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Sammanfattning 

Det finns stor ekonomisk potential för fastighetsbolag att energieffektivisera sitt 

fastighetsbestånd men tidigare vetenskaplig forskning har visat på att denna potential inte 

till fullo utnyttjas av fastighetsbolagen. Uppsatsen kartlägger vilka barriärer som ligger till 

grund för denna outnyttjade potential och undersöker hur dessa barriärer påverkar 

fastighetsbolagens arbete med energieffektiviseringar. Uppsatsen undersöker även vilka av 

dessa barriärer som fastighetsbolagen anser vara mest problematiska.  Från tidigare 

forskning och vetenskapliga artiklar kartlades ett antal barriärer som potentiellt kan hindra 

fastighetsbolagens arbete med energieffektivisering. Dessa är brist på information, brist på 

kompetens, finansiella svårigheter, tidsbrist, värderingar och mål, storlek och 

maktfördelning. Med dessa barriärer som utgångspunkt så undersöktes fyra fastighetsbolag 

kvalitativt för att få en djupare förståelse för hur barriärerna påverkade deras arbete med 

energieffektiviseringar. Utöver detta så utfördes även en kvantitativ enkätstudie där 19 

fastighetsbolag fick bedöma barriärernas påverkan på sitt eget energieffektiviseringsarbete. 

Resultatet från den kvantitativa enkätstudien redovisas och analyseras i en Boxplot. 

Resultaten från den kvantitativa studien påvisar att tidsbrist är den barriär som påverkar 

fastighetsbolagens energieffektiviseringsarbete mest.  Detta resultat får visst stöd från den 

kvalitativa studien där tidsbrist nämns som en av de mest problematiska barriärerna. Utöver 

tidsbrist så nämndes även brist på kompetens som en påtaglig barriär i den kvalitativa 

studien. 
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1 Inledning 
Energi är ett väldigt högaktuellt ämne i dagens samhälle. I debatten om energi och det 

hållbara samhället så har det lagts väldigt mycket fokus på hur energin ska produceras för att 

säkra det framtida behovet på ett miljövänligt, tillförlitligt och hållbart perspektiv. Dock sker 

majoriteten av världens produktion från ändliga energikällor och i takt med dagens 

utveckling så kommer det dröja många år innan vi kan anse oss vara självförsörjande på 

förnyelsebar energi (Ekonomifakta, 2013). En viktig aspekt i frågan om energiförsörjningen 

gäller därför att inte bara produktionen utan innefattar även hur konsumtionen ser ut. 

Sveriges totala energianvändning, exklusive nät- och produktionsförluster, kan tilldelas tre 

olika sektorer; industri, transporter samt bostäder och service, 2011 svarade sektorn 

bostäder och service för 35% av den totala konsumtionen (Ekonomifakta, 2011). Att bostads- 

och servicesektorn svarar för lite mer än ⅓ av konsumtionen gör den till en väldigt angelägen 

marknad för energieffektivisering. 

 

Mellan åren 1960 och 1975 uppfördes ungefär en miljon bostäder i det så kallade 

miljonprogrammet. Utav Sveriges totala mängd flerbostadshus så är 75% av alla lägenheter i 

Sverige byggda innan 1975. Dessa fastigheter är idag 40 till 50 år gamla vilket innebär att de 

är tekniskt omoderna. År 2007 uppskattades det att över 650 000 lägenheter från 

miljonprogrammet ännu inte hade moderniserats och att över hälften av dessa var av akut 

behov av någon form av renovering (Byman et al, 2013). 

 

Stat och kommuner har satt upp nationella och regionala miljömål som ska främja och 

underlätta omställningen till ett hållbarare samhälle. Dessa mål inkluderar bland annat en 

effektivare energianvändning och syftar till viss del på energieffektivisering av 

bostadssektorn (Energimyndigheten, 2010). Bland annat så har riksdagen satt upp som mål 

att energianvändningen för bostäder ska minska med 50% till 2050 (Byman et al, 2013). 

 

Behoven och direktiv på energieffektivisering av flerbostadshus ger bostadsföretagen starka 

incitament för att energieffektivisera sina fastigheter. Förutom samhällsmässiga nyttor i 

form av ökad hållbarhet så finns det ekonomiska vinster att göra för i form av minskad 

energiförbrukning och lägre driftskostnader. Trots detta så är det enligt flera vetenskapliga 

rapporter (IVA, 2012; Schleich et al, 2008; Sorrell et al, 2000) en viss tröghet på marknaden. 



5 
 

Det finns stor potential för fastighetsbolag att genomföra ekonomiskt lönsamma 

energieffektiviseringar men många utav dessa uteblir. Detta gör det intressant att undersöka 

hur fastighetsbolag resonerar kring och arbetar med energieffektivisering gällande sina 

fastigheter samt vilka barriärer som hindrar utvecklingen. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att djupgående undersöka hur olika barriärer påverkar 

fastighetsbolagens arbete med energieffektivisering och undersöka vilka barriärer som 

generellt är mest problematiska för fastighetsbolagen. 

För att besvara syftet har vi formulerat följande frågeställningar. 

 

 Hur påverkar olika barriärer fastighetsbolagens förmåga att arbeta med 

energieffektivisering? 

 Vilka av barriärerna anser fastighetsbolagen vara de mest problematiska i deras 

arbete med energieffektivisering? 

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen ämnar undersöka statliga, kommunala och privata fastighetsbolag och exkluderar 

därmed bostadsrättsföreningar. Anledningen till detta val är att ägandeformen mellan 

bostadsrättsföreningar och övriga fastighetsbolag skiljer sig åt och att de därför har olika 

förutsättningar. De fastighetsbolag som kommer att undersökas är begränsade inom det 

geografiska området Uppsala län och kranskommuner i Gävleborg, Södermanland samt 

Västmanland län. Vi avgränsar oss vidare till att exkludera hur politiska styrmedel, bidrag, 

lagar, regler och juridiska bestämmelser påverkar fastighetsbolagens arbete. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen har följande disposition. Teoriavsnittet börjar med att förklara och motivera vilka 

teorier som kommer att behandlas. Sedan utvecklas dessa teorier djupare med bas från 

vetenskapliga artiklar och tidigare forskning. Det framställda teoretiska ramverket ligger 

sedan som bas till de listade barriärer som sammanfattar teoridelen. Vidare presenteras och 

motiveras den metodologi som används för att samla empiri under studiens gång, varefter 

denna empiri presenteras i löpande text och diagram. I analysen diskuteras de empiriska 

resultaten med det teoretiska ramverket som stöd och avslutningsvis sammanfattas de 

viktigaste slutsatserna från analysen, följt av förslag på vidare forskning. 
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2 Teori 
I detta stycke presenteras den teoretiska referensram som används i uppsatsen. Först 

presenteras ett stycke med tidigare forskning om barriärer mot energieffektivisering, 

därefter följer stycken med olika teorier som tidigare forskning har påvisat är lämpliga för att 

analysera företags arbete med energieffektivisering. Framförallt presenteras teorier om 

beslutsfattande, transaktionskostnader, organisationsstruktur och kultur. 

2.1 Om Barriärer för energieffektivisering 

Sorrell et al (2000) skriver i sin rapport till Europeiska kommissionen att en barriär är en 

mekanism som förhindrar investeringar i teknologier som är både energimässigt effektiva 

och ekonomiskt lönsamma. Denna typ av definition får stöd av Weber (1997) som även 

betonar problematiken i att empiriskt kunna bevisa den “sanna” orsaken till att en 

energieffektiviserande åtgärd inte vidtas. Han menar att eftersom inget beslut har tagits så 

blir det väldigt svårt att undersöka sambandet mellan orsak och verkan. Weber (1997) 

menar att barriärer existerar men att de är osynliga och därför inte kan observeras. Detta 

betyder dock inte att det inte går att undersöka närvaron av potentiella barriärer (Weber, 

1997). 

 

Det finns mycket befintlig forskning inom området som behandlar just barriärer för 

energieffektivisering (Cebon, 1992; DeCanio, 1993; DeCanio, 1998; Göransson et al, 2011; 

IVA, 2012; Klugman et al, 2013; Schleich et al, 2008; Sorrell et al, 2000). Många studier är 

relativt samstämmiga och delar upp de faktorer som utgör barriärer i olika kategorier. 

Klugman et al. (2013) skriver att barriärerna kan relateras till orsaker inom antingen 

finansiering, organisation, kompetens eller övrigt. Inom dessa kategorier existerar det 

flertalet olika faktorer som kan påverka ett företags vilja och förmåga att arbeta med 

energieffektivisering (Klugman et al, 2013). Det går att finna likheter med denna uppdelning 

hos Sorrell et al. (2000) som brett klassificerar in barriärer för energieffektivisering i tre olika 

grupper beroende på vilken typ av teori som främst karaktäriserar barriären: ekonomiska, 

beteendemässiga, och organisatoriska. Även DeCanio (1993, 1998) ger support för denna typ 

av indelning. Dessa grupperingar är inte exkluderande och varje barriär har någon form av 

ekonomisk, beteendemässig och organisatorisk aspekt (Sorrell et al, 2000). Med hjälp av 

ekonomiska teorier inom respektive kategori så kan barriären undersökas utifrån perspektiv 
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som belyser vikten av olika aspekter i en komplex situation (Sorrell et al, 2000). Tabell 1 visar 

på hur denna kategorisering kan ske. 

 

Tabell 1. Teoretisk kategorisering 

 

 (Källa: Sorrell et al, 2000) 

 

Sorrell et al. (2000) menar att genom att t ex ha beslutsteori som ansats mot de barriärer 

som klassificeras som beteendemässiga så kan problemet lättare förstås och undersökas. 

2.2 Ekonomiskt perspektiv och Neoklassisk ekonomi 

Det ekonomiska perspektivet baseras enligt Sorrell et al. (2000) på neoklassisk 

nationalekonomi. Denna bygger på utbud och efterfrågan och antar att aktörer är rationella i 

sin beslutsprocess (Sorrell et al, 2000). Alla beslut som tas speglar aktörernas mål och 

värderingar och detta leder till att om energieffektiviserande åtgärder väljs bort så är detta 

en konsekvens av en rationell beslutsprocess där nyttan och vinsten inte har vägt upp för 

kostnaden (Sorrell et al, 2000). 

 

Att inte ha tillräckliga finansiella medel eller att investeringen inte anses vara tillräckligt 

lönsam är enligt Klugman et al (2013) en vanlig orsak till att fastighetsbolag inte investerar i 

energieffektiviserande åtgärder. Här påpekar Klugman et al. (2013) att vilken kalkyl som har 

använts vid beräkningen av investeringen kan vara väldigt avgörande för hur lönsamheten 

bedöms. Många rapporter (Göransson et al, 2011; IVA, 2012; Klugman et al, 2013; Schleich 
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et al, 2008) kritiserar användandet av standardiserade avkastningskalkyler och hävdar att 

livscykelanalyser eller liknande krävs för att mer korrekt beräkna lönsamheten i komplexa 

energieffektiviseringsinvesteringar. 

 

Att dessa investeringar är komplexa och kräver mer avancerade kalkyler går att koppla till att 

det faktum att det neoklassiska perspektivet, enligt Sorrell et al. (2000), har fått mycket kritik 

på grund av att det antar en orealistisk bild av verkligheten och hur individer egentligen tar 

beslut. Att alltid kunna ta fullt rationella beslut i komplexa situationer kräver väldigt mycket 

kunskap och information om problemet och det är inte alltid tid finns till att fullt ut 

tillförskaffa sig förståelse för problemet (Sorrell et al, 2000). DeCanio (1998) visar på att 

enbart neoklassiska ekonomiska teorier inte klarar av att förklara varför vissa företag väljer 

bort lönsamma investeringar i energieffektiv teknik. Klassiska ekonomiska teorier kan till viss 

del förklara att vissa investeringar väljs bort men dessa behöver kompletteras med teorier 

kring beteende- och organisationsteori för att en mer fullständig förståelse ska kunna nås 

(DeCanio, 1998). 

2.3 Beteendemässigt perspektiv 

Sorrell et al. (2000) skriver att det tidigare presenterade neoklassiska perspektivet är en 

otillräcklig modell av individers verkliga agerande. Många beslut som tas relaterade till 

energianvändning går inte att motivera med full rationalitet (Sorrell et al, 2000). Exempelvis 

så skriver Sorrell et al. (2000) att konsumenter ofta vet om hur de ska kunna minska 

kostnader genom att spara energi men ändå genomförs inte dessa åtgärder. Detta stöds av 

DeCanio (1993) som skriver att grundläggande ekonomiska teorier om vinstmaximering och 

kostnadsminimering inte kan förklara varför vissa lönsamma energieffektiviserande 

investeringar inte görs inom företag. Sorrell et al. (2000) skriver att neoklassiska 

förklaringsmodeller måste kompletteras med ett perspektiv som präglas av 

beteendevetenskap. Sorrell et al. (2000) betonar vikten av att använda teorier om 

transaktionskostnader och beslutsfattande. 

