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Sammanfattning 
I Sverige står bostad- och servicesektorn för 40 procent av landets totala energianvändning 
och utfaller således i en högre förbrukning än både transport- och industrisektorn. En 
tredjedel av denna energi förbrukas inom de 90 miljoner kvadratmeter ägda av offentlig 
sektor. I dagsläget erbjuder den svenska marknaden ett antal olika 
energieffektiviseringstjänster inom offentlig sektor. Energy Performance Contracting, (EPC), är 
en av dem. Denna typ av energitjänstemodell bygger på att EPC-leverantören hjälper 
beställaren att ta ett helhetsgrepp på fastighetsbeståndets energi- och drifteffektivisering, för 
att sedan ingå i ett långsiktigt avtal om energieffektiviseringsåtgärder och garantibesparingar. 
De formulerade åtgärderna finansieras därmed av framtida garanterade energibesparingar, 
garantier som undertecknas av EPC-leverantören. Genom att ingå i ett EPC-avtal kan 
kommuners ekonomiska risker minimeras och fastighetsbeståndet uppgraderas samtidigt 
som internationella och nationella klimat- och miljömål kan nås.  

Energibehovet i Sverige ökar ständigt och förutspås fortsätta stiga. Europaparlamentet och 
Europeiska unionens råd beskriver i sina direktiv att takten för energieffektiv 
byggnadsrenovering fordras öka för att det förhöjda behovet skall kunna möta allt striktare 
miljökrav. Den antropogena globala uppvärmningen resulterar i extrema väderförhållanden 
och orsakar förödande konsekvenser på olika delar av vår planet. Värmeböljor, ökenbildning, 
flyktingströmmar och svält är några av de allvarligaste följderna. Hållbar energianvändning är 
därför oerhört viktigt för att jorden skall fortsätta att vara en plats att leva på. 90 procent av 
de fastigheter vi har idag kommer att finnas kvar år 2050, och energieffektivisering i samband 
med renovering är därför avgörande för minskning av den totala energianvändningen inom 
sektorn. Trots flertalet goda exempel på nöjda kunder och kalkyler som visar på stor potential 
har enbart en tredjedel av Sveriges kommuner beslutat om att genomföra ett EPC-projekt 
under de knappa 20 åren som marknaden funnits. I dagsläget är marknaden nästintill 
obefintlig.  

En empirisk studie genomfördes där 20 intervjuer hölls mot beställare, entreprenörer och 
områdesexperter för att definiera barriärer som begränsar EPCs utveckling i avsikt att 
förstärka positionen på marknaden. Studien visade att de mest påtagliga barriärerna för EPC 
är avsaknad av ansvarskänsla för energieffektivisering hos kommuner följt av frånvaro av 
incitament att arbeta med de satta målen. Låg beställarkompetens beträffande teknisk 
befogenhet och allmän kunskap om energieffektivisering och hållbar energianvändning leder 
till problematik att ta till sig EPC och släppa in entreprenör vilket är nästa barriär. Utöver det 
även mytspridning som gett EPC dåligt rykte. Genom att likaledes definiera incitament att 
genomföra ett EPC-projekt kan en klar bild av ursprungsläget målas upp för att tillsammans 
med de konstaterade barriärerna förändra positionen. Intervjuerna visade att drivkrafterna 
att genomföra ett EPC projekt kunde sammanfattas till viljan att ta ett helhetsgrepp på 
eftersatt underhåll och öka tekniknivån samtidigt som man sparar energi. Studien ämnar 
således åt att förstå vad som saknas för att vilja nå dessa positiva effekter.   

Nyckelord: EPC, renovering, uthålligt byggande, offentlig ägda fastighetsbestånd, 
energitjänster, energitjänsteföretag  
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Abstract 
The housing and services sector in Sweden constitutes 40 percent of the country’s total 
energy consumption, resulting in higher consumption than both the transport and industry 
sectors. One third of that energy consumed is utilised throughout the 90 million square meter 
area owned by the public sector. There is a number of different companies that currently 
offers energy efficiency services to the public sector, and Energy Performance Contracting 
(EPC) is one of them. The EPC model is based on the concept that the property owner obtains 
help from an energy service provider, in order to adopt a holistic approach towards energy 
efficiency measures and warranty savings. The contractor, which in this case is the EPC-
supplier, provides the warranty by signing a long-term agreement on the calculated energy 
reduction. By committing to an EPC agreement, the municipalities' financial risks can be 
minimised, properties upgraded as well as contributing towards the attainment of 
international and national climate and environmental goals. 

Energy demand is continuously increasing and it is predicted to continue to rise. The 
European Parliament and the Council of the European Union state in their directives that the 
pace of energy efficient property renovation must increase, in order to meet ever more 
stringent environmental requirements. Anthropogenic global warming has resulted in 
extreme weather conditions causing devastating consequences to our planet, with heat 
waves, desertification, refugee flows and starvation being some of the most serious. 
Sustainable energy utilization is therefore critical to maintain the earth’s inhabitability. 90 
percent of the properties we have today will still exist in 2050. That is why energy efficiency in 
connection with renovation is crucial for reducing overall energy usage within the sector. 
Despite many good examples of satisfied customers and economically viable implementations 
showing great potential, only a third of Sweden's municipalities have decided to implement 
an EPC project. Hence, there is currently no substantial market for EPC projects. 

