investeringar i 
energieffektivitet bidrar till ökad kundnöjdhet. 
 
Vidare framgår att Fem Hjärtan ser hyresavtalen som incitament för att genomföra 
energieffektiviseringsåtgärder. I de lokaler där hyresavtal baseras på kallhyra, vilket betyder att 
energiförbrukningen faktureras till hyresgästen, finns dock bristande incitament till att 
energieffektivisera. Detta på grund av att det då är hyresgästen som får ta del av den ekonomiska 
fördel som investeringen medför. Fem Hjärtan är dock inne i en förändringsfas där samtliga 
utlöpande hyresavtal omförhandlas till varmhyra. Det samma gäller för hyresavtalen i de 
fastigheter som moderniseras och energieffektiviseras. Denna förändring genomförs då Fem 
Hjärtan själva vill ta över incitamenten att jobba mot energieffektivisering då en minskad 
driftkostnad bidrar till en ökad vinst för företaget istället för hyresgästen. Vi menar att Fem 
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Hjärtans energieffektiviseringsinvesteringar för med sig en ökad kontroll av fastigheterna, 
effektivare förvaltning samt bidrar till ökad kundnöjdhet vilket samtidigt bidrar till minskade 
driftkostnader och en förväntad värdeökning vid försäljning.  
 
Motiv bakom ett investeringsbeslut 
Motiven bakom en energieffektiviseringsinvestering för Fem Hjärtan kan vara väldigt olika 
beroende på fastighetens förutsättningar. Det motiv som är mest aktuellt för Fem Hjärtan för 
tillfället är modernisering, detta då delar av deras reglersystem för att styra inomhusklimatet i 
fastigheterna är gammalt och kräver kontinuerlig, manuell justering för att verka optimalt. För att 
effektivisera systemet har investeringar gjorts i ett nytt och modernt styr och reglersystem som 
ger Fem Hjärtan möjligheten att läsa av och justera energiflödena i deras fastigheter digitalt utan 
fysisk kontroll. Investeringen genomfördes på grund av att Fem Hjärtan ville få bättre kontroll av 
fastigheten, minska driftkostnaderna samt att det gamla systemet nått slutet av sin livslängd. 
Motiven till denna investering kan liknas vid vad Hertzsch et al. (2012) konstaterar som 
incitament för att utföra en investering vilket är att bibehålla värdet i fastigheten genom att 
skydda den från föråldring. 
 
Även hyresgästerna i fastigheten kan vara ett motiv till att genomföra investeringar i 
energieffektivitet. M. Barkström (personlig kommunikation, 30 Mars, 2015) nämner att det finns 
stora kunder som kräver gröna avtal. Dessa hyresgäster ställer krav på fastighetsägarna gällande 
bland annat energiförbrukning och återvinning. Även investeringar måste genomföras för att 
säkerställa att de avtalade kraven uppnås. Gröna avtal är enligt M. Barkström (personlig 
kommunikation, 30 Mars, 2015) ett viktigt konkurrensmedel på marknaden vilken de vill vara en 
del av. Valet att jobba med gröna avtal kan också härledas till Deegan (2002) som menar att 
beslut från företagens sida om att arbeta med sociala och miljömässiga frågor, kan vara en 
strategi för att skapa en bild av företaget i allmänhetens ögon. Anses denna bild som skapats som 
positiv, uppnås legitimitet för investeringarna. Vi konstaterar att Fem Hjärtan motiverar sina 
investeringar inom energieffektivisering med kundernas förväntningar på ansvarstagande, bland 
annat genom gröna avtal, men också rent förvaltningsmässigt. Detta hänsynstagande till 
marknaden leder till en ökad acceptans och därmed ett stadigt flöde av intäkter. 
 
Osäkerhetshantering 
Underlaget till ett investeringsbeslut grundar sig i att Fem Hjärtan skickar ut 
förfrågningsunderlag på ett problem till ett antal entreprenörer. Entreprenörerna ger därefter 
lösningsförslag på problemet, inklusive kostnad och energibesparing. M. Barkström (personlig 
kommunikation, 30 Mars, 2015) menar att det finns svårigheter med att själv gå ut och söka efter 
information och säkerställa specifika utfall av energieffektiviseringsinvesteringar. Samtidigt 
finns informationen kring energieffektiva åtgärder tillgänglig så länge informationen söks på rätt 
sätt. För att skaffa informationen och säkerställa utfallet använder sig Fem Hjärtan av 
entreprenörer som har totalansvar för investeringen genom att avtalet garanterar utfallet av 
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investeringen. Genom denna garanti minimeras osäkerheten av investeringen och det är lätt för 
dem att jämföra och rangordna de olika alternativen för att sedan välja ut det bäst lämpade 
handlingsalternativet. Just möjligheten till rangordning konstaterar Koller (1999) är av största 
vikt vid investeringsbeslut då jämförbarhet krävs för att bedöma vilken investering som ska 
genomföras.  
 