2.3.1 Transaktionskostnader 

Teorier kring transaktionskostnader uppkom som ett alternativ till traditionell neoklassisk 

ekonomisk teori och baserades på kombinationer av teorier kring ekonomi, 

organisationsteori och juridik (Williamson, 1981). Två ekonomer som har varit starka 
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förespråkare för teorier kring transaktionskostnader är Oliver E. Williamson och 

nobelprisvinnaren Ronald Coase (Coase, 1960; Williamson, 1981). Själva teorin baseras på 

att till skillnad från i neoklassisk ekonomi så är transaktionen av en vara/tjänst sällan 

kostnadsfri (Sorrell et al, 2000). Transaktionen är föremålet för analys istället för varan eller 

tjänsten och företag drivs med incitament att minska sina transaktionskostnader 

(Williamson, 1981). Ytterligare skillnader är att transaktionskostnadsteori antar att 

människan begränsas i sitt rationella beslutsfattande och således inte tar fullständigt 

rationella beslut (Williamson, 1981). Coase (1960) beskriver transaktionskostnader som de 

kostnader som är relaterade till att genomföra en transaktion, framförallt att identifiera en 

handelspartner, informera denna att en transaktion vill göras, förhandla fram kontrakt, följa 

upp så att kontraktet uppfylls och så vidare. Dessa åtaganden är ofta väldigt kostsamma och 

ibland kan de vara så pass kostsamma att det hindrar potentiella transaktioner från att 

genomföras (Coase, 1960). 

 

Dahlman (1979) kompletterar Coases definition med kostnader för att samla information om 

problemet och lösningen. I grund och botten beror alla transaktionskostnader på “imperfect 

information” dvs. ofullständig information mellan kunden och köparen av en vara/tjänst 

(Dahlman, 1979). Schleich et al. (2008) använder sig av en liknande definition och beskriver 

transaktionskostnader som kostnader kopplade till processen att tillförskaffa sig information, 

sammanställa data, fatta beslut och utföra uppföljningsarbete. Detta inkluderar även 

kostnader för att finna lämpliga underleverantörer och ingå kontrakt med dessa. Är dessa 

kostnader höga så kan det leda till att företagen inte blir medvetna om problemen eller vilka 

lösningar som finns tillgängliga. Det kan också leda till att investeringen blir olönsam och 

därför inte genomförs. Göransson et al. (2011) använder sig av en liknande definition men 

inkluderar och lägger stor betoning vid tidskostnaden och den investerade tid som krävs för 

att utföra allt arbete från idé om åtgärd till beslut, genomförande och uppföljning. Dessa 

kostnader är stark kopplade till brist på information och kompetens inom organisationen 

men även brist på externa referensprojekt att jämföra med (Göransson et al, 2011). 

 

Williamson (1981) skriver att transaktionskostnadsteori ibland kan användas för att förklara 

marknadsmisslyckanden och att höga transaktionskostnader i kan leda till att en viss 

efterfrågan av en egentligen eftertraktad produkt aldrig skapas. Sorrell et al. (2000) skriver 
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att höga transaktionskostnader kan hindra att de energieffektiva fördelarna med en viss 

produkt/tjänst från att bli kända. Detta leder i sin tur till att effektiviseringsåtgärden inte 

utnyttjas och att det inte investeras i den energieffektiva tekniken. DeCanio (1998) skriver 

att höga transaktionskostnader ofta används som en förklaring till varför vissa till synes 

lönsamma energieffektiviseringar inte realiseras i företag. 

2.3.2 Beslutsteori 

Ett beslut är enligt Edlund et al. (1999) något som tas för att uppnå ett syfte eller ett mål där 

det finns flera alternativ att välja på. Beslutsfattandet kan delas in i modeller som bygger på 

ideala föreställningar och beskriver hur beslut bör fattas för att nå bästa resultat samt 

modeller som syftar till att beskriva hur det faktiska beslutsfattandet går till (Edlund et al, 

1999). 

 

En idealistisk modell är det klassiskt rationella beslutsfattandet som baseras på att 

människan har en förmåga att fatta helt rationella beslut (Bell et al, 1991). Med detta menas 

att en beslutsfattare har klara mål, full tillgång till information om samtliga alternativ och 

även full kunskap om konsekvenserna som varje alternativ leder till. Ett rationellt handlande 

innebär då att välja det alternativ som ger den största nyttan. 

 

Fullkomlig rationalitet är eftersträvbart för att ta ett så bra beslut som möjligt, men det är 

inte möjligt i praktiken, man strävar därför för att få så hög grad av rationalitet som möjligt. 

Rationalitet hämmas av att det inte finns möjligheter till att få full information om alla 

alternativ och vilka konsekvenser de medför då de ofta följs av osäkerheter och risker (Bell et 

al, 1991). 

2.3.2.1 Begränsat rationellt beslutsfattande 

Som tidigare avsnitt påpekade så finns det orsaker till att människan endast kan ta 

begränsade rationella beslut. Rationalitet kan begränsas genom att beslutsfattaren inte har 

tillräcklig information om situationen och vilka konsekvenser ett beslut kommer få. Men det 

kan också begränsas av att beslutsfattaren inte har tillräcklig information om vilka alternativ 

som finns eller att tidsbrist gör att ett beslut inte hinner utvärderas ordentligt (Simon, 1972). 

Bedömningar görs dock efter den information och kunskap man har vilket leder till att man i 

slutändan försöker att ta det beslut som ger ett tillfredsställande resultat (Bell et al, 1991). 
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Simon (1972) poängterar även att i många fall strävar inte beslutsfattare efter att ta det 

absolut bästa beslutet utan nöjer sig istället med ett beslut som är tillfredställande och 

tillräckligt bra. Detta beror på att det just kan vara för komplicerat och tidskrävande att 

avgöra exakt vad som är det bästa alternativet (Simon, 1972). 

 

Sorrell et al. (2000) skriver att brist på tid, bristfälligt engagemang, otillräckliga resurser och 

oförmåga att korrekt analysera tillgänglig information kan leda till att optimala beslut väljs 

bort till förmån för rutiner och “tumregler”. Dessa rutiner och “tumregler” kan i vissa fall 

utgöras av olika kalkylmodeller och grova beräkningar på återbetalningskrav eller 

budgetprocedurer men även säkerhets och underhållsnormer, designkriterier och rutiner för 

införskaffande av nytt material (Sorrell et al, 2000). Även Schleich et al. (2008) nämner detta 

och skriver att när komplexa beslut ska tas så kan ibland faktorer som tidsbrist, ointresse 

eller otillräcklig information göra att beslutsfattaren inte tar det optimala beslutet. Istället 

för att tillförskaffa sig all relevant information och därefter ta ett rationellt beslut så kan 

rutiner och “tumregler” få vara avgörande vid beslutsfattandet (Schleich et al, 2008). Detta 

kan leda till att kärnverksamheten och kortsiktiga grundläggande behov prioriteras vid 

investeringsbeslut framför långsiktiga energieffektiviseringar. Detta kan ske när exempelvis 

otillräckliga kalkylmetoder används för att beräkna lönsamheten i investeringar men även 

om det finns en brist på kompetens inom organisationen samt en oförmåga att tillförskaffa 

sig tillräcklig kompetens. Detta är även kopplat till när transaktionskostnaden i form av tid är 

för stor och beslutet måste tas snabbt (IVA, 2012). Sorrell et al. (2000) skriver att 

energieffektiviseringsåtgärder riskerar att prioriteras lågt ifall dessa inte utgör någon del av 

standardiserade rutiner i verksamheten. 

 

Enligt Daft (1998) följer inte beslutsfattandet inom organisationer samma logiska och 

rationella förlopp som individuellt beslutsfattande där målen uppkommer från en 

systematisk problemanalys och där alternativen sedan analyseras djupt. I själva verket så är 

den organisatoriska beslutsprocessen en social process som involverar flera beslutsfattare 

och präglas av diverse konflikter, restriktioner och grupperingar. Besluten beror därför på 

organisationens uppbyggnad och kultur (Daft, 1998). Detta stöds av DeCanio (1993) som 

skriver att en organisation inte kan ses som en enhet med ett medvetande som alltid klarar 

av att fatta optimala beslut. Många olika individer är delaktiga i beslut och organisationens 
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agerande är oftast ett resultat av uppsatta regler och normer inom företaget (DeCanio, 

1993). De individuella beslutsfattarna inom ett företag kan alla agera rationellt utefter sina 

egna och företagets intressen men resultatet av flera individers kollektiva agerande kan vara 

suboptimalt för företaget (DeCanio, 1993). 

2.4 Organisatoriskt perspektiv 

Sorrell et al. (2000) skriver att en organisationsteoretisk ansats till problem med barriärer är 

relativt ovanligt men att det dock kan vara väldigt viktigt och ha en avgörande roll för en 

organisations arbete med energieffektiviseringar. DeCanio (1998) stöder detta och betonar 

vikten av att komplettera ekonomiska faktorer med organisatoriska för att förstå företags 

beslut och investeringar i energieffektivisering. Det finns mycket forskning om 

organisationsteori inom företag men väldigt lite utav denna forskning har fokuserat på 

energieffektiviseringsarbete inom företag (Sorrell et al, 2000). Sorrell et al. (2000) nämner 

att det framförallt finns tre aspekter inom organisationsteori som är av intresse för att 

studera en organisations arbete med energieffektiviseringar. Dessa är: organisationsstruktur 

och maktfördelning samt organisationskultur (Sorrell et al, 2000). 

2.4.1 Organisationsstruktur och maktfördelning 

Detta är enligt Sorrell et al. (2000) ingen barriär i sig men påpekar att beroende på hur 

strukturen i en organisation ser ut så kan möjligheter för olika energieffektiviserande 

åtgärder begränsas. Sorrell et al. (2000) säger att det inte finns något bästa sätt att styra en 

organisation och att olika strukturer kan lämpa sig olika i olika miljöer. I detta får Sorrell et 

al. (2000) stöd utav Morgan (1999) som skriver att det inte finns något bästa sätt att 

organisera, utan att den mest lämpade formen av organisation är beroende av dess 

uppgifter och miljön som den verkar i. 

 

En organisations struktur kan jämföras som centrerad hierarkisk eller platt decentraliserad 

(Morgan, 1999). I en hierarkisk struktur så är arbetsuppgifterna tydligt uppdelade och 

informationsflödet följer hierarkin. Dessa strukturer tenderar att fördröja beslutsprocesser 

och isolera företagsledningen från den resterande verksamheten (Robbins et al, 2010). Den 

platta decentraliserade organisationen kännetecknas enligt Morgan (1999) av att 

arbetsuppgifter ändras utefter arbetsmiljön och informationsflödet delas fritt i hela 

organisationen. 
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Sorrell et al. (2000) skriver att en organisations struktur påverkar organisationens förmåga 

att fördela, tillförskaffa sig och analysera information. Cebon (1992) ger stöd i en studie som 

påvisar hur organisationsstrukturer kan påverka energieffektiviseringsarbetet inom en 

organisation. Han jämför två olika organisationer med lika förutsättningar men med olika 

struktur, en decentraliserad organisation uppdelad i fristående avdelningar och en hierarkisk 

centralstyrd organisation. Cebons (1992) slutsatser visade på att en centraliserad 

organisation enklare kunde implementera komplexa och dyra lösningar som inte krävde 

något samarbete med slutkund för att minska energianvändningen. En decentraliserad 

organisation hade däremot enklare att till början implementera simpla, billiga lösningar som 

utvecklades i samarbete med användarna för att senare implementera dyra och komplexa 

lösningar. Anledningen till detta var att en centraliserad organisation har lättare att finna 

teknisk information då de på ett enkelt sätt kan samla hela organisationens kompetens till 

skillnad från en decentraliserad organisation som har svårare att samla in teknisk kompetens 

och sammanställa all information. Dock så hävdar Cebon (1992) att decentraliserade 

organisationer har större tillgång till information som utvunnits i samråd med användarna 

vilket bidrar till mer effektiva lösningar, en information som centraliserade organisationer 

har svårare att utvinna. Cebon (1992) sammanfattar att skillnader i organisationsstruktur 

bidrar till olika möjligheter av internt och externt informationsflöde samt kapaciteten att få 

tillgång till och analysera information inom individuella avdelningar. Sorrell et al. (2000) 

tillägger att en aktör bara har förmågan att implementera energibesparande åtgärder som 

motsvarar aktörens tillgång till information vilket i sin tur påverkas av organisationens 

struktur. 