To identify what is needed to strengthen EPC's position on the market, an empirical study was 
conducted where 20 interviews were held with clients, entrepreneurs and industry experts. 
The study revealed that the most significant barriers facing the EPC market are the lack of 
sense of responsibility for energy efficiency within municipalities, followed by the absence of 
measures incentivising attainment of the set targets. A further barrier is the customer´s lack 
of technical competence and general knowledge regarding energy efficiency and sustainable 
energy usage resulting in problems in adoption and implementation of EPC, which in turn 
results in EPC getting a bad reputation. The interviews demonstrated that the driving forces 
encouraging the implementation of an EPC project could be summarized as the desire to take 
a holistic approach to neglect maintenance and increase the technology standard, whilst 
saving energy at the same time. The analysis provides a clear picture of the current state of 
the EPC market, both in terms of barriers to its development and possible incentives required 
in order to encourage implementation of EPC projects. The study aims to provide insight into 
what measures can be taken to increase the market appeal of EPCs.  

Key words: EPC, renovation, sustainable building, public owned properties, energy services, 
energy service companies  
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Förkortningar 
Atemp – Den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 
°C i byggnaden 

BBR – Boverkets byggregler 

BRA – Bruksarea 

CO2e – Koldioxidekvivalenter 

COP21 – eng: Conference of Parties. Förenta Nationernas 21a klimatkonferens i Paris 2015 

ECCP - European Climate Change Programme  

EEF – Energieffektiviseringsföretagen 

EM - Energimyndigheten 

EPC – Energy Performance Contracting 

Mtoe – Miljoner ton Olje-ekvivalenter 

PBF – Plan- och byggförordningen 

PBL – Plan- och Bygglagen 

UNFCCC – eng: United Nations Framework Convention on Climate Change. Förenta 
Nationernas ramkonvention om klimatförändringar. Även kallat Klimatkonventionen.  
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1. Introduktion 
Följande del i rapporten ger läsaren en bakgrund till det studerade området och varför  

energieffektivisering spelar en viktig roll för en hållbar framtid.  

1.1 Bakgrund 
Globalt står bostad- och servicesektorn för en tredjedel av världens totala energikonsumtion 
och förutspås tillta i takt med befolkningstillväxt, ekonomisk tillväxt samt elektrifiering och 
digitalisering som en följd av ökad levnadsstandard och BNP. Internationella energirådet, 
International Energy Agency, som är ett fristående organ inom organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD), har beräknat den genomsnittliga tillväxten till 1 procent 
årligen (International Energy Agency, 2014). I Sverige är förbrukningen inom den sektorn cirka 
40 procent, 147 TWh, av landets sammanlagda energiförbrukning per år och är således större 
än både transport- och industrisektorn (se bilaga A). I denna sektor innefattas bland annat 
jordbruk, skogsbruk och fiske så väl som gatu- och vägbelysning, avlopps- och reningsverk 
samt el- och vattenverk. Emellertid står byggnader i form av bostäder och lokalbyggnader för 
ungefär 90 procent, 132.3 TWh, av denna energianvändning (Energimyndigheten, 2015b).  

Bostad- och servicesektorn kan i sin tur delas in i tre förbrukningskategorier; uppvärmning, 
varmvatten och hushållsel där uppvärmning och varmvatten tillsammans står för 55 procent, 
80 TWh, av den totala förbrukningen i sektorn. Byggnaderna inom sektorn kan grovt sett 
delas upp i småhus, flerbostadshus och lokaler där småhus totalt har högst energiförbrukning, 
32.5 TWh, med el som huvudsaklig energiform. Mer än häften av alla byggnader har 
fjärrvärme som uppvärmningssätt och energibärare, där den mest dominerande sektorn är 
flerbostadshus som till 90 procent använder sig av fjärrvärme. Lokaler står för 28 procent av 
den totala energiförbrukningen inom sektorn och använder fjärrvärme till cirka 80 procent, 18 
TWh, följt av el, 3.3 TWh, biobränsle, olja och gas (Energimyndigheten, 2015c) Totalt äger och 
förvaltar den offentliga sektorn drygt 40 procent av alla lokalbyggnader i hela Sverige, vilket 
omfattar både flerbostadshus och lokaler (Offentliga fastigheter, 2014). Utgått från Sveriges 
totala energikonsumtion står således offentligt ägda fastigheter för 52.8 TWh* (se figur 1) 
vilket motsvarar hela Sveriges industris elanvändning på ett helt år (Energimyndigheten, 
2016). 2013 uppgick den totala slutliga elanvändningen till 125 TWh och är därmed det 
största energislaget i Sverige. Bostads- och servicesektorn är den sektor som använder mest 
el av samtliga sektorer (Energimyndigheten,2015c). 
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I dagsläget erbjuder den svenska marknaden ett antal olika så kallade energitjänster och kan 
innefattar allt från enklare energirådgivning till mer invecklade och långsiktiga avtal med 
garanterad energibesparing (Energimyndigheten, 2015d). Förutom EPC är Energikartläggning, 
Energistatistik eller Komfortavtal exempel på energitjänster. En energitjänst är därmed ett 
samlingsnamn för tjänster som levereras för att åstadkomma effektivare energianvändning i 
beställarens fastighetsbestånd (Energimyndigheten, 2013). Energy Performance Contracting 
(EPC) är en typ av energitjänst som i dagsläget främst erbjuds hos tre marknadsledande 
företag; Caverion, Schneider Electric och Siemens. Modellen bygger på att fastighetsägaren 
tar ett helhetsgrepp på energi- och drifteffektivisering av en fastighet eller ett 
fastighetsbestånd och skriver ett långsiktigt avtal med leverantören beträffande 
energieffektiviseringsåtgärder. Dessa åtgärder finansieras av framtida garanterade 
energibesparingar framräknade av entreprenören som sedermera verifieras och följs upp. 
Därtill är det vanligt att det skrivs in klausuler för vite respektive bonus kopplade till 
entreprenörens prestation i kontraktet. På detta vis finns det incitament för leverantören att 
prestera högre än projekterad nivå. Denna typ av genomförande är en totalentreprenad och 
är en lämplig modell för den offentliga sektorn att använda för fastighetsbestånd som är i 
behov av uppgradering. Anledningen till det är att investeringarna görs omedelbart men 
betalningen av investeringen sker genom de besparingar som uppstår över tid, med minskad 
energianvändning som resultat. De marknadsledande företagen jobbar främst mot kommun 
och landsting och modellen nyttjar den stora fördelen att endast en upphandling krävs, vare 
sig det gäller hela eller delar av ett fastighetsbestånd. På så vis möjliggörs genomförandet av 
samtliga lönsamma energieffektiviseringsåtgärder på ett så tidseffektivt sätt som möjligt 
(Energimyndigheten, 2013). Eftersom fastigheterna har stor inverkan på kommuners ekonomi 
är fastighetspolitik mycket viktigt (Sveriges kommuner och landsting, 2007). Genom att ingå i 
ett EPC-avtal kan kommuners ekonomiska risker minimeras, just tack vare besparingsgarantin 
som EPC modellen bygger på, så väl som uppgradera sitt fastighetsbestånd (Siemens, 2015). 
En mer djupgående beskrivning av EPC och dess fördelar presenteras i kapitel 3.  

