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Förord 

Föreliggande arbetsnotat utgör slutrapport för forskningsprojektet Flernivåmodell 

för innovativa energisparåtgärder i drift, förvaltning och underhåll av byggnader 

som pågick 2008-2010 på Tema Teknik och social förändring, Linköpings univer-

sitet. Forskningsprojektet har genomförts med hjälp av finansiering från CER-

BOF- Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i byggande och förvaltning och 

genom samfinansiering av fyra samarbetspartners: HSB Östra, Henry Ståhl Fas-

tigheter, Hyresbostäder i Norrköping AB och Klövern AB. Ett särskilt tack riktas 

till våra industriforskare Lars-Erik Hjortstig, Niklas Ahlstedt, Peder Svedsten och 

Stefan Jönsson. Även Jenny Martis från Klövern har medverkat som industrifors-

kare. Tack för er tid och ert engagemang samt många trevliga samtal och bidrag 

till forskningen. Ett tack går även till andra som på olika sätt deltagit och bidragit 

till innehållet i den här rapporten och andra publikationer som är relaterade till 

forskningsprojektet.  

Forskningsprojektet har genomförts i olika delar: den första delen var fyra fallstu-

dier av medverkande företag som resulterade i rapporten När tiden är mogen – 

innovativ energieffektivisering hos fastighetsbolag? – En analys av socio-tekniska 

regimer (Thoresson & Glad 2009) och finns som bok utgiven 2009. Resultaten 

finns även publicerade på engelska i en konferensbok kallad Conference procee-

dings 3rd International Scientific Conference on ―Energy systems with IT‖. Arti-

keln heter “Rules and regimes for energy efficiency work in real estate manage-

ment” (Glad &Thoresson 2009). Resultaten har även presenterats internationellt 

på konferensen First European Conference on Energy Efficiency and Behaviour i 

Maastricht 2009 samt på engelska och svenska på Energitinget i Älvsjö 2010. 

Under 2011 kommer ytterligare minst en publikation som har arbetsnamnet Barri-

ers to and drivers for energy efficiency in Swedish real estate companies och ba-

seras på resultat från en enkätstudie som genomfördes bland ett 100-tal fastighets-

bolag och fokuserade på hinder och drivkrafter för energisparande åtgärder.  

Stora delar av det praktiska arbetet har genomförts av Pol Mag och forskningsas-

sistent Josefin Thoresson som under projektets gång även blev antagen som dok-

torand vid Tema T. Projektledningen vill tacka för alla insatser i samband med 

projektet och ser fram emot framtida samarbeten kring liknande och andra fråge-

ställningar.  

Linköping, december 2010 

Kajsa Ellegård och Wiktoria Glad, projektledare 



4 

 

 

 



5 

 

 

Innehåll 

Sammanfattning ....................................................................................................... 7 

Inledning .................................................................................................................. 9 

Teori och metod ..................................................................................................... 11 

Metoden industriforskare ................................................................................... 15 

Resultat .................................................................................................................. 18 

Delstudie 1: Fyra fallstudier ............................................................................... 18 

Delstudie 2: Jämförande intervjustudie .............................................................. 21 

Delstudie 3: Enkätstudie .................................................................................... 21 

Utvärdering av modellen med industriforskare .................................................. 23 

Slutsatser ................................................................................................................ 27 

Rekommendationer ................................................................................................ 29 

Referenser .............................................................................................................. 31 

 



6 

 

 



7 

 

Sammanfattning 

I projektet har viktiga barriärer och drivkrafter för implementering av tekniskt 

möjliga och samhällsekonomiskt intressanta energisparåtgärder identifierats. De 

viktigaste resultaten visar att det finns strukturer internt inom fastighetsbolagen 

och mellan olika aktörer i branschen som motverkar ett mer innovativt klimat.  

För att arbeta med innovativa energisparåtgärder behövs minst fyra olika kompo-

nenter: kompetens, energisparmål, strategier/handlingsplaner för att nå målen och 

implementering/ansvar för förverkligande. I de företag som undersöktes fanns viss 

kompetens, men inte tillräcklig. Samtliga företag hade energisparmål, men hand-

lingsplaner saknades. Ansvar delegerades, men eftersom planen för att nå målen 

var obefintlig eller hade brister haltade implementeringen. Energisparande hade 

identifierats som viktigt men ett helhetsgrepp kring frågan saknades. En central 

grupp som upplevdes som bromskloss för implementeringen var ekonomerna i 

organisationen. En slutsats är att ekonomerna som arbetar med fastigheter behöver 

utbildning i möjligheter att arbeta långsiktigt med energisparåtgärder och alterna-

tiva ekonomiska kalkyler för att nå målen. En annan grupp som är viktig för att 

mata in innovationer i fastighetsbolagen när egen kompetens saknas är konsultbo-

lagen. Tyvärr upplever inte de tillfrågade fastighetsbolagen att konsulterna tillför 

kunskap och information om nya innovationer utan att de tenderar att hålla sig till 

standardiserade lösningar.  

För de vetenskapliga ändamålen har en flernivåmodell använts och delvis revide-

rats för att passa förhållanden inom svensk fastighetssektor. I den ursprungliga 

modellen läggs fokus på tre nivåer: en övergripande ”landskapsnivå”, en företags- 

och organisationsnivå kallad ”socio-teknisk regimnivå” och en tekniknivå kallad 

”tekniska nischer”. De olika nivåerna hänger samman genom att landskapsnivån 

är svår för enskilda organisationer att påverka medan regimnivån inbegriper orga-

nisationer och teknik som ägs och kontrolleras av organisationen. Teknik och or-

ganisation är sammanvävt och utgör förutsättningarna för att innovationer ska 

kunna få fäste. Det är regimnivån i modellen som den här rapporten huvudsakli-

gen koncentreras till. Slutsatserna i den här rapporten är att det även finns klara 

grupperingar inom regimerna, i subregimer, som påverkar utvecklingen. Inom 

subregimerna finns underregimer som även de påverkar företagens inriktning.  

En innovativ samarbetsmodell mellan universitetet och fastighetsbolag har också 

prövats i projektet. För de fyra fastighetsbolag som medverkat i projektet har en 

”industriforskare” från respektive företag rekryterats för att medverka aktivt i 

forskningsprojektet. Fastighetsbolagen identifierade själva industriforskarna utef-

ter kriteriet att de skulle vara intresserade av forskning. Gruppen LiU-forskare och 
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industriforskare träffades gemensamt en gång i månaden för att rapportera hur 

projektet fortskred samt planera för framtida aktiviteter. Mellan träffarna arbetade 

LiU-forskarna och industriforskarna med uppgifter som antingen var individuella 

eller gemensamma i olika konstellationer. Modellen med industriforskare syftade 

dels till att göra en brygga mellan universitetet och företagen för att motverka kul-

turkrockar och andra hinder för kunskapsöverföring åt båda håll, dels att stärka 

forskargruppen genom fler medlemmar som kan medverka i det vardagliga forsk-

ningsarbetet (forskningsdesign, metodval, datainsamling, analys av data och rap-

portskrivande). Samarbetsmodellen behöver utvecklas för att ytterligare stärka 

banden mellan universitet och företag.  
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Inledning 

Dagens moderna samhälle står inför en mängd utmaningar relaterade till vår 

ohållbara resursanvändning och påföljande negativa miljökonsekvenser. Energi-

användningen för olika funktioner i byggnader är ett område som identifierats 

nationellt och internationellt som angeläget att uppmärksamma och åtgärda. I 

många västländer, inklusive Sverige, står sektorn bostäder och service för drygt 30 

procent av den totala energianvändningen och minst lika stor del av våra koldiox-

idutsläpp. Energianvändning inom bostäder, lokaler och transporter har därför en 

stor potential att kunna minskas och med avseende på koldioxidutsläpp finns åt-

gärder i byggnader och service som både är direkt ekonomiskt och koldioxidspa-

rande samt åtgärder som är i dagsläget är kostsamma men kan spara koldioxidut-

släpp (se diagram 1.) 