 

En organisations storlek kan vara avgörande för dess struktur (Bluedorn, 1993). Större 

organisationer tenderar att ha en mer hierarkisk struktur, men detta är dock ingen 

självklarhet (Bluedorn, 1993). Dock kan större organisationer ha fördelar gentemot mindre i 

form av att lättare kunna värva kompetent personal (Cebon, 1992). Schleich et al. (2008) 

påpekar att ett företags storlek kan påverka tillgången på finansiella medel. Bland annat så 

är det svårare för mindre bolag att få tillgång till kapital för att genomföra stora investeringar 

(Schleich et al, 2008). 
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För att en lösning ska implementeras krävs inte bara att information införskaffas, både 

Sorrell et al. (2000) och Cebon (1992) menar att ett beslut måste fattas av en individ med 

makt inom organisationen. Maktfördelningen och beslutsfattande beskrivs utav Morgan 

(1999) som en politisk process inom organisationen där individer med olika intressen 

försöker att utnyttja organisationens resurser för sina egna mål vilket kan leda till konflikter 

om resurserna, konflikterna tenderar enligt Morgan (1999) att bli som störst i hierarkiska 

organisationer där man samsas om en budget. Morgan (1999) hävdar att de med mest makt 

inom organisationen enklare kan få tillgång till resurserna. Detta synsätt delas av Child 

(1972) som betonar vikten av hur inflytelserika individer och gruppers beslut kan påverka 

organisationen och dess resurser. 

 

För att tillämpa maktfördelning på energieffektiviseringsfrågor så är det enligt Sorrell et al. 

(2000) viktigt att undersöka vilken makt personerna som är ansvariga för 

energieffektiviseringar besitter inom företaget, eller hur mycket ledare inom organisationen 

värdesätter arbetet med energifrågor. Cebon (1992) sammanfattar från sin fallstudie att i 

decentraliserade organisationer ökar makten hos energiarbetare inom de specifika 

avdelningarna, men minskar sett över hela organisationen, vilket leder till att de kan få svårt 

att möjliggöra stora investeringar. På samma sätt hävdar Cebon (1992) att centraliserade 

organisationer har lättare att möjliggöra större investeringar inom energieffektivisering. 

Enligt DeCanio (1994) kan man genom att påvisa tidigare framgångsrikt arbete med 

energifrågor öka intresset hos ledningen och på så sätt öka maktförhållandet för 

energifrågor inom organisationen. 

2.4.2 Organisationskultur 

Organisationskultur är precis som organisationsstrukturen ingen barriär i sig men är enligt 

Sorrell et al. (2000) en väldigt viktig faktor för att förklara hur företag använder sig av 

energieffektiviserande åtgärder. Att definiera begreppet organisationskultur kan enligt 

Schein (1990) vara rätt problematiskt. Schein (1990) menar att kultur är vad en grupp lär sig 

när den löser utomstående problem och interna skiljaktigheter. Med andra ord så menar 

Schein (1990) att kulturen är det som en grupp delat i form av intryck, språk och funderingar 

under problemlösningsprocessen. Detta leder i sin tur till olika värderingar, attityder och 

känslor som gruppen representerar och förespråkar vilket i slutändan utgör grunden för 

gruppens kultur (Schein, 1990). Dessa värderingar har lett till tillfredställande resultat vilket 
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har legitimerat att de förmedlats vidare till nya gruppmedlemmar som det korrekta sättet att 

tänka, agera och känna i olika situationer (Schein, 1990). Denna definition stämmer väl 

överens med Sorrell et al. (2000) som skriver att det går att betrakta en organisation som ett 

miniatyrsamhälle med egen kultur och värdesystem och att denna mix av kunskap, ideologi, 

värden, normer, lagar och ritualer karaktäriserar gruppen. 

 

Wiener (1988) skriver att om en organisation har en stark kultur så delas dess uppfattningar 

av organisationens anställda och kulturen får då en stor påverkan på personliga åsikter och 

individers agerande. Styrkan och enhetligheten i organisationskulturen beror enligt Schein 

(1990) på organisationens stabilitet, den tid som gruppen har fungerat som en homogen 

grupp, intensiteten av gruppens upplevelser, hur gruppen har lärt sig kulturen och 

ledarskapets inställning till kulturen. Just ett starkt och tydligt ledarskap påpekar Schein 

(1990) som en vital egenskap om kulturen ska fästa sig i organisationen, eftersom 

gruppinlärningen ofta härstammar från en stark individs värderingar. Detta styrks av 

DeCanio (1993) som skriver att ledningen i ett företag besitter en stor makt när det gäller att 

påverka företagskulturen. Även Niehoff et al. (1990) skriver att en organisations ledning har 

en stor påverkan på kulturen. Chefer etablerar normer och sprider värderingar nedåt i en 

organisation (Niehoff et al, 1990). Exempel på normer och värderingar som kan förmedlas av 

högre chefer är vad som ska prioriteras vid investeringar, hur mycket frihet de anställda har i 

egna beslut osv.(Robbins et al, 2010). Göransson et al. (2011) styrker detta och skriver att en 

av de viktigaste faktorerna för ett effektivt arbete med energieffektivisering är att ledningen 

har lagt upp en klar och tydlig strategi för hur de ska arbeta med frågorna. De skriver vidare 

att det krävs tydliga ambitioner, mål, strategier och riktlinjer för att 

energieffektiviseringsarbetet ska prioriteras av den resterande verksamheten. Även Klugman 

et al. (2013) nämner detta och poängterar vikten av tydliga ansvarsroller inom 

organisationen för att få arbetet att ske smidigare. Schleich et al. (2008) skriver att det inte 

nödvändigtvis behöver vara hårda ekonomiska faktorer som påverkar investeringsbeslut 

utan att det kan finnas mjuka värden som används för att förmedla och påverka företagets 

image. Sådana värden kan vara just miljövänlighet genom energieffektivisering.   

 

När en grupp väl har lärt sig de delade uppfattningarna, menar Schein (1990) att detta 

resulterar i att gruppen skapar ett automatiskt mönster av tänkande, känslor och beteende 
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vilket skapar mening, stabilitet och kan stå som en värdegrund vid beslutsfattande. När 

individerna i gruppen har lärt sig och accepterat de kulturella normerna och värderingarna 

som gäller så kommer dessa successivt få en känslomässigare innebörd för individerna 

(Schein, 1993). Schein (1993) menar att normerna och värderingarna blir värdefulla för 

individen för att känna grupptillhörighet. Ofta kan detta ta sig uttryck genom att individerna i 

gruppen utvecklar en gemensam typ av kommunikation i form av uttryck och ord som 

används internt inom gruppen (Schein, 1993). Detta innebär även att om kulturen inom ett 

företag förespråkar energieffektivisering och lägger stor vikt på olika miljömässiga 

värderingar så borde detta återspeglas i företagets verkliga arbete (Sorrell et al, 2000). 

Viktiga punkter här är exempelvis hur företagets vision tar hänsyn till miljö och 

energieffektivisering samt hur arbete med hållbar utveckling främjas inom företaget (Sorrell 

et al, 2000). Detta stöds av DeCanio (1993) som skriver att ett företags beslut och agerande 

till stor del är ett resultat av de värderingar, motiv och åsikter som individerna inom 

företaget delar med varandra. 

 

Även om en organisation har en gemensam övergripande kultur så kan det uppstå olika 

subkulturer inom organisationen (Schein, 1990). Detta stöds av Jermier et al. (1991) som 

skriver att de flesta stora organisationer har en övergripande dominant kultur och flera 

subkulturer. Den dominanta kulturen speglar organisationens kärnvärden medan 

subkulturerna kan spegla lokala värderingar som interna grupper drivs av (Robbins et al, 

2010). Dessa subkulturer kan i sin tur stå i konflikt med varandra och leda till dålig 

målkongruens (Schein, 1990). 
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2.5 Sammanfattning av teori 

I ovanstående stycken har vi kort beskrivit neoklassisk ekonomisk teori och hur denna i sina 

antaganden om rationellt beslutsfattande är otillräcklig för att kunna förklara varför vissa 

företag inte väljer att genomföra empiriskt bevisade lönsamma energieffektiviseringar 

(DeCanio, 1998; DeCanio, 1993; Sorrell et al, 2000). Vid bedömning av investeringar gör 

företag oftast någon form av lönsamhetskalkyl och därefter genomförs investeringen om 

den anses vara lönsam. I de fall när företag inte genomför investeringen för att den anses 

vara olönsam eller då företaget har finansieringssvårigheter så kan den uteblivna 

investeringen enkelt förklaras med neoklassisk teori. Flera forskare (DeCanio, 1993; DeCanio, 

1998; Schleich et al, 2008; Sorrell et al, 2000) hävdar dock att för att få en mer korrekt bild 

av hur företag investerar i energieffektiviseringar så måste det neoklassiska perspektivet 

kompletteras med organisationsteorier och teorier kring beslutsfattande och 

transaktionskostnader. 

 

Transaktionskostnadsteori utgår från att människan inte kan ta fullständigt rationella beslut 

utan begränsas i sin rationalitet och att stora kostnader kan ligga i själva 

informationssamlandet inför en transaktion (Williamson, 1981). Detta baseras till stor del på 

bristfällig information och intern kompetens (Göransson et al, 2011). Detta hindrar kunden 

från att ta ett optimalt beslut (Williamson, 1981). Dock skriver Bell et al. (1991) att 

människan som individ alltid försöker ta det bästa beslutet utefter tillgänglig information 

men samtidigt påpekar Simon (1972) att tidsbrist ibland kan begränsa möjligheten till att 

analysera alla valmöjligheter. Simon (1972) skriver även att beslutsfattare i många fall 

strävar efter att ta beslut som ger ett tillräckligt bra resultat snarare än det beslut som ger 

bäst resultat. Anledningen till detta är det är för komplicerat att avgöra vilket beslut som ger 

bäst resultat (Simon, 1972). Transaktionskostnader och bristande rationalitet går således 

hand i hand när det gäller mänskligt beslutsfattande och kan förklara varför till synes 

lönsamma energieffektiviserande investeringar inte genomförs. 

 

Detta är dock inte tillräckligt för att förklara hur en organisation tar beslut. DeCanio (1993) 

skriver att de individuella beslutsfattarna i ett företag kan agera rationellt men att det 

kollektiva resultatet av flera individers agerande kan leda till suboptimala resultat för 

organisationen och således hindras organisationen i helhet från att vara rationell i sitt 
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beslutsfattande. Enligt DeCanio (1993), Sorrell et al. (2000), Schein (1990) och Daft (1998) så 

påverkas besluten av organisationens struktur och kultur. De beslut som tas inom en 

organisation påverkas av uppsatta regler, normer och individuella värderingar som i sin tur 

är en del av företagskulturen vilket gör att företagskulturen får en avgörande roll i vilka 

beslut som tas inom en organisation (DeCanio, 1993). Framförallt ledningen inom en 

organisation har en avgörande roll när det gäller att förmedla värderingar och åsikter inom 

organisationen (Niehoff et al, 1990). Detta leder till att om energieffektiviserande 

investeringar ska prioriteras så bör det finnas tydliga riktlinjer, mål, ambitioner och 

ansvarsroller som visar på hur arbetet ska ske och värderas (Göransson et al, 2011; Klugman 

et al, 2013). Sorrell et al. (2000) skriver att om ett företags kultur genomsyras av miljöfrågor 

och effektivare energianvändning så kommer detta resultera i att fler investeringar görs i 

energieffektiv teknik. 

 

Ett företags struktur kan påverka maktfördelningen och anställdas självständighet. Detta 

påverkar hur beslut tas och hur arbete med energieffektiviserande åtgärder sker (Sorrell et 

al, 2000). En organisations storlek kan påverka dess struktur och arbete med 

energieffektiviserande åtgärder (Bluedorn, 1993; Schleich et al, 2008). Större organisationer 

kan uppleva ett mer komplext informationsflöde men kan även ha enklare att rekrytera 

kompetent personal, tillförskaffa sig information och få loss kapital för 

investeringar(Bluedorn, 1993; Cebon, 1992; Schleich et al, 2008). Cebon(1992) visade på att 

en centraliserad struktur kan gynna det interna informationsflödet medan en 

decentraliserad struktur kan leda till svårare kontroll av interna kompetenser men att det 

samtidigt kan leda till bättre information från externa parter genom exempelvis bättre 

samarbete med kunder. En lägre tillgång till information leder till högre 

transaktionskostnader och begränsar möjligheten till att ta ett så bra beslut som möjligt. 

Samtidigt går det inte att säga vad som är den bästa organisationsformen men det går att 

säga att om en organisation på något sätt har en struktur som missgynnar det interna och 

externa informationsflödet så kan detta påverka arbetet med energieffektiviserande 

åtgärder negativt (Morgan, 1999; Sorrell et al, 2000).   

 

Vilka beslut som tas inom en organisation påverkas av hur maktfördelningen ser ut. De med 

mest makt inom en organisation har störst inflytande på vilka beslut som ska tas och vad 
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som ska prioriteras (Child, 1972; Morgan, 1999). Detta betyder att arbete med 

energieffektiviseringsfrågor kommer få större genomslag ifall de personerna som är 

ansvariga för dessa frågor besitter stor makt inom organisationen alternativt ifall personer 

med makt värdesätter sådana frågor (Sorrell et al, 2000). 