Fem Hjärtan upprättar även känslighetsanalyser vid investeringsbeslut. I denna analys kalkyleras 
den möjliga besparingen, både i ekonomiska termer samt procentuell förbrukning av 
energieffektiviseringen. M. Barkström (personlig kommunikation, 30 Mars, 2015) menar dock 
att Fem Hjärtan inte är lika känsliga för risken då de har väldigt god likviditet i företaget. Då 
Fem Hjärtan kalkylerar sina investeringar på samma sätt, skapas också jämförbarhet mellan de 
olika alternativen. Koller (1999) konstaterar att konsekventa beräkningar krävs för att skapa 
jämförbarhet vilket är en viktig parameter för att rangordna olika investeringsalternativ, 
samtidigt krävs även känslighetsanalyser som beräknar troliga utfall och konsekvenserna av 
dessa. Fem Hjärtan genomför kännslighetsanalyser, dock innehåller dessa inte risken med 
investeringens utfall, eftersom de menar att utfallet garanteras av kontrakten med 
entreprenörerna. Fem Hjärtans bedömningsunderlag kan istället liknas vid vad Marlowe et al. 
(2004) konstaterar, vilket är att prioriteringen kan baseras på andra faktorer än vad Koller (1999) 
presenterar. Nämligen på erfarenhet, uppfyllande av servicemål samt behovets storlek och 
organisationens övergripande mål. Vi ser även att känsligheten mot risken av investeringens 
utfall är mycket liten i detta fall. Dels på grund av företagets goda likviditet men även då utfallet 
garanteras av entreprenören. 
 
Det framgår även att uppföljningar av både budget och investeringens besparing upprättas av 
Fem Hjärtan. Detta bidrar till att de tydligt ser om investeringen nått upp till de förväntningar 
företaget hade innan genomförandet av investeringen. Detta bidrar även till en ökad förståelse för 
de ekonomiska fördelarna med energieffektiviseringsinvesteringar vilket  Hebb et al. (2010) har 
beskrivit som ett hinder. 
 
Investeringskalkylmetod 
För att kalkylera lönsamheten av den planerade investeringen, använder Fem Hjärtan sig av 
återbetalningsmetoden. Genom att få fram återbetalningstiden bedömer de om investeringen ger 
ett acceptabelt resultat eller ej. Resultatet följer dock inget förutbestämt tidskrav från ägarna utan 
är mer flytande vid just energieffektiviseringsåtgärder. Anledningen till den flytande 
återbetalningstiden är för att många av Fem Hjärtans energieffektiviseringsinvesteringar görs 
mer av praktiska skäl för att underlätta förvaltningsarbetet samt att ett bra driftnetto ökar intresset 
vid eventuell försäljning. Sättet som Fem Hjärtan använder återbetalningsmetoden på är enligt 
Brealey et al. (2014) att föredra då de inte riskerar att förkasta investeringar med långsiktig 
lönsamhet som inte når upp till en förutbestämd återbetalningstid. Att använda denna metod på 



43 
 

sättet som Fem Hjärtan gör tillåter därmed investeringar som på sikt kan visa sig vara till stor 
fördel för dem eftersom energieffektiviseringsinvesteringar visar lönsamhet i längden. 

5.2 Wihlborgs Fastigheter AB 
Beslutsprocess 
Vid ett genomförande av en energieffektiviseringsåtgärd i Wihlborgs börjar beslutsprocessen 
med en problemidentifikation, alternativt en möjlighet till energibesparingar. Nästa steg i 
processen sker då underlag tas fram av driftansvarig eller utomstående entreprenörer. Underlaget 
inkluderar investeringen, kostnad och energibesparingen den medför. De olika alternativen 
jämförs sedan med varandra där det alternativ som passar bäst in med befintliga installationer 
samt har bäst besparingskalkyl hamnar högst upp på listan bland investeringsalternativ. Även 
priset spelar roll till viss del, det är dock inte en avgörande faktor då det oftast inte är någon 
avsevärd skillnad alternativen emellan. Detta handlingsalternativ presenteras sedan till 
beslutsfattarna i företaget, vilka är olika beroende på den ekonomiska storleken av investeringen. 
Den ekonomiska storleken på investeringen avgör således hur den kompletta beslutsprocessen 
ser ut. Denna beslutsprocess liknas vid vad Simon (1978) beskriver som den begränsat rationella 
beslutsmodellen. Anledningen till att processen ser ut som den gör kan dels bero på omöjligheten 
med att ta fram samt hantera alla möjliga handlingsalternativ som hade löst problemet och dels 
Wihlborgs begränsade resurser att ta fram fler alternativ då fokus ligger på lönsamheten i 
företaget. 
 
