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Sammanfattning 

EU-kommissionen har beslutat att Europas byggnadsbestånds energianvändning ska 

minimeras. Varje medlemsland har fått i uppdrag att definiera ett nationellt gränsvärde för vad 

som ska kallas för nära-nollenergibyggnader och gränsvärdessättningen skall vara klar år 

2020. Myndigheterna Boverket och Energimyndigheten samt andra involverade aktörer är inte 

överens om vilken gränssättning som ska gälla för Sverige. Syftet för studien var därmed att 

undersöka vad dessa motsättningar beror på. Genom ett kvalitativt tillvägagångssätt, där 

offentliga handlingar kring beslutsprocessen studerades, identifierades de involverade aktörer 

och deras egenskaper genom en nätverksteoretisk grund. Vidare definierades utvecklingen 

kring beslutsprocessen genom att tillämpa Actor-Network Theory för att utreda de 

motsättningar som finns för att finna ett gemensamt gränsvärde. Slutsatsen är att 

myndigheterna genom att ha anpassat sig till sina roller i nätverket också har tolkat uppgiften 

på olika sätt. Parterna har olika visioner om framtidens nära-nollenergibyggnader där 

Energimyndigheten ser byggnaden som en del av ett större energieffektiviserat system medan 

Boverket, som är regelutfärdare, ser byggnaden som själva systemet. Den största dispyten 

ligger i vilka gränsvärden som är rimliga ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv. 
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1. Inledning 

Vi står inför den stora utmaningen att minska vår negativa inverkan på den klimatförändring 

som håller på att ske. Nationellt och internationellt agerar stater och myndigheter för att 

definiera och nå olika målsättningar för de utsläpp som sker till atmosfären. Ett viktigt steg i 

detta arbete är att på ett effektivt sätt hushålla med de resurser vi har, däribland den mängd 

energi vi använder och förbrukar (Naturvårdsverket, 2013a). 

Över Sveriges olika branscher pågår arbetet med att effektivisera energianvändningen och 

därigenom minska det totala utsläppet av koldioxidekvivalenter. Inom exempelvis industrin 

var 2012 energiförbrukningen 22 % lägre än 1990, enligt preliminära siffror från 

Naturvårdsverket (2013c). Även inom byggnadsindustrin har energieffektivisering lett till 

minskade utsläpp jämfört med det så kallade basåret 1990 (Naturvårdsverket, 2013c). Men 

eftersom bostadssektorn står för 40 % av Sveriges totala energiförbrukning så spelar denna 

bransch en viktig roll för att nå de internationella och nationella klimatmål som finns uppsatta 

(Naturvårdsverket, 2013b).  

Med bakgrund av EU-direktiv för förbättring av byggnadsbeståndens energiprestanda inom 

medlemsländerna har Sveriges regering tillsatt en utredning för att utreda hur Sveriges 

nationella möjligheter ser ut. Genom detta ämnar man att tillsätta nya energimål för 

byggnadsbranschen i Sverige (Europaunionens officiella tidning, 2010). Det är alltså utifrån 

Sveriges nationella förutsättningar som dessa mål ska sättas och ett gränsvärde för 

energiförbrukningen i byggnader ska bestämmas. Till följd av detta pågår en diskussion inom 

byggsektorn, som till viss mån delar branschen. Hur detta gränsvärde ska se ut och på vilka 

grunder det ska baseras är långt ifrån självklart. Från både myndighetshåll och företag inom 

branschen råder oenighet (Andersson, 2013). Men varför är det så svårt för olika företag inom 

samma bransch samt berörda myndigheter att komma fram till en gemensam gränssättning? 

1.1. Problemområde 

Det europeiska byggnadsbeståndet står för cirka 40 procent av den totala energiförbrukningen 

i unionen och samma siffror gäller för Sverige nationellt. Under hela 2000-talet kommer det 

att byggas ytterligare många nya byggnader och Europakommissionen har dragit slutsatsen att 

det inte är hållbart att byggnader ska ha samma energiprestanda som under tidigare år. Därför 

har man beslutat att ta fram direktiv mellan medlemsstaterna som bland annat innebär att nya 

byggnader ska minska sin energiförbrukning med 20 procent till år 2020. Dessa nya 

klimatsmarta hus har fått benämningen nära- nollenergihus och det är upp till varje 
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medlemsland att definiera det gränsvärde av energiförbrukning som varje ny byggnad ska 

förbruka med avseende på nationella standarder (Europaunionens officiella tidning, 2010). 

I EU är direktiven för hur gränsvärden ska se ut ganska diffusa och varje nation kan tolka 

reglerna på lite olika sätt. Därmed sätta olika nivåer på gränsvärden, vilket resultera i att vissa 

länder kommer bygga mer klimatsmart än andra. Detta gränsvärde har alla möjligheter att 

påverkas av såväl myndigheter som branschspecifika företag inom området. I Sverige verkar 

man dock inte vara överens om vilket gränsvärde som är rimligt och inte heller inom vilka 

tidsramar som det ska erhållas inom. Problemen grundar sig ända upp till regerings och 

myndighetsnivå där man helt enkelt inte kan komma överens om vad ett klimatsmart hus 

egentligen är. Nära-nollenergihus som dessa hus också kallas, är en pågående debatt mellan 

politiker och myndigheter som till exempel Boverket och Energimyndigheten. Regeringen 

hänvisar nuvarande regelverk till att den måste vara i enlighet med krav som är 

fastighetsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt motiverande. Hur kommer det 

sig att de olika medverkandena kan ha så skilda uppfattningar om vad som faktiskt kan anses 

motiverande? 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad det är som hindrar inblandade aktörer att finna ett 

gemensamt och rimligt gränsvärde för energiåtgången i nära-nollenergibyggnader i Sverige. 

För att besvara studiens syfte behandlas följande frågeställningar: 

 Vilka aktörer är delaktiga i arbetet för att ta fram ett rimligt gränsvärde och vilka 

kopplingar mellan dessa aktörer finns det?  

 Vad orsakar motsättningar mellan delaktiga aktörer och hur ser dessa motsättningar 

ut? 

 

2. Teori 

För att besvara studiens syfte och utreda varför gränsvärdena förekommer som de gör har ett 

nätverksperspektiv applicerats. Det behövs en framträdande roll av aktörer som är delaktiga i 

besluten och detta har satts in i en nätverksanalys. Vidare behövs det undersökas vilken roll i 
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nätverket som diverse aktör innehar samt vilka typer av motsättningar som uppstår längst den 

beslutande processen.  

För att undersöka motsättningarna mellan aktörerna behövdes en del frågor besvaras. För 

detta ändamål har två huvudsakliga teorier valts: Nätverksteori samt Actor-Network Theory. 

Dessa har använts för att förklara och förstå studerade fenomen, varav den första användes 

som grundteori för att identifiera aktörer och dess roller i nätverket och den senare 

kompletterade teorin med ett antal centrala begrepp. Dessa teoretiska koncept har använts för 

att analysera materialet.  

2.1. Nätverksteori 

När ett beslut tas angående vilka stadgar som skall gälla, både inom EU och på nationell nivå 

så finns ett brett nätverk av inblandade intressenter som både direkt eller indirekt kommer att 

påverkas av samt påverka det kommande beslutet. 

Om man väljer att titta på en enhet i ett nätverk som till exempel en organisation, så kan man 

se att dess prestation inom ett nätverk påverkas av många delar i dess omgivning. En 

organisations uträttande av en fråga får inte bara en effekt på organisationens motparter, utan 

även att dess motparter kommer påverka organisationen själv. Dessa motparter som finns runt 

omkring kommer också att ha andra motparter som påverkar dem. Detta leder till att 

organisationen indirekt också påverkas av diverse beslut som görs av andra aktörer längre bort 

inom nätverket (Håkansson & Snehota, 1989).  

Av detta resonemang framgår alltså att organisationen i allra högsta grad är beroende av ett 

begränsat antal motparter som var och en är unik och har sina individuella mål. Aktörerna har 

således kontinuerliga interaktioner med varandra och detta bildar ett ramverk för diverse 

utbytesprocesser. Det skapas relationer som länkar aktörerna till varandra där diverse 

information kan utbytas. De individuella förmågorna bland aktörerna utvecklas genom 

relationerna och därmed kommer organisationens identitet skapas genom relationer med 

andra. Eftersom de andra aktörerna i nätverket agerar på liknande villkor så kommer 

organisationens framfart att påverkas av nätverket som helhet och kommer då även att 

påverkas av identifierbara motparter i tredje ledet. Aktiviteter inom två helt olika relationer 

kan således komplettera varandra om de ingår i samma nätverk (Håkansson & Snehota, 1989). 
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2.1.1. Aktörer inom nätverk 

Individer, företag, myndigheter eller andra kollektiva grupper såsom intresseorganisationer är 

alla aktörer inom nätverk. Aktörerna är präglade av sina kunskaper, förmågor och 

perceptioner och därigenom skiljer de sig från varandra. En aktörs identitet påverkar hur de 

agerar gentemot varandra i nätverket. Samtidigt så påverkas en aktörs identitet av hur de 

uppfattas inom nätverket och är därför ett resultat av själva nätverksprocessen. När ett nätverk 

förändras, förändras aktörernas identitet (Håkansson & Snehota, 1995). I uppsatsen definieras 

aktörer som kollektiva grupper såsom myndigheter, företag och organisationer.  

2.1.2. Tänkbara nätverksstrukturer för aktörerna 

Nätverk kan vara uppbyggda på olika sätt beroende av vilken struktur det har. Exempelvis så 

definieras ett hårt strukturerat nätverk av en tydlig rollfördelning mellan aktörerna där det 

sällan inträffar att nya aktörer uppkommer, medan ett löst strukturerat nätverk är präglat av en 

otydlig rollfördelning och där aktiviteter inom nätverket inte nödvändigtvis är länkade till 

varandra. Det finns även gruppvis ihopkopplade strukturer inom ett nätverk som innebär att 

vissa grupperingar kan vara tätare än andra. Det vill säga att inom vissa grupperingar har alla 

aktörer kontakt med varandra, medan i andra grupper ingår relationerna i ett led i taget. 

(Axelsson & Agndal, 2005). 

 

2.2. Actor-Network Theory 

Actor-Network Theory (ANT) är ett verktyg för att utforska länkar mellan aktörer i ett 

nätverk. Precis som nätverksteorin koncentrerar sig ANT på relationerna mellan aktörer och 

ser dessa som delar av ett större nätverk. ANT försöker inte förklara varför eller hur nätverk 

skapas, istället används ANT för att beskriva relationer i nätverk (Latour, 2005). Då 

nätverksteorin är kraftfull i att kartlägga nätverk och interagerande därinom angriper ANT 

nätverksperspektivet ur en annan vinkel. Fokus ligger på att visa på hur makt är fördelad i 

nätverket och hur den yttrar sig. Detta görs genom att kartlägga hur aktörerna definierar och 

fördelar roller inom nätverket och hur man förmår aktörerna att spela sina tilldelade roller 

(Law & Callon, 1988). Makt är på detta sätt en effekt av nätverket. Makt uppnås genom andra 

aktörer och är inte ett konstant tillstånd (Latour, 1986).  

