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Abstract 
Purpose: Until year 2050 the energy consumption in Swedish buildings should be 
reduced by 50 %. New construction rate during the past 20 years has been around one 
percent of the total volume of apartments. Therefore it is important to preserve and take 
care of the existing buildings. Major energy savings can be made, but the contractors 
and property owners must aim for the same goal. The new buildings has many rules and 
instructions how they should be built to achieve sustainability, but it is just a few for 
the existing buildings. Changes in the process between the parts in the industry needs. 
The goal is to develop the refurbishment process between construction companies and 
property owners. 

Method: In the report has two different methods been used. A literature study that 
compiles previous research. Interviews to find out how property owners think around 
sustainable construction and how they renovate their buildings today.  
The report is based on the following questions:  
• How can the choice of renovation principles affect sustainable building?
• How do property owners and construction companies proceed with renovations?
• How can the refurbishment process proceed so the choice of renovation go towards a
sustainability?

Findings: It is difficult to achieve a cooperation between construction and property 
companies when they do not always have the same goal. The entrepreneurs find it 
difficult to influence the refurbishment process because the ability to be involved in the 
early stages is small. Once a contract has been made, it is difficult to change and add 
energy-efficiency improvement. Knowledge exchange is seen as positive among people 
in the industry. They have the knowledge and the property owners know what kind of 
renovation their building needs. To get the existing buildings more energy-efficient and 
sustainable more cooperation is needed. Property owners have the primary 
responsibility to bring the question forward, but money is the major problem that 
sustainable renovations occurs rarely.  

Implications: The knowledge exchange requires in order to reduce the construction 
industry energy consumption. It is also important for property companies to create clear 
specifications when they want to renovate their buildings. Choosing renovation 
measures with care so that the building's qualities assures and energy consumption 
reduces. If the buildings most critical part has been renovated before more focus can be 
made on energy efficiency renovations. It could be a great advantage if property owners 
assist each other with positive and negative experiences around the refurbishment 
question.  

Limitations: The report does not deal with how sustainable renovation measures work, 
instead it explains how they can be done and how to apply those more often. The study 
is aimed at renovation of Swedish apartment buildings and property companies 
cooperation with entrepreneurs. The main results of the report can be used for the 
refurbishment process in Sweden. Some conclusions are more aimed after Jonkoping’s 
housing shortage, because the demanding of building standard are not sufficiently there. 

Keywords: Apartment building, energy efficiency, renovation, sustainable building, 
the refurbishment process 
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Sammanfattning
Syfte: Fram till år 2050 ska energianvändningen i Svenska byggnader minska med 
50%. Nybyggnadstakten har de senaste 20 åren varit runt 1 % av den totala volymen 
lägenheter. Därför är det viktigt att bevara och vårda befintliga byggnader. 
Energibesparingar kan göras men entreprenörerna och fastighetsbolagen borde sträva 
mot gemensamma mål. Det finns många regler och styrmedel för nyproducerade hus, 
men inte så många för de befintliga byggnaderna. Förändring behöver ske i processen 
mellan parter i branschen så hållbar renovering enklare kan tillämpas. Målet är att bidra 
till att utveckla renoveringsprocessen mellan byggföretag och fastighetsägare.  

Metod: I rapporten har två olika metoder använts för att besvara frågeställningar som 
ska få målet uppnått. En litteraturstudie, där en sammanställning av tidigare forskning 
kring ämnet har utförts. Intervjuer för att få svar på hur fastighetsägare och 
entreprenörer tänker kring hållbart byggande och hur de renoverar byggnader idag. 
Frågeställningarna rapporten bygger på är följande:  

x Hur kan val av renoveringsprinciper påverka ett långsiktigt hållbart byggande? 
x Hur går fastighetsägare och byggnadsföretag tillväga med renovering?  
x På vilket sätt kan renoveringsprocessen gå till för att valet av renovering ska blir 

inriktat mot ett hållbart byggande? 

Resultat: Samarbete mellan byggföretag och fastighetsbolag är svårt att nå när de inte 
alltid strävar efter samma mål. Entreprenörerna finner svårigheter i att kunna påverka 
på grund av att de inte är med i tidigt skede av renoveringsprocessen. När en 
upphandling har skett är det svårt att ändra och lägga till energibesparingsåtgärder. 
Kunskapsutbyte ses som positivt mellan människor i branschen, kunskap finns och 
fastighetsägare vet vilka åtgärder deras flerbostadshus behöver. Samarbete behövs för 
att byggbeståndet ska bli mer hållbart och energieffektivt. Fastighetsägare har 
huvudansvaret att driva frågan framåt men ekonomin är boven till att hållbara 
renoveringar inte utförs.  

Konsekvenser: För att kunna minska mängden använd energi inom byggbranschen 
krävs det att kunskapsutbyte sker mellan fastighetsägare och entreprenör. Att välja 
renoveringsåtgärder med omsorg så att byggnadens kvalitet säkras samt att 
energianvändningen minskar är en viktig faktor.  Om fastighetsbolagen har renoverat 
de kritiska delarna kan de rikta större fokus mot energieffektiviseringsåtgärder. Det 
hade också varit till stor fördel om fastighetsägare kunde bistå varandra med positiva 
och negativa erfarenheter kring frågan. 

Begränsningar: Rapporten tar inte upp hur hållbara renoveringsåtgärder går till utan 
vad som kan göras och hur det kan tillämpas oftare. Studien riktar sig mot renovering 
av svenska flerbostadshus och fastighetsbolags samarbete med entreprenörer. 
Rapportens resultat begränsas till viss del mot byggnader i Jönköpings kommun. 
Bostadsbristen i Jönköping skapar liten konkurrens av hyresgäster och därmed ställs 
inte tillräckligt höga krav på standard.  

Nyckelord: Energieffektivisering, flerbostadshus, hållbart byggande, renovering, 
renoverningsprocess.

Patrik Trofast
Text
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1 Inledning 
Detta examensarbete på 15hp är utfört vid Jönköpings tekniska högskola, avdelningen 
för byggnadsteknik och belysningsveteskap under vårterminen 2015. Uppsatsen är en 
del av en treårig högskoleingenjörsutbildning, huvudområdet byggnadsteknik 
inriktning Husbyggnadsteknik 180 hp.  

1.1 Bakgrund 
I förstudien till undersökningen konstaterades att det idag finns färdiga 
renoveringsmallar som fastighetsägare kan använda sig av. De innehåller oftast 
beräkningar om hur mycket energi och pengar som kan sparas genom investeringar. 
Energieffektivisering handlar om att med små eller stora medel kunna minska en 
byggnads energiförbrukning genom teknikval (Nationalencyklopedin, 2015a). Enligt 
NCC 1 används inte dessa mallar idag för att det blir för dyra investeringar för 
fastighetsägarna. NCC:s mall innehåller förslag till renoveringsåtgärder, 
investeringskostnad och lönsamhet av investeringen. I denna rapport undersöks hur 
renoveringsprocessen kan gå till så mallar för energieffektiva renoveringsåtgärder kan 
tillämpas. Syftet med rapporten är att bidra med kunskap om energieffektiv 
renovering.   

1.2 Problembeskrivning 
Världens energianvändning måste minskas detta är en problematik, vilket kommer 
utredas i denna rapport. Europeiska kommissionen kom i januari 2007 fram till ett 
integrerat förslag som reglerar hela Europas energipolitik. Detta förslag som sedan 
godkändes av EU:s stads- och regeringschefer innehöll följande: 

x 20 % förbättring av energieffektiviteten 
x 20 % av EU:s energiförbrukning ska år 2020 komma från förnybar energi  
x 20 % minskning av utsläppen av växthusgaser. (European Commission, 2008) 

Idag kommer i snitt 8,5 % av energin inom EU från förnybara källor vilket innebär att 
det kommer krävas insatser för att uppnå målen (European Commission, 2008). 

Sveriges mål för klimat- och energipolitik till år 2020 är: 
x Minska utsläppen med 40 % jämfört med 1990 
x 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybar energi 
x 10 % av transporternas energianvändning ska komma från förnybara källor 
x Energieffektiviteten skall öka med 20 % jämfört med 2008. (Naturvårdsverket 

& Statens energimyndighet, 2014) 

För att uppnå Sveriges mål, att minska energianvändningen i byggnader med 50 % till 
år 2050, bör befintliga byggnader ersättas med nya eller bli renoverade. Annars kommer 
det bli svårt att klara energikraven enligt Gluch, Johansson och Räisänen (2012).  
Idag finns det många regler och styrmedel för nyproducerade hus, men inte så många 
för de befintliga byggnaderna (Meijer, 2009).  Genom att byta ut tekniska installationer 
finns det energi att spara för fastighetsägarna. Den offentliga sektorn ska vara en 
förebild i frågan, de äger idag 12 % av det totala byggnadsbeståndet i Europa. Om 
investeringar i renovering av byggnader görs så sparas pengar i form av lägre 

1 Emanuelson, Ola; Entreprenadchef, NCC Construction AB. 2015. Personlig kommunikation, 12 mars 
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driftskostnader. Den offentliga sektorn styr lagen om offentlig upphandling, vilket 
innebär att de kan styra lagen mot att effektivare renovering. Från år 2019 kommer det 
vara ett krav att de offentligt ägda byggnaderna skall uppnå en nivå likt “nära 
nollenergihus”. (European commission, 2011)  

Nybyggnadstakten i Sverige är låg så det finns möjligheter att minska bostads- och 
fastighetssektorns klimatpåverkan genom att renovera befintliga hus energismart 
(Bokalders & Block, 2009).  

Omkring hälften av alla investeringar inom bostadsbyggande är idag relaterade till 
renovering och ombyggnation. Trots detta är kunskapen inom områdena förhållandevis 
liten bland entreprenörer. Vid renovering ska entreprenörerna ta hänsyn till regelverk 
och direktiv. Det innefattar bland annat krav om minskad energianvändning, social 
hållbarhet och ökad tillgänglighet, samtidigt vill man att det ska vara ekonomiskt 
lönsamt för beställaren. Om entreprenören lämnar förslag på energieffektiviserings -
åtgärder till beställaren har det ofta gått för långt in i projektet och beställaren har då 
svårt att få med de extra kostnaderna i projektets budget (Thuvander, Femenias & 
Andersson, 2014). I vår rapport syftar vi till att undersöka om fastighetsägarna och 
entreprenörerna i branschen är villiga att satsa på att inkludera energieffektiviserings- 
åtgärder vid en renovering. 

Renoveringsåtgärder kan påverkas i det tidiga stadiet i ett byggprojekt, vilket kommer 
leda till ökad hållbarhet vid brukande av byggnaden. Tidigare har nationella projekt 
identifierat nedanstående faktorer som ofta sätter käppar i hjulen för hållbar renovering: 

x Bristen på aktuell och användbar information om hållbar renovering saknas 
x Höga investeringskostnader 
x Information som finns måste tas med i tidigt skede i projekteringen för att 

hållbarhet ska kunna tas med i den ekonomiska planen. (Gohardani, Klintberg 
& Björk, 2014) 

Energi- och miljötänk finns med i många olika sammanhang. Från bland annat Sveriges 
miljömål, EU- direktivet, krav och mål för energieffektivt byggande från kommuner 
och politiker och andra parter. Regler som kommer fokuserar på att vi måste bygga 
bättre hus. Grunder för smart och energieffektivt byggande förklaras i energieffektivt 
klimatskal, energieffektiva installationer och energin som behövs ska i större drag vara 
förnyelsebar. (Hot, 2015) 

Boverket ska till september 2015 se över om byggreglerna bör klimatoptimeras ur ett 
livscykelperspektiv istället för att fokusera på driftsfasen. Detta anses som svårt för att 
olika hus har olika förutsättningar. Kraven på klimateffektiv byggprocess bör komma 
inifrån branschen. En del lagkrav skulle passa bättre som styrmedel. (Bennewitz, 2015) 

I en krönika (Carenholm, 2015) diskuteras bostadsbristen som råder i Sverige. Där 
förklaras att det talas om lösningar till bostadsbrist genom nybyggnation, däremot anses 
det inte vara hela lösningen till. Rikspolitiker bör ta upp och diskutera den större delen 
av marknaden vilket är de befintliga bostäderna. Skapa totalbegrepp med insikt, 
förmåga och mod för att få koll på de befintliga bostäderna. Rapporten kommer att ta 
upp de åsikter fastighetsägare och entreprenörer har kring frågan och vem de tycker har 
det största ansvaret till att det ska renoveras mer hållbart och energieffektivt. I rapporten 
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kommer vi att arbeta med att sätta hållbar och energieffektiv renovering i centrum för 
att minska klimatpåverkan som byggindustrin har på vår jord. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet är att bidra till att utveckla renoveringsprocessen mellan byggföretag och 
fastighetsägare.  
För att uppnå målet ska följande frågeställningar besvaras:  

x Hur påverkar val av byggtekniska åtgärder ett långsiktigt hållbart byggande? 
x Hur går fastighetsägare och byggnadsföretag tillväga med renovering av 

flerbostadshus? 
x På vilket sätt kan renoveringsprocessen gå till för att valet av renovering ska blir 

inriktat mot ett hållbart byggande? 