1.2 Problemformulering – ökat behöv för energieffektiviseringsåtgärder  
År 2014 uppgick utsläppen i Sverige till 54.4 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Även 
om det är en minskning på 24 procent sen 1990 har den globala uppvärmningen orsakad av 
förhöjda utsläpp lett till förödande konsekvenser på olika delar av vår planet 

Figur 1: Illustration av den slutgiltiga energianvändningen i offentligt ägda fastigheter inklusive beräkningar. 

* Beräkningen av detta slutgiltiga värde är baserat på de källor som nämns ovan i texten och kan därför ses som ett approximativt 

värde.  
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(Naturvårdsverket, 2016). De senaste tio åren har värmeböljor lett till tiotusentals förtida 
dödsfall enbart i Europa. Platser som tidigare aldrig drabbats av torka visar numera tendenser 
till ökenbildning, vilket leder till vattenbrist följt av konflikter, flyktingströmmar. Glaciärer 
smälter, havsnivåer höjs och översvämningar uppkommer. Det förändrade klimatet resulterar 
i extrema väderförhållanden, i synnerhet i de fattigaste utvecklingsländerna, vilket äventyrar 
matproduktionen som i sin tur också kan leda till konflikter och svält. 97 procent av världens 
klimatforskare är överens om att klimatförändringen är ett faktum orsakat av människans 
utsläpp av växthusgaser, främst vållat av förbränning av fossila bränslen. Den antropogena 
globala uppvärmningen kommer från utsläpp från elproduktion, transport samt uppvärmning 
(främst) inom bostadssektorn och den kommersiella sektorn. I bilaga A visas andelen utsläpp 
uppdelat på sektorerna samt energistatistik för lokaler jämfört med småhus och 
flerbostadshus (Europeiska kommissionen, 2014). 

I takt med växande befolkningsmängd ökar även efterfrågan på husteknik och komfort och vi 
spenderar alltmer tid inomhus. Den uppåtgående trenden för energibehov förutspås sålunda 
fortsätta och Europaparlamentet och Europeiska unionens råd beskriver i sina direktiv att 
takten för byggnadsrenovering behövs ökas för att det förhöjda behovet skall kunna möta allt 
striktare miljökrav (Europeiska unionens officiella tidning, 2012). Värt att understryka är dock 
att Sveriges energianvändning har varit relativt oförändrad sedan 1970 trots att 
energibehovet ökat, bruttonationalprodukt per capita (fast pris) har fördubblats och att 
befolkningsmängden ökat med 20 procent. Detta beror till stor del på diverse faktorer som 
påverkat energianvändningen i motsatt riktning så som effektiviseringar, strukturförändringar 
inom ekonomin, beteendeförändringar, bättre utnyttjande av restenergi samt ökad 
användning av både värmepumpar och fjärrvärme (Energimyndigheten, 2015b). Just därför 
ligger den största förbättringskapaciteten i energieffektiviseringsarbetet. Kopplingen mellan 
tekniska installationer och energiförbrukning gör dessutom att utformning, drift och skötsel 
av teknik är fundamental för effektiv slutanvändning och utgör följaktligen den största 
potentialen för effektivisering. Så mycket som 52 procent av de insatser som kan vidtas för att 
minska klimatpåverkan rör slutanvändningen, där mer än hälften av detta kommer från 
byggnader och industri. Därför är branscherna inom VVS, ventilation och kylteknik ytterst 
viktig för arbetet med utsläppsminskningar (Bertenstam, et al. 2015).  