En av grundtankarna inom ANT är uppfattningen att teknologier är en produkt av inte enbart 

tekniska utvecklingar och sanningar, utan är även ett resultat av sociala, ekonomiska och 

politiska faktorer. För att beskriva detta förlopp där dessa olika element kommer samman i ett 
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sociotekniskt nätverk används begreppet Translation (sv. Översättning). Translation är den 

process där aktörers identitet, möjligheterna för interaktion och manöverutrymme förhandlas 

och avgränsas (Callon, 1986). Det är ett samspel där aktörerna skapar gemensamma 

definitioner och betydelser i strävan efter individuella och kollektiva mål (Latour, 1987). 

Processen delas in i fyra faser: ”problematisation” (sv. problematisering), ”interessement” 

(sv. ungefär intressegörande), ”enrolment” (sv. värvning) och ”mobilisation of allies” (sv. 

mobilisering av allierade). Processen är, enligt definition, ett pågående förlopp där de fyra 

faserna kan överlappa varandra under processens gång och inte nödvändigtvis behöver lyckas 

(Callon, 1986). De fyra faserna kan beskrivas som: 

 Problematisation är den del då själva huvudproblemet formuleras. Delaktiga aktörer 

identifieras tillsammans med obligatorisk passagepunkt (OPP, se nedan). Hur de 

identifierade aktörerna påverkas av problemet avgör deras målsättningar för att lösa 

problemet samt de hinder som uppstår (Callon, 1986). 

 Interessement innebär att de identifierade aktörerna, genom en följd av åtgärder, 

stabiliseras i de roller som fastställts i problematiseringen. För att uppnå denna 

stabilitet krävs att aktörernas band till andra nätverk och andra ”problematisationer” 

minskas. sammankopplingar av konkurrerande art reduceras för att skapa ett system av 

allierade enheter med en gemensam obligatorisk passagepunkt (Callon, 1986).  

 Enrolment följer av en lyckad interessement, och innebär att aktörerna accepterar sina 

definierade roller. För att förmå aktörerna att acceptera dessa roller kan en rad av 

förhandlingar, kraftmätningar och tricks förekomma (Callon, 1986). 

 Mobilisation of allies är då man genom olika metoder säkerställer att de faktiska 

aktörer, som utgör förhandlare för den stora kollektiva gruppen de representerar, är 

korrekta representanter. Dessa aktörers beslut och åtgärder bör följas av den kollektiva 

gruppen för en lyckad translation (Callon, 1986). 

 

 

Utöver translation innehåller ANT fler centrala begrepp som är av intresse för denna studie: 

 ”Black box” (sv. svart låda) 

Används för att beskriva något som är för komplicerat för att kunna redas ut eller 

förstås. Istället målar man en liten svart låda kring detta och intresserar sig bara för 

dess insignal och utsignal. Vad som sker inom den svarta lådan vet man mindre om, 

bara vad som kommer in och vad som kommer ut. Först när processen inte fungerar 
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måste man intressera sig för vad som sker inom den svarta lådan och dess innehåll blir 

så synligt. Kan ses som en automatiserad process som i grunden kan vara mycket 

komplex. Dess komplexitet blir dock endast synliggjord då den svarta lådan öppnas, 

vilket sker när problem tillstöter och automatisering bryts. Inom ANT beskrivs en 

black box oftast som en teknisk artefakt som framstår som självklar och uppenbar av 

åskådaren. Men den är ett resultat av både teknologiska samt sociologiska faktorer 

som tillsammans har definierat vad som ska hållas för sant. Öppnandet av en black 

box leder till att undersöka hur de tekniska och sociala aspekterna kommer samman 

till en helhet (Latour, 1987). 

 Obligatorisk passagepunkt (OPP) 

Punkt i nätverket där relationer mellan olika delar måste passera för att uppnå 

individuella samt gemensamma mål. Den obligatoriska passagepunkten blir en 

nyckelspelare i den process som passerar därigenom och blir på så sätt oumbärlig för 

densamma (Latour, 1987). OPP är en del av problematisations-fasen inom 

translationsprocessen, och kan ses som huvudproblemet som aktörerna enas kring. 

Målsättningen för de olika aktörerna för att ta sig igenom OPP och/eller hinder kan 

vara gemensamma eller skilja sig åt mellan aktörer (Callon, 1986).   

 

2.3. Analysmodell 

Nätverksteorin används för att identifiera nätverket och lokalisera dess aktörer samt 

aktörernas skilda karaktärer. Utifrån dessa aktörer och deras egenskaper identifieras hinder 

och målsättningar för vardera aktör samt obligatorisk passagepunkt för translationsprocessen. 

Obligatorisk passagepunkt avgör en primäraktör som blir den ledande aktören. Detta är en del 

av problematisationsfasen som illustreras i figur 1.  

Den obligatoriska passagepunkten är det huvudproblem som uppstår, oftast identifierat av en 

primäraktör. Denna aktör som skapar definitionen av problemet blir således en del av den 

obligatoriska passagepunkten. Vidare engagerar primäraktören andra aktörer som delaktiga i 

formulerad problemställning. Dessa aktörer kan ha gemensamma eller individuella 

målsättningar för att lösa problemet samt gemensamma eller individuella hinder som hindrar 

de från att lösa problemet direkt, utan att passera den obligatoriska passagepunkten. Fasen då 

dessa ovanstående faktorer urskiljs är problematisationsfasen, vilket åtföljs av intressement, 

enrolment samt mobilisation of allies då aktörerna intresseras för problemet, värvas för deras 
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identifierade roller samt säkerställer att de den stora gruppens åsikt kan mobiliseras till dess 

representant (den officiella aktören) (Callon, 1986). 

 

Figur 1: Problematiseringsfasen i translationsprocessen. Egen bearbetning baserad på Callon (1986).  

Figur 1, som beskriver problematisations-fasen, tillsammans med de övriga faserna i 

translationsprocessen används som analysmodell för att utreda den process genom vilket 

gränsvärden för nära-nollenergihus ska fastställas.  

3. Metod 

I detta avsnitt redovisas kortfattat olika typer av metodval, vald metod för denna uppsats samt 

vad detta innebär för uppsatsens utförande.  

3.1. Val av metod  

Val av metodik påverkar hur man väljer att samla in material samt hur detta material kommer 

att tolkas. En studie kan delas in i två huvudsakliga grupper: kvantitativ och kvalitativ 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). I denna studie har en kvalitativ metodföring valt.  
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Den vanligaste tolkningen av kvalitativ metod är att den består av långvariga observationer i 

naturliga situationer som med ett annat ord också kallas för etnografi. Vidare så utmärks 

etnografi av fältarbete med ett efterföljande textskrivande. Undersökningarna pågår under en 

längre period där forskaren kommer nära det fenomen som ska undersökas. Detta kan göras 

genom att observera händelser som förekommer naturligt och genom att förlita sig på 

inlämnade redogörelser. Vanligt är att fokusen inriktas mot en specifik miljö med en nära och 

djupgående kontakt där sedan en noggrann och tät redogörelse innefattas i arbetet (Alvesson 

& Deetz, 2000). Vidare beskrivs en kvalitativ metodföring som en studie som behandlar 

termer där man söker abstrakta värden såsom betydelser och meningar hos exempelvis olika 

dilemma eller beslut (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006).  

En kvalitativ studie anses motiverat i detta fall på grund av dess djupgående ansats samt att 

den erbjuder metoder för att skapa förståelse för ett fenomen. Denna uppsats präglas av en 

genomgående kvalitativ metodföring där nätverket mellan aktörerna ligger i fokus. Djupet 

ligger i motsättningarna och trögheten bland relationerna i nätverket. Effekterna av en 

kvalitativ metodföring har gett denna uppsats ett djup kring beslutsprocessen med dess 

inblandade aktörer. Förståelsen kring nätverket med tillhörande motsättningar kan förklaras 

tack vare undersökningens djupgående ansats. Uppsatsen har präglats av detaljerade studier 

av varje aktörs åsikt med tillhörande motiveringar för varför just den enskilda aktörens åsikt 

är den rätta. Det är detta som har gett en insyn i motsättningarna i nätverket och som 

möjliggjort en nätverksanalys kring aktörerna. 

En kvantitativ studie, som präglas av statistisk bearbetning av numeriska data (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006), anses omotiverat av den anledningen att det tillgängliga 

datamaterialet inte kräver ett kvantitativt tillvägagångssätt utan istället en djupgående 

kvalitativ undersökning. Den kvantitativa delen är på många sätt redan beskrivet i 

sekundärkällorna och därför skulle en kvantitativ analys till viss del bli en upprepning av 

redan tillgängligt material. 

3.2. Datainsamling 

Huvudsakliga källor till studien härrör från offentliga handlingar från myndigheter. Dessa 

handlingar kommer i huvudsak från EU, Regeringen, Boverket och Energimyndigheten där 

alla redogör för det blivande gränsvärdet som en viktig del i att energieffektivisera byggnader 

i Sverige. Dessa handlingar spelar en avgörande roll för det empiriska materialet och har 

använts för att beskriva beslutsprocessen.  
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För att få en översyn av de centrala aktörerna och de viktigaste handlingarna för denna 

uppsats har tabell 1 utförts som beskriver beslutsprocessen kring förekommande gränsvärden.  

Tabell 1: Visar de handlingar som varit mest centrala för den empiriska undersökningen samt 

ordningen för beslutsprocessen kring förekommande gränsvärden. 

År Aktör Handling Syfte 

2010 EU EU-direktivet 

2010/31/EU 

Ställer upp mål för unionens 

energieffektivisering med 

motiveringen att Europas utsläpp 

måste minskas. 

 

2010 Boverket EU-direktivet om 

byggnaders 

energiprestanda, En 

redovisning av Boverkets 

regeringsuppdrag 

N2010/1474/E 

 

Boverket redovisar till regeringen 

om vilka skärpningar som bör 

göras för att uppnå målen. 

2010 Energimyndigheten Uppdrag 13: Nationell 

strategi för 

lågenergibyggnader ER 

2010:31. 

 

Energimyndigheten redovisar till 

regeringen om vilka skärpningar 

som bör göras för att uppnå målen. 

2011 Regeringen Promemoria: Omarbetat 

direktiv om byggnaders 

energiprestanda 

 

Regeringens sammanställer 

informationen från Boverket och 

Energimyndigheten till ett 

underlag för beslut om 

skärpningar för gränsvärden 

(promemorian). Remissinstanser 

bjuds in att uttala sig därom. 

 

2012 Boverket Remissvar till förslag 

avseende genomförande 

av det omarbetade EU-

direktivet om byggnaders 

energiprestanda, 10127-

5433/2011 

Boverket uttalar sig om 

regeringens promemoria angående 

skärpningar av aktuella 

gränsvärden. 
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2012 Energimyndigheten Yttrande angående förslag 

avseende genomförande 

av det omarbetade EU-

direktivet om byggnaders 

energiprestanda 

 

Energimyndigheten uttalar sig om 

regeringens promemoria angående 

skärpningar av aktuella 

gränsvärden. 

2012 Övriga remissinstanser 

samt regeringen 

Regeringens skrivelse 

2011/12:131: Vägen till 

nära-nollenergibyggnader. 