2.6 Listade Barriärer 

Från vår presenterade teori och sammanfattning kan vi identifiera ett flertal olika barriärer 

som påverkar fastighetsbolags arbete med energieffektivisering (Se figur 1). Dessa barriärer 

är kopplade till de presenterade teorierna och kan analyseras utifrån teoriernas olika 

perspektiv. Som tidigare nämnt i stycke 2.1 så är dessa perspektiv ej exkluderande utan vissa 

barriärer kan och bör analyseras utifrån flera perspektiv. Exempelvis så är kompetens en 

barriär som kan analyseras både utifrån beteendevetenskapligt perspektiv och 

organisatoriskt perspektiv. 

 

 Information: Detta syftar till organisationens förmåga att förmedla och ta in intern 

och extern information om problem, lösningar kring energieffektiviseringsåtgärder. 

 Kompetens: Detta syftar till den interna personalens kunskap och organisationens 

behov av att anlita externa konsulter. 

 Tidsbrist: Detta syftar till hur bristen på tid gör att information inte kan analyseras 

och beslutet baseras mycket på tidigare erfarenheter och etablerade normer. 

 Värderingar och mål: Detta syftar till hur stor vikt energieffektivisering har inom 

kulturen och vilka uttalade mål organisationen har med sitt arbete. 

 Maktfördelning: Detta syftar till hur centraliserad organisationen är och vilka som tar 

beslut gällande energieffektiviseringsinvesteringar. 

 Storlek: Detta syftar till huruvida organisationens storlek hämmar förmågan att 

investera i energieffektiv teknik. 

 Finansieringssvårigheter: Detta syftar till hur problematiskt det är för organisationen 

att få fram finansiella medel till de investeringar som kan göras.  
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Figur 1 Barriärer från teoretisk referensram 
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3 Metod 
I detta avsnitt förklaras hur författarna har genomfört studien. Val av metod och 

studieobjekt motiveras, samtidigt redogörs arbetsgången för den empiriska undersökningen. 

Slutligen diskuteras arbetets reliabilitet och validitet. 

3.1 Val av forskningsmetod 

Valet av metod ska enligt Holme et al. (1997) ske utifrån det syfte man har skapat för 

undersökningen. Då syftet med vår studie är både av en djupare och generellare karaktär så 

har vi valt att kombinera en kvalitativ metod med en kvantitativ. Både Holme et al. (1997) 

och Eliasson (2006) säger att en kombination utav en kvalitativ och kvantitativ metod kan 

vara fördelaktig om man vill nyttja styrkorna hos respektive metod. 

 

I vår studie används först den kvalitativa metoden som en förundersökning där barriärer från 

teorin kan valideras och samtidigt ger den underlag för en djupare analys kring 

fastighetsbolagens energieffektiviseringsarbete. Fördelen med den kvalitativa metoden är 

att den skapar en helhetsbild och ökad förståelse av den process som undersöks, samtidigt 

erhålls trovärdig information från de undersökta aktörerna i studien (Holme et al, 1997). En 

annan fördel med den kvalitativa metoden är att undersökningen kan individanpassas vilket 

innebär att det är enklare att fånga egenarten hos det enskilda studieobjektet (Holme et al, 

1997).  

 

För att få fram en mer generell bild av studieobjektens arbete utifrån teorins referensram 

används även en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden är att föredra när man vill dra 

mer generella slutsatser över en större mängd studieobjekt (Eliasson, 2006). 

Sammanfattningsvis anses en kombination av både en kvalitativ och kvantitativ metod som 

båda analyseras vara fördelaktig i denna studie. 

3.2 Insamling och urval - kvalitativ metod 

De två vanligaste kvalitativa metoderna är observationer och intervjuer (Eliasson, 2006). I 

denna studie har intervjuundersökningar använts som den kvalitativa metoden. Enligt Holme 

et al. (1997) och Eliasson (2006) är intervjuundersökningar att föredra när man vill få en djup 

förståelse och måla upp en helhetsbild av respondentens syn på fenomenet. 

Intervjuundersökningen har varit av så kallad semistrukturerad karaktär, vilket innebär att en 



22 
 

intervjuguide med en mängd frågor har förberetts (Eliasson, 2006). I en semistrukturerad 

intervju uppmuntras respondenten att gå in på djupet inom de olika frågorna och är också fri 

att lägga till information inom områden som inte är förberedda (Eliasson, 2006). 

Anledningen till att en semistrukturerad intervju var fördelaktig till denna studie är att 

författarna ville röra vissa specifika områden som tas upp i det teoretiska ramverket 

samtidigt som de ville få fram respondentens egna åsikter om verksamhetens arbete. 

 

De genomförda intervjuerna har varit besöksintervjuer utförda på respondentens 

arbetsplats på en tid som respondenten bestämt. Fördelen med att genomföra intervjun på 

arbetsplatsen är enligt Holme et al. (1997) att respondenten känner sig trygg och svarar 

naturligt på frågorna. För att förenkla sammanställningen av intervjuerna så användes en 

diktafon under intervjuförloppet med respondentens godkännande. Utöver inspelning av 

intervjun så genomfördes anteckningar under intervjuprocessen. Intervjuerna tog mellan 45 

och 60 minuter att genomföra. 

 

Till den kvalitativa undersökningen intervjuades endast personal från fastighetsbolag med 

verksamhet i Uppsala med omnejd. Val av fastighetsbolag som intervjuats har baserats på 

storlek förutom den geografiska förankringen. Anledningen till detta är att en djupare analys 

ska kunna genomföras på fastighetsbolag som har olika förutsättningar. Samtliga 

respondenter har mångåriga kunskaper inom energieffektivisering och god insyn om 

företagens respektive energiverksamhet, dessa respondenter presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2. Intervjuade personer 

Företag Namn Befattning Intervjutyp Datum Längd 

Vasakronan AB Ulf Näslund Teknik och service 

chef 

besöksintervju 14/4 - 

2014 

60 

min 

Uppsalahem AB Tomas 

Nordqvist 

Energi- 

samordnare 

besöksintervju 16/4 - 

2014 

60 

min 

Östhammarshem 

AB 

Torgny Gille Energitekniker besöksintervju 14/5 - 

2014 

45 

min 

Akademiska hus 

AB 

Stefan 

Eneroth 

Energistrateg besöksintervju 15/5 - 

2014 

45 

min 

 

3.3 Insamling och urval - kvantitativ metod 

Kvantitativa metoder behandlar variabler som kan mätas med siffror (Eliasson, 2006). För att 

samla in information för att kvantifiera dessa siffror kan man enligt Eliasson (2006) använda 

sig antingen av en enkätundersökning eller intervjuer. I denna studie har telefonintervjuer 

använts med motivering att det varit det bästa sättet att nå ut till avlägsna fastighetsbolag 

och snabbt få in svar. En intervjuundersökning medför även en högre reliabilitet enligt 

Eliasson (2006) då intervjuaren kan förklara frågan för respondenten om den inte förstår 

frågan samtidigt som intervjuaren kan säkerhetsställa vem som svarar på frågorna. Även ifall 

frågorna kan förtydligas genom en telefonintervju är det viktigt att samtliga respondenter 

besvarar samma frågor och får samma svarsalternativ (Holme et al, 1997). Varje 

telefonintervju tog ungefär 5-10 minuter och svaren antecknades direkt av intervjuaren. 

 

För att begränsa den generella bilden av fastighetsbolagens energiarbete över en specifik 

region så kommer fastighetsbolag över hela Uppsala län och närliggande kommuner i 

Gävleborg, Södermanland samt Västmanland län att medverka i den kvantitativa studien. För 

att säkerhetsställa att en generell bild skapas valdes ett naturligt urval av de fastighetsbolag 

som arbetar i regionen. Detta innebär att vissa av de kontaktade fastighetsbolagen är stora 

med fastigheter över hela landet eller i Uppsalahems fall lokalt bestånd medan andra är 
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mindre med endast lokala fastighetsbestånd. Från hemsidan ledigalägenheter 

(Ledigalägenheter, 2014) hittades fastighetsbolag i den utvalda regionen och totalt 

kontaktades 30 fastighetsbolag. Genom att kontakta personal som arbetar med 

energieffektiviseringar inom de olika fastighetsbolagen säkerhetsställdes det att svaren 

överensstämde med verksamhetens verkliga arbete. 

3.4 Operationalisering 

Från den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket sammanfattas teorin varefter sju 

barriärer listas i avsnitt 2.6 “listade barriärer”. Dessa barriärer är en operationalisering av 

teorin och det är kring dessa barriärer som frågor ställs under studiens gång som sedan 

ligger till grund för det empiriska underlaget. De barriärerna som listades och motiverades i 

sammanfattningen av teorin ämnas att undersökas i empirin och är följande; kompetens, 

information, maktfördelning, finansieringssvårigheter, tidsbrist, storlek och värderingar och 

mål. Dessa barriärer har stark teoretisk återkoppling, både från tidigare forskning samt 

vetenskapliga artiklar. Under de kvalitativa intervjuerna ställdes därför dels öppna frågor om 

företagets arbete med energieffektivisering och styrda frågor om hur respektive variabel 

påverkade deras energieffektiviseringsarbete.  

 

Då syftet med den kvantitativa studien var att se hur fastighetsbolag själva uppfattade vilka 

barriärer som försvårar energieffektiviseringsarbetet, så ställdes raka frågor om hur de 

tyckte att varje operationaliserad barriär från avsnittet “listade barriärer” påverkar deras 

arbete med energieffektivisering. Varje fråga svarades subjektivt av en ansvarig inom 

energifrågor på företaget på en skala 1-10 där 1 innebär ingen påverkan på 

energieffektiviseringsarbetet och 10 innebär stort hinder för arbetet. I frågan om hur 

maktfördelning samt värderingar och mål påverkar energiarbetet är skalan inverterad vilket 

innebär att höga svarsvärden på dessa frågor belyser att bolagen inte anser att dessa är 

några barriärer. För att se de exakta frågorna som ställdes för varje barriär i den kvalitativa 

studien samt den kvantitativa hänvisas läsaren till bilaga 1 och 2. 
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3.5 Sammanställning och analys av kvantitativ data 

Av de 30 tillfrågade fastighetsbolagen svarade 19 energiansvariga utförligt på 

telefonenkäten. Då frågorna besvarades subjektivt av varje fastighetsbolag så är det svårt att 

förkasta några svar eftersom varje fastighetsbolag har olika förutsättningar och på så sätt 

kan uppleva barriärerna som olika mycket problematiska. 

 

För att kunna analysera den generella åsikten men även visa på spridningsmåttet bland 

svaret valdes den kvantitativa empirin att framföras med deskriptiv data i form av boxplot-

diagram (Edling & Hedström, 2003). I boxplot-diagrammet visas spridningen mellan det 

största och minsta värdet samt medianen som är en god indikation på medelvärdet. Utöver 

detta visas även den första och tredje kvartilen, det vill säga de värden som omfattar de 

första 25 procenten av fördelningen, räknat från minsta värdet samt de värden som omfattar 

de sista 25 procenten utifrån det minsta värdet (Edling & Hedström, 2003). Utifrån boxplot-

diagrammen analyserades resultaten med hjälp av spridningen, medianen och kvartilerna. 

3.6 Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitlig studien är, det vill säga om man kan komma fram till 

liknande resultat genom att utföra studien igen med samma tillvägagångssätt under olika 

tillfällen men i övrigt lika omständigheter (Bell, 2000). En förutsättning för att studien ska 

anses vara pålitlig är att intervjuobjekten har god insyn i företagens verksamhet. Författarna 

har därför under hela studiens gång säkerhetsställt att sakkunnig personal tillfrågats under 

de kvalitativa och kvantitativa delarna av studien. För att öka reliabiliteten i den kvalitativa 

delen av studien har författarna förberett undersökningen väl, återkommit med flera frågor 

rörande de viktigaste barriärerna under intervjun, samt spelat in intervjun och antecknat 

viktiga kommentarer för att inte missförstå information. Alla de nämnda åtgärderna ökar 

reliabiliteten enligt Eliasson (2000). Intervjufrågorna till den kvantitativa delen av studien 

ställdes först till respondenterna i den kvalitativa studien för att säkerhetsställa att dessa var 

tydligt formulerade, varje telefonintervju genomfördes sedan på samma vis och resultaten 

dokumenterades noggrant, vilket enligt Eliasson (2000) ökar reliabiliteten. För att få samma 

resultat som i denna studie krävs att urvalet av respondenter är liknande studiens. 