Energieffektiviseringsarbetet i Sverige är lång ifrån fulländat och benämns ibland som ”det 
första bränslet” där man menar att den uppskattade undvikna energianvändningen genom 
effektiviseringen kan varit större än vissa enskilda energibärares andel av energianvändningen 
(Energimyndigheten, 2015b) EPC är en väl beprövad affärsmodell som använts inom offentlig 
sektor sedan 1998 och drygt 100 projekt är genomförda sedan dess upptakt. Trots många 
goda exempel på nöjda kunder och kalkyler som visar på stor potential har enbart en 
fjärdedel av Sverige kommuner beslutat att genomföra ett EPC-projekt under de knappa 20 år 
som marknaden funnit och i dagsläget är efterfrågan på EPC-projekt näst intill obefintlig 
(Siemens, 2015). 

1.3 Syfte 
Energianvändning och miljöpåverkan är med andra ord starkt sammankopplade och det finns 
stora möjligheter att minska koldioxidutsläpp genom att effektivisera energianvändningen. 
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Energieffektivisering innebär att vi använder mindre energi för samma nytta och spelar en 
elementär roll för omställningen till ett säkert och hållbart energisystem. Genom att 
energieffektivisera kan vi därmed få tillgång till mer energi i samhället utan att öka 
energiproduktionen. 

Ett av den svenska energipolitikens mål inför 21a Conference of Parties (COP21) är att minska 
energiintensiteten om 20 procent till 2020. Målet är sektorövergripande och sett från 2008 
(Regeringen, 2016). Flertalet av regeringens fastställda klimatmål är beräknade att överträffas 
varpå nya ambitiösare mål har satts. Målet för energieffektivisering däremot är beräknat till 
19 procent, baserat på befintliga styrmedel och åtgärder, och anses därmed som uppfyllbart. 
Så nyligen som den 23:e augusti i år lämnade Samordnings- och energiministern över ett 
uppdrag till Energimyndigheten (EM) att ta fram sektorsvisa strategier för hur Sverige skall nå 
målet om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030. Regeringen menar på att det 
är viktigt att visa att det finns flera skäl till att arbeta med energieffektivisering och lyfter inte 
bara fram miljö- och klimatmässiga effekter utan även de ekonomiska fördelarna 
(Regeringskansliet, 2015). Emellertid är uppskattningen för just energieffektivisering 
svårbedömd då energiintensiteten mäts som kvoten mellan tillförd energi och 
Bruttonationalprodukten (BNP) i fasta priser (kWh/kr). Därför är antaganden om framtida 
energianvändning och ekonomisk tillväxt osäkra vilket gör analysen känslig för variationer och 
underliggande parametrar. Sett att avtalet i Paris är bindande och att energikonsumtionen 
inom bostad och service är betydande finns det goda incitament att öka 
energieffektiviseringen inom sektorn (Regeringen, 2015). 

IEA beskriver fastighetssektorn som den mest kostnadseffektiva sektorn för reduktion av 
energiförbrukning och att det finns potential att spara 1 509 miljoner ton olje-ekvivalenter 
(Mtoe) till och med 2050 (International Energy Agency, 2010). Europeiska kommissionen har 
uppskattat att kostnaden för att inte klimatanpassa samhället skulle kosta minst 100 miljarder 
euro per år fram till 2020 för EU som helhet (Europeiska kommissionen, 2014).  

Energieffektivisering i samband med renoveringar är i sin tur avgörande för minskning av den 
totala energianvändningen i byggnadsbeståndet. Byggnader med låg energianvändning ger 
inte bara miljövinster utan även god innemiljö, lägre driftkostnader och ökat fastighetsvärde. 
De grundläggande drivkrafterna för att arbeta med energieffektivisering vid renovering är 
således utpräglade av miljömål, ekonomi och försörjningsstöd samt marknadsföring. Slutligen 
är det viktigt att lyfta fram fördelarna med energieffektivisering eftersom dagens låga elpriser 
i sig inte bidrar till progression (Nord pool spot, 2017). Europeiska kommissionen beskriver i 
Färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (2011) att det är uppskattat 
att investeringarna i energisnåla byggnadskomponenter och utrustning under de kommande 
tio åren behövs ökas med 200 miljarder euro för att möta uppsatta effektiviseringsmål 
(Europeiska kommissionen, 2011). Idag har enbart cirka 25 procent av de kommunala 
fastighetsägarna inom lokaler och allmännyttan i Sverige genomfört ett EPC-projekt. 
Emellertid kan det finnas energieffektiviseringsarbete för det, men mycket talar för att inte 
många sådana åtgärder görs. Det finns därför en otroligt stor outnyttjad potential som 
uttryckligen pumpas ut i obehövliga energikostnader hos Sveriges kommuner och landsting 
som tillika får konsekvenser inte bara på vår planet och vårt klimat utan även på samhället i 
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stort då det är resurser som indirekt tas från andra sektioner. Energitjänsten EPC har alla 
möjligheter till att bidra till att denna potential tas tillvara på.  