Sammanfattning av övriga 

remissinstansers uttalande kring 

regeringens promemoria samt 

redogörelse för regeringens beslut.  

 

Handlingar som tabell 1 visar har legat till grund för informationen till denna uppsats. Dessa 

handlingar innehåller beslutsunderlag samt åsikter från berörda aktörer. Material till empirin 

har insamlats genom att behandla dessa handlingar. 

Intervjuer, som är en vanlig metod inom kvalitativa studier, har inte genomförts då det inte 

anses tillföra ytterligare avgörande information för studien. Varje aktörs officiella åsikt finns 

redan med i ovannämnda handlingar. Vad beträffar de centrala aktörerna så finns även ett 

brett beslutsunderlag med tillhörande motiveringar för deras unika åsikt med i undersökta 

handlingar. 

3.3. Dataanalys 

Ett första steg av en dataanalys består av att sammanställa rådata i form av text till praktiskt 

användbart och hanterbart material. Detta kan göras genom att identifiera textstycken med 

innehåll som är nödvändig för en analys. Vidare bör materialet koncentreras till en hanterbar 

mängd genom ett urval av material som innehåller representativa delar för det totala 

omfånget. Detta ska sedan sammanställas i en form som kan genomgå upprepade 

genomgångar, exempelvis i textform. Materialet bör alltså sammanställas på sådant sätt att 

väsentlig information summeras samtidigt som inget av vikt för analys eller sammanhang 

bortses ifrån (Krippendorff, 2004). 

Motsättningarna i nätverket kan förklaras genom att titta på några enskilt viktiga faktorer 

inom nätverket och på detta vis identifierades mönster och hinder. För att urskilja de delar av 

materialet som var av vikt för analysen kategorisera det empiriska materialet med koppling till 

teorin. Följande centrala begrepp användes som ett första sätt att kategorisera materialet:  
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 Nätverkspositioner  

Vilken roll som den enskilda aktören spelar i nätverket och hur den rollen påverkar 

besluten, samt hur relationerna till andra aktörer påverkas i förhållande till den egna 

uppgiften i nätverket. Andra aktörers beslut kan tvinga den enskilda aktören att ta strid 

för sin sak eller ta till sig av den kritik som ges under processen av andra aktörer och 

delvis eller helt ge med sig i frågan. Aktörernas roller definieras via nätverksteorin.  

 

 Egenskaper 

Vilken bild som den enskilda aktören har av det studerade fenomenet och aktörens 

kunskap om detta påverkar dess åsikt. Bristande kunskap kan leda till att vissa faktorer 

om ämnet har försummats i beslutsunderlaget därför att man mer tittat på insignaler 

och utsignaler mer än att försöka förstå vad som finns i den uppmålade svarta lådan. 

Vilka konsekvenser det kan få för övriga energirelaterade frågor i samhället om ett 

beslut tas i den ena eller den andra riktningen? Djup kunskap inom området behöver 

heller inte betyda att man har en klar bild över det övergripande slutmålet. I det här 

fallet att minska Sveriges och i slutändan EU:s klimatutsläpp. Sådana typer av 

motsättningar är vad ANT beskriver som ett translationsproblem. 

 

 Makt 

I nätverket kring beslutsprocessen så finns det vissa givna beslutsbalkar som inte går 

att kringgå. Till exempel de EU-direktiv som gäller för alla medlemsländer och som 

ska tolkas lika av alla. I slutändan ska ett beslut tas och detta görs i det här fallet via 

den svenska regeringen. Maktbalansen är således differentierad mellan aktörerna och 

även om regeringen har den beslutande makten så skall också det beslutet stå till svars 

för resten av den europeiska unionen där det kommer kontrolleras vilka effekter 

beslutet bidragit till. Detta är vad som inom ANT beskrivs som obligatorisk 

passagepunkt. 

 

 Vinning 

Det beslut som tas kommer påverka en rad aktörer längre ned i det beslutande ledet 

och det finns en vinning i huruvida beslutet går, antingen åt det ena eller åt det andra 

hållet. Därför är det viktigt att de aktörer som förhandlar är korrekta representanter 
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och att det finns en tillräcklig åsiktsbred bland aktörerna för att beslutet ska 

rättfärdigas. Detta är vad Callon (1986) väljer att kalla för ”mobilisation of allies”. 

Handlingarna studerades genom detta med målsättning att kunna identifiera motsättningar 

som finns mellan berörda parter. Efter att insamlat material undersökts och väsentliga delar 

sammanfattats i uppsatsens empiridel, genomfördes ett flertal genomläsningar av 

sammanställd data. Därefter analyserades det sammanställda materialet genom ett 

nätverksperspektiv där ANT applicerades för att analysera materialet och visa på möjliga 

hinder inom nätverket. 

3.4. Studiens trovärdighet 

Offentliga handlingar från EU, regeringen och statliga myndigheter får anses som pålitlig 

information. Dessa handlingar, på grund av sin offentliga tillgänglighet, är granskade av både 

berörda parter såsom utomstående.  

En nackdel med de offentliga handlingarna är att ämnet som de beskriver är så pass aktuellt 

att förutsättningarna kring beslut kan komma att ändras och kan ge underlag för nya beslut 

inom förhållandevis korta tidsramar. Detta arbete har utgått från den information som hittills 

funnits tillgänglig inom ämnet och detta arbete blir också en produkt för hur aktörssambanden 

sett ut mellan dessa aktörer fram till år 2013. Därför kan detta arbete fungera som ett etappmål 

i framtida studier inom ämnet.  

Hade denna uppsats kompletterats med intervjuer så kanske fler detaljer kring 

beslutsprocessen för den enskilda aktören uppdagats. Samtidigt skulle utrymme ges för 

personliga åsikter av enskilda individer som kanske inte matchar organisationens officiella 

åsikt till fullo, detta skulle inte vara av intresse för denna uppsats. Om intervjuer hade använts 

skulle en viktig faktor vara att ge lika mycket utrymme för alla centrala aktörer. Detta skulle 

ta tid från den empiriska undersökningen och skulle inte ge samma förståelse för 

motsättningarna som den empiriska undersökningen har gjort. 

4. Empiri 

Till grund för det empiriska materialet ligger ett flertal offentliga dokument. Beslutsprocessen 

kring gränsvärden för energieffektiva byggnader har en given gång, där ett direktiv från 

Europeiska Unionen fungerar som incitament. Givet detta direktiv ligger det på den svenska 
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regeringen att utvärdera hur detta direktiv ska hanteras nationellt inom Sverige. Processens 

ordning illustreras i figur 2. 

 

Figur 2 Visar beslutsprocessen mellan aktörerna i nätverket. 

Som figur 2 visar låter regeringen två av dess myndigheter, Energimyndigheten samt 

Boverket, utvärdera de nationella möjligheterna att tillgodose direktivet. Dessa utvärderingar 

ligger sedan till grund för en promemoria från regeringen, som i sin tur utvärderas av flera 

remissinstanser såsom branschspecifika företag och organisationer men även myndigheter, 

högskolor, och så vidare. Efter beaktande av remissinstansernas åsikter fattar slutligen 

regeringen ett beslut.  

Strukturen för empirin följer den av beslutsprocessen. Som bakgrund presenteras det direktiv 

som utgått från EU och därefter följer Energimyndighetens och Boverkets syn på tillämpning 

av direktivet. Vidare presenteras regeringens promemoria, instansernas svar på promemorian 

och till sist det slutliga beslutet.  

4.1. EU direktivet 2010/31/EU 

Under 2010 utgick ett direktiv från EU gällande unionens energianvändning, med fokus på 

byggnadssektorn. Från EU finns målsättningen att minska unionens energiberoende samt 

utsläpp, där man ser det önskvärt att medlemsländerna minskar sin energianvändning samt 

nyttjar energi från förnybara energikällor för att nå dessa mål. Att det sker en styrning av 

energimarknaden i Europa anses som ett viktigt instrument för att kunna påverka 

energimarknaden att gå mot mer förnybara energikällor och därmed kvarhålla en långsiktig 

energiförsörjning. Man menar från kommissionens sida att om energiförbrukningen i Europa 
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minskar så blir det lättare för förnybara energikällor att ta plats i den redan fossilt 

bränsledominerande energimarknaden. Detta blir en av flera åtgärder för att styra unionen mot 

att uppfylla kriterierna i Kyotoprotokollet
1
 (Europaunionens officiella tidning, 2010). 

Åtgärder som krävs för att ta fasta på den riktigt stora energieffektiviseringspotentialen för 

byggnader bör vara så konkreta som möjligt men får samtidigt inte påverka andra krav på 

byggnaderna som till exempel byggnadens tillgänglighet, säkerhet eller byggnadens avsedda 

användning. Konkreta åtgärder gör också att resultatet från de olika medlemsstaterna i EU kan 

bli mer jämförbara och skillnader kan minskas. Vidare så ligger det på varje enskilt lands 

ansvar att införa ett nationellt minimikrav för nya byggnaders energiprestanda. Dessa 

minimikrav bör fastställas så att energibesparingen sker genom kostnadseffektiva lösningar 

där investeringarna motiveras genom långsiktiga besparingar på framtida energikostnader. 

Dessa minimikrav ska med tiden kunna ändras i takt med framtida tekniska utvecklingar inom 

området. Även om minimikraven skall vara nationellt bestämda så ska kommissionen ha ett 

ramverk för kostnadsoptimala nivåer vad beträffar energieffektivisering. Genom detta 

ramverk ska sedan varje medlemsstat inrapportera sina framsteg kontinuerligt 

(Europaunionens officiella tidning, 2010). 

Kommissionen ser också att man med fördel beaktar minimikraven vid större renoveringar av 

redan befintliga byggnader eftersom byggnader har en lång livstid och att större renoveringar 

endast sker med långa mellanrum i ett tidsperspektiv. Vid större renoveringar ges möjligheter 

för kostnadseffektiva energibesparingar men kraven för hur mycket energibesparingar som 

bör göras lämnas till medlemsstaterna att avgöra och det finns olika sätt att definiera 

standardkraven. Kommissionen eftersträvar också att varje medlemsstat upprätthåller 

standarder för att främja nybyggandet av nya byggnader som inte bara förhåller sig till 

minimikraven utan också nya byggnader som är ännu mer energieffektiva och förhåller sig till 

kraven för så kallade nära -noll energibyggnader (Europaunionens officiella tidning, 2010). 

Varje medlemsstats offentliga sektor bör leda förbättringar av nya byggnaders 

energiprestanda och därför bör nya byggnader vars ändamål är att drivas av myndigheter ha 

mer ambitiösa mål för energiprestanda än de vanliga nationella standardkraven. Vidare så ska 

energicertifikat upprättas nationellt i syfte att människor som ska köpa eller hyra byggnader 

                                                 
1
 Kyotoprotokollet är ett resultat av klimatkonventionens förhandlar i Japan 1997. Där kom 191 I-länder 

överens om att sänka sina utsläpp av växthusgaser med minst 5,2 % från 1990-års nivåer 
(Nationalencyklopedin, 2013-05-21). 
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eller delar av byggnader ska få reda på byggnadens energiprestanda. Även tänkbara 

förbättringsåtgärder ska finnas nedskrivna på energicertifikaten (Europaunionens officiella 

tidning, 2010). 