Vidare beskriver D’Arcy vanligheten med att investeringsalternativ förkastas. Det har tagits fram 
flertalet energieffektiviseringsinvesteringar som haft en återbetalningstid på fyra år och längre 
men dessa har inte accepterats. Detta kan bero på aktieägarnas hårt ställda krav på avkastning 
vilket inte tillåter denna återbetalningsperiod. Här ser vi också likheten med den begränsat 
rationella beslutsmodellen som Simon (1978) presenterar, vilken menar att det första alternativet 
som visar ett godtagbart resultat är det som accepteras. Det är alltså långt ifrån alla alternativ 
som nått upp till dessa hårt ställda krav inom Wihlborgs. 
 
Energieffektivisering 
Arbetet med investeringar i energieffektivisering sker löpande inom Wihlborgs. T. D’Arcy 
(personlig kommunikation, 1 April, 2015) påpekar dock svårigheterna med den här typen av 
investeringar eftersom kravet på den korta återbetalningstiden sätter stopp för investeringar som 
annars hade kunnat vara möjliga. Att det finns ekonomiska hinder är även något som Allcott och 
Greensonte (2012) konstaterar i sin studie vilket bekräftar svårigheter med denna typ av 
investering. 
 
T. D’Arcy (personlig kommunikation, 1 April, 2015) påpekar även svårigheten med att göra en 
korrekt mätning av besparingen som investeringen medfört. Detta beror på att det yttre klimatet 
påverkar resultaten avsevärt vilket betyder att en rättvis mätning först blir aktuell efter ett par år 
då ett genomsnittligt förbrukningsvärde kan fastställas. Detta stämmer överens med vad Allcott 
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och Greensonte (2012) och Hebb et al. (2010) konstaterat, vilket är att det är svårt att göra en 
korrekt bedömning gällande den totala ekonomiska effekten av investeringen vilket leder till att 
det finns bristande empiriska bevis kring de ekonomiska fördelarna.  
 
Denna brist på bevis kring de ekonomiska fördelarna kan även styrkas med att det inte 
efterfrågas någon vidare uppföljning av de utförda investeringarna och dess utfall. T. D’Arcy 
(personlig kommunikation, 1 April, 2015) berättar dock att han utför uppföljningar på egen hand 
och att resultatet ofta blir bättre än vad som förväntades. Vi ser här att det finns belägg för 
informationsasymmetri i företaget. Även Allcott och Greenstone (2012) uppmärksammar detta 
då de konstaterar att investeraren kan ha näst intill perfekt information men då förmågan att föra 
vidare denna information till beslutsfattande personer saknas skapas också ett hinder för 
energieffektivisering. Hade istället uppföljningen som utförts av D’Arcy efterfrågats från 
ledningen kanske inställningen till energieffektivisering skiftat till det positiva då företaget hade 
insett fördelen i långsiktig lönsamhet snarare än kortsiktig. Det kan också vara så att 
uppföljningen på övriga investeringar hade visat att lönsamheten bör mätas under tillgångens 
livslängd snarare än återbetalningstid. 
 
Ytterligare ett hinder uppstår då hyreskontrakten mellan Wihlborgs och hyresgästen baseras på 
kallhyra. Genom att fakturera energikostnaden på hyresgästen uppstår det en brist på incitament 
att utföra en energieffektivisering eftersom det då är hyresgästen som får ta del av 
energibesparingen och därmed den ekonomiska fördel som ligger till följd. Problemet med 
delade incitament är något som Boverket (2013) bekräftar som ett hinder för 
energieffektivisering. Denna problematik kan spela extra stor roll i ett företag som Wihlborgs 
eftersom de har en sträng återbetalningstid att följa. Hade varmhyra implementerats i samtliga 
avtal skulle incitamentet för energieffektiva åtgärder troligtvis ökat. 
 
Motiv bakom ett investeringsbeslut 
Det genomgående motivet bakom ett investeringsbeslut i Wihlborgs är att klara 
avkastningskravet från ägarna. Oavsett om det handlar om investeringar som sänker 
energiförbrukningen eller inte, finns ett genomgående krav på lönsamhet i företaget. Ägarna vill 
få en relativt snabb avkastning på sitt kapital vilket bidrar till begränsningen av den 
återbetalningstid som ligger till grund för investeringsbeslutet. Trots detta har Wihlborgs haft ett 
årligt energibesparingsmål att jobba efter vilket har medfört att de optimerat sina fastigheter i 
hög utsträckning. Detta kan liknas vid vad Deegan (2002) konstaterar i sin studie angående 
legitimitet vilket är att ett företag endast existerar i den mån som samhället ser de som legitima. 
Detta sociala kontrakt med allmänheten leder till att företag måste förhålla sig till viktiga frågor 
som berör samhället. Vidare menar Chelli et al. (2014) att det kan vara svårt att finna rätt balans 
mellan aktieägarnas subjektiva värderingar och samhällets allmänna värderingar när det kommer 
till arbetet med sociala och miljömässiga faktorer. Intressekonflikten syns tydligt då aktieägarnas 
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krav på avkastning begränsar Wihlborgs att genomföra energieffektiva investeringar vilka ses 
som åtgärder för att uppnå legitimitet.  
 