 

Med validitet menar Bell (2000) att studien verkligen mäter vad den är tänkt att mäta, det 

vill säga hur giltig studien är. Genom ett gediget teoretiskt ramverk som får stöd av både 
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vetenskaplig forskning och rapporter från näringslivet anses de operationaliserade 

barriärerna vara valida. Validiteten kan också anses öka då djupintervjuer använts för att 

styrka de operationaliserade barriärerna innan den kvantitativa undersökningen 

genomfördes. Den kvantitativa undersökningens validitet är till mångt och mycket beroende 

på hur väl operationaliseringen är genomförd, ifall en viktig variabel enligt bolagen 

utelämnats från operationaliseringen kommer inte denna barriär att undersökas. Genom att 

öka antalet respondenter för den kvalitativa delen av studien hade en djupare analys om 

varje företag kunna genomföras, och om fler fastighetsbolag deltagit i den kvantitativa delen 

av studien hade en generellare bild av vilka barriärer fastighetsbolagen tycker påverkar 

energieffektiviseringsarbetet kunnat säkerhetsställas. 
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4. Empiri 
Nedan presenteras undersökningens ihopsamlade data. Först presenteras resultatet av 

intervjuerna med respektive fastighetsbolag. Därefter presenteras resultatet av den 

kvantitativa studien i ett boxplot-diagram. 

4.1 Intervju med Vasakronan 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och är verksamt i Stockholm, Göteborg, 

Malmö, Uppsala och Lund. Företaget har totalt 350 anställda i Sverige varav 40 anställda 

arbetar i Uppsala. Företaget är ett aktiebolag registrerat på Stockholmsbörsen men ägs till 

majoritet av de Allmänna Pensionsfonderna (Näslund, 2014). 

4.1.1 Organisation och mål 

Enligt Näslund (2014) är miljö och kunder ledstjärnor för Vasakronans arbete. Hållbarhet, 

miljö och energiförbrukning är viktigt för företaget och utgör en hörnsten i affärsplanen. 

Näslund (2014) säger att ett mål som företaget har arbetat med sedan 2009 är att minska 

energianvändningen i sina fastigheter med 6 % varje år (Näslund, 2014). 

 

Enligt Näslund (2014) visar hela Vasakronan på ett gemensamt engagemang rörande 

energifrågor vilket ger avtryck i det vardagliga arbetet, detta återspeglas såväl i uppskrivna 

mål och uppsatta rutiner som i diskussioner vid lunchrasten. Näslund (2014) nämner att han 

själv drivs av vetskapen att hans arbete kan göra skillnad för klimatet och framtida 

generationer. 

 

Just det personliga engagemanget säger Näslund (2014) vara en av de största drivkrafterna 

för ökad energieffektivisering. Men samtidigt vidhåller han att det starkaste incitamentet är 

den ekonomiska lönsamheten. Om det inte går att räkna på någon lönsamhet i en 

investering så är det svårt att motivera den, dock nämner Näslund att Vasakronan ibland kan 

genomföra investeringar i projekt vars huvudsakliga syfte inte är att generera intäkter utan 

för att ligga i framkant i utvecklingen och förstärka företagets profil som en miljömedveten 

aktör.   

 

Företagets organisationsstruktur är enligt Näslund (2014) av en relativt platt karaktär. Inom 

en teknikenhet finns det tio drifttekniker och tre tekniska förvaltare, dessa rapporterar alla 
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direkt till chefen för teknikenheten för att minimera kommunikationsvägarna. Näslund 

(2014) nämner att hela driftorganisationen jobbar med energieffektiviseringsfrågor men att 

de också har vanligt underhåll och drift som ansvarsområden. 

4.1.2 Ekonomi och finansiering 

Enligt Näslund (2014) är processen för beslutsfattande gällande investeringar i energieffektiv 

teknik tydligt styrd med uppsatta regler och ramverk. Varje höst sätts det upp en budget 

som är uppdelad i underhåll och energieffektivisering. Budgeten för underhåll är relativt 

strikt att följa medan budgeten för energieffektivisering kan överstigas med anledning att 

dessa investeringar ofta betalar av sig själva. För att avgöra om en investering är lönsam så 

används en livscykelanalys. Om ett projekt anses vara lönsamt enligt analysen så är det 

enligt Näslund (2014) inga problem att få finansiering för projektet. Anledningen till detta är 

att Vasakronan är ett så pass stort företag och sitter på mycket kapital och eftersom 

investeringen anses vara lönsam så är det en självklarhet att satsa på den. I huvudsak är det 

de tekniska förvaltarna och teknikcheferna som tar fram projekt och så länge dessa faller 

inom det uppsatta ramverket så har de fria mandat att genomföra projektet. Ifall projektet 

beräknas vara större än en miljon kronor så blir beslutsprocessen mer komplicerad och ett 

godkännande från högre chefer krävs (Näslund, 2014). 

4.1.3 Information och kompetens 

Enligt Näslund (2014) är det bristen på kompetens som är det huvudsakliga hindret för 

energieffektivisering. Han poängterar framförallt svårigheten att rekrytera kunnig personal 

som kan sköta de tekniskt avancerade byggnaderna som finns idag. En lösning som 

Vasakronan tillämpar för att höja kompetensen är att utbilda sina drifttekniker inom data 

och VVS. Detta medför att driftteknikerna själva kan presentera lösningar på identifierade 

problem (Näslund, 2014). 

 

För att tillförskaffa sig information om vilka fastigheter som kan behöva energieffektiviseras 

så använder sig Vasakronan av ett energiledningssystem som visar fastighetens 

energiförbrukning. Detta system används för att identifiera avvikelser som sedan kan 

åtgärdas. Samtidigt påpekar Näslund (2014) att det finns stor potential till 

energieffektivisering i många äldre hus utan att någon större analys av fastigheten behöver 

genomföras (Näslund, 2014). 
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Enligt Näslund (2014) tillförskaffas kunskap och inspiration om potentiella lösningar främst 

från andra företag i branschen och facktidningar. Mycket kunskap fås från egen personal och 

erfarenheter från tidigare projekt. Samarbete med olika teknikkonsulter utgör en stor del av 

arbetet med att ta fram lösningar till problem. Vasakronan identifierar problem och kommer 

med idéer och sen utför konsulter beräkningar och presenterar lösningar. Dock anser 

Näslund (2014) att många teknikkonsulter är för teoretiska och presenterar standardiserade 

lösningar som inte alltid är optimala. Näslund (2014) efterfrågar mer innovativa lösningar 

och en större kunskap om byggnadens praktiska drift hos teknikkonsulterna. 

4.2 Intervju med Uppsalahem 

Uppsalahem är ett av Uppsalas största fastighetsbolag och förvaltar runt 15 000 lägenheter 

runt om i Uppsala och har 268 anställda (Uppsalahem, 2011b). Företaget ägs till fullo av 

Uppsala Kommun vilket gör att organisationen måste följa de mål som det politiskt valda 

styret sätter upp, ett av dessa är att företaget ska stödja och främja energieffektiv teknik 

(Nordqvist, 2014). Företaget har sedan 2010 en uttalad miljöpolicy som präglas av öppenhet, 

långsiktighet och ständig förbättring (Uppsalahem, 2011a). 

4.2.1 Organisation och mål 

Uppsalahem är medlem i föreningen SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) vilket är 

en bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga bostadsföretag (SABO, 2014). Som 

medlem i SABO har de valt att gå med i Skåneinitiativet som är ett energimål att från 2007 

minska sina fastigheters energianvändning med 20% fram till 2016. Arbetet med 

energieffektivisering har enligt Nordqvist (2014) blivit viktigare under de senaste åren. Han 

poängterar att det är en lärandeprocess och att det tar tid att utveckla den kompetens som 

krävs för att effektivt arbeta med den komplexa teknik som energieffektivisering innebär 

(Nordqvist, 2014). 

 

Uppsalahem har två heltidsanställda projektledare som i princip är helt dedikerade till arbete 

med olika energiprojekt. Nordqvist (2014) nämner att företagets stora storlek gör att de har 

möjlighet att ha egen kompetent personal som kan ta fram långsiktiga strategier men att det 

också kan medföra vissa nackdelar då de har svårigheter att överblicka alla fastigheters 

behov. 
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4.2.2 Ekonomi och finansiering 

Stora energieffektiviseringsprojekt ses som rena investeringar och ska uppfylla de 

avkastningskrav som finns inom verksamheten. Projekten godkänns centralt av VD efter att 

ha utarbetats av tekniker på avdelningen bostadsutveckling. Ifall ett projekt är av mindre 

karaktär och kan passa in i ramar för underhåll och förvaltning så kan investeringen dras från 

fastighetens egen underhållsbudget. Nytt för i år är att företaget har skapat en separat 

investeringsbudget för energieffektiviseringsåtgärder. Tidigare har dessa åtgärder behövt 

konkurrera med andra investeringar som har gjorts i företaget, exempelvis nybyggnationer 

och nyförvärv av fastigheter. Nordqvist (2014) nämner att det är relativt hög konkurrens om 

medlen och att företaget har som mål att ha en stor nyproduktion vilket gör att de i 

framtiden eventuellt inte kommer kunna investera i energieffektiv teknik i samma takt som 

de gör idag. Olika investeringars lönsamhet bedöms genom en standardiserad metodik som 

baseras på livscykelanalyser av projekten (Nordqvist, 2014). 

4.2.3 Information och kompetens 

Nordqvist (2014) nämner att det främsta hindret relaterat till deras 

energieffektiviseringsarbete är bristen på tid och att kunna hinna med att utreda olika 

lösningar. Han nämner även hur bristen på kompetens kan leda till undermåliga 

beslutsunderlag (Nordqvist, 2014). 

 

För att få information om fastigheter och deras energiförbrukning så använder de 

månadsrapporter av energiförbrukning för varje byggnad. I denna rapport utläser de värme-, 

el-, vatten- och varmvattensförbrukningen. Drifttekniker larmas ifall något energisystem i en 

byggnad går sönder. Då en konsumtionspost avviker från det normala så skickas en 

avvikelserapport till driftavdelning för att undersöka problemet (Nordqvist, 2014). 

 

Uppsalahem tillförskaffar sig information om energieffektiva lösningar genom samarbeten 

av diverse branschorganisationer, exempelvis energinätverk inom SABO. Alla bostadsbolag 

som är medlemmar i SABO samarbetar och delar med sig av information och kunskap vilket 

gör att behovet av pilotprojekt minskar. De utbildar även sin personal genom att besöka 

mässor, gå kurser och hålla seminarier. Utöver detta så tar de även in teknikkonsulter för att 

få den spetskompetens som de i övrigt saknar inom verksamheten. Nordqvist (2014) 

poängterar att de har duktig intern personal med stor kompetens inom energieffektivisering 
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och som har förmåga att kvalitésäkra projekt men att dessa inte är experter på allt och att 

deras tid är begränsad och ofta är upptagna med upphandlingar (Nordqvist, 2014). 

4.3 Intervju Östhammarshem 

Östhammarshem är en icke-vinstdrivande stiftelse som förvaltar runt ca 1900 lägenheter 

inom kommunen Östhammar. Organisationen är relativt liten med 17 anställda och styrs av 

en VD och en styrelse som utgörs av lokala politiker. 

4.3.1 Organisation och mål 

Arbete med energieffektivisering är enligt Gille (2014) väldigt viktigt inom företaget. De har 

ett energiprogram som planeras i treårssteg så att man lätt kan följa delmål. Utöver detta så 

företaget även en tydlig miljöpolicy som bland annat syftar till att miljöanpassa de befintliga 

bostadsbestånden och engagera och utbilda personalen i miljöfrågor (Östhammarshem, 

2014). 

 

Gille (2014) beskriver organisationen som liten med korta beslutsvägar. Kommunikationen 

går från fastighetsskötarna till Gille som i sin tur rapporterar till en teknisk chef som 

rapporterar vidare till VD. Gille (2014) påpekar också att även om vissa investeringsbeslut 

behöver tas av högre chefer så går kommunikationen väldigt snabbt och beslut kan fattas 

över telefon. Mindre investeringsbeslut kan tas direkt av den tekniska chefen men för större 

investeringar måste besluten passera genom VDn som behöver ett godkännande från 

styrelsen. Anledningen till att styrelsen behöver godkänna större beslut är att stiftelsen drivs 

utan vinstintresse och får finansiella medel för större investeringar från kommunala lån 

(Gille, 2014). 

4.3.2 Ekonomi och Finansiering 

Lönsamheten för större investeringsprojekt beräknas med hjälp av livscykelanalyser och det 

enda kravet är att investeringen ska betalas av under fastighetens livslängd. Eftersom det är 

en stiftelse utan avkastningskrav så kan långsiktiga investeringar på 25-30 år genomföras. 