Det finns undantag för byggnader avsedda för annat än hushåll. Byggnader som inte infaller i 

kategorin för byggnader som behöver öka sin energiprestanda är exempelvis sommarstugor 

som används under en mindre del av året, verkstads eller industribyggnader, 

jordbruksbyggnader som inte används som hushåll, byggnader som används för religiös 

verksamhet eller byggnader som av särskilt arkitektoriska skäl inte bör ändra sitt utseende 

(Europaunionens officiella tidning, 2010).  

Vad beträffar nära-nollenergibyggnader så vill kommissionen att alla nya byggnader som 

byggs inom regionen ska vara nära-nollenergibyggnader senast 31 december 2020.  Det vill 

säga att alla nya byggnader som byggs ska ha en högre energiprestanda än de minimikrav som 

sätts under året 2012. Samtidigt så ska alla byggnader som ägs av offentliga myndigheter vara 

nära-nollenergibyggnader senast 31 december 2018. Definitionen av nära-

nollenergibyggnader är sedan upp till var och en av medlemsstaterna att bestämma, men 

definitionen ska vara i enlighet med nationella, regionala eller lokala förhållanden där en 

numerisk indikator för byggnaders primärenergianvändning tas i bruk (Europaunionens 

officiella tidning, 2010).  

Utifrån EU-direktivet, 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda, har regeringen utformat 

en handlingsplan. Handlingsplanen är regeringens bedömningar av hur direktivets föreskrifter 

bör tolkas inom nationen, mer specifikt hur antalet nära-nollenergibyggnader avses öka i 

Sverige. Regeringen har bett sina myndigheter Boverket och Energimyndigheten att under år 

2010 utarbeta ett underlag för en promemoria som Regeringen arbetat med under året 2011 

(Regeringen 2012a). 

4.2. Boverket 

Boverket är en förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet och arbetar på uppdrag av 

Regeringen och Riksdagen. Boverkets uppgifter är att verka som upprättare av råd och regler 

samt informationsutbringare kring samhällsplanering, byggande och förvaltning av 

bebyggelse. Man jobbar även med frågor rörande mark- och vattenområden, 

bostadsfinansiering och är administrativt ansvarig för statliga stöd och bidrag inom dessa 

verksamhetsområden. Boverket upprättar på uppdrag av regeringen nationella byggregler som 
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brukar förkortas BBR och står för Boverkets byggregler. I uppdraget ingår det att följa upp 

och analysera tillämpningen av byggreglerna (Regeringen, 2012b).  

Den senaste versionen av byggreglerna är BBR 19 från 2012 och i den finner man också de 

senast uppdaterade gränsvärden som ska gälla för nya byggnaders energiprestanda. Tabell 2 

visar de senast uppdaterade gränsvärdena.  

Tabell 2: Visar den energiprestanda som gäller för nya byggnader i Sverige (Källa: Regeringen 

2012a). 

 

Det som tabell 2 visar är de gränsvärden som finns med i BBR 19 och som började gälla 1 

januari 2013. Energiprestandakraven ser olika ut beroende på vilken klimatzon byggnaden 

befinner sig i och om byggnaden värms upp av el som primär energikälla eller annat 

uppvärmningssätt. 

I BBR 16 från 2008 har Boverket delat upp Sverige i tre zoner för att kunna anpassa 

skärpningar på energiprestanda för nya byggnader i rådande uteklimat, figur 3 illustrerar 

Sveriges tre klimatzoner (Boverket, 2008). 

 

Figur 3: Visar Sveriges tre klimatzoner som Boverket delat upp Sverige i. (Källa: Energisparcentrum 

2012-04-16). 
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Klimatzonerna som illustreras i figur 3 finns med i Boverkets byggregler från år 2008. 

Boverket har definierat klimatzonerna utefter det uteklimat som råder i den aktuella zonen och 

detta avgör vilka krav som ska ställas på nya byggnader (Boverkets, 2008). 

4.2.1. Boverkets förslag på hantering av direktivet 

Boverket har via EU-kommissionens olika direktiv fått flera uppgifter av regeringen angående 

bebyggelse i Sverige där en definition av nära-nollenergihus är en av uppgifterna. En annan 

uppgift som Boverket har är att främja upprättandet och regelsystemet kring 

energideklarationer i Sverige där varje befintlig byggnad ska energideklareras med vissa 

undantag. Energideklarationer leder till en helhetsbild över det svenska byggnadsbeståndets 

energiförbrukning. Med avseende till EU-direktivet 2010/31/EU har regeringen gett Boverket 

i uppdrag att utföra analyser och lagändringar gällande nya byggnaders energiprestanda. Detta 

ska enligt Regeringen ske i samråd med Energimyndigheten (Boverket, 2010).  

Boverket bedömer att inga omfattande ändringar behöver göras i det svenska regelsystemet 

kring nära- nollenergibyggnader. Boverket menar det svenska regelsystemet i många fall 

redan har strängare krav än vad som anges i EU-direktivet och ser ingen anledning att stärka 

dem ytterligare. Ett exempel på där Sverige är strängare än EU-direktivet är rätten för 

myndigheter att ställa energikrav vid renoveringar av befintliga byggnader samt att den 

svenska energideklarationslagstiftningen är strängare än vad som anges i just det aktuella EU-

direktivet. Boverket menar att svensk bygglagstiftningen idag ställer höga 

energiprestandakrav på byggherrar som upprättar nya byggnader. Samtidigt ger lagstiftningen 

utrymme för stor variation av klimatsmarta byggnadstekniska lösningar för nya byggnader 

och det ges utrymme för nya innovationer. Boverket har nyttjat sina egna experter för att 

utföra en ekonomisk analys och de gränsvärden som Boverket föreslår är enligt dem 

kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende energiprestanda. Man anser att hårdare 

skärpningar än de föreslagna gränsvärdena från Boverket inte är ekonomiskt försvarbart 

(Boverket, 2010). 

4.1. Energimyndigheten 

Statens energimyndighet eller Energimyndigheten är en myndighet under 

Näringsdepartementet som verkar som förvaltningsmyndighet rörande användning och 

tillförsel av energi i Sverige. Myndighetens uppgifter är att på både kort och lång sikt trygga 

Sveriges försörjning av energi och verka för en hållbar energianvändning samt att hålla 

Sveriges energiförsörjning kostnadseffektiv. Med låg negativ inverkan på miljö, hälsa och 
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klimat ska myndigheten bidra till omställningen för ett energisystem som är ekologiskt 

hållbart (Regeringen, 2007). 

4.1.1. Energimyndighetens förslag på hantering av direktivet 

Energimyndigheten vill se långsiktiga och tydliga mål med stödinsatser för att utveckla 

marknaden i Sverige. Man ser gärna att stödinsatserna kring nära-nollenergihus ska likna de 

insatser som finns för upprättandet av ny vindkraft i Sverige idag. Det vill säga att det finns en 

långsiktig plan för utvecklandet där man utreder eventuella framtida utmaningar och gör 

marknaden redo i ett tidigt skede för en omställning. Man vill skärpa gränsvärdena för nära-

nollenergibyggnader kraftigt och i vissa fall en energiprestandaskärpning som ger nya 

byggnader en nära nog halvering av energiförbrukning mot vad som anges i BBR16. Figur 4 

illustrerar den skärpning som Energimyndigheten vill uppnå jämfört med de gränsvärden som 

finns idag (Energimyndigheten, 2010). 

 

Figur 4: Visar gränsvärden i Sverige med BBR16 från 2008 till skärpningarna i BBR19 från 2012. De 

runda prickarna visar Energimyndighetens förslag på gränsvärden som ska gälla senast år 2020. Enhet 

för data är kWh/m2 (Källa: Energimyndigheten, 2012). 

Som figur 4 visar vill Energimyndigheten ha betydligt hårdare skärpningar än vad Boverket 

satt som krav från 1 januari 2013. Som etappmål vill Energimyndigheten att 25 procent av 

alla nya byggnader ska klara de gränsvärden som Energimyndigheten utlyst till år 2015. 

Skärpningarna som föreslagits menar Energimyndigheten är ekonomiskt motiverade. Utöver 

detta vill man upprätta statliga demonstrationsprogram för att komma åt och lösa de problem 

som finns kring energieffektivisering av byggnader idag. Demonstrationsprogrammens syfte 

blir att höja kunskapen om ekonomiska och tekniska förutsättningar kring att bygga nya 

byggnader med lägre energiprestanda. Energimyndigheten menar att detta kommer att öka 

kompetensutvecklingen och ge underlag för bättre lönsamhet genom nya standardiseringar i 
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byggbranschen. Energimyndigheten har anlitat konsultbolagen WSP och CIT för att göra två 

ekonomisk analyser och de föreslagna gränsvärdena från Energimyndigheten är ett resultat av 

detta. Energimyndigheten medger att målen är ambitiösa men menar att det är nödvändigt för 

att kunna uppnå en fullständig omställning till år 2020 (Energimyndigheten, 2010). 

4.2. Regeringens promemoria 

Regeringens bedömning av tillämpningen av EUs direktiv presenterades i en promemoria, 

baserade på Boverkets och Energimyndighetens samlade underlag. I promemorian 

specificerar regeringen hur Sverige ska hantera direktivets anvisningar, med huvudsyfte att 

fastställa vad som lagligt ska definieras som nära-nollenergibyggnad nationellt till år 2020. 

Där bedömer man att de energikrav som ställs i BBR19 uppfyller de krav som direktivet 

ställer på energiförbrukningen med hänsyn taget till rådande, nationella tekniska och 

ekonomiska omständigheter. Därmed fastställer man att kraven ställda i BBR19 för dagsläget 

är tillräckliga. Man utesluter dock inte möjligheter till skärpta krav, om detta kan motiveras 

utifrån tekniska utvecklingar eller ekonomisk lönsamhet. Därför ansätter man 

kontrollstationer då kraven ska utvärderas efter dagsaktuella förhållanden, där en första 

kontrollstation ska ske 2015. Mellan kontrollstationerna ska olika främjande insatser göras för 

att ge empiriskt underlag för utvärdering av möjligheter för gränsvärden. Först 2020 (2018 för 

offentliga byggnader) ska en slutlig definition av nära-nollenergibyggnader vara fastställd 

(Regeringen, 2011).  

Vidare gör regeringen bedömningen att direktivet huvudsakligen berör nybyggnationer. Dock 

berörs även indirekt befintlig byggnation som i samband med renoveringar ska ta tillvara på 

möjligheter till förbättrad energihushållning, i de fall där det är ekonomiskt försvarbart 

(Regeringen, 2011).  

Främjandeåtgärder, som ska ske inför kontrollstation 2015, ska arbeta för att öka 

kunskapsläget för att underlätta genomförandet av direktivet. Målsättningen med 

främjandeåtgärderna är både att minska merkostnader genom att öka kunskaperna inom 

energieffektivt byggande samt att samla ihop ett solitt underlag för det slutliga beslut som ska 

fattas till 2020. Främjandeåtgärder, föreslår regeringen, ska främst ske i form av 

demonstrationsprojekt och kompetenshöjande insatser samt en kontinuerlig uppföljning 

(Regeringen, 2011). 