 

 

Diagram 1. Kostnader för olika typer av åtgärder för att minska koldioxidutsläpp. 

(Källa McKinsey 2009) 

I diagrammet syns att längst till vänster (åtgärder som har negativa kostnader per 

ton koldioxidekvivalenter) finns en rad byggnadsrelaterade åtgärder: Belysning 

(byte till LED i bostadshus), hushållsapparater, tilläggsisolering i lokaler, hus-
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hållselektronik, värme och varmvatten vid ombyggnation av bostadshus etc. Även 

i diagrammets högra del (åtgärder som i dagsläget kostar för att minska koldiox-

idutsläppen) återfinns några åtgärder som skulle kunna användas i byggnader t ex 

solel och solvärme från koncentrerande solfångare. De här, och andra innovatio-

ner som identifierats av branschorganisationer (Basiri & Forsling 2006), borde 

kunna implementeras i befintligt fastighetsbestånd eftersom de bidrar till att mins-

ka fastighetsbolagen kostnader för värme, varmvatten och el och det skulle inne-

bära nytta för både samhället i stort, med minskad miljöpåverkan, och för fastig-

hetsbolagens kunder som skulle kunna dra nytta av lägre hyror och minskade 

kostnader för egen elanvändning.  

I tillgänglig statistik presenteras byggnadsrelaterad energianvändning som del av 

sektorn bostäder och service. Sektorns relativt stora energianvändning (drygt 30 

%) gör att ägare och förvaltare av byggnader har ett betydande ansvar för att för-

söka minska energianvändningen och relaterad klimatpåverkan. Den svenska re-

geringen satte i sina miljömål upp att fastighetssektorn ska ha minskat sin energi-

användning med 20 procent till år 2020, och med 50 procent till år 2050.  

Positivt är att energianvändningen för uppvärmning har minskat per kvadratmeter, 

men samtidigt har den uppvärmda ytan ökat totalt och vi lever på större och större 

ytor. Medan vissa funktioner i byggnader blir mer energieffektiva ökar använd-

ningen totalt för t ex driftel (till ventilation etc) som i dagsläget utgör mer än 40 

procent av sektorns elanvändning (Energimyndigheten 2010). Naturvårdsverket, 

som följer upp de svenska miljömålen, konstaterar att utvecklingen går åt rätt håll 

men att åtgärder kan behövas för att snabba upp processerna (Nilsson & Lund-

ström 2010). De åtgärder som genomförts på nationell nivå är t ex krav på energi-

deklarationer som innebär att 200 000 byggnader har deklarerats. Energimyndig-

heten har även skrivit avtal med kommuner och landsting, som har stora fastig-

hetsinnehav, om energisparåtaganden. Även sektorns aktörer har tagit ansvar via 

olika organisationer och sammanslutningar som Byggsektorns kretsloppsråd, 

Bygga- Bo-dialogen, och Energialliansen för bebyggelse.  

Medan utvecklingen ser mycket positiv ut för att bryta beroendet av fossila bräns-

len år 2020 och öka andelen förnybara bränslen, har den procentuella minskning-

en av energianvändningen mellan år 1995 och 2005 endast varit mellan 2-7 pro-

cent (Boverket 2007). Ett angeläget område är förvaltningen av byggnader, efter-

som de flesta hus redan finns och större delen av energianvändningen under en 

byggnads livslängd åtgår under driftskedet (Thuvander 2002, Svane 2000).  

I tidigare studier har konstaterats att genomgripande omställningar för energispa-

rande har kunnat genomföras (Glad 2006, Jansson 2010) 
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I maj 2010 kom EU med ett reviderat direktiv kring byggnaders energipresentanda 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU). Enligt direktivet ska alla 

nya byggnader vara nära-nollenergibyggnader senast den 31 december 2020. Det 

innebär konsekvenser för svensk lagstiftning och svenska byggregler (Boverket 

2010). En förändring som handlar om de mer radikala innovationerna som före-

liggande forskning har intresserat sig för är artikel 2.2 om nära-

nollenergibyggnader där definitionen byggnader med mycket hög energiprestanda 

och mycket hög grad energi från förnybara källor ska preciseras för den svenska 

fastighetssektorn.  

 

Teori och metod 

Flernivåmodellen (Rip & Kemp 1998, Geels 2000) har legat till grund för den 

övergripande metoden för forskningsprojektet. Modellen används för att undersö-

ka förutsättningar för mer omfattande systemförändringar s k transitioner. Med 

transition menas övergång eller omställning till någonting nytt. I detta fall syftas 

på den energiomställning som måste genomföras för att nå klimatpolitiska mål 

och energisparmål. Den övre nivån kallar socio-tekniskt landskap (Rip & Kemp 

1998). Metaforen landskap syftar på den materiella basen och den socio-kulturella 

kontexten i samhället. Landskapet är förhållandevis stabilt och trögrörligt, men 

ger förutsättningarna för förändringar på lägre nivåer i samhället. Geels (2005) 

beskriver två typer av förändringar. Den första sker på grund av kulturella, demo-

grafiska eller politiska förändringar och sker relativt långsamt. Den andra är mer 

radikal och är konsekvenser av kriser av olika slag. Vi kan konstatera att det finns 

tydliga signaler om att vi befinner oss både i något som skulle kallas kris, om kli-

matförändringarna får de konsekvenser prognoserna visar, och mer långsamma 

förändringar som kan relateras till t ex globaliseringens konsekvenser. Vi borde 

således göra oss redo för omställningar av de större slagen med avseende på ener-

gi och miljö. Samtidigt har forskning och politik länge varnat för vårt resursut-

nyttjandes negativa konsekvenser, men förutom att vissa resurser blivit dyrare har 

vi inte påverkats så mycket i Sverige. I den här rapporten utgår vi ändå från att 

signaler på en högre nivå kommer att påverka oss att minska vår miljö- och kli-

matpåverkan genom minskad användning av energi. Det socio-tekniska landska-

pet är på något vis givet och undersöktes inte empiriskt i det här forskningsprojek-

tet. Däremot har en enkel kartläggning av rådande förhållanden: befintliga mål, 

politiska beslut på europeisk och nationell nivå samt diskussion om lagar och reg-

ler som gäller skett kontinuerligt mellan deltagarna i projektet: Hur fungerar ener-
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gideklarationerna i praktiken? Hur ska energisparmålen implementeras på lokal 

nivå? 