Det finns en separat budget för investeringar men eftersom företaget är litet så finns det 

inte så stora finansiella medel att investera med. Gille (2014) påpekar att brist på kapital är 

deras största hinder när det kommer till större investeringar. Ett exempel är fastigheter där 

tilläggsisolering och byte av fönster förmodligen skulle vara lönsamt men där brist på 

finansiella medel hindrar investeringen (Gille, 2014). 
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4.3.3 Information och kompetens 

Gille (2014) förklarar att fastighetsskötarna har en väldigt viktig roll i arbetet med att 

effektivisera energianvändningen. Dessa gör avläsningar av fastigheternas energiförbrukning 

som sedan sammanfattas i månadsvisa rapporter som Gille (2014) utvärderar och jämför 

med tidigare år. Vid stora avvikelser undersöks problemen och vilka åtgärder som kan 

genomföras. Gille (2014) tycker att en fördel med den lilla organisationen är att han kan ha 

daglig kontakt med fastighetsskötarna och få direkt “input” från både dem och olika 

hyresgäster.  

 

Gille (2014) säger att företagets storlek begränsar dem när det gäller att testa nya 

teknologier och energieffektiva lösningar. Anledningen till detta är att Östhammarshem inte 

har råd att göra “misstag” utan väljer lösningar som tydliga referensprojekt har påvisat vara 

lönsamma. De får mycket information från SABO och andra företag inom branschen om 

åtgärder och hur lönsamma dessa är. Detta leder till att Östhammarshem alltid enligt Gille 

(2014) ligger “1-2 generationer” bakåt i utvecklingen när det gäller implementering av nya 

lösningar. Gille (2014) anser inte att det är problematiskt att få information om potentiella 

lösningar. Nyhetsbrev, studiebesök, kontaktpersoner och rapporter från SABO ger snarare 

ett överflöd av information vilket kräver tid för att analysera. Ibland sker interna och externa 

utbildningar av personalen för att förbättra kompetensen inom företaget. I somliga större 

projekt använder sig Östhammarshem av konsulter för att undersöka och analysera 

potentiella åtgärder eftersom de själva inte besitter all den kompetens som krävs. Gille 

(2014) ser inte detta som ett problem utan poängterar att de har ett gott samarbete med de 

tillsatta konsulterna. 

4.4 Intervju Akademiska hus AB 

Akademiska hus är ett statligt ägt företag som äger och förvaltar fastigheter runt om i 

Sverige som de hyr ut till olika akademiska lärosäten. Företaget har sitt huvudkontor i 

Göteborg men är uppdelat i sex olika regionala ansvarsområden varav Uppsala är ett. 

4.4.1 Organisation och mål 

Akademiska hus har som kärnvärdering att främja hållbar utveckling och inspirera till 

kreativa och utvecklande forskningsmiljöer (Akademiskahus, 2014b). Hållbarhet genomsyrar 

hela organisationen och har som ämne varit i fokus sedan 1994 (Akademiskahus, 2014a). De 

har en uttalad miljöpolicy som prioriterar en minskad energianvändning och som fungerar 
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som utgångspunkt för organisationens värderingar och ställningstaganden (Akademiskahus, 

2013). Företaget har som miljömål att minska energikonsumtion med 50% fram till år 2025 

med år 2000 konsumtion som index. Eneroth (2014) betonar att energieffektivisering utgör 

en viktig del i Akademiska hus arbete och att ledningen på huvudkontoret och chefer på de 

regionala kontoren driver på detta arbete. Inom respektive regionalkontor så finns det en 

energistrateg som är ansvarig för det regionala arbetet. Under energistrategen arbetar det i 

Uppsala två energisamordnare och under dessa arbetar fastighetsskötare samt styr- och 

reglertekniker. Energisamordnarna har separata budgetar på 3 miljoner/år som kan 

disponeras fritt på lönsamma investeringar. 

4.4.2 Ekonomi och finansiering 

Lönsamheten av en investering bedöms med hjälp av livscykelanalyser och livslängden på 

åtgärderna. Så länge en investering bedöms som lönsam så är det inga problem att få fram 

finansiella medel. Eneroth (2014) uppger att han tror att få företag har bättre 

finansieringsmöjligheter än dem och anledningen till detta är det är ett stort företag och ägt 

av staten. Investeringar som ryms inom den separata budgeten beslutas av 

energisamordnaren, för större investeringar involveras högre chefer i besluten och i vissa fall 

även företagets styrelse. 

4.4.3 Information och kompetens 

Det största hindret för ett utökat arbete med energieffektivisering är enligt Eneroth (2014) 

brist på kunskap och tid för att utföra arbetet. Intern information om fastigheter samlas av 

automatiska system som kontinuerligt analyseras. Eneroth (2014) uppger att de har stor 

tillgång till teknisk information om lösningar och potential men att tiden är begränsad för de 

ansvariga. Informationen fås bland annat genom branschorganisationer och från övriga 

regionala kontor. De regionala energistrategerna har månadsvisa möten där de delar 

information och kunskap. Eneroth (2014) nämner denna möjlighet att dela information 

mellan kontor som en fördelaktig konsekvens av företagets storlek. 

 

Akademiska hus tar ofta in extern kompetens i form av konsulter för att tillsammans med 

egen personal undersöka potentiella åtgärder i olika fastigheter och effektivisera den dagliga 

driften. Eneroth (2014) anser att Akademiska hus själva besitter tillräcklig kompetens för att 

kunna göra en bra riskbedömning av investeringar men att den tekniska kunskapen behöver 
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kompletteras med konsulter. Detta samarbete fungerar enligt Eneroth (2014) bra men att i 

vissa fall så har inte presenterade åtgärder varit särskilt unika. 

4.5 Kvantitativ studie 

Nedan presenteras i figur 2 ett boxplotdiagram med resultatet utav 19 olika undersöka 

företag. Y-axeln motsvarar skala 1-10 där 1 står för ingen barriär och 10 för en hög barriär, 

och X-axeln motsvarar de listade barriärerna: 

 

De röda horisontella linjerna motsvarar varje barriärs medianvärde och den blåa boxen 

representerar första och tredje kvartilerna dvs. 25% respektive 75% av svaren. De två röda 

kryssen på barriär 4 motsvarar s.k. “outliers” dvs. värden som skiljer sig ovanligt mycket från 

övrig svarsfrekvens. De yttre svarta markeringarna motsvarar högsta respektive lägsta 

svarsvärde. Den barriär som företagen ansåg hade störst påverkan på deras arbete med 

energieffektivisering är tidsbrist med ett medianvärde på 6. Efter denna barriär rankades 

finansieringssvårigheter och storlek som de barriärer som påverkade mest. Den barriär som 

ansågs vara minst problematisk för energieffektiviseringsarbetet är värderingar och mål med 

undantag för två svar som betecknas som outliers. 

 

Figur 2. Boxplot över kvantitativ data 
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5. Analys 
Nedan presenteras den analyserade empirin. Först analyseras den kvalitativa studiens 

resultat utifrån de sju listade barriärerna. Barriärernas påverkan på respektive företag 

sammanfattas sedan i tabell 3. Därefter analyseras resultatet från den kvantitativa studien. 

5.1 Kvalitativ studie 

5.1.1 Information 

Information som barriär syftar till organisationens förmåga att förmedla och ta in intern och 

extern information om problem och lösningar kring energieffektiviseringsåtgärder. Denna 

barriär har inte visats vara särskilt stark hos de studerade företagen. Exempelvis så använder 

sig samtliga fastighetsbolag av olika system för att läsa av fastigheters energiförbrukning 

vilket genererar data som analyseras för att identifiera åtgärdsbehov. De kommunala 

bolagen Uppsalahem och Östhammarshem får stor tillgång till information om teknik och 

potentiella lösningar via branschorganisationen SABO. Detta samarbete är särskilt viktigt för 

Östhammarshem som får mycket information om påvisat lönsamma och framgångsrika 

projekt vilket är fördelaktigt då de inte har råd att riskera olönsamma projekt (Gille, 2014). 

Även Vasakronan och Akademiska hus får mycket information från branschorganisationer 

men även från sitt egna rikstäckande nätverk inom företaget. 

 

Generellt så har alla fastighetsbolag god tillgång till information om potentiella problem och 

lösningar och i viss mån är den tillgängliga informationen så omfattande att de anställda inte 

hinner analysera allt. Detta kan kopplas till vad Bell et al. (1991) och Simon (1972) skriver om 

att människan som individ alltid försöker ta det bästa beslutet utifrån tillgänglig information 

men att exempelvis brist på tid kan begränsa möjligheten till att analysera alla 

valmöjligheter. Simon (1972) skriver även att ett tillräckligt bra beslut i många fall kan räcka 

framför det optimala vilket kan innebära att de undersökta fastighetsbolagen inte behöver 

analysera all information utan nöjer sig med tillfredställande lösningar. Detta innebär att 

beslut tas med begränsad rationalitet vilket kan leda till att rutiner och grova uppskattningar 

får ligga till grund för beslut vilket stöds av Schleich et al. (2008) och Sorrell et al. (2000). Den 

stora tillgången på information kan leda till att det blir för komplicerat för fastighetsbolagen 

att analysera alla olika potentiella lösningar (Simon, 1972). Dock kan arbetet med att 

analysera all tillgänglig information vara kostsam och tidskrävande vilket kan resultera i höga 
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transaktionskostnader, men denna kostnad ligger inte i informationsinsamlande utan 

grundar sig snarare i tidsbrist eller brist på kompetent personal som kan utvärdera 

informationen. Utifrån detta så anses att tillgång till information inte är en stark barriär för 

något utav fastighetsbolagens och har därför en låg påverkan på arbetet med 

energieffektiviseringar enligt tabell 3.  

5.1.2 Kompetens 

Barriären kompetens syftar till den interna personalens kunskap och organisationens behov 

av att anlita externa konsulter. Generellt för de undersökta fastighetsbolagen så är det 

vanligt att vidareutbilda sin personal via kurser, konferenser och mässor. Detta nämner 

Göransson et al. (2011) som en viktig åtgärd för att minska barriären brist på kompetens. För 

Vasakronan, Uppsalahem och Akademiska hus var brist på kompetens en kraftig barriär med 

stark påverkan på deras energieffektiviseringsarbete. Näslund (2014) benämnde det som 

Vasakronans största hinder för utökat energieffektiviseringsarbete.  

 

Nordqvist (2014) nämner att tidsbrist och brist på förmåga att effektivt utreda olika 

potentiella lösningar är de största barriärerna för Uppsalahems energieffektiviseringsarbete. 

Nordqvist (2014) nämner att brist på kompetens kan leda till undermåliga beslutsunderlag. 

Samtidigt poängterar Nordqvist att han inte ansåg kompetensen hos Uppsalahems experter 

vara undermålig, utan snarare så var experterna för få vilket gjorde att de ofta var upptagna 

med andra arbetsuppgifter än energieffektivisering. På liknande sätt beskriver Eneroth 

(2014) brist på kunskap och tid som de största barriärerna för Akademiska hus arbete med 

energieffektiviseringar. Brist på kunskap kan tolkas som att brist på kompetens är ett starkt 

hinder. Samtidigt poängterar Eneroth (2014) att Akademiska hus besitter tillräckligt god 

kompetens för att göra investerings- och riskbedömningar men att de saknar den tekniska 

kompetensen för att effektivt kunna genomföra energieffektiviseringsåtgärderna.  

 

För Östhammarshem så utgjorde inte brist på kompetens ett lika kraftigt hinder enligt Gille 

(2014). Detta kan bero på att Östhammarshem tar del av redan känd teknologi och inte 

ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. Samtidigt uppger Gille (2014) att det är 

tidskrävande att analysera all tillgänglig information som fås av branschorganisationer vilket 

kan tolkas som att det finns en brist av kompetent personal. Brist på kompetens är således 
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inte en lika stark barriär som för övriga undersökta bolag men utgör trots allt en viss 

begränsning i Östhammarshems arbete.  

 

Alla undersökta fastighetsbolag tar in extern kompetens i form av teknikkonsulter för att 

komplettera den egna personalens kompetens. Fastighetsbolagen uppger alla att detta 

samarbete fungerar bra men Näslund (2014) på Vasakronan samt Eneroth (2014) på 

Akademiska hus uppgav att vissa tekniska lösningar som presenteras av konsulter är för 

standardiserade och inte tillräckligt innovativa. En anledning till detta kan vara att både 

Vasakronan och Akademiska hus är stora företag som själva besitter god kompetens och 

ligger i framkant av den tekniska utvecklingen.  

 

Ett generellt drag bland de undersökta företagen är att brist på kompetens framförallt tar sig 

form i brist på antalet experter snarare än bristande kunskap hos experterna. Detta 

resulterar i att de få experterna som finns inte hinner analysera all tillgänglig information 

vilket kan kopplas till tidsbrist. Detta leder likt brist på information till ökade 

transaktionskostnader vilket enligt DeCanio (1998) kan hämma ett företags arbete med 

energieffektivisering. 