Osäkerhetshantering 
När investeringsunderlaget tas fram i beslutsprocessen skickas förfrågningsunderlag ut till 
entreprenörer. Wihlborgs får sedan tillbaka förslag på lösningar, kostnader och vad 
energibesparingen kommer att bli. Med tanke på att underlag skickas ut till flertalet entreprenörer 
minimeras osäkerheten då en jämförelse mellan alternativen är möjlig (Koller, 1999). 
 
Informationsasymmetrin som uppstår då uppföljning av investeringarnas utfall saknas ligger 
även i linje med vad Koller (1999) menar. Att bristen på bevis kring effekterna av 
energieffektiviseringsinvesteringar skapar osäkerhet, vilket i sin tur leder till att företaget måste 
ta hänsyn till risken. Denna risk kan dock vara viktig för Wihlborgs att känna till då de måste 
visa upp tillfredsställande resultat för aktieägarna. 
 
T. D’Arcy (personlig kommunikation, 1 April, 2015) menar att den enda justeringen som görs 
med hänsyn tagen till risken sker innan investeringsalternativen presenteras och då genom att 
han gör ett avdrag på den förväntade energibesparingen samt tillägg på återbetalningstiden. Detta 
görs för att han vill minimera risken för att återbetalningstiden ska bli längre än den som 
presenterats. Koller (1999) menar att alla investeringar innehåller risk i någon form och belyser 
därför vikten av att kunna kalkylera risker samt troliga utfall för att kunna göra alternativen 
jämförbara. Någon kalkyl som visar möjliga utfall eller grundliga analyser görs alltså inte i 
Wihlborgs fall, gällande risken. Marlowe et al. (2004) menar dock att jämförelsen alternativen 
emellan inte behöver baseras på risken utan även utifrån principer som erfarenheter hos den 
ansvarige beslutsfattaren, behovet av investeringen eller organisationens övergripande mål. 
Denna teori stämmer således bättre överens med Wihlborgs förhållningssätt till 
osäkerhetshanteringen.  
 
Investeringskalkylmetod 
Den investeringskalkylmetod som används vid energieffektiviseringsinvesteringar i Wihlborgs är 
återbetalningsmetoden. Enligt T. D’Arcy (personlig kommunikation, 1 April, 2015) är 
återbetalningstiden 3 - 4 år vilket är ett fast krav som tagits fram tillsammans med Wihlborgs 
aktieägare. Det korta kravet på återbetalning grundar sig i att aktieägarna vill få en snabb 
avkastning på sitt kapital. Enligt Brealey et al. (2014) ska investeringar som ligger inom den 
bestämda återbetalningstiden genomföras. Problemet med denna metod är dock att investeringar 
som hade visat lönsamhet på längre sikt förkastas då den inte når upp till kraven. 
 
T. D’Arcy (personlig kommunikation, 1 April, 2015) menar att den korta avbetalningstiden 
försvårar arbetet med energieffektiviseringsåtgärder eftersom dessa vanligtvis kräver en längre 
återbetalningstid. Även Brealey et al. (2014) uppmärksammar detta problem och menar att 
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gränsen för återbetalningstiden måste anpassas till investeringen. Annars riskerar företag att 
endast acceptera de investeringar som har kort livslängd och snabb återbetalningstid snarare än 
de mer långlivade investeringarna som potentiellt sett kan ge en högre vinst.  

5.3 Diligentia 
Beslutsprocess 
Beslutsprocessen i Diligentia startar med en möjlighet att förbättra energieffektiviteten upptäcks 
alternativt att ett problem behöver åtgärdas. Detaljerade underlag tas sedan fram av Arvidsson 
och centrumchefen, tillsammans med externa konsulter. Underlagen ligger sedan till grund för 
det handlingsalternativ som presenteras för den aktuella beslutsfattaren. Vem beslutsfattaren är 
vid olika investeringar beror dock på den ekonomiska storleken. Om underlaget frambringar 
flera handlingsalternativ med tillfredsställande utfall resonerar de inblandade parterna om vilket 
alternativ som bör väljas. Detta tillvägagångssätt liknas vid den modell Simon (1978) tagit fram, 
vilken är den begränsat rationella beslutsmodellen. Liknelsen är tydlig då den begränsat 
rationella modellen tar hänsyn till människans begränsade förmåga att hantera komplexitet och 
osäkerhet vid investeringsbeslut. Att hantera alla möjliga lösningar i teorin är en sak, det är dock 
inte möjligt i praktiken. Modellen påvisar även att det är ett enstaka alternativ som ställs mot det 
aktuella problemet. Det lösningsalternativ som först visar ett tillfredsställande resultat, 
accepteras. Metoden ligger alltså i linje med den beslutsprocess som Arvidsson beskriver. 
 