Modellens lägsta nivå har i viss utsträckning undersökts empiriskt. På den här 

nivån finns tekniska innovationer som utvecklats i olika nischer och som när de är 

mogna att introduceras på marknaden är ekonomiskt och tekniskt konkurrenskraf-

tiga. Det är således inte fråga om uppfinningar utan innovationer är per definition 

produkter och tjänster som är redo för marknader. Den här forskningen intresserar 

sig för innovationer eftersom det visat sig att det finns trögheter i fastighetssektorn 

som motverkar implementeringen och användningen av innovationer som borde 

vara både tekniskt möjliga och ekonomiskt gynnsamma för företagen. Mellan den 

lägsta och mellersta nivån i modellen kan möjlighetsutrymmen skapas, men hur 

detta sker har inte utvecklats teoretiskt utan måste bli föremål för empiriska un-

dersökningar. I forskningsprojektet har det varit en uppgift för de deltagande före-

tagens representanter att undersöka möjliga innovationer för energisparande. Tan-

ken var att olika branschtidskrifter och organ skulle kunna vara källa till inspira-

tion för att finna dessa innovationer. Efter en testperiod ändrade vi emellertid me-

tod och testade att finna innovationer på ett mer handgripligt sätt: genom exkur-

sioner. Det fungerade bättre och en rad olika innovationer beskådades och grans-

kades på plats under 8 olika studiebesök i Stockholm, Göteborg och Malmö. Till-

vägagångssättet bekräftade tidigare forskningsresultat kring lärande inom bygg- 

och fastighetssektorn där konkreta egna upplevelser har påverkan på vad profes-

sionella lär sig (Glad 2006).  

I fokus för undersökningarna har modellens mellersta nivå varit: den socio-

tekniska regimen, som empiriskt undersökts bland svenska fastighetsbolag. Den 

socio-tekniska regimen inbegriper ett verksamhetsområdes tekniska och sociala 

förutsättningar för förändringar i den fysiska och organisatoriska miljön. En ut-

vidgning har dessutom gjorts i och med att kunderna numer inkluderas i begreppet 

(Geels 2005). I vår empiriska undersökning har emellertid den professionella or-

ganisationen utgjort vårt studieobjekt. Spåras begreppet bakåt hör det hemma i 

evolutionär ekonomisk teori där fokus är på komplexa relationer mellan organisa-

tion, produktion och innovationer (Nelson & Winter 1982). Ett problem är att fo-

kus främst varit kognitiva egenskaper hos ingenjörerna medan omgivningen har 

uteslutits från begreppet (Hughes 1983). Senare utvecklades begreppet med kriti-

ken i åtanke och följande definition etablerades (Kemp 1994):  

[…] ett komplex av vetenskaplig kunskap, ingenjörspraktiker, tekni-

ker för produktionsprocesser, produktkarakteristika, användarprakti-
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ker, färdigheter och procedurer, och institutioner och infrastruktur 

som tillsammans utgör teknologins helhet. 

I en senare definition skedde en förskjutning mot att mer betona den tekniska re-

gimens inneboende grammatik och regler (Rip & Kemp 1998) Syftet med denna 

nya definition var att visa på aktörernas relativa handlingsfrihet inom ramen för 

vissa strukturer inom regimen.  

I ytterligare senare forskning om regimer visas hur svårt det är att ändra riktning 

från en inslagen väg och därmed blir utrymmet för mer radikala innovationer litet 

(Raven & Verbong 2004). Olika delar av regimen drar åt samma håll och ett fe-

nomen liknande ”momentum” (Hughes 1983) uppstår. När utbyggnadshastigheten 

uppnått en viss fart finns en tendens att det ”bara rullar på”.  För att kunna förstå 

förutsättningarna för att implementera radikala innovationer kan regler inom och 

mellan de olika delarna av regimen undersökas (Raven & Verbong 2004). De oli-

ka regler som kan studeras är (Geels 2004): formella/reglerande, normativa och 

kognitiva. En formell/ordnande regel kan inom regimen t ex vara vilka tekniska 

standarder som förekommer och vilka funktionskrav som finns på produkter och 

installationer. En normativ regel inom samma regim kan vara företagets självbild 

och hierarkiska strukturer i organisationen. En kognitiv kan vara vilka rutiner som 

präglar vardagen och vilka problemlösningsstrategier företaget har.  

Tidigare studier visar att hanteringen av olika frågor i de professionella organisa-

tionerna i svensk bygg- och fastighetssektor präglas av en nationell kultur (Bröch-

ner et al 2002). Det som är utmärkande för kulturen är t ex korta avstånd mellan 

anställda och beslutsfattare, vilket innebär att organisationerna är förhållandevis 

platta och hierarkier uppskattas inte bl a på grund av ett allmänt jämlikhetssträ-

vande nationellt. Arbetet bygger också på få kontrollmekanismer mellan olika 

anställda inom och mellan företagen och samarbeten har ofta en informell karak-

tär. Samtidigt är få anställda eller organisationerna som helhet benägna att ta ris-

ker och de undviker gärna osäkerheter då det är möjligt.  

De teoretiska förutsättningarna har påverkat forskningsdesignen av projektet. 

Inom ramen för forskningsprojektet har den övergripande makronivån och de tek-

niska innovationerna på mikronivå varit givna och endast kartlagts empiriskt. 

Däremot har inga analyser genomförts utan de har koncentrerats på mesonivå: den 

socio-tekniska regimen och de organisatoriska och tekniska förutsättningarna. 

Regimen har undersökts empiriskt genom framför allt intervjuer och därefter ana-

lyserats med hjälp av begrepp från flernivåmodellen och särskilt sådant som häm-

tats från utvecklingen av regimbegreppet. Tidigare har regimbegreppet brutits ned 

till olika subregimer: teknisk regim, socio-kulturell regim, användare-
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/marknadsregim, policyregim och vetenskaplig regim. Den socio-tekniska regi-

men i stort ska tillhandahålla ett samhälleligt behov och subregimerna kan dra åt 

samma håll (med risk för momentum) eller dra åt olika håll (med risk för splitt-

ring).  

Tre olika delstudier har genomförts i forskningsprojektet. Den första delstudien 

syftade till att undersöka den socio-tekniska regimen och de olika ingående subre-

gimerna med avseende på införandet av mer radikala innovationer för energieffek-

tivisering. Studien genomfördes som fyra fallstudier av fyra olika typer av fastig-

hetsbolag: ett kommunalt bostadsbolag, en kooperativ medlemsorganisation, ett 

privat familjeägt fastighetsbolag och ett aktiebolag med framförallt kommersiella 

lokaler. Valet av objekt för fallstudierna utgjordes av de samarbetspartner som 

tillsammans med Linköpings universitet och Tema Teknik och social förändring 

ansökte om forskningsmedel för att gemensamt undersöka energisparmöjligheter 

fastighetsbolag. Medverkande företag var: Hyresbostäder i Norrköping AB, Henry 

Ståhl Fastigheter, HSB Östra och Klövern AB. Olika aktörer och central teknik 

identifierades inom respektive fallstudie och individuella semistrukturerade inter-

vjuer genomfördes med dessa aktörer. Aktörerna representerade olika yrkeskate-

gorier i de fyra olika organisationerna och svarade på frågor om möjligheterna att 

energieffektivisera i fastigheterna ur deras perspektiv.  