1.4 Frågeställning och mål med studien 
Mycket talar för att EPC har en kapacitet som inte realiseras. En kapacitet som skulle kunna 
användas för att nå nationella och internationella miljö- och klimatmål. Denna studie syftar 
därför till att kartlägga de svårigheter som finns med EPC-marknaden för att kunna förbättra 
modellen och sedermera använda den för att minska Sveriges energiförbrukning inom 
offentliga fastighetsbestånd. Emellertid är det också betydelsefullt att kristallisera ut 
beställarens incitament att utföra ett EPC-projekt för att se om det finns andra drivkrafter och 
mervärden än de samhällsekonomiska motiven som beskrivs ovan. Genom att bemöta och 
reducera hinder och tydliggöra incitament kan en förbättring av affärsmodellen ske för att öka 
efterfrågan, och på så vis realisera potentialen att använda EPC som en metod att nå landets 
klimat- och miljömål. Det finns två övergripande huvudfrågor inom examensarbetet: 

a.   Vilka incitament och barriärer finns för att driva ett EPC-projekt i dagsläget? 
b.   Hur kan man förbättra EPC-modellen och förtydliga dess potential för att öka 
drivkrafterna att använda EPC som ett verktyg för att säkerställa att nationella och 
internationella klimat- och energimål nås? 

1.4.1 Centrala delfrågor 
För att besvara kärnfråga a) behöver några delmål utredas: 

- Varför genomförs renovering av offentliga fastigheter? 
- Hu är svenska energi- och miljömål kopplade till fastighetsrenovering? 
- Vad innefattas inom begreppet EPC? 

För att besvara kärnfråga b) behöver några delmål utredas: 

- Hur ser den övergripande renoveringsprocessen i offentligt fastighetsbestånd ut? 
- Hur ser marknaden för EPC ut i Sverige? 
- Vilka fördelar respektive nackdelar finns med att använda EPC i ett renoveringsprojekt? 
- Vilka hinder finns för att genomföra ett EPC-projekt i Sverige idag? 
- Hur kan man arbeta för att komma runt eller eliminera dessa hinder? 

1.5 Avgränsningar och begränsningar 
Arbetet kommer att omfatta renovering av fastigheter i Sverige och rikta in sig på kommunala 
och offentliga ägda byggnader såsom skolar, äldreboenden, bostäder och sjukhus 
(kommunfastigheter) men även offentligt ägda bostäder (kommunala bostadsbolag). Därmed 
uteslutes privatägda fastigheter helt. Denna avgränsning motiveras främst av att offentliga 
fastigheter har individuella mål och direktiv från EU, men också av att byggnadsteknikerna 
skiljer sig från varandra då offentliga fastigheter ofta är skräddarsydda för sin verksamhet 
(Regeringskansliet, 2015). Däremot kommer sportanläggningar såsom ishallar och simhallar 
att uteslutas då de har ett annorlunda och mer komplext inneklimat. Eftersom arbetet riktar 
in sig på renovering rör den huvudsakliga frågan just upprustning och inte nybyggnationer. 
Den energitjänstemetod som undersöks för renovering av fastigheter är EPC.   
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1.6 Forskningsinsats 
Med tanke på vikten av att energieffektivisera fastigheter är insatserna inom området oerhört 
angelägna. Att nybygge bör designas som låg- eller nollenergibyggnader är en självklarhet för 
att nå EU:s klimatmål, men att renovera befintliga byggnader är emellertid en betydligt större 
utmaning. I dagsläget ligger inte forskningsgapet var sig i tekniken, litteraturen eller i 
forskningen utan hos den breda allmänheten. Genom att se på EPC-marknaden från ett 
externt oberoende perspektiv skulle arbetet i bästa fall kunna skänka en trygghet hos 
beställaren. Eftersom offentliga fastigheter skall vara ett föredöme i effektiviseringsarbetet i 
och med nära nollenergibyggnader är det viktigt att genomförandet har tydliga strategier och 
ett bra engagemang. Politiska styrmedel kan vara ett bra verktyg för att öka engagemanget. 
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1.7 Disposition  
Kapitel 1, Introduktion,  presenterar studiens bakgrund. Därefter följer problemformulering 
och syfte som tillsammans beskriver relevansen av studien. Frågeställningarna återges 
därefter, vilka begränsas av antaganden och gränser. Kapitlet avslutas med att presentera 
arbetets forskningsinsats.  

Kapitel 2 ger en beskrivning av den Metod som använts is studien. Avsnittet redogör vilken 
forskningsdesign och tillvägagångssätt som använts. Här diskuteras även forskningens 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

Kapitel 3, Introduktion till Energy Performance Contracting, ger läsaren den definition av EPC 
som används i just detta forskningsprojekt samt en kort beskrivning av skillnader som 
förekommer krig begreppet 

Kapitel 4, Litteraturstudie, presenterar kritiskt relevant litteratur beträffande befintlig kunskap 
om EPC-marknaden. Avsnittet berör först bakgrund  till ämnet för att sedan gå in på studiens 
huvudteman.  

Kapitel 5, Resultat, beskriver de resultat som den empiriska undersökningen genererade. 
Resultaten är indelade efter respondentkategori där material som är relevant för studien 
presenteras.  

I Kapitel 6, Diskussion, analyseras resultaten från intervjuerna i förhållande till 
litteraturstudien med utgångspunkt från forskningsfrågorna.  