1.4 Avgränsningar 
Att utreda hur renoveringsprocessen fungerar mellan entreprenör och fastighetsägare är 
rapportens huvudsakliga syfte. Rapporten kommer alltså inte behandla hur själva 
renoveringen går till, val av tekniska installationer, arbetsutförande eller tidsåtgång. 
Rapporten kommer inte behandla energiberäkningar, utan syftet är att optimera själva 
renoveringsprocessen mellan olika parter, från behov till färdig renovering. Resultatet 
tas fram utifrån en översiktlig vetenskaplig faktabakgrund och åsikter från parter inom 
branschen. Fakta om Lagen om offentlig upphandling tas upp (LOU). Rapporten tar 
upp vad social hållbarhet är men diskussion kring ämnet görs inte. 

1.5 Disposition 
Kapitel två förklarar valda metoder och genomförande. Kapitlet börjar med 
undersökningsstrategin och där förklaras valet av kvalitativa intervjuer och 
surveyundersökning. Litteraturstudie och intervjuer är valda metoder för att samla in 
data. Förklaring till hur metoderna fungerar och även hur de är kopplade till rapportens 
frågeställningar finns även i kapitel två. Hur arbetet har gått tillväga förklaras under 
arbetsgång och sedan diskuteras kopplingen till reliabilitet och trovärdighet. 

I kapitel tre om teoretiskt ramverk tas tre teorier upp som blir en vetenskaplig grund för 
denna rapport. Kopplingen mellan teorierna hållbar utveckling, förutsättningar för 
renovering och hållbar renovering beskrivs här. För att få en förståelse för hur de tre 
teorierna är kopplade till varandra visas en bild med förklarande text.  

I fjärde kapitlet finns insamlad data även kallat empiri, från litteraturstudien och 
intervjuer med entreprenörer och fastighetsägare. 

I femte kapitlet analyseras frågeställningarna tillsammans med insamlad data och 
teorin. Även en betydelsefull koppling till målet förklaras här. Till sist diskuteras 
resultatets trovärdighet, användbarhet, och om frågeställningarna varit formulerade så 
att målet uppnås. Diskussion tas upp om intervjuer och litteraturstudie varit rätt valda 
metoder. Avgränsningarna räcker inte till för att förklara rapportens resultat utan här 
tas begräsningar upp. 

I kapitel sex dras slutsatser kring renovering och rekommendationer vad som borde 
göras för att kunna driva hållbart byggande framåt. Utefter vårt resultat och våra 
slutsatser behöver mer forskning ske kring hur processen kan gå till och inte vad som 
bör renoveras. 
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2 Metod och genomförande 
Nedan beskrivs valda metoder för rapporten och genomförande för att nå målet. 
Kopplingen mellan frågeställningar tas upp och arbetsgången diskuteras. Resonemang 
dras kring undersökningens tillförlitlighet och hur vidare den är kvantitativ eller 
kvalitativ.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Studien grundar sig på kvalitativ data som hämtas från enskilda intervjuer med 
verksamma personer inom branschen. För att få en bredd i datainsamlingen kommer 
utvalda personer från entreprenad- och fastighetsföretag intervjuas.  

Studien grundar sig på kvalitativ metod, eftersom resultatet är beroende av människans 
upplevelser och syn på praktiken. Svaren på frågeställningarna är komplexa och 
kommer inte kunna besvaras lika utförligt av ren statistik. Därför valdes kvalitativa 
metoder över kvantitativa. Resultatet kan inte förutses genom litteraturstudie, därför 
lämpar sig kvalitativa intervjuer bra för att svara på frågeställningarna. För att studien 
ska få en god reliabilitet är det viktigt att återkommande mönster från intervjuerna 
belyses i rapporten (Åsberg, 2001). Den kvalitativa studien ger en bra översikt över ett 
frågeområde och lämpar sig bra när frågeställningar inleds med hur eller varför. 
(Blomkvist & Hallin, 2014)  

En surveyundersökning har att valts att göras genom intervjuerna med fastighetsägarna. 
I en sådan undersökning handlar det om att kartlägga de intervjuades åsikter, kunskaper 
och tidigare handlingar. Intervjuerna utfördes som personliga intervjuer och det ställdes 
mestadels öppna frågor till respondenterna. (Biemer & Lyberg, 2003) Målet med 
surveyundersökningen är att besvara andra och tredje frågeställningen i rapporten. 
Underlaget för surveyundersökningen har hämtas från intervjuerna och 
litteraturstudien.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Frågeställning 1 
Hur kan val av renoveringsprinciper påverka ett långsiktigt hållbart byggande? 

Första frågeställningen besvaras med hjälp av en litteraturstudie, se koppling i figur 1. 
Genom att göra en sammanställning av tidigare forskningar inom ämnet kan 
frågeställningen besvaras. Litteraturstudien användas också till att ge en grundläggande 
kunskap inför de nästkommande frågeställningar. Metoden litteraturstudie passar bra 
eftersom det skapar en kunskapsgrund till rapporten. Den bidrar också till att kunna 
jämföra tidigare forskning med forskning vi utför.  

2.2.2 Frågeställning 2 
Hur går fastighetsägare och byggnadsföretag tillväga med renovering av 
flerbostadshus? 

För att identifiera i vilken utsträckning fastighetsbolag renoverar sina hus idag och vilka 
framtidsplaner de har för detta har intervjuer av fyra olika fastighetsägare utförts. 
Metodvalet intervju lämpar sig bäst för att studiens problem kräver respondenternas 
egna tankar och åsikter, se figur 1. Syftet var att få en inblick i deras uppfattningar kring 
hållbart byggande och renovering av sina flerbostadshus.  
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2.2.3 Frågeställning 3 
På vilket sätt kan renoveringsprocessen gå till för att valet av renovering ska blir inriktat 
mot ett hållbart byggande?  

Genom analys och diskussion av första och andra frågeställningen kan tredje 
frågeställningen besvaras, se figur 1. Litteraturstudien och intervjuerna stödjer också 
svaret på frågeställningen.  

Figur 1. Kopplingar mellan metoder och frågeställningar. Skapad av författarna. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
För att uppnå rapportens syfte och kunna svara på dess frågeställningar har följande två 
metoder använts.  

2.3.1 Litteraturstudie 
Forskningen till rapporten inleddes med litteraturstudie. En litteraturstudie är lämplig 
att använda när kvalitativa frågor skall besvaras. Litteratur som samlas in granskas 
genom att se till om syftet i forskningsrapporten är uppfyllt. Materialet sammanställs 
för att få en överblick över vad forskare tidigare publicerat. Litteraturstudien innehåller 
därför en beskrivning av tidigare forskning inom området, förklaring av teorier, begrepp 
och vilka modeller som har använts. (Blomkvist & Hallin, 2014)  

2.3.2 Kvalitativa intervjuer 
Avsikten med intervjuer är att ge underlag för att besvara frågeställningar. En kvalitativ 
intervju syftar till att respondenten ska besvara frågor med egna ord och beskrivningar 
(Blomkvist & Hallin, 2014). En semistrukturerad intervju passade därför denna 
rapports frågeställningar. I en semistrukturarad intervju kan en intervjuguide med olika 
frågeområden utformas innan intervjuerna äger rum. En intervjuguide kan innehålla 
specifika frågor som ska ställas till den intervjuade, den kan också innehålla endast 
områden som skall diskuteras. Det allra vanligaste i en semistrukturerad intervju är att 
det endast är specificerat vilka områden som skall diskuteras kring. (Blomkvist & 
Hallin, 2014)  

Frågorna är enkla, men har komplexa och innehållsrika svar. Eftersom de personer som 
blir intervjuade i studien innehar kunskap och erfarenhet från branschen passar denna 
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typ av metod arbetet bra. Det är också bättre att använda sig av en kvalitativ intervju 
när det handlar om människans sätt att resonera eller reagera i olika situationer. (Trost, 
2010) 

Det finns olika typer av frågor som är relevanta, faktafrågor, värderingsfrågor och 
bedömningsfrågor, alla dessa kommer användas för att få en helhetsbild av 
respondentens syn på problemet. (Svenning, 2003)  

Underlaget med frågor till intervjuerna kommer utformas genom ”trattmodellen”. 
Trattmodellen delar upp intervjun i sex steg, från första mötet med respondenten till 
intervjuns avslut. Modellen beskriver kort vid vilken tidpunkt av intervjun de öppna 
och svävande frågorna skall komma och när de detaljerade frågorna skall komma. Den 
beskriver också hur intervjuaren sedan “knyter ihop säcken” och ser till att de 
förväntade svaren finns med och att det har tolkats rätt. (Jonsson, 2009) Se bilaga 2. 

2.4 Arbetsgång 
I litteraturstudien var det första steget i att samla in data. Genom att göra en 
litteraturstudie som bland annat innehåller data kring renovering av fastigheter, 
renoveringsprinciper och Lagen om offentlig upphandling kan första frågeställningen 
besvaras. Här har sökord som energimål, hållbar utveckling, hållbart byggande, 
renovering, energieffektivisering och renoveringsåtgärder använts.  

Nästa steg i undersökningen var att påbörja intervjuerna. Innan intervjuerna ägde rum 
skickades frågorna ut via mail till personerna som skulle intervjuas. Se bilaga 3. 
Intervjuerna utfördes på respektive fastighetsägares och entreprenadföretags kontor. 
Under samtliga möten noterades nyckelord och viktiga synpunkter. Intervjuerna 
dokumenterades genom inspelning, vilket underlättade arbetet med att sammanställa 
och analysera svaren. Data behandlades samma dag som den samlats in för att 
kontrollera att allt fanns med och att svaren på frågorna kunde kopplas till rapportens 
frågeställningar. Surveyundersökningen grundas på de intervjuades egna tankar och 
åsikter och genom dessa har tydliga mönster studerats och analyserats.  

För att kunna uppnå målet med rapporten har först tre olika fastighetsägare intervjuats. 
Efter analys och reflektioner av insamlad data utfördes ytterligare två intervjuer med 
entreprenadföretag för att få deras syn på det hela. Data analyserades systematiskt och 
strukturerades för att ett resultat skulle tas fram, data analyserades parallellt med de 
valda teorierna för att rapportens mål skulle uppnås.    

2.5 Trovärdighet 
I en kvalitativ forskning måste reliabilitet och validitet värderas annorlunda mot om det 
är en kvantitativ forskning. Vid en kvalitativ forskning skall data bearbetas på ett 
systematiskt sätt (Malterud, 1998). Reliabilitet innebär att titta på om mätinstrumenten 
man använder sig av är pålitliga (Nationalencyklopedin, 2015b). Validitet innebär att 
ett mätinstrument mäter det man avser att mäta. (Nationalencyklopedin, 2015c) 

För att åstadkomma god reliabilitet i undersökningen har dokumentationen av 
intervjuerna skett med hjälp av inspelning vid intervjutillfället. Under mötets gång 
noterades analyser och reflektioner. Cirka en vecka innan intervjun ägde rum skickades 
intervjufrågorna, samt information om bakgrunden till rapporten.  
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Genom att studera problemet ur fastighetsbolags och entreprenadföretag perspektiv ges 
god validitet till rapporten. Båda sidor får ge sin syn kring ämnet och hur det hanteras 
idag. Två mindre bostadsbolag och ett större valdes ut som respondenter. De två mindre 
är kommunägda vilket innebär att de hamnar under Lagen om offentlig upphandling, 
som också tillför olika inriktningar och synvinklar på frågorna.  