Den andra delstudien innebar att 1-3 företag som kan sägas tillhöra samma kate-

gori fastighetsbolag som varje fallstudie identifierades och en representant inter-

vjuades från varje sådant företag. De företag som valdes ut var för kommunala 

bostadsbolag: AB Stångåstaden, Gårdstensbostäder och Malmö kommunala bo-

stadsbolag; för kooperativ medlemsorganisationer intervjuades HSB Norr och 

Riksbyggen. Som representanter för familjeägda privata företag valdes: Lund-

bergs, Magnentus och Einar Mattsson. För ett privatägt bolag med inriktning på 

kommersiella lokaler valdes Center Management. Syftet med denna delstudie var 

att bredda kunskapen från de initiala fallstudierna och kunna jämföra fallstudiefö-

retagen med några referensföretag.  

I den tredje delstudien plockade vi upp teman från intervjustudien för att under-

söka drivkrafter och hinder för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som 

anses vara tekniskt och ekonomiskt möjliga. Frågorna ställdes till 120 olika fas-

tighetsbolag (återigen med representanter från den fyra kategorierna som identifie-

rades tidigare). Formen för datainsamling var en webbenkät i det webbaserade 

enkätverktyget Webropol. Identifieringen av relevanta representanter för företa-

gen identifierades med hjälp av våra samarbetspartners och ett mejl med en länk 

till enkäten skickades till personernas e-post på arbetet. På de 120 utskicken sva-
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rade 63 personer från 62 olika företag. Ungefär en tredjedel (36 %) som svarade 

arbetade på ett kommunalt bostadsbolag. Ungefär en fjärdedel, (24 %), arbetade 

för en kooperativ medlemsorganisation och ungefär 7 % arbetade på ett familjeägt 

fastighetsbolag. Närmare 31 % arbetade för fastighetsbolag med olika aktieägare 

och drygt fyra procent kom från ett fastighetsbolag ägt av svenska staten. I enkä-

ten efterfrågades flera olika bakgrundsfaktorer (storlek på organisationen, energi-

sparmål, vilken teknik som används i dag), samt hur företaget förhåller sig till 

olika möjliga tekniker. En stor del av enkäten ägnades åt frågor om vilka drivkraf-

ter och hinder som upplevs för att genomföra olika åtgärder. Svaren från enkäten 

har bland annat analyserats i förhållande till det EU-direktiv om byggnaders ener-

giprestanda som kom i maj 2010 och där det bland annats slås fast att senast 2020 

ska alla nya byggnader vara nära-nollenergihus (Boverket 2010). Vilken bered-

skap verkar fastighetsbolagen ha för de nya reglerna? 

Metoden industriforskare 

För att utveckla samarbetet och integrera forskning med praktik implementerades 

en idé om industriforskare. Tidigare har ett ”glapp” mellan forskare och praktiker 

identifierats och det behövs någonting för att överbrygga mellan de två olika värl-

darna och öka förståelsen för olika villkor i varandras verksamheter (Energiallian-

sen 2006). Genom att varje samarbetsföretag utsåg en industriforskare som skulle 

delta aktivt i det vardagliga forskningsarbetet skulle vi kunna arbeta med att lära 

känna varandras verksamheter och förutsättningar. Dessutom var tanken att forsk-

ningsresultat från våra egna och våra kollegors forskning skulle kunna få ingångar 

till fastighetsbolagens verksamheter utan att behöva ta omvägar via branschorgan 

eller –tidskrifter. Forskarkontakterna i LiU-forskarnas nätverk skulle kunna ingå 

även i fastighetsbolagens nätverk och därmed främja utbytet mellan akademi och 

praktik.  

Det blev våra fyra samarbetspartners som var och en fick utse en industriforskare 

från sin egen organisation. De krav universitetet ställde på industriforskaren var 

för det första att det skulle vara en person som hade intresse för forskning och 

skulle kunna tänka sig att lära sig mer om att bedriva forskning. För det andra 

krävdes att personen skulle kunna avsätta en del av sin arbetstid för projektet, vil-

ket även skulle utgöra en stor del av samfinansieringen av hela forskningsprojek-

tet. Processen för att utse industriforskarna skötte de fyra företagen själva, men 

förutsättningarna kom att se olika ut med avseende på framför allt det andra kra-

vet. Den förutsättningen påverkade också möjligheten att implementera våra ge-

mensamma resultat i respektive organisation.  
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Likt de flesta samarbeten kan det vara en fördel att deltagarna känner varandra 

och kan prata relativt öppet med varandra. För det här projektet identifierades 

kännedom om varandra och varandras organisationer som en förutsättning för att 

etablera tillit. Särskilt då en förändring ska åstadkommas är tillit en viktig ingredi-

ens. Vi arbetade med tre delar för att åstadkomma tillit: öppenhet, kontinuitet och 

gemensamma upplevelser. Vi ingick ett informellt kontrakt i gruppen att vi skulle 

kunna prata öppet om våra verksamheter, men att känslig information skulle stan-

na inom gruppen. Vi hade regelbundna möten för att åstadkomma kontinuitet i 

vårt samarbete. En gång per månad träffades projektledaren från Linköpings uni-

versitet och de fyra industriforskarna. Platsen för mötena skiftade mellan Linkö-

pings universitets lokaler (Campus Valla i Linköping och Campus Norrköping) 

och konferensrum på respektive företag. Från universitetet bjöd vi också ofta in 

forskare till månadsmötena för att de skulle presentera sin forskning och sprida 

relevanta resultat från olika forskningsprojekt. De övergripande idéerna med 

forskningspresentationerna var dels att knyta kontakter mellan företagen och fors-

karna för att motståndet mot att ta hjälp av varandra i framtiden skulle minska, 

dels att viktig kunskap skulle få en kanal direkt till företagens vardagliga verk-

samhet. Under de två år som forskningsprojektet varade träffade industriforskarna 

förutom medverkande professor Kajsa Ellegård, fil dr Wiktoria Glad och pol mag 

Josefin Thoresson (doktorand) dessutom professor Björn Karlsson, docent Jenny 

Palm, docent Mats Bladh, fil dr Per Gyberg, tek dr Patrik Rohdin, M A Helena 

Karresand (doktorand) och M Sc Andreas Molin (doktorand).  

Under projektets tredje månad testade vi att genomföra ett studiebesök för att få 

en gemensam upplevelse. Besöket gjordes i Stångåstadens (Linköpings allmän-

nyttiga bostadsbolag) nybyggda passivhus i Lambohov. Under forskningsprojek-

tets andra år skulle arbetet fokuseras på att konkretisera forskningsresultaten och 

upprätta handlingsplaner för respektive företag. För att få inspiration till denna 

konkretisering genomfördes tre studieresor till Stockholm, Malmö och Göteborg. 