Målsättningen inför kontrollstation och etappmål 2015 är därmed att ett stort antal åtgärder 

och projekt genomförts och utvärderats för att ha gett underlag och förbättrad kunskap inom 
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tekniska möjligheter samt ekonomiska och miljömässiga effekter. Dessutom ska denna 

kunskap ha spridits till berörda aktörer (Regeringen, 2011).  

Under januari 2012 blev således den remitterande versionen av promemorian klar och 

fungerar som underlag till Boverkets byggregler BBR19. Dessa regler får börja tillämpas av 

verkande aktörer inom byggbranschen från och med januari 2012 men ska absolut tillämpas 

från och med första januari 2013 (Regeringen, 2012a).  

Promemorian behandlar direktivet inom tre huvuddelar: definitionen av nära-

nollenergibyggnad, främjandeåtgärder samt kontrollstation och etappmål 2015. 

  

4.3. Remissinstansernas svar på promemorian 

Promemorian har prövats i form av att inbjudna aktörer som kommer beröras av besluten får 

möjlighet att uttrycka sina åsikter kring föreslagna åtgärder samt gränsvärden. Boverket och 

Energimyndigheten kommer också med vidare förslag och ståndpunkter kring promemorian.  

4.3.1. Boverkets yttrande 

Boverket håller i huvudsak med regeringens bedömningar. Man delar uppfattningen om att de 

gränsvärden som ska gälla för nära nollenergibyggnader och som finns med i BBR19 är 

tekniskt och ekonomiskt motiverande utifrån Sveriges nationella förhållanden. Däremot ser 

man med stor skepsis mot att se över gränsvärdena igen redan vid år 2015, eftersom man 

anser att tillräckligt med underlag inte kommer att infinnas under en så kort tidsperiod för att 

kunna ta lämpliga beslut om eventuella skärpningar. Dessutom poängterar Boverket att 

processen för att genomföra regeländringar är lång och tar minst ett år. Boverket anser att de 

gränsvärden som finns idag bygger på ett stort empiriskt underlag och inte bör skärpas. Nya 

skärpningar av gränsvärden för nya byggnader skulle äventyra vad som är 

fastighetsekonomiskt och samhällsekonomiskt nyttigt.  

Man motiverar också dagens gränsvärden med att värdena gäller för faktisk energianvändning 

av nya byggnader och inte projekterad, därför kommer byggföretagen i Sverige ändå att 

bygga nya byggnader med större energikrav än vad som anges i BBR19 för att klara 

säkerhetsmarginalerna. Boverket menar att svenska byggföretag ändå kommer att projektera 

nya byggnaders energiprestanda med 5-25 procent högre energikrav än vad som anges i 

BBR19 just av denna anledning. Boverket poängterar att många rapporter om 

lågenergibyggnader baseras på projekterade värden och att verkligheten ser annorlunda ut, 
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detta därför att nya byggnader ofta fått sämre energiprestanda än vad som de var projekterade 

för. Boverket kritiserar även Energimyndighetens ekonomiska kalkylunderlag för att vara för 

icke uppdaterad och undermålig. Man anser även att Energimyndighetens förslag till 

energihushållningsåtgärder är orimliga (Boverket, 2012). 

4.3.1. Energimyndighetens yttrande 

Vad beträffar det föreslagna gränsvärdet som regeringen har kommit fram till så avstyrker 

Energimyndigheten i huvudsak förslagen. Promemorian som regeringen arbetat fram och som 

ligger till underlag för Boverkets byggregler 2012 även kallat BBR19 är under kritik från 

Energimyndighetens sida. Kritiken handlar om flera punkter i byggreglerna och man anser att 

de föreslagna gränsvärdena inte uppfyller direktivet från EU vad beträffar utformningen av 

nära- nollenergibyggnader. Man är inte överens över vad en nära- nollenergibyggnad är för 

något och från Energimyndighetens sida menar man att de skärpningar som går att finna i 

BBR19 inte är i enlighet med EU-direktivet 2010/31/EU och man konstaterar också att i vissa 

fall har inga skärpningar gjorts över huvudtaget. Man delar inte Boverkets och Regeringens 

syn på vad som är ekonomiskt och tekniskt möjligt för de tre klimatzoner som finns i Sverige 

idag och man påminner om att en byggnads livslängd är lång samt att de beslut som tas idag 

angående byggnaders energiprestanda också påverkar framtidens boende lång tid framöver. 

Det saknas ett långsiktigt planerande idag. Riskerna med att sätta för vaga gränsvärden redan 

idag är bland annat att minimikraven som man kallar Boverkets byggregler för, leder till att 

energieffektiva lösningar kan komma att stanna i utvecklingen. Nära- nollenergibyggnader 

bör inte ligga inom samma ramar som minimikraven utan ha en högre energiprestanda som 

ska fungera som en drivkraft till att teknik och kunskapsutveckling ska fortgå till år 2020 som 

är slutmålet för nära-nollenergibyggnaders gränssättning. Om detta inte görs så kommer 

Sveriges anseende ur ett internationellt perspektiv att vara resurseffektivt energi- och 

miljötekniskt att tappas, samtidigt som den kompetens som finns idag i Sverige kring 

energieffektivt byggande riskeras att gå förlorad. Energimyndigheten vill istället se en 

långsiktig handlingsplan med tydliga mål för energieffektivisering. Om skärpningarna som 

Energimyndigheten tagit fram används så kommer svensk teknikutveckling och innovation att 

gynnas vilket drar med sig fördelar till det svenska näringslivet som kommer att stå sig bra ur 

ett internationellt perspektiv och kommer kunna ligga i framkant i att utveckla nya produkter. 

Redan idag byggs det många nya byggnader som har betydligt bättre energiprestanda än vad 

som anges i BBR19 men det finns svårigheter kring effektivisering av byggprocessen och att 

hålla nere bygg- och driftkostnader eftersom byggnaderna är uppförda genom lokala initiativ 
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istället för statliga. Energimyndigheten menar också att med nuvarande regelverk så är inte 

förutsättningarna lika för byggnader som drivs på olika energislag där byggnader som 

uppvärms av el gynnas framför byggnader som uppvärms av fjärrvärme eller biobränslen och 

detta kan leda till en hindrande verkan för att införa mer biobränslen på marknaden 

(Energimyndigheten, 2012).  

Energimyndigheten menar att promemorian är motsägelsefull då den å ena sidan beskriver de 

nya reglerna i BBR19 som tillräckliga för att uppfylla EU-direktivets krav på nära-

nollenergihus samtidigt som den beskriver ytterligare framtida åtgärder för att främja 

energieffektivt byggande i Sverige. Detta menar man inte gynnar kompetensutvecklingen och 

teknikutvecklingen framåt i Sverige. Energimyndigheten rekommenderar att snarast se över 

systemgränserna i BBR19 och utreda möjligheten för alternativa systemgränser 

(Energimyndigheten, 2012). 

 

4.3.2. Sammanfattning remissinstansernas svar på promemorian 

Tillsammans med Boverket och Energimyndigheten har ytterligare ett hundratal 

remissinstanser yttrat sig angående hela eller delar av regeringens promemoria. Delar av de 

samlade åsikterna presenteras nedan.  

Definition av nära-nollenergibyggnader 

Bedömningen att Sverige idag med BBR19 har nått ett energihushållningskrav som är 

miljömässigt, fastighetsekonomiskt och samhällsekonomiskt motiverat delas inte av alla 

remissinstanser. I regeringens skrivelse delas de remissinstanser som sett över kraven in i fyra 

kategorier. Dessa kan kategoriseras som remissinstanser som: 

1.  i huvudsak stödjer bedömningen alternativt ser problem i att ställa högre krav 

2. i huvudsak stödjer bedömningen men ser möjligheter till högre krav 

3. i huvudsak inte stödjer bedömningen utan önskar högre krav för 

energieffektiviseringen för byggnader 

4. har som huvudsynpunkt att en större hänsyn till primärenergi bör tas, utan vidare 

åsikter om själva kravnivån (Regeringen 2012a).  

 

Synpunkter ur den första kategorin som skrivelsen nämner explicit är nödvändigheten för stort 

tekniskt kunnande både för att bygga och driva byggnader med låga energibehov, och att detta 
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inte får bli till hinder för nybyggnationer. Vidare nämner man att de krav som ställs i BBR19 

gäller de faktiska energivärdena som byggnader förbrukar, vilket innebär att man måste 

projektera för byggnader med högre krav eftersom en viss säkerhetsnivå därmed är 

nödvändig. Dessutom har olika klimatzoner olika förutsättningar, vilket gör att den 

byggnadstekniska lösningen för byggnader som ska uppföras på flera olika platser måste utgå 

från den med strängast behov (Regeringen, 2012a). 

 

Från kategori 2 är kritiken som framförs väldigt varierande men försiktig och framhåller 

framförallt enighet med bedömningen (Regeringen, 2012a).  

 

I kategori 1 och 2 ingår sammantaget 25 remissinstanser, varav följande kan nämnas: 

Boverket, Vattenfall AB, JM AB, Villaägarnas riksförbund, Svensk Energi, NIBE AB 

(Regeringen, 2012a).  

 

Den tredje gruppen anser att kraven specificerade i BBR19 inte uppfyller EU-direktivet. Man 

menar att strängare energieffektiviseringskrav är ekonomiskt motiverade och att regeringens 

bedömningar därmed inte uppfyller EU-direktivet eftersom det redan idag är möjligt att bygga 

mer energieffektiviserat med lönsamhet. Flera av remissinstanserna i denna kategori förordar 

de målnivåer som tidigare tagits fram av Energimyndigheten (se figur 4) vilka är betydligt 

mer strikta än rådande regler. I denna kategori ingår totalt 49 remissinstanser, varav följande 

kan nämnas: Energimyndigheten, Svensk Ventilation, VVS-företagen, Isoleringsfirmornas 

förening, NCC, Skanska AB (Regeringen, 2012a). 

Kategori 4 uttrycker inga åsikter angående krav för gränsvärden, och faller därmed utanför 

ramen för denna uppsats.  

 

Främjandeåtgärder 

Av de instanser som lämnade åsikter på främjandeåtgärderna som finns beskrivna i 

promemorian, var den främsta åsikten att de demonstrationsprojekt som byggs måste byggas 

med strängare energikrav än vad dagens byggnadsregler tillåter. Instanserna påpekar att utan 

högre krav och målsättningar fyller denna främjandeåtgärd ingen funktion. Regeringen delar 

denna åsikt, vilket resulterar i att promemorians förslag fått tillägget om klara målsättningar 

för energibehovet som ligger lägre än dagens byggnadskrav (Regeringen, 2012a).  
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I övrigt motsätter sig inte de olika instanserna de främjandeåtgärder som promemorian 

föreslår, men diskuterar till exempelvis hur de bör genomföras och utav vem. Lunds tekniska 

högskola skriver att demonstrationsprojektet måste utvärderas opartiskt gällande energiåtgång 

och andra faktorer för att sprida riktig kunskap till berörda aktörer. För att säkerställa denna 

opartiskhet bör finansieringen vara 100 % statligt, menar Lunds tekniska högskola. Boverket 

förtydligar vikten av att följa upp och utvärdera projekten, eftersom man menar att trots att 

flera liknande projekt har genomförts inom området så har inte en representativ del av 

kunskap kommit ut som resultat av projekten. Vidare pekar Boverket på sin centrala roll inom 

uppdraget, som teknisk expert på området. Vinnova menar istället att Energimyndigheten bör 

få i uppdrag att genomföra insatserna och framhåller hur samverkan mellan olika instanser 

kan bidra till effektivare energilösningar (Regeringen, 2012a).  