Erfarenheter och reflektioner från det första mötet påverkade till viss del nästkommande 
intervjuer. Intervjuerna genomfördes med samma frågor, men med lite andra 
infallsvinklar, det gav intervjuerna mer värde för båda parter. Analyser och tolkningar 
som informanterna själva står för visar sig i empiriavsnittet.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Den vetenskapliga grunden till rapporten är indelad i tre områden för att kunna förklara 
problemet djupare 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Varje frågeställning är var för sig direkt kopplad till en teori, de ligger till grund för att 
kunna besvara frågorna så att målet uppnås se figur 2.  

Figur 2. Koppling mellan teori och frågeställning, skapad av författarna 

3.2 Hållbar utveckling 
Det finns tre byggstenar som tillsammans skapar uttrycket hållbar utveckling social 
hållbarhet, ekologisk hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet. Genom att sammanväga 
dessa parametrar kan hållbar utveckling åstadkommas. Att skapa social hållbarhet 
innebär att uppfylla krav på mjuka parametrar, skapa värde åt människan genom en 
sund stadsmiljö som är giftfri, trygg, trivsam och har en god närhet till natur och miljö 
är några av de parametrar som anses vara viktiga. Ekologisk hållbarhet syftar till att 
dels anpassa ny bebyggelse till platsen genom att minimera ingreppen i naturen, men 
även att de nya flöden som skapas ska kunna samordnas till de befintliga flödena. Detta 
kan innebära att vårda lokala vattendrag och att använda sig av förnybara källor. 
Ekonomiska hållbarheten handlar om att anpassa stadsplanen så att företagsklimat 
skapas, vilket genererar arbete. Det handlar också om infrastruktur, service och fritid. 
(Bokalders & Block, 2009)  

De tre dimensionerna måste stödja varandra, för att samhället ska uppnå hållbar 
utveckling, se figur 3. Satsar vi endast på att ha bra ekologisk hållbar utveckling kan 
det bli på bekostnad av social utveckling. Det gäller för oss människor att varsamt bruka 
resurser på ett effektivt sätt och ha långsam ekonomisk tillväxt för att säkerhetsställa 
välfärden i samhället. (Johansson, 2012)  
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Figur 3. Hållbar utveckling utifrån de tre byggstenarna. Enligt Urban Utveckling och 
samhällsplanering. (Urban Utveckling och Samhällsplanering AB, u.å) 

Bakgrunden till hållbar utveckling kommer från politiker inom FN, OECD och andra 
globala organisationer. Under Bruntlandskommissionens (World Commission on 
Environment and Development) spridning 1987 gjordes följande definition till hållbar 
utveckling: ”… tillfredsställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för 
kommande generationer att tillfredsställa sina behov”. (FN-förbundet, 2012) 

Persson förklarar följande enligt Sveriges regering (2004): 
“solidaritet och rättvisa i alla länder, mellan länder och mellan generationer. Det 
hållbara samhället är ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och 
sammanhållning förenas med en god miljö. Samhället tillfredsställer sina aktuella 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov. Det är ett samhälle som genomsyras av demokratiska värderingar.” 
Framtidssynen av hållbar utveckling är att säkerhetsställa människors hälsa, 
ekonomiska tillväxten och säkerhetsställa välfärden för nuvarande och kommande 
generationer. (Sveriges Regering, 2004) 

3.3 Förutsättningar för renovering 
Befintlig bebyggelse utgör större procentandel än nyproduktion, därför är det viktigare 
att renovera än att bygga nytt (Bokalders & Block, 2009). År 2013 fanns det 2,3 
miljoner lägenheter (Statistiska Centralbyrån, 2014a) varav 29 225 var nyproducerade 
(Statistiska Centralbyrån, 2014b), vilket utgör en procentandel på nyproduktion på 1,1 
%. Det är viktigt att se till att byggnaden är hållbar, energieffektiv och sund att leva i 
därför är det viktigt att gör inventeringar och konsekvensanalys av byggnaden. Genom 
det kan man se mer specifikt vilken typ av renovering som en byggnad är i behov utav. 
Energin inom byggande- och förvaltningssektor beskrivs utifrån att det tar 1 % energi 
att riva, 14 % att bygga och 85 % energi att driva ett hus (Bokalders & Block, 2009). 
För att utföra energieffektiviseringsåtgärder är det bra att utföra dem tillsammans med 
övrig renovering för att spara både tid och pengar. (Jagemar & Pettersson, 2009) 

Byggbranschen i Sverige har under det senaste decenniet lagt kraft på att utveckla grön 
teknik så som lågenergihus och klassningar för olika styrsystem för att göra byggnader 
energieffektiva. Aktörer har olika intresse i frågan och ser kortsiktigt framåt. Forskare 
ser problemet i att påverka systemstrukturerna fullskaligt, lösningen till detta är 
sociotekniska experiment i samarbete med utövarna och normativa riktlinjer. Utövarna 
ser istället problemet i att kunna påverka praxis. Genom att identifiera tekniska 
lösningar, genomföra projekt ihop med andra och använda verktyg genom processen. 
Forskningen visar även att delat intresse skapas genom hållbart och 
ömsesidigt engagemang i gemensamma aktiviteter. (Gluch et al. 2012) 
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Lagen om offentlig upphandling, även kallad LOU (SFS 2007: 1091) förklaras: 
13 § Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande 
myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster 
eller byggentreprenader. (SFS 2007: 1091) 

Upphandlande myndighet är exempelvis kommuner, statliga myndigheter och 
landsting. Lagen finns för att de offentliga organen ska utföra upphandlingar så att alla 
aktörer och möjliga anbudsgivare har samma möjlighet att deltaga i en upphandling. 
Lagen styr också de upphandlande myndigheterna så att de använder offentliga medel 
på ett rättvist sätt. Lagen består av dessa fem grundläggande principer som den 
upphandlande myndigheten måste ta hänsyn till: 

1. Principen om icke- diskriminering
2. Principen om likabehandling
3. Principen om transparens
4. Proportionalitetsprincipen
5. Principen om ömsesidigt erkännande (Konkurrensverket, 2012).

Principerna talar om hur de upphandlande myndigheterna ska förhålla sig under 
upphandlingsprocessen. Enligt principen om likabehandling ska den upphandlande 
myndigheten lämna kompletterande information om förfrågningsunderlaget till alla 
anbudsgivarna vid samma tillfälle. Enligt proportionalitetsprincipen måste den 
upphandlande myndigheten ställa rimliga krav på företagets och dess organisation som 
är aktuell för upphandlingen. De gemensamma reglerna för upphandlingar inom EU 
gäller bara vid upphandlingar som överstiger en viss summa, det så kallade 
tröskelvärdet. Byggentreprenaders tröskelvärde från och med 2014 är 45 256 666 
kronor (Sveriges kommuner & Landsting, 2015). Om summan överstiger tröskelvärdet 
måste upphandlingen annonseras inom EU. Om kontraktssumman är mindre än 284 
631 kronor får en direktupphandling göras. (Konkurrensverket, 2012) 

Figur 4 beskriver övergripligt hur upphandlingsprocessen inom LOU går till, 
exempelvis när ett kommunalägt fastighetsbolag ska handla upp en byggentreprenad.  

Figur 4. Upphandlingsprocessen enligt Konkurrensverket (Konkurrensverket, 2012) 
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Förfrågningsunderlaget skall minst innehålla: 

1. Krav på leverantören
2. Kravspecifikation eller uppdragsbeskrivning
3. Utvärderingsgrund
4. Kommersiella villkor
5. Administrativa bestämmelser.

Eftersom förfrågningsunderlaget i huvudsak inte får ändras när det har lämnats ut är det 
viktigt att det är fullständigt och tydligt så att alla anbudsgivare har möjlighet att lämna 
ett korrekt anbud. (Konkurrensverket, 2012) 

3.4 Hållbar renovering 
Efter en renovering kan energibehovet minska, byggnaden får även ökat värde, förlängd 
livslängd samt att utnyttjandet av byggnaden blir ändamålsenligt. Om förbättring av 
energieffektivitet i en byggnad inkluderas när en renovering utförs bidrar det till ett 
hållbart byggande. (Mickaityë, Zavadskas, Kaklauskas & Tupënaitë, 2007) 

Inom hållbar utveckling har samarbets- och tvärvetenskapliga åtgärder visat sig vara 
avgörande för utveckling och genomförande av gröna lösningar och energieffektivt 
byggande. Det finns brist på förståelse mellan olika aktörer som är inblandade i hållbart 
byggande. Enligt forskarna kan energieffektiv renovering endast uppnås helt genom 
sociotekniskt synsätt. Detta betyder att samarbete med aktörer på olika nivåer och 
områden i samhället och med hjälp av integrerade tekniker och artefakter. Det finns 
osäkerhet kring det finansiella värdet, så som intäkter och avkastning på investeringar. 
Fastighetsbolagens begränsade tidsperspektiv ramade in synen på energieffektivitet 
samt begränsade deras möjlighet att argumentera för långsiktiga investeringar. Det 
visade sig att människor är frustrerade på de begränsningarna och negativa 
attityder som finns vid renoveringar. (Gluch et al. 2012).  

Mickaityë et al. (2007) beskriver att det finns flera typer av faktorer som 
definierar hållbar renovering. De nämner ett par av dem: minimera 
klimatförändringar och risker för människors hälsa, optimal användning av icke- 
förnybara resurser så som mark, mineraler och andra naturresurser.  

Största anledningen till att det inte renoveras hållbart beror på okunskap hos beställare. 
Det beror också på att entreprenören sällan kan övertyga beställaren om en ekonomisk 
lönsamhet vid genomförande av en sådan renovering. Enmansföretagare i 
byggbranschen har inte möjlighet att anskaffa sig tillräcklig kunskap i området för 
hållbar renovering. För att denna typ av renovering ska bli mer förekommande i hela 
Europa anser forskarna att subventioner, reklamkampanjer och skattereduktion kan 
vara lösningar till problemet. (Meijer, Itard & Sunikka-Blank, 2009) 

För att minska energianvändningen med 50 % till år 2050 har en studie över 
energiåtgärder för olika typhus byggda mellan 1950-1975 tagits fram. Det intressanta 
som diskuteras här är olika energisparpaket, byggteknik då och nu, samt steg för 
planering och genomföra energieffektivisering. Ett energisparpaket innehåller att 
driftsoptimera en byggnad som kan göras omgående i en byggnad och det kräver inte 
några större investeringar. Förslag på driftoptimering som tas upp är kontroll av alla 
ventilationsflöden, minska temperaturerna, injustering av värmesystemet och ställa 
krav eller utbilda driftentreprenören. Effektivare komponenter och enklare tillägg är det 
andra förslaget till att spara energi. Det berör bland annat byte till effektivare 
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cirkulationspumpar med rätt kapacitet, tilläggsisolera rör och tilläggsisolera 
vindsbjälklag. Installationsarbeten kräver planering och tar lite längre tid. Det sista 
förslaget på energisparpaket är inriktat mot en långsiktig hållbar klimatskärm och bättre 
ventilation. Åtgärder att ta till kan vara ombyggnad av ventilationssystem för 
värmeåtervinning ur frånluften, ett så kallat FTX-system. Det kan även innebära ett byte 
till lågenergifönster eller tilläggsisolera fasader. (Kling, Everitt, Hult, Nordh & Peroti, 
2012) 

Exempel på hur en energieffektivisering kan planeras och genomföras har tagits 
fram. ( Kling et al. 2012) Först och främst bör inventering göras av husets status i 
energi, teknik, farliga ämnen, arkitektonisk och miljösynpunkt. Andra steget är att ha 
en dialog med de boende och informera om renoveringen. Steg tre är att ta fram 
åtgärdsförslag och värdera dem med att bland annat göra Life Cycle Cost-
kalkyler. Att göra en kontrollplan kommer som fjärde steg och femte är att skriva 
förfrågningsunderlag. Viktigt är där att framföra i förfrågningsunderlaget 
vilken energianvändning som ska uppnås. Steg sex är att handla upp och genomföra 
och till sist följa upp och verifiera.  