Programmen för studieresorna gjordes gemensamt av projektledningen och indu-

striforskarna, med värdefullt bidrag från Bygga-Bo-dialogens förteckning över 39 

Goda Exempel. I Stockholm besökte vi Signalisten i Solna för att lära mer om 

deras arbete med energieffektiviseringar i befintliga byggnader. Arbetet hade ini-

tierats av Systembolagets förre driftansvarige som hade åstadkommit substantiella 

förbättringar och stora energibesparingar. Det andra besöket gick till Vasakronans 

flaggskeppshus Vasagatan 7 i Stockholm. I januari 2010 åkte gruppen till Skåne 

där vi besökte Sveriges första plusenergihus Villa Åkarp samt Västra Hamnen och 

HSB:s Turning Torso i Malmö. I juni 2010 gjordes en resa västerut där vi besökte 

bostadsområdet Brogården i Alingsås där renovering till passivhusstandard sker. I 

Göteborg besökte vi Egnahemsbolaget som var de första som byggde passivhus i 
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Sverige och Älvstranden Utveckling som bland annat står bakom Hamnhuset, ett 

av Sveriges första passivhus i flerbostadsform och som med sina 116 lägenheter 

även är Sveriges största passivhus. Dessutom bygger Älvstranden utveckling ett 

av Sveriges första Green Building-märkta kontorshus i Lindholmen Science Park. 

Båda dessa byggnader besöktes och granskades av industriforskare och LiU-

forskare. I slutet på projekttiden genomfördes också ett lokalt studiebesök hos 

doktorand Andreas Molin som renoverar sitt 1970-talshus på fastigheten Finnäng-

en, Ljungsbro till ett energineutralt boende (http://www.ppam.se/blog/).  
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Resultat  

Här följer resultat från de 3 delstudierna som forskningsprojektet bestod av. Del-

studie 1 var fyra fallstudier i fyra olika fastighetsbolag som jämfördes med var-

andra där det var relevant. I delstudie 2 jämfördes fallstudierna med andra fastig-

hetsbolag med närliggande verksamhet för att sätta fallstudierna i ett samman-

hang. I delstudie 3 utvidgades undersökningsområdet ytterligare där resultat från 

delstudie 1 och 2 utgjorde grunden för en enkät som skickades ut till personer på 

liknande positioner som våra industriforskare men i andra organisationerna. Detta 

för att kunna få ett bredare underlag för jämförelse. Den sista delstudien hämtade 

också inspiration från ett teoretiskt ramverk om hinder, här kallad hinderteori för 

att genomföra tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga energisparåtgärder. De tre 

delstudierna kan ses som expanderande från del 1 med fyra företag, till del 2 med 

13 företag och del 3 med 63 företag (120 utskick).  

Delstudie 1: Fyra fallstudier 

Energi- och miljöfrågor var relativt högt prioriterade frågor i samtliga fallstudiefö-

retag. Särskilt det allmännyttiga bolaget Hyresbostäder i Norrköping och med-

lemsorganisationen HSB Östra beskrev energi- och koldioxidsparmål som vik-

tiga styrmedel för hur organisationerna ska handla den närmaste framtiden. Må-

len kom ”uppifrån” antingen från moderorganisationen i Stockholm (i fallet HSB 

Östra) eller från ägarna (Norrköpings kommun i fallet Hyresbostäder). Även för 

företaget Klövern kom energisparmål från centralt håll och formulerades som att 

det gällde besparingar på värmekostnader. För Hyresbostäders och HSB Östras 

del gällde energibesparingarna olika former av energi (främst el och fjärrvärme), 

medan det för Klöverns del handlade om en del som de själva hade relativt myck-

et kontroll över. De två förstnämnda hade dessutom mycket höga målsättningar 

som under intervjuerna upplevdes som omöjliga att nå med nuvarande resurser. 

Henry Ståhl fastigheter hade också uppsatta energisparmål, men de var framtagna 

med ett underifrånperspektiv där anställda med god kännedom om de tekniska 

systemen hade gjort en uppskattning om vad som var rimligt och möjligt att kunna 

åstadkomma. De olika målen var vid tidpunkten för undersökningen (Våren 2009) 

följande:  

 Hyresbostäder i Norrköping AB. spara 50 % energi till år 2030. 

 HSB Östra: minska koldioxidutsläppen med 50 % till år 2023.  

 Henry Ståhl Fastigheter AB: inga specifika övergripande energisparmål.  

 Klövern AB: spara 20 % av värmekostnaderna till år 2012.  
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Hyresbostäder och HSB visade i intervjuerna att de hade insikten att för att nå 

målen krävdes ett sociotekniskt förhållningssätt till energisparande. Det innebar 

att företagen ville arbeta både med tekniska åtgärder och människors användning 

av energi, som de ofta refererade till som ”beteenden”. I de andra organisationerna 

uppvisades en syn på energisystemen som uppdelade mellan dels den tekniska 

sidan (ofta inklusive den egna kompetensen) och brukarna (deras kunder eller 

hyresgäster). Att ställa krav på sina kunder eller hyresgäster var svårt och ingen-

ting företagen arbetade aktivt med i dagsläget.  

För att nå målen krävs minst tre saker i de olika organisationerna: kontroll på 

befintligt system och energianvändning (statistik), handlingsplaner med åt-

gärder samt uppföljning av statistik. En paradox upptäcktes i jämförelsen mel-

lan de fyra företag då det visade sig att företag med tydligast och högst ställda mål 

saknade i ett fall alla tre och i det andra fallet de två senare delarna. Närmast an-

svariga hade dock förstått problemet och uttryckte sin frustration över situationen. 

Under forskningsprojektets gång åtgärdades en del, t ex att få koll på energian-

vändningen. Handlingsplaner togs fram under workshopar i forskningsprojektet 

och beskrivs nedan:  

 

Handlingsplan för HSB Östras energispararbete:  

Mål: Sänka CO2 ekvivalenter (styrelsebeslut och avtal med riksorganisationen)  

 

 - Modernare teknik? (ej ny teknik, men modernare – bättre styrgrejor) 

– (kontinuerligt arbete) 

 - Anställa energitekniker (vill sätta fokus på energi och klimat) (lyfta upp gub-

barna, tidigare utbildningar gavs till fastighetsskötare men få intresserade och 

intresset dör ut. Varför? Pga intresset inte tas tillvara eller mobbas av kollegor?) 

Sedan får skruvmänniskor köpas.  

- Steg för steg-minskning: Co2 ekvivalenter 20 % 2012, 40 % 2020, 50 % 2023 

(från 2008 års nivå) 

 - Fler mål kommer att sättas upp: Statistik leder fram till att kåkar identifieras 

och sådant den nyanställde ska jobba med.  

Sänkt CO2 = Sänkt Energi 
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Handlingsplan för Klöverns energispararbete:  

Mål: Sänka värmeförbrukningen mellan 2008-2012 med 20 % 

 - Dataövervakning till flertalet av våra fastigheter 

 - Optimera befintliga system 

 - Utbildning av husansvariga i energifrågor/optimering. I person på varje enhet 

som ansvarar för energi/miljö.  

 - Utbildning för att lära sig de datoriserade systemen (de husansvariga som var 

intresserade av datoriseringen fick ansvar för de hus som var uppkopplade).  