Energimyndigheten instämmer med promemorians främjandeåtgärder, men betonar de 

problem som har uppstått inom marknaden för energieffektiva byggnader. Svårigheter kring 

informationsspridning, teknologiosäkerhet samt principal-agent
2
 problem bör motverkas 

genom gedigen uppföljning, menar Energimyndigheten (Regeringen, 2012a). 

Flera instanser påpekar även att främjandeåtgärder bör sträcka sig längre än till 

kompetensutveckling samt utförande och utvärdering av demonstrationsprojekt för tekniska 

framsteg. Bland dessa tar Linköpings universitet upp det faktum att inte bara tekniska eller 

ekonomiska begränsningar avgör för hur strängt ett gränsvärde kan sättas, och framhåller 

beteendefrågors betydelse för energianvändning. Man menar att det gap som finns mellan den 

tekniskt möjliga potentialen samt det faktiska resultat som finns för energianvändningen kan 

minskas genom att närma sig energianvändarna. För att åstadkomma detta måste kunskap, 

information och feedback kring energianvändningen i byggnader förbättras (Regeringen, 

2012a).   

 

Kontrollstation och etappmål till 2015 

I enlighet med EU direktivets uppmaning utfäster regeringen en kontrollstation till 2015 då de 

skärpta kraven ska ses över. 

                                                 
2
 Principal-agent problem kan uppstå då två olika parter (principal och agent) har olika intressen och olika 

mycket information. Som exempel kan nämnas en tandläkare (agency) som rekommenderar sin kund 
(principal) en dyr tandvård, där kunden inte är säker om tandvården verkligen är nödvändig eller ett sätt för 
tandläkaren att tjäna pengar (Laffont & Martimort, 2002). 
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Av de remissinstanser som uttalat sig om kontrollstation och etappmål nämner Boverket att de 

är skeptiska till att det inkommit tillräckligt mycket underlag av kvalité för att göra en ny 

bedömning till 2015. Problem med vissa byggnadstekniska lösningar kan visa sig först efter 

ett tiotal år, där man nämner mögelproblem med fasadmetoder som exempel. Dessutom 

menar man att om inte energipriser eller kostnader förändras drastiskt så kommer de 

ekonomiska möjligheterna inte medge större utrymme för skärpta krav än vad BBR19 reglerar 

(Regeringen, 2012a).  

IQ Samhällsbyggarna efterlyser konkreta mål och åtgärder och betonar att utan sådan 

tydlighet kommer de aktiva aktörerna inte veta vilka åtgärder som ska genomföras och 

uppföljning kompliceras. Utan konkreta målsättningar blir uppföljning och insamling av 

underlag till kontrollstation 2015 svårt (Regeringen, 2012a). 

 

4.4. Regeringens slutliga bedömning 

Här redovisas de beslut som regeringen fattat angående den handlingsplan för nära-

nollenergibyggnader som arbetats fram.   

4.4.1. Regeringens bedömning om en svensk tillämpning av begreppet nära-

nollenergibyggnad 

Europaparlamentets direktiv specificerar inte definitionen för en nära-nollenergibyggnad, utan 

ålägger varje stat att, efter dess specifika lokala förutsättningar, fastställa en definition. 

Grundläggande för de beslut som regeringen fattar angående energieffektivisering inom 

byggsektorn är att alla skärpta krav ska var miljömässigt, fastighetsekonomiskt och 

samhällsekonomiskt motiverade. Sverige har skärpta energikrav för byggnader enligt BBR19. 

Med dessa energikrav bedömer regeringen (2012a) ” att Sverige uppfyller direktivets krav på 

basis av vad som är tekniskt och ekonomiskt motiverat utifrån Sveriges nationella 

förhållanden”. Dock fortsätter man med att konstatera att det kan vara tekniskt och 

ekonomiskt motiverat att skärpa definitionen av nära-nollenergibyggnad i Sverige i framtiden. 

Dessa skärpningar ser man inte vara aktuella för idag, men med tekniska utvecklingar och 

ekonomiska förändringar kan skärpningar bli möjliga. De krav som finns ska löpande ses 

över, och därmed skärpas då detta är tekniskt och ekonomiskt motiverat. Detta 

utvecklingsarbete med återkommande revideringar med ökade krav på energihushållning ses 

som en avgörande del för Sveriges väg till minskad energiförbrukning. En första 

kontrollstation avseende detta är år 2015 (Regeringen, 2012a).  
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Vidare påpekar regeringen att båda myndigheternas ekonomiska analyser bygger på en stor 

mängd antaganden med efterföljande osäkerhet. Övergripande samhällsekonomiska 

utvärderingar saknades till stor del och de fastighetsekonomiska analysernas grad av 

osäkerhet kunde inte motivera en ytterligare skärpning av gränsvärdena, enligt regeringen 

(2012a). Analyserna från de två myndigheterna visar dock att det i stort sett samtliga 

undersökta fall är tekniskt möjligt att nå gränsvärden lägre än de förslagna (Regeringen, 

2012a).  

 

4.4.2. Regeringens bedömning avseende främjandeåtgärder för ökad kunskap 

och ett effektivt genomförande av arbetet med nära-

nollenergibyggnader 

Regeringen beslutar om främjandeåtgärder som ska implementeras för att underlätta 

införandet av de nya kraven. Dessa åtgärder har två huvudsyften: genom att minska 

lärkostnader skall omställningens totalkostnad minimeras samt för att säkerställa det underlag 

som regeringsbesluten bygger på. Främjandeåtgärderna kommer att bestå utav 

demonstrationsprojekt med större geologisk spridning än vad som utförs idag, 

kunskapshöjande åtgärder för nyckelgrupper och kontinuerlig utvärdering av tekniska och 

ekonomiska möjligheter. Dessa främjandeåtgärder stämmer väl överens med de som föreslogs 

i promemorian (Regeringen, 2012a).  

Enligt instansernas påpekande om behovet att skärpa demonstrationsprojektens energibehov 

gentemot dagens rådande regelverk, har regeringen fastställt målnivåer på dessa 

demonstrationsprojekt till en maximal energiåtgång på 105,9 kWh/m
2
 för zon 1 i norra 

Sverige. Enligt dagens byggnadsregler i BBR19 är det maximalt tillåtna energiåtgången 130 

kWh/m
2
. Detta för att säkerställa att demonstrationsprojekten leder till ny och förbättrad 

kunskap (Regeringen, 2012a).  

En vidare geografisk spridning för demonstrationsprojekten anses också befogat för att öka 

kunskaperna om energieffektivt byggande för de förutsättningar som finns i områden där 

sådana satsningar tidigare har varit få (Regeringen, 2012a).  

Vidare hörsammar regeringen Vinnovas förslag om samverkan mellan olika instanser som 

arbetar med liknande projekt, för att säkerställa att begränsade resurser används på ett 

effektivt sätt. Här ser man att både Energimyndigheten och Boverket bör ha en central roll för 
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genomförandet av främjandeåtgärderna. Hur resursfördelningen ska ske lämnar man upp till 

var myndighet att besluta. Främjandeåtgärdernas omfattning beslutas först efter att 

budgetpropositionen för 2013 fastslagits (Regeringen, 2012a).  

4.4.3. Regeringens bedömning gällande kontrollstation och etappmål till 2015 

En kontrollstation för att utvärdera genomförandet av direktivets krav bör ske 2015. Till 

denna kontrollstation bör nytt underlag och material från genomförda och utvärderade 

främjandeåtgärder ha framkommit. Målsättningar är att tekniska möjligheter, merkostnader 

kopplade till energieffektiviseringar samt miljövinster bör ha kartlagts (Regeringen, 2012a).  

Däremot tror heller inte regeringen att kunskapsläget kommer tillåta en skräpning av 

regelverk till 2015. Målsättningen blir istället att kunskapsresurserna ska ha ökat kraftigt samt 

spridits till berörda aktörer så att en relevant förberedelse inför slutliga bindande beslut, som 

ska fattas till 2018 samt 2020, kan göras (Regeringen, 2012a). 

4.5. Sammanfattning empiri 

EU-kommissionen har beslutat att alla medlemsländer ska bygga nya byggnader med högre 

energiprestanda och därför ska gränsvärden införas och börja gälla år 2020 där alla länder 

redovisar för vilka mål de uppnått. Regeringen har gett uppdraget att undersöka rimliga 

gränsvärden till Boverket och Energimyndigheten. Parterna är inte överens om hur 

utformningen av gränsvärdena skall se ut, ej heller inom vilka tidsramar som olika delmål 

skall redogöras förutom det faktum att regelverket ska stå klart till år 2020 som är bestämt på 

EU-nivå. Boverket anser att de gränsvärden som finns med i BBR 19 tillgodoser kraven som 

finns med i EU-direktivet och ser därför ingen anledning att skärpa kraven fram till år 2020. 

Detta resonemang hänvisar man också till genom att poängtera att gränskraven i BBR 19 

redan ställer höga krav på byggbranschen och att en skärpning inte är fastighets- eller 

samhällekonomiskt försvarbar. Energimyndigheten vill se en betydligt strängare skärpning av 

gränsvärdena redan från år 2013 och man vill också att gränsvärdena successivt skärps fram 

till år 2020. Detta därför att man menar att byggbranschen klarar av det och att det redan idag 

byggs byggnader med bättre energiprestanda än vad som anges i BBR 19. Man menar också 

att det är viktigt för Sveriges konkurrenskraft att landets byggindustri ligger i framkant. 

Energimyndigheten framhåller vikten av att införa demonstrationsprojekt för att öka 

kunskapen om energieffektiva byggnader i Sverige. Myndigheternas undersökningar har lett 

fram till en promemoria skrivet av regeringen där man föreslår gränsvärden. Ett hundratal 

remissinstanser har sedan bjudits in för att yttra sig om förslagen och dessa remissinstanser 
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har delats upp i fyra kategorier utefter deras åsikter. Boverket tillhör den kategorin som i 

huvudsak stödjer bedömningen och Energimyndigheten tillhör den kategorin som i huvudsak 

inte stödjer bedömningen. Slutligen tar regeringen beslut angående vilka gränsvärden som ska 

gälla och besluten skiljer sig inte markant från de ursprungliga förslagen från regeringen. 

5. Analys  

Genom att applicera valda teorier och modell på det empiriska materialet sammanställs 

innehållet i en analytisk del. De analytiska resultaten och tolkningen av dessa diskuteras sedan 

i 6. Diskussion och avslutas med en sammanfattande slutsats i 7. Slutsats.  

5.1. Nätverksstrukturen 

Nätverket kan bitvis kategoriseras som ett hårt strukturerat nätverk, där rollfördelningen är 

tydlig. Detta gäller främst för aktörer såsom regering och myndigheter, där roller och uppgift 

är klart definierade. Längre bort i nätverket blir strukturen lösare och här återfinns privata 

aktörer, men även intresseorganisationer och högskolor.  