Kapitel 7, Slutsats, besvarar studiens två forskningsfrågor med analysen som bas.  
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2. Metod 
Enligt Blomqvist och Hallin (2015) innebär genomförandet av forskning att ett område 

undersöks på ett vetenskapligt sätt. Därför tillhandahåller denna del av rapporten en 

beskrivning och motivering av den valda forskningsansatsen, så väl som en beskrivning av hur 

empiriskt material har samlats in och analyserats. Studien är i huvudsak uppbyggd av en 

förstudie som följs av en djupgående litteraturstudie, och sedermera kompletterad av en 

fallstudie i form av intervjuer gjorda på ett antal olika målgrupper i processkedjan. Därefter 

förs en diskussion gällande studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet för att slutligen 

resonera kring studiens forskningsetik. Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse för 

hur studien genomförts.  

2.1 Arbetsprocess 
I samarbete med Caverion Sverige och KTH föddes studiens frågeställning, som grundar sig i 
att båda företagen arbetar med byggnadskonstruktion men från olika utgångspunkter. 
Studien fortlöper därefter med en förstudie för att bygga upp en grund inom området, för att 
sedan ta vid med en mer djupgående litteraturstudie. När kunskapsbasen byggts upp görs en 
teoretisk formulering av forskningsproblemet (frågeställning ett) samt en empirisk utformning 
(operationalism) av forskningsproblemet (frågeställning två). Ett forskningsförslag utformas 
som får godkännas av handledare, Caverion samt examinator. Sedermera inleds 
forskningsdesignen, planeringen, av studien för att avgöra den uppsättning metoder som 
lämpar sig bäst för att besvara forskningsproblemet. Det är här som bland annat studiens slag 
definieras. Forskningsprocessen följs därefter av insamling av data och analys av data för att 
kunna börja besvara frågeställning två, det empiriska forskningsproblemet, och därefter 
frågeställning ett, det teoretiska forskningsproblemet. Avslutningsvis görs en jämförelse med 
befintlig forskning inom området för att till sist formulera studiens slutsats.  

2.2 Arbetsdesign 
Detta avsnitt beskriver arbetets forskningsdesign och är ett viktigt avsnitt för att granskaren 
skall finna meningsfulla upptäckter, jämförelser och slutsatser. Med andra ord är avsnittets 
huvudsyfte att undersöka hur forskningens frågeställningar skall besvaras. Enligt Blomqvist 
och Hallin (2015) kan forskningsdesign formuleras utifrån explanandum och explanans. 
Explanandum, det som ska förklaras, genererar en förståelse för problemet, medan 
explanans, det som används för att förklara, står för det empiriska materialet som samlats 
eller undersökts under forskningen. Denna studie förklarar renoveringsprocessen av offentliga 
byggnader i avsikt att energieffektivisera; explanandum. Studiens explanans däremot har 
byggts upp och reviderats över tiden och dess förståelse har utvecklats under studien. På så 
vis har studien genomgått en iterativ process där problematisering, syfte och forskningsfrågor 
uppdaterats kontinuerligt i hand med att nya explanans har funnits.  

Forskningsidén grundar sig i att det finns förbättringspotential för EPC-marknaden vilket på så 
vis skulle kunna ses som en hypotes, och således tala för att arbetet tillämpar en deduktiv 
metod. Men för att finna eventuella förbättringspunkter görs observationer och generella 
omdömen baserat på empiriska data - induktiv metod. Kombinationen av dessa två metoder 
samt utrymmet för nya oväntade upptäckter och förståelser gör att forskningsarbetet i 
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slutändan tillämpar en abduktiv metod. Eftersom syftet därmed har en analytisk design är 
studien genomförd med en kvalitativ metod.  

Då renovering av byggnader involverar flera olika skeden med olika aktörer är det relevant att 
undersöka detta i alla led. Detta görs genom intervjuer för att få en djupare förståelse inom 
forskningsområdet. Arbetet kan beskrivas som både beskrivande och korrelationell, eftersom 
litteraturstudien skildrar renoveringsprocessen i sin helhet. Det blir därmed en relation mellan 
flera olika granskade variabler och resulterar därför i en kombination av dessa två. Metoden 
illustreras i figur 2 nedan.  

 

 

2.2.1 Förstudie 
I studiens upptakt görs en omfattande förstudie för att få en bred förståelse för EPC-
marknaden, energieffektiva byggnader samt styrmedel och regelverk för att kunna utforma 
arbetets frågeställning. Förstudien består av en bred oordnad litteraturstudie inom uthålliga 
byggnader, uthålligt byggande samt renovering. Detta följs av tre  separata möten; ett med 
handledaren vid Caverion Sverige som besitter kunskap inom uthållig byggnadsrenovering, ett 
med handledarna vid KTH som har god kännedom om resurseffektiv, hållbar nyproduktion 
och slutligen ett med alla tre parter. Dessa möten formar studiens fastställda frågeställningar, 
såväl som de byggde upp förståelse för arbetets relevans.  