Energieffektivisering 
Energieffektivisering sker som en löpande aktivitet i förvaltningen av Väla Centrum. Från 
Diligentias ledning finns även klara mål för sänkning av energiförbrukningen, vilket grundar sig 
i att energiförbrukningen är den enskilt största kostnaden i deras fastigheter. F. Arvidsson 
(personlig kommunikation, 1 April 2015) berättar att det alltid går att sänka energiförbrukningen 
men till slut påverkar det kundnöjdheten. För att sänka sin energiförbrukning ytterligare utan att 
påverka kundnöjdheten måste också energieffektiviserande åtgärder komma till stånd. Detta 
konstateras även av Hebb et al. (2010) som menar att energieffektiva investeringar ökar 
kundnöjdheten. Investeringarna som utförs med målet att energieffektivisera för alltså med sig 
både minskade kostnader och en ökad nöjdhet vilket Diligentia verkar tagit fasta på eftersom de 
arbetar utbrett med energieffektiviseringsinvesteringar. 
 
Optimeringen som genomfördes på Väla Centrum skapade möjligheter till en stor och 
priseffektiv energibesparing. Detta konstateras även av Energimyndigheten (2013) som menar att 
optimering av befintliga system har många positiva effekter så som bättre inomhusklimat, bättre 
driftsäkerhet, längre livslängd på de tekniska systemen samt en sänkning av driftskostnader. 
Diligentia är nu i skedet där ytterligare investeringar i de fysiska installationerna krävs för att 
möjliggöra effektivare drift. Dessa investeringar ses dock inte som något hinder för företaget 
utan snarare fördelar med tanke på de positiva effekter dessa för med sig. 
 



47 
 

En parameter som underlättar arbetet med energieffektivisering för Diligentia är att det inte finns 
något fast lönsamhetskrav för den här typen av investeringar. Företaget ser hellre att 
investeringen görs då den är bra för miljön. Investeringarna som genomförs inom 
energieffektivisering visar både en minskad driftkostnad och påverkan på miljön, vilket även 
bekräftas av Hertzsch et al. (2012) som påpekar att det finns åtgärder som kan utföras för att öka 
effektiviteten och därmed minska driftskostnaderna och de negativa miljöeffekterna.  
 
Vidare konstateras att hyreskontrakten i Väla Centrum baseras på att hyresgästen betalar för den 
förbrukade elen som butiken använder varje månad. Detta innebär att Diligentia inte får ta del av 
den positiva effekten en energieffektiviseringsåtgärd kan föra med sig. Problemet med delade 
incitament tar även Boverket (2013) upp som ett hinder för energieffektivisering. Diligentias 
energispartävling leder dock till ett engagemang bland hyresgästerna att spara in på 
förbrukningen så inte onödigt stora summor skickas iväg till energibolagen. Fördelen med detta 
kan vara den uppmärksamhet som följer av ett sådant arrangemang vilket även kan locka kunder 
till fastigheten. 
 
Motiv bakom ett investeringsbeslut 
Enligt F. Arvidsson (personlig kommunikation, 1 April, 2015) är nyckeln till effektiva 
investeringar en god kunskap om fastigheten. Kartläggningen som gjordes visar tydligt hur 
investeringar som gjorts i en del av byggnaden påverkar fastighetens totala funktion. Här visas 
även vikten av kännedom om fastigheten samt komplexiteten som investeringar i fastigheter 
innebär. Vilket också en tidigare studie av Hertzsch et al. (2012) konstaterat som svårigheten vid 
investeringar i fastigheter. Vi ser alltså fördelar i att gå till grunden med vad som ligger bakom 
ett problem, vilket kan leda till att rätt åtgärder genomförs och många onödiga investeringar kan 
undvikas. 
  
Vidare framgår det att Diligentia historiskt sett utfört investeringar med avsaknad av tidigare 
förståelse för hur den nya investeringen påverkar fastigheten. Detta har lett till att många av de 
nyare investeringarna har utförts för att skapa en ökad kontroll av energiförbrukningen i 
fastigheten. F. Arvidsson (personlig kommunikation, 1 April, 2015) påpekar även att det 
genomgående motivet för att genomföra energieffektiviseringsinvesteringar är att sänka 
fastighetens driftskostnader, eftersom energiförbrukningen är den avsevärt största kostnaden för 
Väla Centrum. Den ökade kontrollen och minskade driftkostnaderna kan liknas vid det 
incitament Hertzsch et al. (2012) konstaterar, vilket är ökade driftskostnader. Kontrollen av 
fastigheten menar även Hebb et al. (2010) bidrar till en ökad kundnöjdhet. 
 