Vid beslut och styrning vid hållbar energieffektiv renovering av byggnader kan 
uttrycket LCC (Life Cycle Cost) användas. Det innebär totalkostnaden för en produkt 
under dess livslängd. Livscykelkostnaden kalkyleras fram utifrån nuvärden och 
kostnader för produktens energi under livslängden, investering och underhåll under 
livslängden. (Energimyndigheten, 2011a). LCC kopplas oftast samman med en värdes-
kapande aktivitet där återkommande ord är prestanda, effektivitet, besparingar, 
produktivitet och kvalitet. Här beaktas främst hållbar utveckling utifrån sju olika 
perspektiv praktikerns, skolbokens, forskarens, beslutsfattare, användarens, 
organisationens och aktörernas meningsskapande. Utifrån forskarnas perspektiv så 
visar en studie att forskare sällan ser vad praktiker letar efter och/eller behöver. 
Praktiker förklarar att beställare saknar livscykelperspektiv och fokuserar på 
förvaltning genom att göra i ordning det som är sönder eller inte fungerar. Praktiker 
anser att LCC modellen har blivit en miljö - och energipolitiskt redskap snarare än 
beslutsstödsverktyg. Det finns en bred front av olika verktyg men få bevis finns på att 
de används i praktiken. Det förklaras att olika verkligheter och logiker stöter ihop och 
försvårar användningen samt synen på LCC. (Gluch, 2014) 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Dagens renoveringsprocess har bakgrund i två områden, hållbar utveckling och 
förutsättningar för renovering. Grunden till att renovering av befintlig bebyggelse är 
viktigt, är att man vill uppnå en hållbar samhällsutveckling, då samhällets val sätter 
press på vår jord och problem uppstår. För att uppnå att det renoveras hållbart kommer 
själva processen in och kopplingen på hur och vad personer/företag i branschen gör och 
kan göra. Tillsammans går dessa två teorier ner till vad hållbar renovering är. De tre 
faktorerna som figur 5 visar nedan är vad renoveringsprocessen behöver baskunskap 
om för att driva ett hållbart och energieffektivt samhälle framåt.  
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Figur 5. Koppling mellan teorierna och rapportens inriktning. Skapad av författarna 
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4 Empiri 
För att komma fram till ett resultat om vad energieffektiv och hållbar renovering av 
flerbostadshus är, så redovisas nedan data från en litteraturstudie och intervjuer. 

4.1 Litteraturstudie 
Byggnaders förvaltningskostnader bygger främst på val av stomme, tekniska 
installationer, inredningar, ytskikt och utformning när byggnaden byggs. Därför skiljer 
sig renoveringsbehoven åt för att det har byggts på olika sätt under olika årtal utifrån 
olika byggregler. Resurshushållande lösningar påverkas genom behovet av värme, el 
och vatten. För att kunna hålla kolla på förbrukningen och hitta fel i systemen är 
driftstatistiken för en fastighets el- och värmeanvändning viktig. (Bokalders & Block, 
2009) 

Fastighetsägare står för en energiutmaning som innebär att minska energi- 
användningen i sina byggnader. Kunskapen som behövs för att uppnå detta är kring 
byggnadens energisystem, uppvärmning, ventilation, klimatskal, elhandel, belysning, 
solenergi, effektiv resurshushållning, tvättstugor, energiledningssystem och 
deklarationer (Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 2013). Att ha kunskap om hur 
energianvändningen kan minskas sparar både tid och pengar vilket blir mer lönsamt i 
längden. (Fastighetsägarna Energiakademin, 2010) 

1974 var året som energikraven skärptes för första gången genom SBN 1975, efter detta 
har endast 20 procent av dagens bostadsbestånd byggts. Boverkets byggregler och 
kravnivåer gäller även vid ombyggnation vilket är en definition med otydlighet som bör 
ändras. Dessvärre skapas problem med övergripande regler, det finns inget optimalt hus 
ur energisynpunkt för husen har olika förutsättningar. Utefter tekniska lösningar, 
upplåtelseform och boendevanor så behöver varje hus en optimal lösning. För att kunna 
välja bra lösningar nämner de att ett annat regelverk behöver skapas, som ger de berörda 
parterna en möjlighet till flexibla lösningar. Detta för att förenkla processen för 
beställare, projektörer och byggare. (Harrysson & Ekström, 2015) 

Byggnadens klimatskal består av väggar, fönster, tak, golv och dörrar, det vill säga 
byggnadens yttre. Renovering av klimatskalet bör samordnas med andra renoveringar i 
byggnaden. Förbättringar av husets klimatskal är ofta en lönsam investering sett till ett 
längre perspektiv. (Energimyndigheten, 2011d) 

Tilläggsisolering av ytterväggar kan antingen göras på insidan eller utsidan av fasaden. 
Om det görs på utsidan minskas värmeförlusterna vid balkonginfästningar och 
bjäklagskanter. Det är även mindre risk för fuktskador i väggarna om isoleringen görs 
på utsidan. Att tilläggsisolera på utsidan av en byggnad är en relativt dyr investering. 
Kommunen måste kontaktas på grund av att fasadens utseende ändras, takfot, dörrar 
och socklar behöver också ändras för att det ska passa med den nya fasaden. Vid en 
tilläggsisolering på insidan minskas inte köldbryggorna och det medför en större risk 
för fuktskador. Radiatorer, vattenledningar och fönstersmygar kommer antagligen 
behöva flyttas på. (Renovera energismart, 2011)  

Beroende på hur vindsvåning och tak ser ut kan det tilläggsisoleras, det kan utföras med 
lösull som läggs ovanpå befintliga isoleringen (Energimyndigheten, 2011b). Med ett 
ingrepp som detta kommer risken för fuktskador öka i och med att vinden blir kallare. 
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Därför måste det också tätas kring rörgenomföringar som går upp till vinden så att varm 
luft inte kan strömma upp. (Renovera energismart, 2011) 

Befintliga fönster kan ersättas av nya eller kompletteras med ett isolerglas 
(Energimyndigheten, 2011c). Vid ett fönsterbyte kan otätheter kring karm och båge 
tätas så att köldbryggorna minskar (Energimyndigheten, 2011b). Nya fönster är mer 
tätare och har ett lägre U-värde än de gamla fönstren. U- värdet är ett mått på 
värmeförlusten på fönstret, ju lägre U-värde desto bättre (Energimyndigheten, 2011c). 
Ett fönsterbyte medför ofta att inomhustemperaturen kan sänkas, för att minskade 
värmeförluster och köldbryggor har åstadkommits. (Energimyndigheten, 2011c)  

En möjlig åtgärd kan vara att byta ut ventilationssystemet mot ett FTX-system, det vill 
säga från-och tilluftssystem med värmeåtervinning. En värmeväxlare installeras och 
nya kanaler behöver dras om det inte har varit ett från- och tilluftssystem tidigare. 
(Renovera energismart, 2011) 

För ett vattenburet system finns det många olika åtgärder som gör att pengar och energi 
sparas. Byte av termostatventiler, isolering av rör, byte av pumpar, injustering av 
värmesystemet, bättre styr-och reglersystem och individuell mätning är några möjliga 
åtgärder. En förutsättning för god energihushållning är att ha en jämn inomhus- 
temperatur. Injustering av värmesystemet är en bra investering för lägre energi- 
förbrukning. En individuell mätning av vatten och värme i lägenheter är också en bra 
lösning för att få hyresgäster medvetna om förbrukningen. (Renovera energismart, 
2011) 

4.2 Intervjuer med fastighetsägare 
Hållbart byggande, renoveringsprocessen och framtidssyn har varit huvudpunkterna 
under intervjuer med personerna inom fastighetsbranschen. Synen på hur olika 
fastighetsföretag tänker bildades utifrån hur företagen drivs framåt och personliga 
åsikter som de intervjuade har. Information om de intervjuade företagen se bilaga 1. 

4.2.1 Motiv till att renovera 
De tre intervjuade fastighetsbolagen från Jönköpings kommun har ambitioner om att 
driva hållbar utveckling framåt. Bygginvest är ett fastighetsbolag som ser hållbar 
utveckling som en del av sitt dagliga arbete. Hållbar utveckling ses som viktigt för nkBo 
men de ligger efter och har därför stora renoveringsbehov. Bankerydshem ser definitivt 
hållbar utveckling som en viktig fråga och det frigör pengar till ytterligare renoveringar 
men tyvärr ligger de stora steg efter med underhållet. Mats Sand påpekar att de flesta 
inom branschen har höga ambitioner, men högre än vad ekonomin tillåter. Brist på 
pengar bromsar att göra allt de vill i Fastighetsbolaget Bankerydshem. 2Att pengar finns 
att hämta i renoveringar är inget att säga emot anser fastighetsförvaltaren Anders 
Svensson, det finns pengar att hämta i energi och värme. 3 Driftkostnaderna har idag 
gått förbi kapitalkostnaderna förklarar VD:n Fredrik Erlandsson och satsning på 
energibesparingar är något de har jobbat med men mer behöver göras. 4 Samtidigt ses 
energibesparing som metod till att få in pengar till andra renoveringar. Företagens 

                                                 

2 Sand, Mats; Fastighetsförvaltare, Bankerydshem. 2015. Intervju, 17 april.  
3 Svensson, Anders; Drift & Underhållsansvarig nkBo. 2015. Intervju, 15 april. 
4 Erlandsson, Fredrik; VD, Bygginvest AB. 2015. Intervju, 14 april. 
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satsningar och framtidsplaner är något som har en betydelsefull verkan mot att förbättra 
dagens bostadsbestånd.  

Fastighetsägarna anser att de har god kunskap om hållbar renovering. Vid en 
upphandling tar de även hjälp av duktiga konsulter som utformar förfrågnings- 
underlaget. Fastighetsägarna är överens om att största orsaken till att det inte renoveras 
mer hållbart är att ekonomin sätter stopp.  

Erlandsson tror att det helt beror på ekonomin bland fastighetsägare för att det idag är 
stort tryck på att köpa fastigheter, vilket innebär att priserna blir alldeles för höga mot 
vad fastigheten är värd. Detta kan då i många fall leda till att mindre bostadsbolag inte 
har tillräckligt med kapital för att renovera.  

4.2.2 Utfall av renovering 
Fjärrvärme är smidigt och kräver lite underhåll därför är det ett bra val för nkBo. 
Bankerydshems bostäder läcker värme i kulvertarna i marken, de förbrukar därför mer 
energi än vad som behövs. Detta måste åtgärdas innan fastighetsägarna kan ta nästa steg 
mot energibesparingar. Bankerydshem väljer mellan fjärr- och bergvärme. Bergvärme 
är en stor investeringskostnad men den investeringen kan betalas tillbaka på 7 år. 
Fjärrvärmen är enklare att hålla god service på. Sand nämner driftsoptimering, byte av 
fönster och att åtgärda kulvertar som de metoder som kommer gynna dem bäst. 
Bygginvest har gått från fjärrvärme till bergvärme i vissa byggnader för att de sparar 
pengar och att fjärrvärme inte alltid är det bästa alternativet och har höga nätavgifter. 
Bygginvest sade nyligen upp fjärrvärme och investerade i bergvärme vilket kostade 3,1 
miljoner kronor. Detta resulterade i att de minskade förbrukningen av energi drastiskt. 
  