I nätverket kan ett flertal aktörer identifieras, samt deras egenskaper och placering i nätverket. 

Dessa aktörer är regeringen, Boverket, Energimyndigheten samt två kollektiva grupper av 

remissinstanser, remissgrupp I respektive remissgrupp II. Remissgrupperna är indelade efter 

de kategorier som nämns i punkt 4.3.2. Sammanfattning remissinstansernas svar på 

promemorian. Fyra kategorier berörs där, varav remissgrupp I består av kategori 1 och 2, och 

remissgrupp II består av kategori 3. Kategori fyra bedöms inte vara en aktör av intresse för 

frågeställningen.  

 Regeringen är den aktör som fattar det slutgiltiga beslutet i frågan om definitionen för 

nära-nollenergibyggnader. För att fatta detta beslut engagerar regeringen övriga 

aktörer för att skapa sig en kunskapsbas och ett underlag för själva beslutet. På detta 

sätt finns en direkt koppling till alla andra aktörer och regeringen. I nätverket är 

regeringen direkt kopplade till Boverket samt Energimyndigheten. Dessa kopplingar 

är hårt strukturerade och rollfördelningen tydlig, och grupperingen regeringen, 

Boverket och Energimyndigheten utgör en tät gruppering. Kopplingen till 

remissgrupperna är inte lika tät, men som det senare ska visa sig är remissgruppernas 

koppling till själva problemet så pass tydlig att nätverket ändå blir stabilt.  

 Boverket är en expertmyndighet inom det svenska byggnadsbeståndet. Denna aktör är 

den myndighet som författar byggnadsregler samt ser till att reglerna efterföljs, på 
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uppdrag av regeringen. Aktören har även den övergripande kunskapen samt ansvaret 

över byggnationer i Sverige, och fokus ligger på byggnaden och dess ingående 

element. Boverkets system av intresse är byggnaden. På detta sätt har Boverket en 

tydlig och direkt koppling till regeringen samt båda remissgrupperna inom detta 

nätverk.  

 Energimyndigheten utmärks av sin expertiskunskap inom energi, och är den 

myndighet som övervakar användning och tillförsel av energi. I deras uppdrag ingår 

att säkra rikets försörjning på energi och detta leder till intresse av 

energieffektivisering av byggnader. Energimyndighetens placering i nätverket präglas 

av en stark koppling till regeringen men även koppling till remissgrupp II.   

 Remissgrupp I består av kategori 1 och 2, som tidigare nämnt, vilka har som 

gemensam nämnare att de stödjer promemorians bedömning om uppsatta gränsvärden. 

Av dessa instanser kan nämnas: Vattenfall AB, JM AB, Villaägarnas riksförbund, 

Svensk Energi och NIBE AB. Dessa instanser är företag och organisationer som 

levererar energi och energilösningar, bygger eller organiserar ägare av byggnader. 

Som energiföretag samt byggande företag finns en koppling till Energimyndigheten 

samt Boverket. Koppling till regeringen sker då regeringen engagerar denna 

remissgrupp till att lämna åsikter till dess promemoria. Även Boverket ingår i denna 

kategori, men behandlas som en separat aktör.  

 Remissgrupp II består av kategori 3, beskrivet i empirin, och menar att högre krav på 

energieffektivisering borde ställas. Instanser i denna grupp är bland andra: Svensk 

Ventilation, VVS-företagen, Isoleringsfirmornas förening, NCC och Skanska AB. 

Dessa instanser är byggande företag, underleverantörer och organisationer som 

representerar desamma. Som byggande företag finns en koppling till Boverket, och 

precis som för remissgrupp I sker koppling till regeringen i samband med återkoppling 

till promemorian. Även Energimyndigheten ingår i denna kategori, men behandlas 

som en separat aktör. 

 

De identifierade aktörerna samt egenskaper sammanfattas i tabell 3. Schematisk bild över 

nätverket illustreras i figur 5. 
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Tabell 3: Identifierade aktörer i nätverket. 

Aktör Egenskap 

Regeringen Slutlig beslutsfattare 

Boverket Regelverkstillämpare 

Energimyndigheten Energiexpert 

Remissgrupp I Energileverantörer samt 

byggandeorganisationer. 

Remissgrupp II Byggande företag och 

underleverantörer. 

 

 

Figur 5: Bild över identifierat nätverk.  

I figur 5 visas aktörernas placering i nätverket och hur de är länkade tillsammans. Regeringen 

har en direkt koppling till alla aktörer i nätverket och övriga aktörer har direkta eller indirekta 

kopplingar till varandra.  
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5.2. Translationsprocessen 

Translationsprocessen fyra delar har applicerats på sammanställt material för att på så vis 

kunna beskriva nätverkets relationer och maktstruktur.  

5.2.1. Problematisation 

I detta fall är det regeringen som är den ledande aktören som fastställer en frågeställning, ett 

problem som de behöver lösa: vad är ett rimligt gränsvärde för energiåtgången i nära-

nollenergibyggnader i Sverige? På detta sätt skapas den obligatoriska passagepunkten (OPP) 

genom två dimensioner, frågeställningen preciseras samt regeringen blir den som i slutändan 

ska besvara frågan. OPP är på detta sätt både en fråga och en aktör, primäraktören (se 

analysmodell figur 1). För att kunna besvara denna fråga anger man övriga aktörer av intresse. 

Regeringen identifierar Boverket, Energimyndigheten och ett hundratal remissinstanser som 

alla ses ha olika roller för problemet. Dessa roller beror på aktörernas ingående egenskaper. 

Aktörerna har olika målsättningar med sina verksamheter och hinder för dessa målsättningar 

är den drivkraft som drar de till den obligatoriska passagepunkten. Nämnda aktörer, hinder 

och målsättningar tolkas som följer: 

 Boverkets målsättning är att skapa fungerande regelverk för byggnationer i Sverige 

och övervaka hur de tillämpas. De hinder för att skapa regelverk, som för Boverket till 

OPP, är att från och med 2020 kommer den definition som fastställs för nära-

nollenergibyggnader vara lagligt bindande och därmed en del av Boverkets regelverk.  

 Energimyndighetens målsättning är att skapa en energieffektiv framtid i Sverige samt 

öka sin förståelse och kunskapsbas om energieffektivisering. För att öka 

energieffektiviseringen i Sverige och öka sin kunskap om möjligheter med 

energieffektivisering behöver Energimyndigheten ta sig genom OPP.  

 I remissgrupp I finns organisationer och företag som är beroende av en ekonomisk 

vinst. För att kunna göra denna ekonomiska vinst måste byggande företag bygga 

lagliga byggnader som samtidigt inte innebär att de byggs med ekonomisk förlust. För 

energilevererande företag kan ett minskat behov hos kunden innebära en risk mot den 

ekonomiska vinsten.  

 Även i remissgrupp II är målsättningen att göra ekonomisk vinst. För att göra detta 

behöver de byggande företagen bygga ekonomiskt och lagligt och de levererande 

leverantörerna vill leverera en hög andel varor.  
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I figur 6 visas en bild över problematiseringsfasen med aktörer, hinder och målsättningar.  

 

Figur 6: Problematiseringsfasen med identifierad OPP, aktörer, hinder och målsättningar. 

EU ses i detta fall inte som en aktör, utan mer som incitament för undersökt process. Detta 

eftersom frågeställningen intresserar sig av gränsvärden på nationell nivå. EU hade också 

kunnat ses som en aktör, vilket hade förflyttat fokuspunkten, förändrat nätverksbilden samt 

definitionen av den obligatoriska passagepunkten.  

5.2.1. Interessement och Enrolment 

Att binda aktörerna till sitt nätverk i interessement-fasen innebär att lösgöra dessa aktörer från 

andra kopplingar i andra nätverk. Hur aktörerna binds till det nyskapade nätverket beror på 

aktörernas ingående egenskaper och kopplingar till varandra. Det kan göras genom en direkt 

order om kopplingarna är starka, genom lockande handlingar eller enkel uppmaning om 

aktören är tätt kopplad till problemet i fråga.  
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För de två myndigheterna är koppling till regeringen så pass stark att de helt enkelt genom att 

tilldelas sina uppdrag accepterar deras roller i nätverket och antar sina uppgifter. Regeringen 

intresserar myndigheterna genom att uppdraget åläggs dem. För remissgrupperna är istället 

kopplingen till själva problematiken så aktuell och nära att detta är tillräckligt för att 

intressera dem för att anta en plats i nätverket. Genom att regeringen bjuder in dessa aktörer 

att lämna sina åsikter angående promemorian antar remissgrupperna denna uppgift. På detta 

vis har intressement och enrolment skett, aktörerna har erbjudits olika roller i nätverket på 

olika sätt och antagit sina platser.  

Dock visar empirin att enrolment och interessement inte har lyckats fullt ut. Dessa aktörer är 

fortfarande ”alltför” påverkade av sina roller i andra nätverk – intressement innebär att ta 

aktören ur dess andra kontexter för att verka i ett nytt. Detta har inte skett i detta fall. Dessa 

aktörer är engagerade på grund av deras platser i nätverket (hårt bundna, de två 

myndigheterna) eller för att de är så starkt kopplade till problemet i sig (aktörerna inom 

byggbranschen och liknande). Primäraktören, regeringen, har inte agerat för att minska 

involverade aktörers övriga band.  

På detta sätt uppstår friktion och det öppnar upp för diskussion. Det är i samband med detta 

som de olika ståndpunkterna blir synliga och åsiktsskillnaderna uppenbaras. Två läger kan 

urskiljas i detta, där det ena lägret tycker att dagens gränsvärden är tillräckliga och det andra 

lägret tycker att gränsvärdena är otillräckliga. Boverket och remissgrupp I hamnar i den första 

och Energimyndigheten och remissgrupp II i den senare.  

5.2.2. Mobilisation of allies 

Det är viktigt att det finns en åsiktssymmetri i den kollektiva gruppen som ska vara med och 

diskutera ett beslut. Objektiviteten kring alla aktörer kan därför vara värt att undersöka. En 

viktig fråga att ställa sig är, vem förespråkar vad, och varför? Det finns självklart 

bakomliggande förklaringar till varför var och en av alla remissinstanserna har sin unika åsikt. 

Det finns trots allt en vinning i var gränsvärdena i slutändan hamnar. Men finns en symmetri 

bland involverade aktörers åsiktsfördelningar så kan i vart fall en stabilitet i nätverket kring 

förslagen finnas. Remissgrupp II gör en ekonomisk vinning om det slutliga gränsvärdena blir 

skärpta och därför delar dessa företag sina åsikter med Energimyndigheten. I gruppen finner 

man isoleringsföretag, VVS-företag och ledande multinationella byggföretag som ligger i 

framkant med ny byggteknik. Dessa företags tjänster blir mer eftertraktade vid en skärpning 

av gränsvärdena. I remissgrupp I som i huvudsak är nöjda med de gränsvärden som finns idag 
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finner man flera representanter från energibolag och en skärpning av gränsvärdena skulle i 

deras fall på lång sikt innebära en minskad efterfrågan på deras tjänster. I myndigheternas fall 

ligger troligtvis deras vinning i att om deras förslag går igenom så ligger deras egen vision ett 

steg närmare verkligheten. Energimyndigheten och Boverket har två olika samhällsuppgifter 

att fylla så det är inte förunderligt att deras åsikter kring gränsvärdena ligger så brett isär 

varandra. Så länge som det finns en förklaring till varför förespråkarna tycker som de gör så 

finns också en stabilitet i nätverket. Vad beträffar åsiktssymmetrin så är regeringen det 

beslutande organet och kan påverkas av de andra aktörerna i sitt beslut. Men i och med den 

breda andelen förespråkare som finns inom spridda branscher och tydligheten i varför 

förespråkarna tycker som de gör, så finns det ett rättfärdigande i beslutsprocessen. 