5.1.3 Tidsbrist 

Barriären tidsbrist syftar till hur bristen på tid gör att information inte kan analyseras och 

beslut baseras mycket på tidigare erfarenheter och etablerade normer. Tidsbrist är en 

påverkande barriär för alla av de studerade fastighetsbolagen och framförallt hos 

Akademiska hus och Uppsalahem där den uppgavs ha störst påverkan på arbetet med 

energieffektivisering. Eneroth (2014) på akademiska hus nämner tidsbrist som den enskilt 

starkaste barriären mot energieffektiviseringsarbete medan Nordqvist (2014) nämner 

tidsbrist i kombination med brist på förmåga att effektivt utreda potentiella lösningar som 

de största barriärerna. Detta kan kopplas till vad Simon (1972) skriver om begränsad 

rationalitet och att tidsbrist kan begränsa möjligheterna att analysera alla möjliga 

investeringsalternativ vilket kan leda till suboptimala beslut. Detta behöver dock inte 

nödvändigtvis betyda att energieffektiviseringar inte genomförs utan snarare att tillräckligt 

bra lösningar väljs istället för den optimala vilket även Simons (1972) påvisar när han säger 

att företag i många fall strävar efter tillräckligt bra resultat snarare än optimala resultat.  
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Tidsbrist som barriär är nära kopplat till brist på kompetens och förmågan att effektivt kunna 

analysera all tillgänglig information. Detta påverkas både av hur kunniga experterna är men 

också av hur många experter som finns och kan arbeta med energieffektiviseringsfrågor. En 

begränsad personalstyrka kan leda till att de ansvariga överbelastas med arbete vilket gör att 

information inte kan analyseras ordentligt och tidsbrist uppstår. Detta kan kopplas till vad 

Sorrell et al. (2000) och Schleich et al. (2008) skriver om att tidsbrist och bristande kunskap 

kan leda till att rutiner och “tumregler” får vara avgörande vid beslut om investeringar.  

5.1.4 Värderingar och mål 

Barriären Värderingar och mål syftar till hur stor vikt arbetet med energieffektivisering har 

inom kulturen och vilka uttalade mål organisationen har med sitt arbete. Samtliga studerade 

fastighetsbolag har tydligt uppsatta mål som de arbetar mot i sitt 

energieffektiviseringsarbete. De kommunalägda företagen är medlemmar i SABO som har 

Skåneinitiativet som framtaget miljömål. Detta innebär tydliga riktlinjer och mål och företag 

som åtar sig att följa detta förmedlar tydliga värderingar till sin personal. Göransson et al. 

(2011) är en av flera som säger att tydliga mål och riktlinjer är viktiga för att 

energieffektiviseringsarbetet ska prioriteras i verksamheten. 

 

Näslund (2014) poängterar att för Vasakronan så är det personliga engagemanget en viktig 

drivkraft till arbetet med miljöfrågor. Hela organisationen har utvecklat ett gemensamt 

intresse kring arbetet med energifrågor som i sin tur även har påverkat företagets rutiner 

och beteende. Näslund (2014) nämner även att Vasakronan ibland kan investera i projekt 

vars huvudsakliga syfte inte är att vara lönsamt utan istället testa ny teknik och förstärka den 

allmänna bilden av företaget. Detta kan kopplas till vad Schleich et al. (2008) skriver om att 

en stark värdering av energieffektivisering inom företagskulturen kan leda till att 

investeringar görs fastän lönsamheten är osäker men med motiveringen att det förändrar 

företagets image. 

 

Nordqvist (2014) säger att arbetet med energieffektivisering har blivit viktigare för 

Uppsalahem under de senaste åren. Detta kan ses som att värderingar och normer börjar slå 

rot och få fäste inom organisationen. Medlemskapet i SABO kan här ha varit en bidragande 

faktor eftersom uppsatta regler och normer påverkar kulturen (DeCanio, 1993). 

Nordqvist(2014) nämner att det tar tid att lära sig om energieffektivisering och detta i 
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kombination med det som DeCanio (1994) skriver om att framgångsrikt arbete med 

energieffektiviseringar ökar ledningens intresse gör det därför rimligt att tro att detta arbete 

kommer bli viktigare för företaget ju mer personalen lär sig om tekniska lösningar och 

fördelarna med arbetet. Eftersom ledningen har stor påverkan på värderingar och normer 

inom företaget så påverkas de kommunalägda fastighetsbolagen Uppsalahem och 

Östhammarshem väldigt mycket av kommunens uppsatta miljömål (Niehoff et al, 1990). 

Ledningens inflytande är också viktig för Akademiska hus arbete med energieffektivisering 

där Eneroth (2014) säger att regionala chefer och ledningen på huvudkontoret driver på 

arbetet.  

 

Värderingar och mål kan inte ses som en aktiv barriär för något av de studerade företagen 

och i fallet med Vasakronan där kulturen är väldigt stark fungerar den snarare som en 

drivkraft för arbete med energieffektivisering. Detta kan kopplas till Sorrell et al. (2000), som 

skriver att en kultur som genomsyras av miljöfrågor bidrar till att mer investeringar sker i 

energieffektiv teknik. 

5.1.5 Maktfördelning 

Barriären maktfördelning syftar till hur centraliserad organisationen är och vilka som tar 

beslut gällande energieffektiviseringsinvesteringar. Maktfördelningen anses generellt inte 

vara särskilt problematisk för något av de studerade företagen. Vasakronans beslutsprocess 

var relativt kort där teknikcheferna har fria mandat för investeringar så länge de ryms inom 

den uppsatta budgeten (Näsund, 2014). Liknande struktur fanns hos Akademiska hus där 

energisamordnaren kan besluta om investeringar så länge de ryms inom den utsatta 

energieffektiviseringsbudgeten (Eneroth, 2014). Detta tyder på stor makt hos de som är 

ansvariga för energieffektiviseringsarbetet vilket är positivt för energieffektiviseringsarbetet 

(Sorrell et al, 2000).  

 

Hos Uppsalahem kan maktfördelningen ses som aningen problematisk då 

energieffektiviseringar konkurrerar med nyförvärv av fastigheter. Uppsalahem har som mål 

att utöka sitt fastighetsbestånd de närmaste åren och detta kan enligt Nordqvist (2014) leda 

till att färre energieffektiviseringar görs. Enligt Morgan (1999) och Child (1972) så är det de 

med mest makt inom organisationen som har störst inflytande på vad som ska prioriteras 

och det är därför rimligt att anta att ledningen i Uppsalahem till viss del prioriterar nyförvärv 
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framför energieffektiviseringar. Detta kan tolkas som att det finns olika subkulturer inom 

företaget och kan således kopplas till Scheins (1990) teori om att olika subkulturer kan stå i 

konflikt med varandra och leda till dålig målkongruens.  

 

Östhammarshem har korta kommunikationsvägar med snabba beslutsprocesser där 

maktfördelningen inte anses vara problematisk (Gille, 2014). Mindre investeringar kan 

beslutas direkt av den tekniska chefen för andra investeringar krävs godkännande av VD. 

Denna struktur liknar övriga undersökta fastighetsbolag men en fördel för Östhammarshem 

är att företaget är väldigt litet och att kommunikationen därför går snabbt, exempelvis kan 

beslut tas över telefon. 

5.1.6 Storlek 

Barriären storlek syftar till huruvida organisationens storlek hämmar förmågan att investera i 

energieffektiv teknik. De undersökta fastighetsbolagens storlek påverkar dem på olika sätt i 

form av både för- och nackdelar. Exempelvis har de större organisationerna som 

Vasakronan, Akademiska hus och Uppsalahem lättare att få tillgång till kompetent personal 

och finansiella medel. Detta stämmer väl med tidigare forskning av Cebon (1992) och 

Schleich et al. (2008). En negativ konsekvens av att vara ett stort företag kan dock vara att 

informationsflödet inom organisationen kan bli komplicerat som i fallet med Uppsalahem 

där storleken innebär svårigheter att överblicka alla fastigheters behov. Detta har stöd hos 

Bluedown (1993) som skriver att större organisationer får ett mer komplext 

informationsflöde och detta kan påverka organisationen negativt. Eneroth (2014) nämner 

möjligheten att dela information och kunskap mellan de olika geografiska kontoren som en 

fördel med Akademiska hus storlek. 

 

För Östhammarshem så innebär storleken på den mindre organisationen korta 

kommunikationsvägar vilket gör att information snabbt kan flöda mellan de olika nivåerna i 

organisationen. Gille (2014) påpekar att fastighetsskötarna snabbt kan få “input” från både 

chefer och hyresgäster vilket gör att de snabbt kan genomföra mindre energieffektiva 

lösningar som optimerar den dagliga hushållsdriften. Detta stämmer väl överens med Cebon 

(1992) som säger att ett snabbt informationsflöde och en decentraliserad organisation med 

korta kommunikationsvägar kan ge fördelar med att man lättare kan tillgodose sig 
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driftinformation från kunden och sänka energianvändningen med enkla driftlösningar. På så 

sätt innebär företagets storlek fördelar då Östhammarshem kan ha en god kundkontakt och 

genomföra enkla lösningar. Dock innebär den begränsade storleken att företaget har 

svårigheter att finansiera större investeringar och storleken blir därför aningen problematisk.  

5.1.7 Finansieringssvårigheter  

Barriären finansieringssvårigheter syftar till hur problematiskt det är för organisationen att 

få fram finansiella medel till de investeringar som kan genomföras. Genomgående för alla 

undersökta företag var att någon typ av livscykelanalys används vid kalkylering av 

investeringars lönsamhet. Flera forskare (Göransson et al, 2011; IVA, 2012; Klugman et al, 

2013; Schleich et al, 2008) förespråkar användandet av dessa för en mer korrekt bedömning 

av investeringens lönsamhet. 

 

För Vasakronan och Akademiska hus utgör finansieringssvårigheter ingen barriär. De har 

båda separata budgetar för energieffektiviseringar samt väldigt goda finansiella möjligheter 

vilket kan kopplas till deras storlek och rikstäckande organisation. Detta stämmer väl med 

Schleich et al. (2008) som skriver att större företag har enklare att få loss kapital för 

investeringar. Uppsalahem har i år upprättat en separat budget för energieffektivisering, 

detta anser Nordqvist (2014) vara positivt för att tidigare har energiinvesteringar behövt 

konkurrera om finansiering med nybyggnationer och nyförvärv. Samtidigt säger 

Nordqvist(2014) att ambitionen att skaffa fler fastigheter förmodligen kommer leda till en 

mindre budget för energieffektivisering. Han tror inte att företaget i framtiden kommer 

kunna energieffektivisera i samma uträckning som idag. Detta tyder på att finansiella medel 

utgör en form av begränsning och barriär för Uppsalahem i deras arbete med 

energieffektiviseringar. 

 

Finansieringssvårigheter är enligt Gille (2014) den största barriären hos Östhammarshem för 

att utöka sitt arbete med energieffektivisering. Speciellt svårt är det för bolaget att göra 

större investeringar då deras kapital är begränsat, detta stämmer överens med Klugman et 

al. (2013) som säger att just finansiering kan vara en stor barriär för energieffektiva 

investeringar. De största orsakerna till svårigheten att få tillgång till kapital kan kopplas till 

bolagets storlek och att de är beroende utav kommunala lån. 
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Tabell 3. Sammanfattning av barriärernas påverkan 

Barriär\Företag Vasakronan Uppsalahem Östhammarshem Akademiska hus 

Information låg låg låg låg 

Kompetens stark stark medel stark 

Tidsbrist medel stark medel stark 

Värderingar och mål låg låg låg låg 

Maktfördelningar låg medel låg låg 

Storlek låg medel medel låg 

Finansierings- 

svårigheter 

låg medel stark låg 

 

5.2 Kvantitativ studie 

Spridningen på svaren i den kvantitativa studien är stor där flera barriärer nästan sträcker sig 

över hela skalan på hur problematisk en barriär är. Detta är ett tydligt tecken på att 

fastighetsbolag har olika förutsättningar för att genomdriva energieffektiva lösningar och på 

så vis uppfattar att barriärerna är olika mycket problematiska. Det är rimligt att anta att ett 

stort företag med mycket finansiella medel uppfattar andra barriärer som problematiska än 

ett litet företag med svag kredit. 

 

Enligt de subjektiva åsikterna från de besvarande fastighetsbolagen ansågs tidsbrist vara den 

barriär som påverkade arbetet med energieffektivisering mest. Att just tidsbrist är en 

begränsning för arbetet med energieffektivisering stöds tydligt i teorin, bland annat 

Williamson (1981) och Göransson et al. (2011) nämner att informationssamlande och 

utvärdering av information kan innebära stora transaktionskostnader. Simon (1972) skriver 

att tidsbrist kan begränsa möjligheten att analysera alla valmöjligheter vilket i sin tur kan 

leda till bristande rationalitet och suboptimala beslut. Tid som en barriär kan vara kopplat till 
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information och kompetens där ett företag kan ha god tillgång till information och ha 

kompetent personal men där tidsbrist uppstår då personalen får för mycket information för 

att effektivt kunna analysera den. Detta kan vara en orsak till att information och kompetens 

inte ansågs vara särskilt starka barriärer med ett medianvärde på 3 respektive 4 och en 75%-

kvartil på 5 samtidigt som tidsbrist ändå var så pass stor.   