Eftersom Väla Centrum är beroende av att kunder kommer in och handlar i de butiker som finns 
inom fastigheten kan även ytterligare motiv till energieffektiviseringsinvesteringar identifieras.  
Deegan (2002) konstaterar ett beslut om att arbeta med miljömässiga frågor kan vara en strategi 
som förbättrar företagets rykte och andras syn på organisationen. Detta påverkar i sin tur 
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företagets legitimitet och överlevnad på marknaden. Detta kan även vara anledningen till att 
Diligentia utför investeringar som paket istället för enskilt. De får då med investeringar som både 
ser bra ut i allmänhetens ögon och når upp till avkastningskravet. 
 
F. Arvidsson (personlig kommunikation, 1 April, 2015) berättar även att investeringar som gjorts 
inom energieffektivisering men som även ökat kontrollen av fastigheten tillåter Diligentia att 
arbeta som säljstöd för butikerna. Genom att justera klimatet i butiken efter ändamålet förbättras 
även butikens förutsättningar till en ökad försäljning. Den ökade försäljningen är även något som 
gynnar Diligentia då det genererar en högre hyresintäkt på grund av den omsättningsklausul som 
finns i avtalen med hyresgästerna. Detta innebär att Diligentia får en viss andel av butikens 
omsättning. 
 
Osäkerhetshantering 
För att få djupare kunskap om fastigheten och dess förbrukning lät Diligentia göra en 
energikartläggning av Väla Centrum. Detta gjordes för att skapa ett godare klimat i hela 
fastigheten samt för att få bättre insikt hur vissa justeringar påverkar andra delar i fastigheten. 
Detta sätt att arbeta på tyder på att osäkerheten som bygger på bristen på kunskap och otillräcklig 
information minskar. 
 
Energikartläggningen resulterade i en energiplan där förslagna åtgärder för en effektivisering av 
energianvändandet presenterades. Dessa handlingsalternativ är framtagna av konsulter som 
Diligentia har nära samarbete med. Detta innebär att riskbedömningen samt rangordning av 
alternativ inte sker av Diligentia utan snarare hos konsulterna som tar fram dem. Denna 
riskbedömning som utförs av konsulterna menar Koller (1999) vara en väldigt viktig parameter 
för att kunna jämföra investeringar mot varandra. 
 
Eftersom det är på konsulternas handlingsalternativ och inrådan som beslut fattas betyder det 
även att deras preferenser implementeras i beslutsprocessen. Det avkastningskrav som finns 
inom Diligentia medför att de alternativ som konsulterna presenterar även måste spegla detta 
krav vilket innebär att även företagets preferenser kopplas in i beslutsfattandet. Detta är något 
som Walls (2005) även ser som fördelaktigt då det skapar förutsättningarna för att företagets 
riskattityd implementeras vid investeringsbeslut. 
 
Den energikartläggning Diligentia låtit utföra agerar även som beslutssupport i beslutsprocessen 
vid en energieffektiviseringsinvestering då de får god insikt i hur de planerade investeringarna 
kommer att påverka andra delar i fastigheten. Detta är något som Walls (2005) också tar fasta på 
och menar att beslutskvaliteten ökar genom att beslutsanalyser görs och bidrar med en ökad 
beslutssupport. De uppföljningar som Diligentia utför bidrar även till en ökad beslutssupport för 
framtida investeringar.  
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Investeringskalkylmetod 
När en energieffektiviseringsinvestering ska utföras på Väla Centrum använder Diligentia sig av 
återbetalningsmetoden. Diligentia har tidigare haft en återbetalningstid på 3 år men detta har 
dock ändrats då långsiktigheten blivit viktig och påverkar deras arbetssätt. Detta betyder att 
Diligentia inte har en fast återbetalningstid för energieffektiviseringsinvesteringar, det viktiga är 
att avkastningskravet uppnås under investeringens livslängd. Detta sätt att arbeta på konstaterar 
Brealey et al. (2014) vara fördelaktigt, eftersom investeringar med lång återbetalningstid som 
annars hade förkastats, accepteras. Funktionaliteten med modellen blir också optimal då 
återbetalningstiden kan justeras så den blir lämplig i förhållande till investeringen. 
 