 - Utbildning (Klövernakademin – intern skola – driftteknikerutbildning för fastig-

hetstekniker ) 

 - Praktiska arbetet (kartlägga fastigheter) (har inte lagt så mycket krut på att ta 

fram vad ska vi prioritera, men tiden saknas) 

 - Åtgärdsförslag/konkreta mål (e-deklarationerna kan vara en faktor) 

 - Kostnadsbedömningar/budget för åtgärder 

 - Uppföljning/reflektion = resultat.  

 

Handlingsplan för Henry Ståhl Fastigheter 

Mål: Få ned media: Uppvärmning 6 %, El 3 %. Vatten 12 % (2012) (excelark 

med befintliga fastigheter och ser hur mycket som kan sparas och investeras) 

 - Vilka ekonomiska förutsättningar vi har (och få budget till åtgärder) 

 - Höja kompetensen i företaget (alla i led från botten till toppen) 

 - Få det befintliga att fungera optimalt (driftoptimering) 

 - Måste ha bra statistik 

 - Ha bra nätverk för ny teknik  
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Delstudie 2: Jämförande intervjustudie 

I den jämförande studien presenteras resultat från totalt 13 olika företag varav 4 

utgör de fyra fallstudieföretagen. De övriga 9 företagen eller medlemsorganisatio-

nerna har identifierats som intressanta jämförelseobjekt av industriforskarna. Ge-

nerellt kunde vi konstatera att de fyra fallstudieföretagen låg i framkanten, jämfört 

med de 9 referensföretagen, när det gällde öppenhet för nyheter och de hade hand-

lingsberedskap för att genomföra förändringar för att spara energi.  

Det som tydligt framkom i jämförelsen var att fastighetsbolagen upplevde att ef-

terfrågan från kunderna på energisparande saknades. För en investering stod kan-

ske valet mellan en ”energioptimering” och en ”hyresgästanpassning” och då val-

de ofta fastighetsbolagen det senare eftersom det skulle uppskattas mer av hyres-

gästerna. Gemensamt för samtliga bolag var även att de hade ett långsiktigt ägan-

de och det ansågs vara en slags garant för att investeringar i energieffektivise-

ringsåtgärder skulle göras,  

Fastighetsbolagen bedömde generellt att kunskapen och kompetensen om energi-

effektivisering och energisparåtgärder var låg inom det egna företaget.  

Delstudie 3: Enkätstudie 

Baserat på resultat från delstudierna 1 och 2 formulerades en enkät för att bredda 

resultaten från intervjuerna. Syftet med enkäten var även att få underlag för en 

analys av hinder och drivkrafter för att genomföra olika åtgärder i fastighetsbo-

lag. Tidigare studier har visat på hur ett tvärvetenskapligt teoretiskt ramverk har 

kunnat appliceras på enkätstudier i svensk industri och kunnat visa på intressanta 

resultat, bl a att kostnaden eller risken för produktionsstopp eller andra problem i 

produktionen var ett hinder (Rohdin & Thollander 2006). Andra stora hinder upp-

levdes vara tidsbrist eller att andra saker prioriteras samt att information om den 

energisparande utrustningen inte fanns lättillgänglig. Ytterligare hinder var att 

andra investeringar prioriterades, att energiförbrukningen inte mättes på tillräck-

ligt låg nivå och att ”split incentives” upplevdes som problem. Drivkrafter i denna 

tidigare studie var framför allt stigande energipriser. Eldsjälar i organisationen 

fördes också fram som ett skäl till att företaget övervägde att investera i kostnads-

effektiva energisparande åtgärder, men dessa eldsjälar behöver ha större makt i 

beslutsprocesserna kring investeringarna visar den här undersökningen. Ett intres-

sant resultat från Rohdin och Thollanders studie (2006) är att företag som har ett 

miljöledningssystem verkar inte vara mer benägna att energieffektivisera än andra 

företag. En implikation för utformningen av styrmedel är att informationen inom 



22 

 

energieffektiviseringsområdet verkar vara otillräcklig eller felaktigt utformad för 

att företag ska kunna fatta informerade beslut om investeringar. Det gäller både 

potentialen för olika installationer och energieffektiviseringsåtgärder i allmänhet. 

Andra implikationer för att stat och myndigheter ska utforma styrmedel som kan 

öka graden av energieffektiviseringar är behovet av att energimätare sätt in på fler 

ställen och att de som betalar investeringar får nytta av detta. Ofta är det hyresgäs-

ten i en lokal som får lägre kostnader när fastighetsägaren gör investeringar. Ytter-

ligare ett problem som upplevdes var medarbetarnas brist på medvetenhet om 

energieffektiviseringar. Rohdin och Thollander (2006) konstaterade även att det 

fanns en oligopolsituation på marknaden för maskinparker för industrin. Det kan 

också vara skäl till statliga interveneringar. Slutligen noterade Rohdin och Thol-

lander att det saknades studier inom icke-energieffektiva verksamheter. Det är 

någonting som föreliggande rapport uppmärksammar i vår enkätstudie om fastig-

hetsförvaltning. Även om byggnader står för en stor del av den totala energian-

vändningen, närmare 40 procent, är andelen utspridd på många och olika byggna-

der.  

Som beskrivits ovan (kapitlet Teori och metod) skickade vi ut 120 webbenkäter 

och 63 svar inkom efter två påminnelser. Svarsfrekvensen var således 52, 5 %. 

Studien genomfördes i februari år 2009. De viktigaste resultaten visar att för att 

kunna implementera mer radikala innovationer för att spara energi uppgav re-

spondenterna följande drivkrafter:  

1. Stöd från högsta ledningen 

2. Visa på kostnadsbesparingarna 

3. Ta vara på eldsjälarna i organisationerna 

4. Formulera långsiktiga energisparstrategier 

5. Lyssna på hot om högre energipriser 

Resultaten liknar i flera avseenden resultaten från Rohdin och Thollanders (2006) 

studie som också visade att det finns behov av att kunna tydiggöra de besparingar 

som en åtgärd och investering kan åstadkomma. I dag saknas tillräcklig informa-

tion för att kunna göra det. Eldsjälarna anses spela en viktig roll, men kommer 

inte fram tillräckligt varken i de energieffektiva industriföretagen eller hos de fas-

tighetsbolag som vi undersökte i vår enkätstudie. De förväntade högre energipri-

serna borde spela en roll, menar personal i båda undersökningarna. Det som skil-

jer vår undersökning från tidigare resultat är att fastighetsbolaget efterfrågar stöd 

från högsta ledningen. Det finns flera olika möjliga tolkningar av att det här resul-



23 

 

tatet i vår undersökning. Det kan bero på att fastighetsbolagen är mer hierarkiskt 

organiserade och därmed får personal på lägre nivåer mindre handlingsutrymme. 

En alternativ tolkning är att fastighetsbolagens personal vill att beslut ska vara 

förankrade i övre delen av organisationen. I Rhodin och Thollanders studie visade 

sig inte befintliga miljöledningssystem ha betydelse för implementeringen av 

energieffektiviseringsåtgärder. I vår studie av fastighetsbolagen ansåg responden-

terna att långsiktiga energisparmål var ganska betydelsefulla för implementering-

en. En orsak till skillnaden kan vara att energianvändningen anses vara nära kopp-

lad till kärnverksamheten: förvaltning av fastigheter medan den energiintensiva 

industrin har annan kärnverksamhet.  