 

Finansieringsmöjligheter och storlek har väldigt lika svarsfrekvenser med medianvärden på 4, 

25%-kvartil på 3 och 75%-kvartilvärden nära 7. Dessa hade stor spridning med maxvärden på 

8 och minimivärden på 2 för finansiering och 1 för storlek. Det går här att misstänka ett 

samband i svaren vilket kan härledas till vad Cebon (1992) och Schleich et al. (2008) har 

skrivit om att större företag har lättare att få kapital till investeringar. Att spridningen på 

dessa två barriärer är så pass stor skulle kunna förklaras med att undersökningens urval 

består av både stora och små företag och att det därför finns företag som har både bättre 

och sämre finansieringsmöjligheter. 

 

Värderingar och mål samt maktfördelning är enligt studien de barriärer som har lägst 

påverkan på arbetet med energieffektivisering. Värderingar och mål är den barriär som är 

minst problematisk för företagen med ett medianvärde på 3. Detta kan tolkas som att alla 

företaget på något sätt värderar energieffektivisering högt och att det därför inte blir 

problematiskt. DeCanio (1993), Sorrell et al. (2000), Schein (1990) och Daft (1998) skriver alla 

att värderingar och mål påverkar vilka beslut som tas i företaget och om företaget lägger 

stor vikt vid energieffektiviseringar så gynnar detta arbetet med dessa. Det kan dock vara 

svårt för företagen att uppskatta och inse hur mycket mer de skulle prioritera 

energieffektiviseringar ifall värderingarna var starkare förankrade. Det skulle även kunna 

vara så att energieffektiviseringar inte är stark förankrade i kulturen men att företaget inte 

anser att det utgör något problem för deras arbete. 

 

Maktfördelningen har en bred spridning i sina svar men 75% av respondenterna ansåg att 

denna barriär låg under 5 i skalan av problematik. Att barriären maktfördelning ansågs vara 

relativt låg kan tolkas som att de som fattar beslut angående energieffektiviseringar har en 

stor självständighet inom organisationen (Child, 1972; Morgan, 1999; Sorrell et al, 2000). 

25% av respondenterna gav maktfördelning 5 eller högre i skalan. Detta kan tolkas som att 
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det trots allt är problematiskt för vissa företag och en anledning till detta kan vara att 

energieffektivisering inte prioriteras av företagsledningen (Sorrell et al, 2000). En stor del av 

de tillfrågade företagen var av mindre karaktär med relativt få anställda vilket innebär att 

den som är ansvarig för energieffektivisering också är en person med stor central makt, 

exempelvis VD, vilket också skulle kunna besvara varför maktfördelningen ansågs vara låg. 
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6. Slutsats 
Våra resultat visar på att tidsbrist och kompetens verkar vara genomgående problematiska 

barriärer. För Östhammarshem var det dock främst finansieringssvårigheter som var 

problematiskt men samtidigt är Östhammarshem det minsta utav våra intervjuade 

fastighetsbolag vilket förmodligen påverkar deras tillgång till finansiella medel. De tre övriga 

fastighetsbolagen uppgav kompetens och/eller tidsbrist som största barriärer. Det går att 

tyda samband mellan dessa två barriärer, exempelvis så kan brist på kompetens leda till 

tidsbrist när de som besitter kompetensen får för mycket arbete att utföra. Inget företag 

uppgav att brist på information var problematiskt utan snarare så kunde det vara svårigheter 

för personalen att hinna analysera all information. 

 

De intervjuade fastighetsbolagen uppgav både för och nackdelar med sin respektive storlek. 

Vasakronan, Uppsalahem och Akademiska hus uppgav alla att deras storlek bidrog till bra 

kompetens inom företaget vilket är intressant då de även uppgav att detta var en stor 

barriär. Möjligtvis kan det vara så att ju mer kompetens ett företag besitter desto mer 

medvetna blir de om vilken kompetens de saknar och vilka problem detta orsakar. 

Vasakronan och Akademiska hus uppgav även att deras storlek bidrog till goda 

finansieringsmöjligheter vilket gör att de har förmåga att investera i omfattande 

energieffektiviseringsprojekt. Uppsalahem uppgav att deras stora storlek kunde innebära 

svårigheter att överblicka alla fastigheters behov. Östhammarshem uppgav att fördelar med 

deras mindre organisation är att de klarar av att ha en nära kontakt med hyresgäster för att 

på så sätt optimera den dagliga driften av fastigheten. 

 

Maktfördelning ses inte riktigt som en allvarlig barriär i något utav fastighetsbolagen 

förutom möjligtvis i Uppsalahem där ledningen värderar nyförvärv högt vilket kan påverka 

hur mycket investeringar i energieffektiv teknik prioriteras. Samtliga fastighetsbolag som 

deltog i den kvalitativa studien hade tydliga mål angående arbetet med energieffektivisering, 

inget bolag ser därför bristen av värderingar och mål som en barriär, vilket tyder på att 

företagen värderar energieffektiviseringsfrågor högt och arbetar mot uppsatta mål. 

 

Den kvantitativa studiens resultat visar på att tidsbrist är den mest problematiska barriären. 

Resultaten från enkätstudien är relativt spridda och en orsak till detta kan vara att de 
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undersökta företagen har olika förutsättningar och verkar i olika miljöer. Tidsbrist som den 

mest problematiska barriären går att koppla till resultatet från den kvalitativa studien som 

även den påvisade att det var en stor barriär. Tidsbrist kan kopplas till barriärerna 

information och kompetens. Information ansågs vara en låg barriär i den kvantitativa studien 

vilket även stöds av den kvalitativa studien, kompetens däremot ansågs vara aningen mer 

problematiskt i den kvantitativa studien och benämndes som en av de mest problematiska 

barriärerna i den kvalitativa studien. Bristen på kompetens verkar inte ligga hos individers 

expertis utan snarare i bristen på antal experter. Detta kan tolkas som att generellt så finns 

det god tillgång till information men att brist på kompetent personal som kan analysera 

informationen gör att tidsbrist blir en avgörande barriär i arbetet med energieffektivisering. 

 

Utöver detta så finns det likheter i resultaten av barriärerna storlek och 

finansieringssvårigheter som ses som de näst största barriärerna. Tidigare forskning stöder 

ett samband mellan dessa barriärer och detta går även att stödja utifrån den kvalitativa 

studien där det minsta företaget, Östhammarshem, uppgav att finansieringssvårigheter var 

den största barriären. 

 

Enligt den kvantitativa studien är inte värderingar och mål någon större barriär för 

fastighetsbolagens arbete med energieffektiviseringar. Detta stämmer bra överens med 

resultatet från den kvalitativa studien och kan tolkas som att de flesta fastighetsbolag inte 

anser att deras värderingar hindrar energieffektiviseringsarbetet. Även maktfördelningen 

rankades som en låg barriär och detta kan kopplas till att de som är ansvariga för 

energieffektiviseringar har stort inflytande i organisationen. 
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6.1 Förslag på vidare forskning 

Vår studie undersöker inte hur regler och lagar samt ekonomiska styrmedel påverkar 

företagens arbete med energieffektivisering och det kan därför vara av intresse att göra en 

mer omfattande studie som tar hänsyn till dessa faktorer. I vår kvantitativa studie så kunde 

vi tyda eventuella samband mellan de olika barriärerna, det skulle därför vara av intresse att 

utföra en mer omfattande kvantitativ studie som undersöker korrelationen mellan de olika 

barriärerna med hjälp av exempelvis en regressionsanalys. En annan intressant fråga som 

kommit upp under studiens gång är ifall arbetet kring energieffektivisering skiljer sig mellan 

privata och kommunala fastighetsbolag, därför skulle en fortsatt studie kring detta ämne 

vara av intresse.   
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Bilaga 1: Mall för intervjufrågor 

 

Generella frågor om respondenten och företaget 

 

Arbetsuppgifter? 

 

Kan du berätta lite mer om företagets, uppbyggnad, mål, storlek etc. 

 

Kan du berätta lite kort om organisationsstrukturen hos företaget? 

 

Hur arbetar fastighetsbolaget med energieffektivisering? 

 

Motstånd/Barriärer 

Vilka svårigheter finns det för er som fastighetsbolag att genomföra energieffektivisering i 

era byggnader? 

 

Vilka faktorer anser du kan hindra potentiellt lönsamma åtgärder? 

 

Organisationsstruktur och kultur 

Hur viktigt är arbetet med energieffektivisering inom företaget? 

 

Finns det speciella avdelningar som enbart arbetar med detta? 
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Vilka mål har företaget när det gäller arbete med energieffektivisering? 

 

Varför ser målet ut som de gör? 

 

Hur påverkar företagets storlek ert arbete med energieffektivisering? 

 

Transaktionskostnader 

Hur problematiskt är processen att tillförskaffa sig information om energieffektiviserande 

åtgärder?  

 

Hur går ni tillväga för att införskaffa er information om era byggnader och era problem? 

 

Anser du att er information om potentiella åtgärder är tillräcklig eller skulle denna kunna 

utökas?  

 

Tas det in extern kompetens i form av konsulter för att undersöka potentiella åtgärder och 

lösningar? 

 

Anser du att ni har tillräcklig kompetens för att genomföra bra 

energieffektiviseringslösningar?  

 

Vet ni om potentiella energieffektiviserande åtgärder som inte genomförs?  
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I så fall varför? 

 

Vilka implementerar åtgärder? Externa företag eller interna aktörer? 

 

Beslutsfattande (Osäkerhet/risker, finansiering, bristande rationalitet) 

Hur ser beslutsfattandet ut? Finns det tydliga rutiner? 

 

Vilka i företaget fattar beslut om åtgärder som genomförs? 

 

Hur bedöms lönsamheten i de energieffektiviserande åtgärderna som genomförs? 

 

Används livscykelanalyser vid bedömning av investeringar? 

 

Hur finansieras de investeringar som görs? (Finns det separat budget för 

energieffektiviseringar?) 

 

Måste en åtgärd bedömas som ekonomiskt lönsam för att den ska genomföras?  

 

Bedöms långsiktiga investeringar annorlunda än kortsiktiga? 

 

Drivkrafter 

Vilka incitament och drivkrafter finns, vilka är störst? 
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Kan en investering i energieffektiv teknik medföra andra fördelar än själva minskningen av 

energi?  

Vilka, på vilket sätt? 
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Bilaga 2. Frågor till telefonintervjun. 

 

Information: Brist på information om problem, lösningar och energieffektiviseringsåtgärder 

kan leda till att företaget inte blir medveten om potential och vilka lösningar som finns 

tillgängliga på marknaden. 

Hur problematiskt anser ni att brist på information påverkar ert eventuella arbete att 

energieffektivisera?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Där 1 är ingen påverkan och 10 är hög påverkan. 

 

Kompetens: Brist på kompetens om tekniska lösningar kan innebära lösningar inte kan 

genomföras och att extern kompetens behöver införskaffas. 

Hur problematiskt är brist på kompetens och kostnad av extern kompetens? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Där 1 är inte alls problematiskt och 10 är mycket problematiskt. 

 

Finansieringssvårigheter: Svårigheter att finansiera en investering kan vara ett hinder.  

Hur problematiskt anser ni att få fram finansiella medel påverkar ert eventuella arbete att 

energieffektivisera?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Där 1 är inte alls problematiskt och 10 är mycket problematiskt. 
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Tidsbegränsning: Tidsbegränsningar kan leda till att information om potentiella åtgärder inte 

kan analyseras tillräckligt och beslut baseras på “rutiner” och tidigare erfarenheter, samt att 

personal inte har tid att arbeta med energifrågor. 

Hur problematiskt anser ni att tidsbegränsningar är i erat arbete med 

energieffektiviseringar? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Där 1 är inte alls problematiskt och 10 är mycket problematiskt. 

 

Värderingar och mål: Tydliga värderingar och mål kan främja arbetet med 

energieffektivisering. 

Hur anser ni att företagets värderingar och mål påverkar arbetet med 

energieffektiviseringar? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Där 1 är att företagets mål och värderingar inte påverkar alls och 10 att de påverkar mycket. 

 

Storlek: En liten organisation kan ha begränsningar på tillgång till information, kompetens 

och finansiella medel vilket kan hämma arbetet med energieffektiviseringar. 

Hur problematiskt anser ni att företagets storlek är för arbetet med energieffektiviseringar?   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Där 1 är inte alls problematiskt och 10 är mycket problematiskt. 
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Maktfördelning: Graden av inflytande och självständighet hos de som är ansvariga för 

energieffektivisering kan påverka företagets arbete med energieffektivisering 

Hur stort inflytande och frihet för investeringar har de som är ansvariga för 

energieffektiviseringsfrågor? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Där 1 är väldigt lågt inflytande och självständighet, och 10 är högt inflytande och 

självständighet. 

 