5.4 Jämförelser  
Beslutsprocessen i samtliga intervjuobjekt liknas vid den begränsat rationella beslutsmodellen 
som Simon (1978) tagit fram. Detta är också den modell som tar hänsyn till komplexiteten och 
människans begränsade förmåga att hantera all åtkomlig information. Det framgår även att 
företagens beslutsprocess ser olika ut beroende på den ekonomiska storleken av investeringen. 
Den utgår dock alltid från ett problem eller en möjlighet till att sänka energiförbrukningen. 
 
Samtliga intervjuobjekt är även överens om att energikostnaden är den största kostnaden i 
kommersiella fastigheter. Där av sker arbetet med energieffektivisering löpande i 
förvaltningsarbetet. Företagen är också överens om att energibesparingen liknas vid att gå 
balansgång. Det går alltid att sänka energiförbrukningen, men tillslut påverkas klimatet i 
fastigheten vilken även kommer påverka hyresgästen. Besparingen får alltså inte ske på 
bekostnad av kundnöjdheten, utan kräver då en investering som gör fastigheten mer 
energieffektiv 
 
Vidare ser vi både likheter och skillnader i motiven bakom energieffektiviseringsinvesteringarna 
i de olika företagen. Gemensamma nämnare är dock för att minska driftkostnader, öka 
kundnöjdheten, förbättra kontrollen av fastigheternas energiförbrukning samt att bevara 
fastighetens värde. Vi ser dock en tydlig skillnad i frågan om lönsamhetskraven på investeringar 
gällande energieffektivisering. Ett av företagen har fasta återbetalningskrav vilket förhindrar att 
vissa investeringar accepteras. De övriga två är mer flexibla och ser andra fördelar med dessa 
åtgärder. Vi kan också konstatera att det sällan är miljön som står i fokus vid 
energieffektiviseringsinvesteringar utan snarare legitimitet. 
 
Vad gäller företagens osäkerhetshantering är denna nästan obefintlig i teoretisk mening. Inga 
kalkyler görs i något av företagen gällande osäkra utfall och risken som kan följas av de olika 
utfallen. Det enda företaget som nämner någon form av osäkerhetsjustering i underlaget är 
Wihlborgs, i form av att driftansvarig sänker utfallet av investeringen något när den presenteras 
för beslutsfattaren. Samtidigt gör de övriga företagen uppföljningar av sina investeringar som 
bidrar till en ökad beslutskvalitet för framtida investeringar.  
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Samtliga intervjuobjekt använder sig av återbetalningsmetoden vid kalkylering av 
energieffektiviseringinvesteringar. Det som skiljer företagen åt är dock hur strängt denna 
kalkylering följs. Ett av företagen följer metoden blint och förkastar alla investeringar som inte 
ligger inom ramen för den bestämda återbetalningstiden. De andra företagen använder metoden 
som en måttstock där de får reda på när investeringen betalar av sig. En anpassning av 
återbetalningstiden görs sedan vilket leder till att investeringar med längre återbetalningstid än 
vad som tidigare skulle varit oacceptabelt, accepteras. 
 

  



51 
 

6 Slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras slutsatser från de tre fallstudier författarna utfört samt förslag till 
vidare forskning. 
 
 
Beslutsprocessen i de tre privata fastighetsbolagen speglar komplexiteten vid 
energieffektiviseringsinvesteringar då beslut fattas på flera olika sätt och i flera nivåer. Det är 
tydligt att beslutsprocessen inte är linjär, även om beslutet alltid börjar med ett problem eller en 
besparingsmöjlighet. Resten av beslutskedjan har däremot inte nödvändigtvis en linjär struktur 
då beslutet redan kan vara fattat innan underlaget tagits fram. Vid mindre investeringar kan 
beslut tas baserat på tidigare erfarenheter eller på grund av att åtgärden är brådskande, vilket då 
förkortar beslutsprocessen avsevärt. Vid större investeringar förlängs däremot processen 
eftersom besluten måste gå igenom fler led inom organisationen innan ett godkännande kommer 
till stånd. Beslutsunderlag kan även tas fram som en efterkonstruktion då investeringen grundar 
sig i ett tydligt behov eller att de tidigare gjort en liknande investering med tillfredsställande 
resultat. 
 
Slutsats 1: Beroende på investeringens ekonomiska storlek tas beslutet i olika nivåer inom 
företagen samt beslutsfattarens tidigare erfarenheter påverkar längden på beslutsprocessen. 
 