I undersökningen frågade vi även efter vilka hinder som representanterna för fas-

tighetsbolagen upplevde. I samarbetet med de fyra fastighetsbolagen i Norrköping 

formulerade vi utifrån hindren rekommendationer till dessa företag och andra:  

1. Energisparande måste prioriteras – ge ansvariga mer tid för dessa uppgif-

ter! 

2. Fler i organisationen måste få ansvar för energisparande – bredda organi-

sationen! 

3. Sätt press på fjärrvärmebolagen och ifrågasätt deras prissättning! 

4. Intressera era hyresgäster/kunder för energisparande! Efterfrågan borde 

styra utbudet, men hur ska kunden veta vad som kan efterfrågas? 

5. Ni som kund bör efterfråga teknik som passar er organisation och era fas-

tigheter.  

Utvärdering av modellen med industriforskare 

Forskningsprojektet syftade bland annat till att överbrygga det ”glapp” som identi-

fierats mellan akademin och företagen. Den bästa bryggan visade sig vara studie-

besöken. De företag och byggnader som besöktes blev någonting konkret som 

båda parter hade upplevt och kunde samtala om så båda förstod. Industriforskarna 

hade även varit delaktiga i att välja ut objekten som skulle besökas och kände 

därmed att det var på deras initiativ. En faktor som inte ska förringas i samman-

hanget är betydelsen av att som grupp åka i väg någonstans och umgås för att lära 

känna varandra. De studiebesök som låg lite längre bort och som krävde övernatt-

ning hade med fördel kunnat inleda forskningsprojektet och kunnat vara en ut-

gångspunkt för det fortsatta arbetet. Nu fungerade de främst som en ”utlösare” för 

att industriforskarna skulle föra tillbaka idéer till sina företag. En direkt effekt av 
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studiebesöken och ett exempel på att de fungerade som utlösare var att ett bygg-

projekt fick en inriktning mot passivhus efter studiebesöket i Västsverige och att 

industriforskaren kände att det gick att sätta press på entreprenörerna i Östsverige 

med hänvisning vad som tidigare hade genomförts i väst.  

En annan direkt effekt, och där industriforskarnas utvidgade kontaktnät var en 

viktig bidragande orsak, var ansökan om sollcellsbidrag. Industriforskarna hade 

lättare att kommunicera med LiU-forskare med liknande bakgrund som de själva, 

d v s tekniker eller ingenjörer. Därför visade det sig vara värdefullt att industri-

forskarna fick kontakt med våra forskarkollegor på Linköpings Tekniska högskola 

som delade intressen för tekniken. De tvärvetenskapliga forskarna från Tema fick 

ta på sig rollen som de som ständigt påminde om människorna: brukarna och or-

ganisationerna och sociala delar. Tillsammans planterade vi ett frö om att betrakta 

all teknik som delar i socio-tekniska system och människor är delar av detta sy-

stem som ständigt påverkar utformning och användning och därmed energian-

vändning. När människor vägs in i systemen blir förhållandena mer komplexa och 

tekniken mindre förutsägbar och det gör att det ligger nära till hands att helt enkelt 

exkludera människor när systemens effektivitet, t ex när det rör energi, ska värde-

ras.  

Behoven av mycket konkreta resultat som direkt kunde implementeras i samar-

betsföretagens organisationer var svårare att tillgodose. Modellen för genomfö-

randet av workshopar som skulle sprida resultaten behövde revideras eftersom 

industriforskarna inte upplevde att resultaten från forskningsprojektet i sig skulle 

väcka tillräckligt intresse i företagen. Workshopar genomfördes istället med indu-

striforskarna som representanter för respektive företag och vi diskuterade mellan 

företagen hur implementeringen skulle kunna formuleras i konkreta handlingspla-

ner. Förväntningarna på att universitetet skulle kunna leverera resultat som företa-

gen själva skulle kunna använda direkt i sin verksamhet utgjorde ett hinder under 

hela forskningsprojektet och hade behövt diskuteras ordentligt inledningsvis (vad 

är universitetets roll och vad skiljer oss från konsulter) och därefter kontinuerligt 

under forskningsprojektets gång. 
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Vad säger industriforskarna? Vad var de viktigaste resultaten och lärdomarna från 

projektet? 

Lars-Erik Hjortstig, HSB Östra:  

Trevanda start: socio-teknisk forskning? 

Stegvis vridning: mot teknisk mindre socio-forskning  

Studieresor: största behållningen 

Sett verkligheten 

Mer påtagligt: Prestigeprojekt har misslyckats, men aktörerna mörkar 

Varför misslyckas prestigeprojekt? 

Förväntningarna stora 

Lyckade projekt: Alingsås, Plusenergihuset,  

Dynamiken i gruppen 

Två världar som har närmat sig varandra 

Vits med att blanda från skolan och verkligheten 

Framtiden: Bara bygga bra hus! 

Konkret: Implementerat förståelse och hur göra hus täta (Gubben) Klimatskalet 

fundamental del för att lyckas! 

Förståelse, kunskap och handgreppen  

 

Stefan Jönsson, Klövern AB:  

Andreas Molins energineutrala boende 

Studieresor: Åkarp och Malmö 

Förväntningar.  

Insikt i den akademiska världen 

Mer praktik i projektet – tekniska projekt (belysning) 

Läsa intervjuerna i rapporten 

Göra intervjuerna med Josefin 

Olika inställning till sina fastigheter 

Bra grupp: kontakter i det dagliga arbetet 

Handlingsplanen 

Mer fokus på energi - Energiansvarig – har jobbat för det och det finns nu (tack 

vare projektet)  

Mer engagemang uppifrån i företaget 
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Niklas Ahlstedt, Henry Ståhl Fastigheter AB:  

Slutsatser från studiebesök 

Norrköpings kommun och LKF:  

Optimering, men vet inte vad det är 

Uppföljning av avtal görs inte 

Besparingar, pratar man om, men få vill redovisa: stämmer beräkningar 

Investeringspengar saknas 

Realistiska mål för energispar saknas 

Göteborgsregionen ligger långt framme: sträcker från vd och styrelsenivå (med-

vetenhet) 

För att lyckas:  

Hur organisationen ser ut: utbildad personal och eldsjäl 

Fastighetsskötaren ej driftansvarig 

Ansvarig för energifrågorna: bred i sin kunskap: bygg, VVS, organisation/lärande 

Erkänna vilken koll man har på sina anläggningar (Bygga/Bo-dialogen) 

Alltid optimering på befintlig utrustning innan nya investeringar 

Ordning och reda på energistatistik 

Presentationsmaterial mot ledning och styrelse: kostnader och besparingar 

Egna synpunkter:  

Konsulterna måste bli bättre ute 

För få utbildningar för drifttekniker – alla behöver inte vara ingenjörer 

Branschen måste sluta vara konservativ – våga tänka i nya banor (Göteborg) 

 

Peder Svedsten, Hyresbostäder i Norrköping AB:  

Projektet i stort:  

Umgås med industriforskarna på byggplatser. Utvecklats som projektledare. 