Sedermera genomförs en webutbildning, Energilyftet, som är en kostnadsfri webbaserad 
utbildning som riktar sig till de som arbetar med framtidens byggnader. Utbildningen är 
framtagen av EM i samarbete med bland andra Boverket och Sveriges Kommuner och 
Landsting och tillgodoser ingenjörer med kunskap och metoder inom energieffektivt 
byggande. Syftet med utbildningen är att se till så att yrkesgruppen ständigt ligger i framkant, 
eftersom utvecklingen inom lågenergibyggande går fort framåt  såväl som att regelverk och 
lagar kompletteras och förändras ständigt. Utöver den webbaserade delen består 
utbildningen av två ytterligare steg. Dels erbjuds seminarier runt om i landet för att ge 
möjlighet till diskussion och dialog kring området med andra kursdeltagare, och dels ett 
webbinarium där deltagarna tillåts ställa frågor till ämnesexperter. Bilaga G återger de olika 

Figur 2: Illustration av studiens metod 
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avsnitten för den webbaserade delen. Energilyftets alla tre delar utgjorde en väsentlig grund 
för förståelse för vikten av lågenergibyggande och var således betydelsefull för förstudien.  

2.2.2 Litteraturstudie 
Detta steg är viktigt i ett akademisk studie för att förstå vad som redan har gjorts inom 
området samt identifiera möjliga kunskapsgap, och med det kunna bidra med ny kunskap 
(Blomkvist och Hallin, 2015). Det är därför angeläget att utföra en kritisk granskning av det 
material som publicerats inom det intressanta forskningsområdet. För att bibehålla fokus på 
forskningsproblemet kommer endast relevant litteratur presenteras.    

Litteraturstudien består av omfattande granskning av rapporter, referat och artiklar som 
utgivits under den senaste femtonårsperioden, med absolut huvudvikt på det senaste sju 
åren. Initialt undersöktes litteratur inom ett mycket brett omfång för att få en god bas inom 
området, som exempelvis de grundläggande drivkrafterna för byggnadsrenovering. Relevant 
information delades upp i olika kategorier för att kunna besvara forskningens frågeställningar. 
Denna typ av tillvägagångssätt kallas tematisk analys (eng: thematic approach) (Blomkvist och 
Hallin, 2015)  

Relevant litteratur som beskriver befintlig kunskap och teorier hittades i akademiska artiklar 
och böcker. De akademiska artiklarna fanns främst genom att söka i olika databaser så som 
Google Scholar, ScienceDirect men även Kungliga Tekniska Högskolans egen sökmotor KTH 
Primo som endast är tillgängligt för KTH studenter. Vidare studerades äldre 
forskningspublikationer och examensarbeten för att få inspiration kring forskningsområde och 
nyttig litteratur. Dessa publikationer återfanns på DiVa portal (Digitala Vetenskapliga Arkivet) 
som är en sökmotor och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser. 
Väsentliga böcker hittades på Stockholms Stads Bibliotek genom att använda deras 
onlinebaserade sökmotor på hemsidan.  

De ord som användes var samma för onlinepublikationerna såväl som böcker, och var på både 
svenska och engelska. Sökord som användes frekvent, separat eller i kombination, för 
litteraturstudien var: 

Sve: ”hållbara byggnader”, ”uthålligt byggande”, ”uthålliga byggnader”, ”renovering”, ”epc”, 
”offentliga fastigheter”, ”energieffektivisering”, ”energiförbrukning”, ”miljömål”, ”klimatmål”, 
”lågenergibyggnader”, ”incitament för energieffektivisering”,  

Eng: ”sustainable buildings”, ”renovation”, ”environmental targets”, ”environmental goals”, 
“epc”, “energy efficiency” 

2.2.3 Insamling av primärdata 
För att få förståelse för vad det är som hindrar EPC-marknadens tilltagande samlades data in 
genom kvalitativa djupintervjuer som styrdes av en frågemall för att säkerställa att viktiga 
områden berörs. Samtliga intervjuer är semistrukturerat utformade och avser att försöka 
fånga respondentens egna upplevelser och personliga erfarenhet. Eftersom 
problemformuleringen är att söka de hinder som är i vägen för att realisera potentialen som 
finns ansågs semistrukturerade djupintervjuer att vara en lämplig datainsamlingsmetod. På så 
vis får respondenten möjlighet att redogöra sin bild av analysområdet. Intervjuernas ändamål 
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är att ge en så pass verklighetsförankrad bild som möjligt av EPC-marknaden, varför många 
olika parter har intervjuats. För att uppnå en engagerad intervjusituation präglad av tillit till 
intervjuaren har samtliga respondenter fått intervjusmallen skickat till sig via epost minst 24 
timmar innan intervjutillfället. Samtliga intervjuer har tidsbokats och de som inte har hållits 
över telefon har även plats förbestämts för att inte intervjusituationen skall påverkas av 
miljön. Resultatet av detta har blivit att intervjun har hållits på respondentens arbetsplats i 
samtliga fall. Innan intervjun har inletts har respondenten blivit tillfrågad om de godkänner att 
intervjun spelas in, vilket samtliga respondenter tillät. Under databearbetningen omvandlas 
den empiriska underökningen, intervjuerna, till tolkningsbar form genom transkribering. Detta 
möjliggjorde att intervjuerna kunde skickas till respondenten och godkännas av i efterhand. 
Detta för att minimera risken att någonting är feltolkat samt att det tillåter respondenten att 
komplettera om någonting viktigt skulle missats vid intervjutillfället.  