Investeringar i energieffektivisering är något som sker löpande i förvaltningen av kommersiella 
fastigheter. Trots att fastighetsbolagen i studien är vinstdrivande och att samtliga menar att 
energiförbrukningen är den största kostnaden i deras kommersiella fastigheter, görs 
energieffektiviseringsinvesteringar i många fall utan investeringsspecifika avkastningskrav. 
Anledningen till det rörliga avkastningskravet från vissa bolag grundar sig dels på investeringens 
livslängd men också på att företagen ser indirekt lönsamhet i dessa investeringar. Förhållandet 
tycks bero på ägarförhållandet i bolagen där aktieägare kan ställa fasta avkastningskrav, medan 
bolag som inte styrs av snabba avkastningskrav kan se långsiktigt på sin investering samt att 
investeringen bidrar till ett ökat värde den dagen en försäljning av fastigheten äger rum.  
 
Slutsats 2: Samtliga företag ställer sig positivt till energieffektiviseringsinvesteringar, men 
avkastningskraven som ställs på de olika företagen påverkar i vilken utsträckning dessa 
investeringar kan genomföras. 
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Fastighetsbolagen är överens om att investeringar i energieffektivisering utförs för att öka 
kontrollen av fastighetens energiförbrukning, öka kundnöjdheten, sänka driftkostnader samt 
bevara värdet i fastigheten. Alla dessa motiv ser vi dock bottnar sig i möjligheten att tjäna 
pengar. Genom en ökad kontroll av fastigheter upptäcks onödig energiförbrukning samt att en 
ökad kundnöjdhet i sitt fastighetsbestånd minskar vakanser och på så sätt tryggas framtida 
intäkter i företaget. Genom dessa investeringar ligger fastighetsbolagen i linje med både 
samhällets värderingar samt står sig mot konkurrerande företag. Detta leder till en stärkt position 
på marknaden vilket även ökar chanserna för framtida positiva kassaflöden. 
 
Slutsats 3: Investeringsar inom energieffektivisering genomförs för att stärka företagens 
position på marknaden och generera ett ständigt flöde av intäkter. 
 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Då denna uppsats utgår från personer i företagen som tar fram underlag till investeringar ser vi 
att det skulle vara intressant att få ledningens perspektiv på beslutsfattandet vi investeringar i 
energieffektivisering. 
 
Då vi ser ett samband mellan aktieägarnas avkastningskrav och en hämmad möjlighet till 
energieffektiviseringsinvesteringar, anser vi att en studie som fokuserar på hur aktieägare 
påverkar aktiebolagens investeringsmöjligheter i energieffektivisering vore intressant. 
 
Eftersom uppsatsens fokus är riktat mot privata fastighetsbolag ser vi att det skulle vara 
intressant att undersöka hur resonemanget kring beslut om energieffektiviseringsinvesteringar ser 
ut i kommunala fastighetsbolag, då dessa sannolikt har ett större socialt ansvar samt andra krav 
på lönsamhet. 
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7 Bilagor 

7.1 Intervjuguide 
I denna intervjuguide presenteras de frågor som ställts till varje intervjuobjekt. Även frågan 
varför/varför inte lades till bakom samtliga frågor. 
 
Om intervjupersonen 

• Befattning i företaget och antal år inom den? 
• Roll i investeringsprocessen? 

 
Beslutsprocessen 

• Hur ser beslutsprocessen ut vid energieffektiviseringsinvesteringar? (steg, inblandade parter, från 
start till mål) 

• Kan du kort beskriva hur ni går tillväga när ni tar fram beslutsunderlag för att fatta ett större 
investeringsbeslut? 

• Hur vanligt är det att man efter man tagit fram beslutsunderlag bestämmer sig för att inte 
genomföra projektet? 

• Vilka kriterier avgör om man genomför en investering eller inte? 
 
Energieffektivisering 

• Hur ser fastighetsbolaget på energieffektiviseringsinvesteringar?  
• Finns energieffektiviseringsinvesteringar med som framtida åtgärder? 
• Vad ser fastighetbolaget för hinder med att energieffektiviseringsinvesteringar? 
• Görs investeringar som inte är direkt lönsamma? 
• Hur ser hyreskontraktet ut i avseendet varmhyra/kallhyra? 

 
Motiv bakom ett investeringsbeslut 

• Vad har initierat ett investeringsbeslut i energieffektivitet? 
• Vilka faktorer påverkar besluten mest? 

 
Osäkerhetshantering 

• Görs känslighetsanalyser vid investeringar? Hur då? 
• Tar man fram flera alternativa beslutsunderlag?  
• Undersöker ni flera olika alternativ till investeringar? 
• Vilka direktiv finns angående riskhantering vid ett investeringsbeslut? 
• Görs uppföljningar av det faktiska utfallet av investeringar? 
• Anser ni att det finns tillräckligt med information på marknaden om 

energieffektiviseringsåtgärder och dess finansiella nytta? 
 
Investeringskalkylmetod 

• Vad använder ni för kalkyler vid beräkningar? 
• Vilka faktorer ingår i kalkylen? 

 
Övrigt 

• Har ni något övrigt att tillägga som vi inte redan belyst? 
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