Bankerydshems fastighetsskötare ser dagligen över vad som behöver åtgärdas på husen. 
Hyresgästerna hjälper också till att informera om vad som kan behöva åtgärdas. 
Fastighetsägarna har en gemensam åsikt att vid större ingrepp i fastigheterna kan 
hyresgästerna inte bo kvar i sina lägenheter. Sand arbetar med två typer av 
underhållsplaner, en för kort sikt, cirka ett år och en för lång sikt som ligger mellan fem 
till sju år. Bygginvest inventerar renoveringsbehovet efter två olika kriterier. Det ena är 
ett sådant renoveringsbehov som syns med ögat, det andra är energiförbrukningen. 
Genom att mäta vattenförbrukningen och energiförbrukningen månadsvis kan de se hur 
flödena förändras och kan åtgärda det som behövs. Utöver dessa två kriterier lägger de 
upp underhållsplaner som gäller för de kommande tre åren. På nkBo sätts fokus på det 
som är mest kritiskt att åtgärda på husen. Utöver det använder de sig av en 
underhållsplan som ligger inom tre till fem år.  

Två gånger om året gör nkBo uppföljningar och kontroller på energi- förbrukningar i 
husen. Detta är något de har planer på att göra oftare, men just nu saknas de resurser 
som behövs. Fastighetsskötarna läser av vattenmätarna i husen, på så sätt kan de göra 
uppföljningar och se om något drastiskt har hänt. Vid intervjutillfället har 
Bankerydshem precis identifierat sina energibovar och när det händer något ska det 
finnas en färdig plan som talar om hur de ska åtgärda felet. Vid varje årsskifte görs en 
grundlig översikt av fastigheterna för att ytterligare identifiera energibovar, i dagsläget 
har de svårt att göra specifika uppföljningar för varje hus beroende på att husen är 
sammankopplade till samma värmeledningar. Samtliga fastighetsägare ser att 
samordning av energieffektiviseringsåtgärder vid renovering är en bra företeelse för att 
spara pengar.  



Empiri 

20 

4.2.3 Renoveringsprocessen 
Ansvaret för att driva frågan framåt ligger på fastighetsägarnas bord, det är något som 
alla de intervjuade företagen är eniga om. Utbildning och kunskap är viktigare än 
lagstiftning, det råder delade meningar om forskning runt ämnet behövs eller inte.  
Det är inte rimligt att använda obeprövade provade metoder och byggmaterial ska få 
användas i byggbranschen. Sverige har redan stött på problem med enstegstätade 
putsfasader, asbest och PVC. Mer forskning inom området skulle vara till hjälp menar 
Sand, det tillsammans med tidigare erfarenheter från tidigare projekt är bra att ha till 
hands när det behövs. Fastighetsbolaget i Norrahammar skulle behöva utöka 
organisationen med en till kunnig person inom ämnet.  
 
Det råder delade meningar i frågan om lagstiftning. Vissa anser att mer lagstiftning 
behövs, andra inte. Risken är att om det blir för många lagar att förhålla sig till tvingas 
tillfälliga och bristfälliga lösningar fram. Fastighetsägarna inser att det krävs mycket 
kunskap och sunt förnuft för att få alla bitar på plats och för att spara pengar.  
För att fatta rätt beslut ser gärna nkBo att företag inom samma bransch delar med sig 
av erfarenheter. Fastighetsägarna är eniga om att det skulle underlätta för dem att få tips 
på förbättringar i entreprenaden som skulle innebära att investeringen blir mer lönsam, 
både ekonomiskt och kvalitetsmässigt.  
 
I dagsläget samarbetar inte fastighetsbolagen med utförarna för att uppnå en hållbar 
renovering. De samarbetar däremot med duktiga konsulter som styr förfrågnings- 
underlaget så bra så att ett samarbete med entreprenören sällan behövs. Bankerydshem 
och nkBo styrs av Lagen om offentlig upphandling vilket gör att de inte kan samarbeta 
med entreprenören hur som helst. Samtidigt anser både nkBo och Bankerydshem att det 
är viktigt att ha en ärlig och öppen dialog med entreprenörerna, det gynnar alla parter. 
Sand tycker att samarbete mellan parter har vuxit fram mer och mer, han hoppas att alla 
ser vinster i att samarbeta med andra parter. Bygginvest har ett eget byggbolag i 
företaget och behöver inte handla upp mindre entreprenader, vilket ses som en fördel.  
 
Fastighetsägarna är överens om att energieffektiv renovering kommer vara en viktig 
fråga i framtiden. Det är i det befintliga byggnadsbeståndet som den stora besparings-
potentialen ligger. Erlandsson menar att ”nybyggnation blir bara en försumbar 
energibesparing i framtiden”. Samtidigt som fastighetsägarna inser att detta kommer 
vara en viktig fråga i framtiden är de ändå lite oroliga över att hyresgäster vill bo billigt 
men med så hög standard som möjligt. Bygginvest har planer på att öka sitt 
fastighetsbestånd, men just nu är det dåligt med lediga tomtmarker i centrala Jönköping. 
Därför ser de hellre att de i första hand ska vårda de byggnader som de redan har, vilket 
de andra fastighetsägarna håller med om, detta kommer dock inte lösa bostadsbristen.  

4.3 Intervjuer med entreprenadföretag 
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Under 
intervjuer och personliga kommunikationer med personer från kontoret i Jönköping 
kom det fram att de ser hållbar renovering som en viktig fråga som de inte kan vara 
med att påverka i större drag. Entreprenadchefen Emanuelsson säger sin åsikt om 
renoveringsprocessen och kommer fram till att de inte utför så mycket renoveringar i 
Jönköping.5 Företaget ser hållbar renovering som ett helhetskoncept och vill göra en 

                                                 

5 Emanuelson, Ola; Entreprenadchef, NCC Construction AB. 2015. Personlig kommunikation, 12 mars. 
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bra affär genom att hitta lönsamma synergieffekter mellan renovering, 
energieffektivisering och underhåll. Livskvalité och ekonomin kan därmed gå hand i 
hand vid hållbara investeringar (NCC, 2012). Emanuelsson anser att företaget driver 
frågan om hållbart byggande genom nyproduktion, där finns det större vinster. De har 
renoveringsmallar inom koncernen men i Jönköping används de inte. Främsta orsaken 
till detta är att ekonomin hos fastighetsägare inte räcker till. Entreprenadchefen ser inga 
vinster i kunskapsutbyte med fastighetsbolag, däremot är partnering, ett så kallat 
samarbete, en stor del av företaget men tillämpas mestadels under större projekt. Vid 
renovering känner de att de inte kan påverka styrningen mot hållbar renovering. 
Däremot är detta en mycket viktig fråga som borde drivas framåt mer än vad som görs 
idag.  
 
Entreprenadföretaget Blue Wall Construction AB ser hållbar utveckling som en viktig 
fråga. VD:n Mattias Carlsson förklarar sina och företagets åsikter kring hållbar 
renovering. Människor i branschen har ett gemensamt ansvar men det är upp till 
fastighetsägarna att driva frågan framåt. När en ombyggnation görs kan Blue Wall 
komma med förslag på åtgärder, men valen styrs av fastighetsägarna. Fokus har svängt 
mot att göra byggnader mer energieffektiva eftersom energin är dyr och miljön är viktig. 
Blue Wall försöker påverka i den mån de kan och har främst utfört åtgärder i 
klimatskalet och byte av installationer så som ventilation med återvinning av energi. 
Carlsson bedömer att det är ekonomin styr vid val av renovering. Frågan kunde varit 
mer aktuell om efterfrågan och intresse hos hyresgäster funnits. För nya flerbostadshus 
är miljötänket enklare att få med, där kan man vända sig till hyresgäster som anses 
ämnet viktigt.6 
 
Att ta till metoder så som regleringar och bostadssubventioner snedvrider produktionen 
och risken är att utvecklingen inte riktas mot det som är tänkt, tycker Blue Walls VD. 
Politiker sätter kraven men sätter man för mycket regleringar så skaffar entreprenörerna 
sig argument för att inte bygga på det viset. VD: n anser att forskning är positivt, främst 
för små företag. Kunskapsutbyte är något som ses positivt, man försöker lära sig av 
varandra, men de har olika tidsperspektiv och det gör det inte enkelt, entreprenörer ser 
till det enskilda projektet medan fastighetsägare har ett långsiktigt perspektiv på det 
hela. I förfrågningsunderlaget under nyproduktion så lyfts frågan om hållbart byggande 
fram men sällan i renovering. LOU ses som strikt, men under byggmöten kan man 
komma med förslag på andra lösningar. Om projektet inte går under LOU så kan man 
lämna ett sidoanbud. Blue Wall vill att deras kompetens kommer till nytta och de vill 
inte bara ta arbeten till lägsta pris. Tänket kring hållbart byggande finns men det går 
långsamt fram i praktiken.  
 
Entreprenören tycker att man borde ha ett så öppet förfarande som möjligt för att det 
gynnar båda parter, det absolut bästa är om man arbetar i förtroende. Att skapa goda 
relationer med fastighetsägaren ses som en viktig del för Blue Walls framtida arbeten 
och strävan mot hållbart byggande. Carlsson anser att driv saknas hos företag, vissa 
driver frågan fram mer än andra kanske på grund av att deras kunder efterfrågar detta. 
 
Behovet längst ner i kedjan skapar förändring högre upp, Carlsson tror att 
bostadsbristen påverkar detta då det inte finns någon konkurrens om bostäderna i 

                                                 

6 Carlsson, Mattias; VD, Blue Wall Construction AB. 2015. Intervju, 20 april,. 
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Jönköping. Kort sagt menar Carlsson att är man inte är insatt i frågan så räknas pengar 
och det sätter stopp för hållbara renoveringar. I Jönköpings kommun anser Carlsson att 
frågan om renovering av befintliga hus kommer att bli viktigare för att det är ont om 
attraktiva tomter att bygga på. Samtidigt som nyproduktionen går trögt, tar det ibland 
3-4 år att få påbörja ett projekt och detta främst för att processen med myndigheter går 
trögt. Finns ett behov så kan en förändring för det befintliga bostadsbeståndet ske. 7 
 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Totalt har fem intervjuer genomförts, varav tre med fastighetsägare samt två 
entreprenadföretag. Intervjuerna ligger till grund för svaren på andra och tredje 
frågeställningen, därför är de av tung vikt i empirin. Litteraturstudien svarar dels på 
första frågeställningen, men bidrar även till svaret på den andra.  

Med kunskap i renoveringsåtgärder som kan göras blir det enklare att få en förståelse i 
de intervjuades värderingar i vad som har renoverats och vad som bör göras. 
Fastighetsägarna har idag kommit olika långt, de har insikt i att det är en viktig fråga 
men ekonomi, tid och beslutsorgan försvårar processen. Entreprenörer ser hållbar 
renovering som en viktig fråga där de inte kan vara med och påverka allt för mycket. 
Processen går trögt och det är något som kan förbättras, de ser arbete i förtroende och 
kunskapsutbyte som strävan mot en bättre renoveringsprocess. 

                                                 

7 Carlsson, Mattias; VD, Blue Wall Construction AB. 2015. Intervju, 20 april,. 
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5 Analys och resultat 
Här analyseras den insamlade empirin och kopplas till det teoretiska ramverket, som 
ger svar på rapportens frågeställningar. Se figur 6.  

 

Figur 6.  Kopplingar mellan empiri, frågeställningar och teori. Skapad av författarna. 

5.1 Analys 

5.1.1 Frågeställning 1 
Långsiktig hållbar utveckling skapas när det byggs eller renoveras så att det gynnar 
kommande generationer. Renoveringsåtgärder som gör att energiförbrukningen i 
byggnaden minskar, bidrar till hållbar utveckling. Hållbar utvecklings tre delar kan 
påverkas vid valet av renovering. Den sociala delen genom att mindre användning av 
energi minskar klimatpåverkan som ger än bättre miljö att leva i. Den ekonomiska 
genom att mindre användning av energi, sparar pengar. Till den ekologiska hållbarheten 
genom mindre påfrestning på miljön vid bevarandet av befintlig bebyggelse och mindre 
användning av naturen. Byggnader är genom åren uppförda med olika byggregler och 
metoder därför ser de olika ut vilket gör det svårt att ha specifika renoveringsmetoder.  

I byggnadens klimatskal så som väggar, fönster, dörrar, tak och golv finns det ofta 
otätheter, åtgärdas detta kan en stor energibesparing göras.  