Hinder:  

Förutfattade meningar ligger till grund för beslut. Traderad, ärvd kunskap. 

Glapp mellan näringsliv och högskola. (Göteborg undantag).  

Kunskap tillvaratas inte i nya projekt (passivhus) 

Utbyte mellan byggprojekt alldeles för dåligt.  (t ex byggplatschef viktigaste per-

sonen – erfarenhet från passivhusprojekt – men kunskapen finns inte generellt) 

Social funktion: de steg som inte är lönsamma behöver tas.  
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Slutsatser 

I slutsatserna kopplar jag tillbaka till flernivåmodellen och framför allt sociotek-

niska regimer, som varit huvudobjekten för forskningsprojektet. Modellen visar 

oss att om olika delar av regimerna, de så kallade subregimerna drar åt samma håll 

kan det vara svårt att ändra riktning om det behövs (c f Hughes 1983). Ett annat 

problem kan vara om de olika subregimerna drar åt olika håll och gemensam syn 

på vad problemet är och hur det ska åtgärdas saknas (Raven & Verbong 2004). 

Ingen av situationerna är således önskvärd, men någon av situationerna uppstår 

alltid.  

I dagsläget verkar flera fastighetsbolag ha en relativt samstämmig bild av att säk-

rast för företagen är att ”vänta och se” och ”när tiden är mogen” kommer de att 

investera i energieffektiviserande åtgärder. Samtidigt visar vårt projekt att det går 

att föda in idéer hos framför allt allmännyttiga bostadsbolag och bostadsrättsföre-

ningar när kunskapen upplevs som konkret och delvis prövad av andra företag.  

Går vi ner på subregimnivå är bilden delvis annorlunda. Framför allt visade före-

liggande studie att vad som anses vara möjliga investeringar för energieffektivise-

ring skilde sig mellan de som formulerar policy lokalt i företaget och de som arbe-

tar inom det vi benämnt ”den tekniska regimen”. Inom policyregimen råder gene-

rellt kunskapsbrist om möjliga tekniker och där uttrycks tydligast en ”vänta och 

se”-inställning. Problemet med kunskapsbrist var dock uppmärksammat i de un-

dersökta företagen – det var därför de deltog i vårt samarbete – och företagen hade 

vidtagit olika åtgärders såsom utbildning av personalen.  

Inom den tekniska regimen fanns en viss frustration över att idéer bromsades av 

policynivån lokalt. Personal upplevde att ekonomi användes som ett argument för 

att hindra investeringar även i kostnadseffektiva långsiktiga energisparande åtgär-

der. Inom policyregimen framställdes ekonomiska motiv som drivkrafter för att 

göra dessa investeringar. Den här paradoxen finns ett stort behov av att ytterligare 

analysera och hantera med lämpliga styrmedel.  

I studien kunde vi även identifiera olika underregimer till subregimerna. Dessa 

underregimer kan i sin tur dra åt olika håll och låsa läget för möjligheterna att tän-

ka nytt och innovativt kring energieffektiviseringar. Ett exempel är den tekniska 

regimen där det fanns mer byggnadstekniskt inriktad personal som gärna ville 

satsa på energieffektiviserande åtgärder i husets klimatskal, d v s väggar, golv, 

tak, fönster och dörrar. En annan underregim var den installationstekniska inom 

vilken det fanns personal som ville satsa på effektivare installationer och t ex 
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värmeväxlare. Även teknik för energitillförsel lokalt såsom solfångare, solceller 

och vindkraftverk diskuterades av den här gruppen av personal.  

Fastighetsbolagen i den här studien lade vikt vid det vi valt att kalla användare- 

och marknadsregimen, d v s de som efterfrågar deras produkt: en bostad eller en 

lokal. Bostadshyresgästerna betraktades emellertid inte som en viktig aktör i arbe-

tet för att minska energianvändningen. Enbart tekniska installationer prioriterades. 

Med tanke på att personal som arbetade med energifrågor hade en teknisk utbild-

ning och sådana intressen var inte det förvånande. Det upplevdes inte heller finnas 

något tryck från bostadshyresgästerna att företagen skulle satsa på energieffektivi-

seringar. Från lokalhyresgästerna fanns däremot ett tryck. Det berodde främst på 

att lokalhyresgästerna var företag som antingen hade egen miljöpolicy eller certi-

fiering, eller hade kunder som genom sin policy eller certifiering krävde att de 

företag som tillhandhöll produkter och tjänster skulle vara miljöcertifierade och 

därmed försöka anpassa sin verksamhet till olika miljökrav.  

Fortsatt forskning behövs inom området energieffektiviseringar och fastighetsför-

valtning. Det här forskningsprojektet var framför allt fokuserat på personal med 

ansvar för drift och installationer. I intervjuerna med fallstudieföretagen deltog 

förvisso personer på olika nivåer i de olika företagen, men i den jämförande studi-

en och i enkäten fokuserade vi på personer på mellanchefnivå. I en framtida studie 

behöver vi fråga fler personer på nivåer där beslut fattas om investeringar och 

sådana som har något slags budgetansvar.  

Relationen mellan de olika fastighetsbolagen och omgivande enheter som skulle 

kunna påverka fastighetsbolagen mot mer energieffektiva handlingar behöver 

uppmärksammas. Exempel på sådana enheter är vi själva på universitet och hög-

skolor och teknikkonsultföretag. Våra relationer med fastighetsbolagen behöver 

förbättras och stärkas. I dag upplevde vi att förtroende saknas för att vi ska kunna 

påverka på ett bra sätt.  

 



29 

 

 

Rekommendationer 

Baserat på resultaten från forskningsprojektet Flernivåmodell för innovativa ener-

gisparåtgärder i drift, förvaltning och underhåll av byggnader har vi följande 

rekommendationer till fastighetsbolag:  

 Efterfråga en mäklare mellan universitet, högskolor och fastighetsbolagen 

som kan översätta akademisk kunskap till praktisk användning. I dag finns 

ett gap mellan de olika verksamheterna som resulterar i kommunikations-

problem och fördomar.  

 De olika perspektiven på ekonomiska förutsättningar för implementeringar 

behöver överbryggas inom organisationerna. För en dialog mellan olika 

professioner (ekonomiavdelning, teknikavdelning, fastighetsskötare) och 

diskutera glappen mellan synen på ekonomiska förutsättningar i olika 

delar av organisationen.  

 Arbeta strategiskt och kontinuerligt med fortbildning och upprätthåll 

kompetensen bland alla professioner inom företaget. Möjligheten till kar-

riär från fastighetsskötare till drifttekniker bör diskuteras.  

 Håll energifrågorna levande och aktuella genom att ha med dem på olika 

agendor och integrera dem i både kortsiktigt och långsiktigt arbete.  

 Det räcker inte med enbart energisparmål, en handlingsplan med förank-

rad budget krävs för att ge trovärdighet åt målen och lyckas med imple-

menteringen.  

 Fundera över strategier för att involvera brukarna och slutkunderna av 

olika energitjänster i byggnaderna. En väl genomtänkt strategi med tillhö-

rande handlingsplan kan utgöra en bra grund för att arbeta innovativt med 

energisparåtgärder.  
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