5.3. Black box 

En svart låda (eng. black box) är oftast en teknisk artefakt som i dess skapandeprocess präglas 

av sociala, tekniska och/eller politiska dispyter. Lådan sluts när diskussionerna mattas av och 

konsensus slutligen uppnås.  

Den svarta lådan i det här fallet är nära-nollenergihuset. Denna låda är inte sluten ännu, man 

är där och rotar, dividerar, diskuterar och argumenterar för hur delarna i lådan ska läggas 

tillrätta. Det återstår att se när denna låda som kommer stängas till, ”black-boxas” och hur den 

då kommer att se ut. Vad kommer att anses som ett vedertaget och accepterat nära-

nollenergihus som inte längre skapar diskussion utan antas som ett obestridligt faktum?  

Åtminstone tills, av för olika skäl, lådan öppnas upp igen.  

6. Diskussion  

I empirin framgår tydligt att frågan om en definition om ett rimligt gränsvärde kan tolkas 

olika, och det är här grunden till motsättningarna finns. Beslutet om gränsvärden för 

definitionen nära-nollenergibyggnader står på tre huvudpelare: det ska vara energitekniskt 

möjligt, det ska vara byggnadstekniskt utförbart och det ska vara ekonomiskt rimligt.  

De två myndigheter, Boverket och Energimyndigheten, har tilldelats uppgiften att utreda 

frågan på varsitt håll. Uppgiften är till grunden densamma: vad är tekniskt och ekonomiskt 

möjligt? Men de två myndigheterna är i denna fråga, detta nätverk, endast indirekt kopplade 

till varandra. De är två olika myndigheter med två olika inriktningar. Energimyndigheten är 

expertmyndigheten på energi, olika former av energi, förbrukning, användning, tekniker och 

utveckling inom området. Boverket är expertmyndigheten på själva byggandet, tekniska och 
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praktiska möjligheter samt även verkställande myndighet när det kommer till att tillämpa 

regeringens beslut. Hur dessa myndigheter sedan tidigare har fått sina roller identifierade och 

tilldelade påverkar hur de tar sig an denna uppgift.  

Detta blir tydligt i frågan om ekonomiska möjligheter. Som regeringen (2012a) påpekar i sin 

skrivelse visar i stort sett alla analyser att det är tekniskt möjligt att skärpa angivna 

gränsvärden, men de ekonomiska analyserna skiljer sig åt. De ekonomiska prognoserna 

bygger till stor del på olika antaganden, och hur man har valt att utforma dessa antaganden 

påverkar vilket slutresultatet blir. De olika myndigheterna gör olika antaganden eftersom de 

har olika målsättningar med definitionen för nära-nollenergibyggnader.  

Boverket sitter inne i huset och tittar ut – Energimyndigheten sitter utanför huset och tittar in. 

Energimyndigheten, som ju har som uppdrag att säkra energitillgången, ser huset som en del 

av ett större system med en vision av energieffektivisering. Boverket ser själva huset som 

systemet. För Boverket är byggnaden det centrala och det system som ska fungera, praktiskt 

och ekonomiskt. Fokus hamnar på byggnaderna i sig, inte som en del av ett större 

energieffektiviseringsbehov.  

Dessutom upplevs Boverket som mycket mer nu-fokuserade, medan Energimyndigheten 

uppfattas mer framtidsinriktade. Energimyndigheten är den instans som föreslår demoprojekt 

för lärande och skapande av mer omfattande underlag. Myndigheten jämför denna fråga med 

utvecklingen av vindkraft och vill att ett långsiktigt planerande ska ske. Man vill lära sig mer 

för att kunna utveckla och använda teknikerna bättre i framtiden. Energimyndigheten har 

ögonen fästa på det framtida mål som ska vara nått senast 2020. Boverket fokuserar på den 

verklighet som finns just nu. Detta är tecken på hur dessa myndigheter fortfarande är tydligt 

kopplade till den större kontext som de ingår i. Myndigheternas agerande är ett resultat inte 

enbart av deras målsättning för att lösa denna fråga, utan även av deras målsättningar i andra 

frågor.  

Det är tydligt att Boverkets och Energimyndighetens målsättningar och skäl för att diskutera 

frågan om nära-nollenergibyggnader skiljer sig åt. Det är bland annat dessa skilda intressen 

som skapar så olika uppfattningar om vad ett rimligt gränsvärde kan tänkas vara. Regeringen 

har som sagt skapat dessa två myndigheter med två olika uppdrag i tidigare skeenden som 

präglar hur de behandlar den nuvarande frågan. Genom att tydligare definiera ett mer 

gemensamt mål och ett samarbete för de två myndigheterna inför denna uppgift, hade 

möjligtvis motsättningarna blivit färre. Samtidigt är frågan om detta är något man vill uppnå? 
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Istället för att ha två instanser som är överens i en komplex fråga kanske det är bättre att de 

håller sina skilda ståndpunkter för att behålla den breda bilden?  

I beslutprocessens senare del inbjuds då övriga aktörer att lufta sina åsikter angående 

regeringens förslag (promemorian). Även här blir motsättningarna tydliga och kan kopplas till 

instanserna olika hinder och målsättningar. Är man ett företag som har satsat på en 

miljömässig och energieffektiv framtoning, som investerat i nya lösningar eller jobbar med 

produkter som gynnas av nya, hårdare regler på marknaden, så blir det naturligt att det är 

denna linje man går på. I det omvända fallet, om man exempelvis satsat på en marknad med 

priskänsliga och inte lika miljömässigt upplysta kunder eller säljer just den produkt som 

delvis ska effektiviseras bort så kommer uppfattningen om vad som är ekonomiskt rimligt att 

skilja sig åt. Detta är alltså inte bara en fråga om myndigheter och deras olika målsättningar.  

På detta ämne kan nämnas att i sitt svar till promemorians förslag till främjandeåtgärder 

föreslår Lunds tekniska högskola en statlig finansiering för demonstrationsprojekt, för att 

säkerställa opartiskhet gällande energiåtgång och dylika faktorer. Genom att göra detta pekar 

man på en problemtik som finns gällande fastställandet kring gränsvärden. Vad som är 

tekniskt möjligt och ekonomiskt hållbart har inte ett entydigt svar med vetenskapligt eller 

branschhomogent konsensus. Hur man väljer att tolka sådana faktorer kan, förutom dess 

mångtydiga natur som en black box, bero på egenintressen av ekonomisk art eller 

motsvarande drivkraft. Därav framhålls regeringens roll som inte enbart beslutsfattare utan 

även som finansiär för att minska den partiskhet som omger fenomenet. Detta torde gå i linje 

med regeringens andra målsättning med främjandeåtgärderna, nämligen att säkerställa att det 

underlag som regeringen grundar sina beslut på är riktiga.  

Precis samma problem tar Energimyndigheten upp i ett av sina remissvar, då man nämner 

problemen med marknadsmisslyckanden inom verksamhetsområdet där principal-agent 

problem kan uppstå. Både medvetet och omedvetet kan de skilda målsättningarna skapa 

hinder för att nå gemensamma resultat eller resultat över huvud taget. Komplexiteten, som 

omger både de teknologiska samt de ekonomiska bitarna som omfattar gränsvärden för 

energieffektiva hus, visar sig på denna nivå. Därmed kan hela området sägas vara en blackbox 

som alla inblandade aktörer försöker reda ut och förstå där brister i translationen, med olika 

definitioner och målsättningar, sätter ytterligare käppar i hjulet.  
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7. Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att lokalisera de hinder och motsättningar som fanns till en 

gemensam definition av gränsvärden. För att besvara syftet behandlades två frågeställningar 

angående delaktiga aktörer och deras kopplingar samt identifiering av och orsak till 

motsättningar kring gränsvärden.  

För den första frågeställningen identifierads aktörer och deras kopplingar enligt figur 5 i 

analysen. Angående motsättningarna existerar dessa eftersom ärendet är en öppen black box. 

Det är inte enbart en fråga om att fastställa tekniskt möjliga värden; det är inte en fråga om att 

fastställa teknisk data. Det är heller inte endast en fråga om att beräkna ekonomiska kostnader 

och utsikter eller konstatera byggnadspraktiska möjligheter. Det är allt detta på en och samma 

gång och dessutom, visar empirin och analysen, att de olika ingående målsättningarna som 

aktörerna har gör att de tolkar uppgiften på olika sätt. Där Boverket fokuserar på ett 

gränsvärde som ska fungera som rättsligt bindande och regelverk och därmed skapar 

minimivärden, ser Energimyndigheten på definitionen och gränsvärdena som sporrande 

målbilder som ska representera en övre gräns snarare än en nedre.  

Att de olika instanserna har olika uppfattning om vad som anses som ett rimligt gränsvärde 

grundar sig mycket i de olika ekonomiska analyserna. Det är inte de tekniska möjligheterna 

som bromsar. Skulle gränsvärdet enbart baserad på vad som tekniskt är möjligt, skulle 

instanserna troligtvis vara tämligen överens. Den springande frågan blir den om ekonomin, 

där åsikterna går isär. Här finns den tydligaste motsättningen. Bakomliggande orsaker till 

denna motsättning är just det som translationsanalysen visar: de olika aktörerna har olika 

ingångslägen och målsättningar och gör därmed olika tolkningar.  

 

8. Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats visar att dessa involverade aktörer inte har förflyttats ur sina vidare kontexter 

för att ”isoleras” i ett nytt. För att tydligare åskådliggöra myndigheternas omständigheter 

föreslås en kartläggning av varje aktörs förlängda nätverk för att där se aktörernas övriga 

åtaganden påverkar hur de agerar i denna fråga. Hur exempelvis Boverket påverkas av en 

debatt av dyrt byggande i Sverige, och andra problem specifika för just denna myndighet, 

torde kunna belysa nya och intressanta aspekter av målsättningar och hinder för aktörer.  
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Vidare är frågan om ett gränsvärde för energiåtgången i nära-nollenergihus från 2020 ännu 

inte fastslaget. Hur denna fråga slutligen hanteras och de val som detta beslut baseras på 

skulle erbjuda ytterligare intressant information för att utreda hur den fullständiga processen 

sett ut. Hur satta gränsvärden dessutom påverkar aktörerna längst ned i ledet, aktörer inom 

byggbranschen representerade av remissgrupperna i denna uppsats, har inte undersökts. Dessa 

aktörers sammanhang har givetvis påverkat deras målsättningar och hinder, men den faktiska 

effekten av gränsvärdena återstår att se.   
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