Att tilläggsisolera ett hus är ett stort ingrepp och en dyr investering för fastighets- 
ägarna. Antingen isoleras fasaden på insidan eller utsidan. Om det utförs på insidan 
påverkas de boende negativt, då lägenhetsytan minskar. Om det utförs på utsidan måste 
kommunen kontaktas eftersom fasadens utseende ändras. Tilläggsisolering är dock en 
bra möjlighet att spara mycket energi, vare sig det görs på insidan eller utsidan. Att 
tilläggsisolera vinden sparar energi, det påverkar inte de hyresgästernas bostäder, utan 
det kan ske utan att de flyttar ut. Dock är det hög risk för fuktskador när man använder 
sig av metoden, innertaket blir varmare och vinden blir kallare.  

Ett fönsterbyte är ett bra alternativ för att spara energi. Nya fönster är har ett lägre U-
värde som bidrar till mindre värmeförlust. Vid ett fönsterbyte finns det även möjlighet 
att förbättra drevningen så att köldbryggorna minskar. Ett fönsterbyte är också relativt 
smidigt ingrepp i huset eftersom hyresgäster kan bo kvar under tiden.  
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Vid byte av värmesystem är en bra lösning att sätta in ett FTX- system. Då kan använd, 
redan uppvärmda frånluften återanvändas och mindre värme behöver tillföras till 
byggnaden. Dock är detta ett stort ingrepp i husen då nya ventilationskanaler måste dras 
om det endast har funnits frånluftssystem tidigare. I en byggnad med ett vattenburet 
uppvärmningssystem kan många energibesparingsåtgärder utföras.  

5.1.2 Frågeställning 2 
Nyproduktionstakten är låg och energin som det går åt för att bygga och förvalta ett hus 
är stor och därför bör fokus kring renovering vara större.  

Lagen om offentlig upphandling styr upphandlingsförfarandet för varor och tjänster 
inom Europa. Det finns både fördelar och nackdelar med lagen. Fördelarna är att företag 
kan lägga in anbud på lika villkor och alla har lika stor chans att få kontraktet tilldelat 
utan hänsyn till tidigare samarbeten. Nackdelarna är att om kontraktssumman är hög 
blir det ofta en lång upphandlingsprocess för den upphandlande myndigheten. 
Entreprenören får inte heller samma chans till att vara med och påverka valet av 
renovering och ett gott samarbete med fastighetsbolagen är svårt att åstadkomma.  

Vi ser att fastighetsägarna gärna skulle inkludera fler energieffektiviseringsåtgärder vid 
en renovering, ofta är ekonomin ett hinder. När en renovering görs lönar det sig att göra 
fler renoveringar på samma gång. Däremot är det enklare för kommunalägda 
fastighetsbolag att göra mindre renoveringar på grund av LOU, proceduren blir enklare 
då summan av renoveringen är mindre.  

Fram till år 2015 har fastighetsägarna kommit olika långt i sina renoveringar. Men de 
har främst renoverat det som är synligt på husen och det som är mest kritiskt. Det 
innebär bland annat byte av tak och byte av fönster. Efter de ovan nämnda åtgärderna 
har de även satsat mycket resurser på att byta ut värmesystemen i sina hus. Generellt 
verkar fjärrvärme fungera bra, men även bergvärme är aktuellt att investera i. 
Fjärrvärmen upplevs vara lätthanterlig och de slipper underhåll, bergvärme kräver mer 
underhåll och är en dyr investering, men lönsamt i längden.  

5.1.3 Frågeställning 3 
Entreprenadföretaget Blue Wall visar stort intresse för att samarbeta med fastighets- 
ägarna vid entreprenader. Vid en entreprenad bygger de enligt anbudet, men är också 
noga med att informera byggherren om förbättringar som skulle kunna göras i 
entreprenaden. Förbättringar kan både vara angående energibesparing och andra 
detaljer som gäller funktion. Genom att ha en bra dialog med beställaren kan också 
entreprenaden få ett bra slutresultat. Vi ser att NCC: s tänkande kring vad de kan göra 
för att påverka hållbart byggande skiljer sig åt från Blue Walls. NCC bedömer inte att 
de kan påverka befintlig bebyggelse så mycket som de hade velat, det är brist på pengar 
hos fastighetsägare och de utför det som står i förfrågningsunderlaget. Istället sätter de 
kraft på miljötänkande vid nybyggnation, vilket också är betydelsefullt. 
 
Idén med Energisparpaket är svårt att få ut i branschen, alla fastigheter ser olika ut och 
är byggda med olika byggmetoder. Olika ingrepp behöver utföras beroende på hur slitet 
huset är och hur det har underhållits genom åren. Mängden energi som används under 
driftfasen är däremot en betydelsefull komponent till minskad användning. Därför tror 
vi att renoveringsprocessen inte behöver ha mer information om styrda renoverings-
metoder utan information som beskriver vilka delar man som fastighetsägare kan spara 
pengar på och hur man ska gå tillväga. Att se utifrån ett liknande LCC-koncept och 
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förklara vad som behöver undersökas för att se vilka åtgärder som är bäst för en specifik 
byggnad. Allmänna tips, hjälpmedel eller riktlinjer hur renoveringsprocessen kan gå till 
så att bra val görs, vilka delar som är viktiga att ha med. Få fram budskapet i att hela 
livscykeln på en byggnad är viktig för att nå en hållbar utveckling som ska kunna ge 
kommande generationer förutsättningar till goda levnadsförhållanden.  

För att det ska ske en förbättring med hållbar renovering ser inte fastighetsägare att fler 
lagar behöver införas så att det renoveras mer energieffektivt. Lagar medför ofta 
provisoriska lösningar dåliga resultat. Forskning tyder däremot på att skattereduktioner 
kan vara en morot till att driva frågan framåt. Entreprenörer och fastighetsägare har en 
liten känsla av att lockbete eller något incitament kan snabba på processen.  

Utbildning och kunskap är en viktig del för framgång. Däremot ser fastighetsägare att 
det är viktigt att metoder som forskats fram beprövas innan de används. Hur framtiden 
kommer se ut inom hållbar renovering beror på hur fastighetsbolagen väljer att satsa på 
att bredda sina kunskaper inom området. Vi ser att ju större företaget är, desto mer 
specialistkunskap kan de ha i organisationen. 

5.2 Resultat 

5.2.1 Frågeställning 1 
Hur kan val av renoveringsprinciper påverka ett långsiktigt hållbart byggande? 

Fastighetsägarna kan bidra till ett långsiktigt hållbart byggande vid val av 
renoveringsåtgärder av sina byggnader. De renoveringsprinciper som har visat sig vara 
effektiva och bidar till social, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet är även åtgärder 
som kostar en hel del pengar för fastighetsägarna. Det kan till exempel vara byte av 
fönster, byte av uppvärmningssystem, byte av ventilation och ventilations-kanaler. 
Dessa bidrar till ekonomisk hållbarhet genom att fastighetsägaren sparar pengar över 
tid, till ekologisk hållbarhet genom att byggnaden förbrukar mindre energi. Sist men 
inte minst bidrar det till att hyresgästerna får en trevligare boendemiljö och på så sätt 
skapas social hållbarhet. Det gäller för fastighetsägarna att välja metoder och 
installationer som minskar energiförbrukningen. Därmed bidrar de till hållbar 
utveckling genom mindre förbrukning av resurser som minskar klimatpåverkan.  

5.2.2 Frågeställning 2 
Hur går fastighetsägare och byggnadsföretag tillväga med renovering av flerbostads- 
hus? 

Fastighetsägare i Jönköping är måna om att underhålla sina fastigheter. Första steget att 
påbörja en renovering är att inventera byggnaderna och sedan skapa underhållsplaner 
som ligger till grund för kommande års renoveringsbudget. I inventeringen ingår inte 
bara att notera det som syns på fastigheten, det kan även ingå mätningar av 
energiförbrukning och vattenförbrukning. Andra steget är att se över om hyresgästerna 
kan bo kvar eller inte under renoveringens gång. Detta är olika beroende på hur stort 
ingrepp de gör i huset. Fastighetsbolag som har egna hantverkare kan utföra de flesta 
renoveringar själva och behöver därför inte alltid göra upphandlingar av entreprenader. 
Detta är en fördel för att de sparar både tid och pengar. Om fastighetsbolagen är 
kommunalägda blir det en längre process med att göra en upphandling, därför hade egna 
hantverkare varit ett bra alternativ. Vid en upphandling använder sig företagen av 
konsulter som hjälper dem att ta fram förfrågningsunderlaget, det är viktigt för dem att 
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styra det så att de får en entreprenör som kan utföra arbetet korrekt. Fastighetsägarna 
vet om att huvudansvaret för att driva renovering framåt ligger i deras händer.  

5.2.3 Frågeställning 3 
På vilket sätt kan renoveringsprocessen gå till för att valet av renovering ska blir inriktat 
mot ett hållbart byggande?  

Renoveringsprocessen bland fastighetsbolag ser mycket olika ut. Faktorer som lagar, 
ägandeform och hur de ligger till i renovering styr hur snabbt utvecklingen går framåt. 
År 2015 är intervjuade fastighetsbolag i Jönköpings kommun på god väg att få sina hus 
mer energieffektiva. Frågan är viktig för alla, dels för att det finns mycket pengar att 
spara, byggnadens livslängd blir längre och att de vill skapa en bra boendemiljö för 
hyresgäster. För att det ska bli lättare att inkludera energieffektiviseringsåtgärder gäller 
det att tankesättet finns med i ett tidigt skede av upphandlingsprocessen. Det ligger i 
fastighetsbolagens händer att driva frågan framåt så fler hus blir mer energieffektiva. 
När fastighetsbolagen anlitar konsulter bör de se till att de styr förfrågningsunderlaget 
så att anbuden blir riktat mot en hållbar renovering.  

Vi ser att en osäkerhet finns hos fastighetsägare för hur entreprenörerna utför arbeten, 
fastighetsägarna menar att vissa entreprenörer är mer intresserade av att få vinning av 
projektet än att samarbeta och ha en liknande syn på hållbar renovering. Det finns inte 
tillräckligt med pengar hos fastighetsbolag att lägga på renovering och det hade 
underlättat om fler entreprenörer haft en långsiktig syn på projekt. Om parterna arbetar 
i förtroende till varandra kan de då tillsammans åstadkomma hållbart byggande även 
med befintlig bebyggelse. Att stäva mot samma mål och tänka långsiktigt är viktiga 
delar så att renoveringsprocessen bidrar till minskad klimatpåverkan.  

Samarbete inom branschen ser vi ur vetenskapliga perspektiv och från praktiken som 
avgörande för att lyckas renovera hållbart. Sociotekniskt synsätt trycker på att aktörer 
på olika nivåer även behöver samarbeta. Att personer inom företagen har ett enskilt driv 
kring frågan är viktigt så att frågan förs vidare med motivation. Deras personliga 
intresse och engagemang spelar stor roll för hur mycket pengar företaget väljer att satsa 
på frågan. Vi tror även att det är viktigt att de mindre fastighetsbolagen hänger med på 
tåget att få sina fastigheter mer energieffektiva. En mindre aktör har ofta inte de 
kunskaper och resurser som krävs för att kunna utföra i dagsläget. Därför ser vi att det 
skulle vara bra att lägga större vikt på kunskapsutbyte samt ha en aktiv kunskapsbank 
där man kan dela med sig av positiva och negativa erfarenheter inom branschen.  

5.3 Koppling till målet 
Målet med rapporten är att utveckla renoveringsprocessen mellan byggföretag och 
fastighetsägare. Bakgrundsfakta behövdes tas fram för att få en förståelse kring hållbar 
renovering och dess betydelse för framtiden. För att kunna utveckla processen måste vi 
först ta reda på hur den ser ut. I dagsläget sker inte så mycket samarbete mellan parterna 
som det skulle kunna göra. Fastighetsbolagen har god kunskap om vilka åtgärder som 
deras flerbostadshus behöver. De inventerar husen och ser över vad som måste åtgärdas 
inom kommande år och lägger sedan upp underhållsplaner. När det blir aktuellt med en 
renovering tar de hjälp av en konsult som arbetar fram ett förfrågningsunderlag. 
Byggherren uppskattar om entreprenören håller en öppen dialog med dem under 
renoveringen. För att renoveringen ska bli mer hållbar kan entreprenören gärna komma 
med förslag på förbättringar och ytterligare åtgärder. Det ligger stor vikt i hur 
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kommunikationen mellan beställare och entreprenör fungerar under byggtiden för att 
entreprenaden över lag ska bli bra. De kommunala bostadsbolagen är styrda av LOU, 
vilket ibland skapar problem för företagen i och med att processen försvåras  
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel ges sammanfattning och diskussion av studiens resultat och valda 
metoder. Studien fokuserar på flerbostadshus men resultatet kan säkerligen användas 
för valet av renovering för andra typer av byggnader.  

6.1 Resultat- och metoddiskussion 
Frågan hållbar renovering är stor i sig och det finns ett gemensamt tyckande om vad det 
är, däremot inga specifika gemensamma svar på hur det ska uppnås. Det är många parter 
som har åsikter och denna rapport har gett oss en inblick i hur två parter ser på frågan. 
Trovärdigheten av rapportens resultat är svår att dra slutsatser kring när det inte finns 
gemensamma åsikter mellan parterna. Men denna rapport ger en samlad bild på 
synvinklar som kan driva vidare frågan. Åsikter och tankar är användbara för parter i 
branschen och hur de kan tänka för att få bredare förståelse. Med rapporten vill vi att 
ett större intresse börjar utvecklas. Vi anser att målet är uppnått, däremot hade det 
uppnåtts lättare om intervjufrågorna till respondenterna varit riktade mer mot 
rapportens frågeställningar. Rapporten har god reliabilitet för att intervjuerna spelades 
in och gicks noggrant igenom. Personer med bra kunskap om företagets 
renoveringsprocess intervjuades vilket gav trovärdighet till undersökningen. 
Entreprenadföretag och fastighetsbolag intervjuades vilket gav god validitet. 

Metodvalen litteraturstudie och intervjuer har varit betydande för att uppnå rapportens 
mål. Metodvalet intervju kunde fått större fokus, då fastighetsägarna hade skilda åsikter 
inom vissa områden. Svårigheter fanns vid utformandet av frågorna inför intervjuerna 
så att de kopplades ihop med målet. Resultatet kunde ha blivit starkare om fler 
fastighetsbolag i fler städer hade intervjuats.  

Vi upplevde att det var svårt att hitta rätt inriktning på litteraturstudien. Om intervjuerna 
hade gjorts tidigare i processen hade det varit lättare att hitta rätt inriktning på 
litteraturstudien. Om intervjuerna hade grundats mer på rapportens frågeställningar 
hade det varit lättare att få en röd tråd genom rapporten. Risken hade varit att rapportens 
fakta hade blivit klen men högre reliabilitet av resultatet hade fåtts i form av tid till fler 
intervjuer. Rapporten kunde ha haft inriktning mot en specifik ägandeform av 
fastighetsbolag exempelvis kommunalägt, detta hade däremot inte gett lika brett 
resultat. Vi anser att vi valde rätt typ av genomförande för vi ville få en bred 
kunskapsfront till framtida forskning och hitta en början till lösning av samarbetet 
mellan fastighetsbolag och entreprenadföretag.  

6.2 Begränsningar 
Rapportens resultat i helhet riktas till flerbostadshus och renoveringsprocessen mellan 
entreprenadföretag och fastighetsägare i Sverige. Större vikt har lagts vid 
fastighetsägare. För att få en större inblick i hur entreprenadföretag tänker bestämdes 
att även ett mindre företag skulle intervjus.  

I Jönköping råder just nu bostadsbrist, och konkurrensen om hyresgäster är liten. Frågan 
om varför det inte renoveras hållbart blir begränsad på grund av att fastighetsbolagen 
får sina lägenheter uthyrda även om de inte håller hög standard.  
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6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Rapportens innehåll visar att frågan är bred och flera åtgärder behövs för att fler 
bostäder ska renoveras i landet. Samarbete och strävan mot samma mål är vad som 
behövs för att driva frågan framåt. Samarbete kan ske men det är arbete i förtroende 
som främst hade kunnat hjälpa till så målen nås. Rapporten visar vilka områden som är 
viktiga att arbeta med för att uppnå ett resultat som minskar byggbranschens 
klimatpåverkan. Nedanstående punkter är en sammanfattning av rekommendationer 
som vi anser kan göras för att driva vidare frågan. Att bygga hållbart är inte bara viktigt 
för människor som lever nu utan vi bör även tänka på det samhälle som kommande 
generationer ska leva i. 

x Välj renoveringsåtgärder med omsorg så att energianvändningen minskar och 
därmed bidrar till minskad klimatpåverkan 

x Fastighetsägare och entreprenörer bör samarbeta och arbeta i förtroende 
x Alla parter i byggbranschen bör sträva mot samma mål och tänka långsiktigt 
x Inventera och gör undersökningar på byggnaden  
x Skapa förfrågningsunderlag som är riktat mot hållbar och energieffektiv 

renovering 
x Det är viktigt att dela med sig av kunskap man har så att den sprids inom 

branschen 
x Att ha egna hantverkare i organisationen sparar både tid och pengar 
x Sträva mot att skapa konkurrens av hyresgäster så att en efterfrågan skapas i 

samhället 
x Bredda kunskapen hos allmänheten och sträva mot att skapa en efterfrågan på 

energieffektivt boende. 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Baserat på denna rapport ser vi att befintliga byggnader är i behov av hållbar 
renovering. På något sätt bör man kunna få allmänheten mer intresserad i frågan så att 
ett behov skapas och sätter press på förvaltare att renovera annorlunda och mer. För att 
driva frågan vidare anser vi att undersökningar behöver göras kring hur mer samarbete 
kan ske mellan parter. Att på något sätt bygga upp en gemensam bas att stå på tror vi är 
vad som behövs för att driva dagens bostäder mot ett hållbart och energieffekt boende.  
Ta fram någon form av allmänna riktlinjer på hur renoveringsprocessen kan gå till, så 
inte viktiga beslut på renoveringsåtgärder tas utan baktanke. Frågan ligger i allas händer 
men för att fastighetsägarna ska kunna driva det framåt anser vi att ett gemensamt 
synsätt hos parterna i branschen hade underlättat. Kan fastighetsägare ha gemensamma 
lösningar på hur renoveringsprocessen ska gå till?  Inte vad som ska göras utan hur 
processen fungerar. Det gäller att alla bidragande pusselbitar sätts ihop så att vi närmar 
oss miljömålen. En vidare forskning på hur lagar och regler kan påverka och förenkla 
renoveringsprocessen mot hållbar bebyggelse. Kan styrmedel skapas eller LOU ändras 
så att det enklare kan renoveras? En mängd frågor kan föra ämnet vidare men det är de 
ovanstående riktlinjerna som vi ser kan vara en vidare forskning på denna rapport 
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Intervjuade Fastighetsbolag i Jönköpings Kommun 

Bygginvest, ett privatägt företag sedan 1958, som även är sitt egna byggbolag i 
fastighetsbolaget där de gör det mesta själva. De är 50 stycken anställda och har totalt 2483 
bostadslägenheter i 105 huskroppar.  

Norrahammars kommunala bostäder även kallat NkBo, ägs av kommunen och bildades år 1949. 
De har för nuvarande fyra anställda och en VD och driver 1112 lägenheter.  

Bankerydshem är ett kommunalägt företag som funnits sedan 1950. Har fem stycken anställda 
som idag förvaltar 450 bostadslägenheter och 31 lokaler.  

Intervjuade Entreprenadföretag 

Nordic Construction Company även kallat NCC är ett av Nordens ledande bygg- och 
fastighetsutvecklingsföretag. Omsatte 20,8 Mdr 2014 och har runt 7000 anställda i Sverige.   

Blue Wall Construction AB startades 2005 i Jönköping, de är ett snabbväxande företag som 
hade år 2015 över 70 arbetande personer i sin organisation. År 2013 omsatte företaget 117 
Miljoner kronor.   
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Praktisk intervjuteknik 

En intervju är ett sätt att ta reda på information av någon eller några personer 
genom att ställa frågor. Intervjuer är samtal och förutsätter direktkontakt mellan 

intervjuare och intervjuad (kallad respondent). De kan ske öga mot öga men lika 

väl över telefon eller nätet.  

1. Bakgrund
Såväl journalister, poliser som forskare använder intervjuer i sitt arbete men 
med olika syften. Nyhetsreportern vill kanske göra ett inslag till ett 

nyhetsprogram på TV som snabbt ger tittarna rätt information medan 

poliskonstapeln intervjuar vittnen för att göra en förundersökning i ett 
brottsmål. Forskaren undersöker ett fenomen och vill hitta viktiga samband som  

till slut ska bli en vetenskaplig rapport. Anställningsintervjuer, läkares intervjuer 
av patienter och utfrågningar i domstolar är andra exempel på situationer där 

intervjuer används för att ta reda på något.  

Intervjuer är så vanligt förekommande att man kan förledas tro att de är lätta att 

genomföra men så är det inte. För ett gott resultat behöver man dels planera i 

förväg och dels ha koll på de psykologiska faktorer som alltid påverkar under 
själva intervjun. Sen får man förstås också endast svar som man frågar, så det 

gäller att tänka efter noga då man formulerar sina frågor så inget lämnas åt 
slumpen.  

2. Att genomföra en intervju
Genomförande av en intervju är en kombination av improvisation och 

förberedelser. Bra intervjuare är lyhörda för hur intervjun utvecklar sig, och 

anpassar den allt eftersom. De har också förberett sig väl så att de har en röd 
tråd att hålla sig till. Dessutom dokumenterar de flitigt så att de kompenserar för 

den naturliga glömska som alltid inträder en stund efteråt.  

Ytligt sett går en intervju till så här: 

• Intervjuare och respondent träffas, eller ser på annat sätt till att få

direktkontakt, så de kan föra en dialog.

• Den som intervjuar ställer frågor utgående från sin intervjuplan.
• Respondenten svarar fritt och intervjuaren ställer kompletterande frågor

i den utsträckning som detta behövs för att klarlägga.

• Intervjun avslutas.
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2.1 Intervjuplan 

Det är omöjligt att intervjua förutsättningslöst eftersom vi alla bär med oss unika 

livserfarenheter och har olika personligheter. Intervjuaren kommer därför att 
påverka respondenten och dennes svar. Detta är ett problem som dock kan 

lindras genom att man tänker igenom ramförutsättningarna ordentligt och gör 

dem klara för respondenten i förväg.  

Till varje intervju ska finnas en intervjuplan som listar frågor och frågeområden 
samt beskriver dessa ramförutsättningar. Intervjuplanen innehåller områden 

(vad) som ska betas av och i regel en lista med konkreta frågor. Till frågorna kan 

man också ha förberett uppföljningsfrågor. Dessutom beskriver planen hur 
intervjun ska göras och var. 

Ramförutsättningarna delas enligt Lantz [5] in i a) själva intervjusituationen (t ex 
lokalen och tid) och b) sammanhanget (t ex syftet med intervjun). Genom att 

vara tydlig med ramen för respondenten minskar man nervositeten under 
intervjun som därför tenderar att gå bättre. Med en genomtänkt plan minskar 

man också behovet av efterarbete.  

Intervjuplanen ska, baserat på Lantz [5] och Jacobsen [4], ge svar på följande: 

1. Vem intervjuar och vem är respondent?
• Detta är alltså grundfakta. Inkludera kontaktinformation, titlar mm.

2. Vilken relation finns mellan er?
• Klasskamrater? Student och lärare? Chef och medarbetare?

• Denna punkt är för att kunna vara tydlig mot alla med under vilka
förutsättningar du intervjuar.

3. Var ska intervjun ske ‐ i vilken lokal ‐ och hur är lokalen dukad ‐ utrustad,
möblerad, inredd?

• Målet är att se till att skapa lugn och ro.
• Rummet bör vara neutralt vad gäller utsmyckning t ex prydnadssaker,

tavlor, tapetmönster, mattor etc. Håll möbleringen enkel och trevlig.

Belysningen och ljudnivån ska inte störa. Lyser t ex solen i ögonen på
folk?! Hörs hissljud då och då? Rumstemperaturen ska vara behaglig.

• Undvik att skapa situationer där det kan bli ett ”vi och dom”.

4. När på dagen ska intervjun ske och under hur lång tid?

• Se till att alla kan komma i tid och att man inte behöver stressa under
intervjun.

5. Vad är syftet med intervjun?
• Varför gör du den?!

6. Hur är intervjuns upplägg, hur tänker du genomföra den och vad tänker
du fråga om?

• Identifiera först frågeområden.
• Lista sedan frågor inom varje frågeområde samt (eventuellt) följdfrågor

du redan innan vet att du vill ställa.
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• Bestäm ordningen mellan frågorna.

• Lägg upp intervjun enligt trattmodellen (se nedan).

7. Vilka bakgrundsfakta utgår du från?
• För att överhuvudtaget kunna intervjua och ställa vettiga frågor måste

man ibland läsa på om ämnet i förväg.

8. Hur ska intervjun dokumenteras?

• Alla rekommenderar att man antecknar medan intervjun pågår. Ganska

snart efteråt går man igenom anteckningarna och fyller i sånt man
missat eller vill förklara för sig själv. Använd pennor med olika färg så

att det går att skilja ut orginalanteckningarna från annat.

Antecknar man under tiden finns risk för att respondenten påverkas av

hur man antecknar. Att spela in intervjun innebär merarbete (efteråt
måste man lyssna igenom allt ännu en gång) och risk för ökad

nervositet. Ska däremot delar av intervjun återges ordagrant senare, t

ex i en rapport, är inspelning nästan ett måste.

9. Hur ska etiska frågor att behandlas?
• Kommer t ex respondenten att få vara anonym om den vill det? Hur

kommer känsliga uppgifter som kan råka komma fram komma att

behandlas? Har respondenten rätt att påverka slutresultatet
(rekommenderas inte)? Får respondenten granska frågorna i förväg?

Utgår någon ersättning till respondenten? (Vanligtvis inte och direkt
olämpligt om det kan påverka svaren.)

10. Vad förväntar du dig för slutsatser och resultat av intervjun?
• Hur ska resultatet användas?

11. Sker återkoppling till respondenten efteråt? I så fall, hur?
• Blir det en rapport eller en presentation som respondenten kan ta del

av?

2.2 Genomförande 

Det vanligaste sättet att genomföra en intervju på kallas trattmodellen [2, sid. 30‐

39]. Poängen med modellen är att skapa en lugn och naturlig intervjusituation 
och säkerställa att man får användbara svar. Modellen delar upp en intervju i sex 

delar. Modellens namn syftar på att den leder till en intervju som börjar öppet 

(med fria frågor), blir mera fokuserad i mitten, och sen åter blir öppen igen i 
slutet1. Vi presenterar steg helt kort.  

‐‐‐ 

1 Trattmodellen beskrivs utförligt i en separat bilaga du får ut på papper. Läs 

den. 
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Steg 1 

Börja med att göra klart ramarna som anges i din intervjuplan för respondenten. 

Förklara vem du är, hur intervjun kommer att gå till, hur den dokumenteras och 
hur den ska användas. Du kan också göra detta innan själva intervjun startar för 

att respondenten inte ska behöva gå och oroa sig. Skapa förtroende. Du behöver 

förstås inte ta upp allt i din plan utan använd ditt omdöme.  

Steg 2 

De första frågorna är öppna vilket leder till fria, kanske utsvävande, svar. Lyssna 
och låt respondenten tala. Ställ uppmuntrande frågor som ”Hur då?”, ”Intressant, 

fortsätt!”, ”Berätta gärna mer!” osv. Undvik ifrågasättande frågor som ”Varför?” 

Steg 3 

Här konkretiserar du och börjar fråga om detaljer. Det kan vara detaljfrågor du 

förberett men var också beredd på att fråga mer om sånt som råkar komma upp 

under intervjun och som du tycker är relevant. Att fråga efter faktastöd eller 
beskrivningar passar här. 

Steg 4 

Här närmar du dig slutet och passar på att kontrollera några av de uppgifter du 
fått reda på. Du ber t ex om mera exakta svar på frågor som är centrala i 

intervjun. Ett sätt är att sammanfatta med egna ord och höra efter om du 
uppfattat rätt. Se bara upp så att intervjun inte utvecklas till ett obehagligt 

förhör.  

Steg 5 

Nu är intervjun nästan över och du gör en snabb sammanfattning av dina 

anteckningar och berättar fylligare mer om vad syftet med intervjun är. Låt 

respondenten fråga om sånt som är oklart.  

Steg 6 

Intervjuns slutpunkt där du tackar för dig och berättar vad som händer härnäst. 

Fråga om det går bra att du återkommer om något är oklart eller behöver 
kompletteras.  

‐‐‐ 

Observera! Har man flera frågeområden upprepar man de mellanliggande stegen 
(2 och 3). De inledande och avslutande tas bara en gång vardera (i början och i 

slutet av intervjun).  

Observera också! Det är normalt att gå ifrån trattmodellen då och då under 

intervjun(!) Det svåra är att veta när det passar att göra detta. Gör man fel 
riskerar man att förstöra intervjun. Ett besvärande faktum är att trattmodellen 

tyvärr inte heller är någon garanti för att den ska bli bra – men den är en god 

början.  

2.3 Psykologiska faktorer 

Konsten att intervjua är konsten att förstå och hantera samspelet med 

respondenten. Det kan lätt uppstå en spänd situation vid intervjun. Dels känner 
ni kanske inte varandra dels är syftet oklart för den intervjuade, som kan vara 
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orolig för att framstå som t ex dum och okunnig. Referenserna innehåller 

mängder med insiktsfulla råd för att undvika detta. Varför? 

Det finns för det första alltid en risk att respondenten inte svarar som det är utan 

som den tror att intervjuaren vill och som den tror att det förväntas. 
Anledningen behöver inte vara en medveten vilja att ljuga eller förvränga 

sanningen utan kan bero på ren artighet, rädsla att svara fel, omtanke att 
underlätta för den som intervjuar, ansträngning att svara som en person i den 

ställningen borde svara, oförmåga att berätta om känsliga saker osv.  

För det andra får man alltid svar som man frågar. Ställer man ofullständiga eller 

tvetydiga frågor som kan förstås på flera sätt får man oanvändbara svar. Ställer 

man utmanande och kanske aggressiva frågor kan den intervjuade känna sig 
hotad, vägra svara, medvetet mörka väsentliga fakta eller rent utav avbryta 

intervjun. Det gäller att tänka efter innan så man inte hamnar i sådana 
situationer.  

Som intervjuare gäller det att undanröja dessa anledningar till problem. 

3. Efterbearbetning
Hur man sen använder dokumentationen (anteckningarna, ljudinspelningen, 
filmen man tagit, foton mm) beror förstås på vad det ska bli för slutprodukt. 

Framförallt i vetenskapliga sammanhang, och snarare inom humaniora och 

samhällsvetenskap än inom natur‐ och ingenjörsvetenskap, finns metoder 
utvecklade för att argumentera baserat på intervjusvar. När forskare genomför 

intervjuer ställs höga krav på den vetenskapliga metoden för att resultatet ska gå 
att lita på. Forskningen ska ju resultera i vetande2.  

Referenserna innehåller en god startpunkt för sådan efterbearbetning. Vi har 
presenterat grunderna för hur man intervjuar och gett några praktiska råd som 

undanröjer i vart fall de viktigaste groparna och svårigheterna man kan hamna i 

som intervjuare. Frågan om efterbearbetningen lämnar vi medvetet öppen.  

4. Referenser
[1] Jan‐Axel Kylén, Att få svar. Bonnier Utbildning AB, 2004.  

[2] Jan‐Axel Kylén, Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning. 

Kylén Förlag AB, 1994. 
[3] Wärneryd m fl, Att fråga – Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar 

och postenkäter. SCB, 1990. 

[4] Jan Krag Jacobsen, Intervju – Konsten att lyssna. Studentlitteratur, 1993.  
[5] Annika Lantz, Intervjumetodik. Studentlitteratur, 1993.  

2 Fast hur kan man överhuvudtaget veta något säkert…? Detta kan man läsa hela 

kurser om…! 
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Frågor inför intervju till examensarbetet: 

Renoveringsprocessen 
Utifrån ett hållbart och energieffektivt perspektiv 

Hållbart byggande 
x Hur ser ni allmänt på hållbar utveckling och vad vet ni om det? Är det på något sätt en viktig

fråga?
x Vad gör ni idag för att befintliga byggnader ska bli mer energieffektiva?

Har ni ambitioner om att utveckla detta och i så fall hur?
Vilka faktorer är det som styr det beslutet?

x Vad anser ni är problemet till att det sällan renoveras hållbart? (ekonomi, okunskap)
x Vad anser ni att andra parter borde göra för att befintliga byggnader ska bli hållbara?

(forskare, myndigheter, intresseorganisationer, lagstiftare, entreprenörer med flera)
x Vem anser ni har störst ansvar för att det ska renoveras hållbart, vad har ni för ansvar?

Renoveringsprocessen 
x Hur har det fram tills idag fungerat vid val av renovering?
x Gör ni någon aktiv insats i ert vardagliga arbete för att identifiera energibovar?
x Samarbetar ni något med utföraren får att uppnå en hållbar renovering? (kunskapsutbyte)
x När ni upptäcker behov av renovering, hur anser ni att den idealiska hållbara

renoveringsprocessen mellan upphandlare och utförare bör se ut för att uppnå ett bra
resultat?

x Finns det något specifikt som saknas för att en renovering av era fastigheter ska ha fokus
kring energieffektivitet? (Kunskap, kunskapsutbyte, pengar, klena lagar, bevis från tidigare
projekt, partnering, exempelprojekt med energiberäkningar före och efter.)

x Vad skulle ni uppskatta att utföraren bidrog med för att uppnå en hållbar renovering, i så fall
i vilket skede av processen?

Framtidssyn 
x Tror ni att energieffektiv renovering kommer blir mer aktuellt i framtiden i och med att

städerna blir allt tätare och kraven på hög standard i befintliga bostäder växer?
x Hur tror ni att siffran på energieffektiv renovering kontra nyproduktion kommer förändras

inom kommande 20 år? (2013 stod färdigställda byggnader för 1,1% av det befintliga
bostadsbeståndet)

%LODJD��

�



Ϯ 

Frågor inför intervju med entreprenadföretag till examensarbetet: 

Renoveringsprocessen 
Utifrån ett hållbart och energieffektivt perspektiv 

Hållbart byggande 
1. Gör ni något idag för att påverka att befintliga byggnader ska bli mer energieffektiva?
2. Vad anser ni är problemet till att det sällan renoveras hållbart? (ekonomi, okunskap)
3. För att befintliga byggnader ska bli hållbara vad borde andra parter göra? (forskare, myndigheter,

intresseorganisationer, lagstiftare, entreprenörer med flera)
4. Vem anser ni har störst ansvar för att det ska renoveras hållbart och vad har ni för ansvar?

Renoveringsprocessen 
1. Hur har det fram tills idag fungerat vid val av renovering, är ni med och påverkar något?
2. Samarbetar ni något med fastighetsägare eller andra parter för att uppnå en hållbar renovering?

(kunskapsutbyte) På vilket sätt skulle detta samarbete kunna bli bättre?
3. När behov av renovering finns, hur anser ni att den idealiska processen mellan upphandlare och

utförare bör se ut för att uppnå ett hållbart resultat?
4. Finns det något specifikt som saknas för att en renovering av fastigheter ska ha fokus

kring energieffektivitet? (Kunskap, kunskapsutbyte, pengar, klena lagar, bevis från tidigare
projekt, partnering, exempelprojekt med energiberäkningar före och efter)

Framtidssyn 
1. Hur aktuell tror ni att energieffektiv renovering kommer vara i och med att städerna blir allt tätare

och kraven på hög standard i befintliga bostäder växer?
2. Hur tror ni att siffran på energieffektiv renovering kontra nyproduktion kommer förändras

inom kommande 20 år? (2013 stod färdigställda byggnader för 1,1% av det befintliga
bostadsbeståndet)
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