Intervju 

Efter att förstudien avslutats kunde en bild av de som var inblandade i ett EPC-projekt målas 
upp och intervjuerna kunde bokads. Totalt har 20 intervjuer genomförts. Fyra av dessa 
intervjuer har varit fysiska intervjuer på respondentens arbetsplats, 14 telefonintervjuer och 
två intervjuer med skriftliga svar per epost. Det kan anses vara ett högt antal intervjuer för att 
vara en kvalitativ studie, men med tanke på EPC-projektens storlek var samtliga intervjuer 
nödvändiga för att spegla marknaden. Alla intervjuer utom en har tidsbokats och tagit 30-90 
minuter och följt det uppställda frågeschemat. Den intervju som ej var tidsbokad var spontan 
och har ej transkriberats. Resterande intervjuer har transkriberats och finns arkiverade för 
sektionen för energiteknik. Åtta olika intervjumallar utformades för att vara lämpliga för de 
olika intervjuskategorierna (se bilaga G) men vissa frågor är återkommande i samtliga eller 
flertalet av mallarna. De övergripande fördefinierade teman som totalt sett formulerades 
beskrivs nedan. 

Bakgrund 

Samtliga intervjuer inleddes med frågor som var ämnade att ge en bild av den position som 
respondenten besitter på nuvarande plats och vad denne har för bakgrund med EPC för att få 
kännedom om vilken grund svaren bygger på. Utöver det ställdes tidsrelaterade frågor så som 
hur många år respondenten suttit på sin befintliga roll och hur många års erfarenhet av EPC 
som denne besitter. Från beställarsidan tar även sektionen reda på om det fanns några 
alternativa modeller och när/om projektet avbröts. För de intervjuerna med en unik inriktning 
återges även bakgrunden till det i detta stycke.  

Förberedelser 

Denna intervjuskategori är enbart ordnat för beställare, både till de som genomfört projekt 
och de som avbrutit. Stycket är ämnat att få en bild av stadiet innan projektstart; det vill säga 
hur projektet initierades, hur pass välkänt EPC var, beslutsfattande, upphandling och liknande.  

Mål och drivkrafter 

Detta avsnitt är riktat till att tydliggöra varför beställaren valt att genomföra ett EPC-projekt, 
vad de långsiktiga drivkrafterna är samt hur prioriterat de upplever att arbetet är i kommuner. 
Det är viktigt att tydliggöra drivkrafterna för att kunna jämföra dem bromsande faktorerna. 



13 
 

Svenska miljöinstitutet får motsvarande frågor vad gäller arbetet med Transparense (se 4.6 
Transparense). 

Strategi  

Intervjuerna som är riktade till entreprenörerna innehåller ett avsnitt om strategier för att få 
förståelse för hur man arbetar med EPC i dagsläget, eftersom det är relevant för att förstå 
marknadens stagnerande. Frågorna berör områden som kontaktväg, införsäljning och 
efterfrågan.  

Övergripande  

Denna del i intervjumallen berör punkter under genomförandet av EPC-projekt och skall 
återge var eventuella komplikationer kan ske, men även hur projektet har gått generellt. Här 
undersöks exempelvis om lagen om offentlig upphandling var ett hinder, hur lång tid 
projektet tog och vad de generella reaktionerna var genom projektet. Kort sagt omnämner 
stycket bitar innan, under och precis efter genomförandet a EPC-projekt för beställare, 
entreprenörer och upphandlingskonsulter. Kategorin finns dock även för de beställare som 
valt att inte gå vidare med EPC, och där betraktar man övergripande utifrån så långt som 
beställaren kom. För dessa tilläggs även frågor om hur det egna energieffektiviseringsarbetet 
gått efter avbrottet.  

Problem 

Detta avsnitt är viktig då den är starkt knuten till arbetets problemformulering. Dock är det 
vitalt att betona att avsnittet behandlar problem under och inte innan ett EPC-projekt, och 
bidrar därför indirekt till att reda ut svaret till den huvudsakliga problemformuleringen. Här 
ställs frågor om vilka svårigheter, komplikationer och hinder som påträffades under projektet. 

Avslut 

Här presenteras frågor enbart för den beställare som valt att avbryta sitt EPC-projekt. Till stor 
del är frågorna öppna så att respondenten får möjlighet att förklara fritt varför man avbröt 
samarbetet.  

Kundtillfredsställelse 

Eftersom kundnöjdhet är ett viktigt marknadsverktyg är det intressant att undersöka hur 
entreprenörerna arbetar kring detta. Avsnittet berör vilka fördelar och nackdelar en nöjd 
respektive missnöjd kund kan tänkas generera för marknaden och hur man arbetar med 
kundtillfredsställelse inom företaget.  

Fortsatt arbete 

Det är angeläget att få en bild av hur entreprenören ser på marknaden i framtiden och hur de 
anser att den kan komma att utvecklats eftersom det inte finns någon marknad utan dem. 
Med det angivet lyfts frågor om vad de anser skulle kunna förändras för att förbättra arbetet 
och i in tur öka efterfrågan.  

Transparense 

Det projekt som EU finansierade för att öka tillförlitligheten och transparensen på EPC-
marknaden genererade en så kallad EPC Code of Conduct varför det är relevant att fråga så 
många respondenter som möjligt om denna uppförandekod vara till nytta för dem. Eftersom 
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projektet även avsåg att höja kvalitetsnivån på EPC och i sin tur efterfrågan är det därför 
relevant att undersöka hur marknaden har upplevts de senast två åren sen koden togs fram. 
Svenska miljöinstitutet och Energieffektiviseringsföretagen (EEF) får mer djupgående frågor 
om projektet i sig och hur man har arbetat med uppföljning av det förväntade utfallet a 
projektet eftersom de är projektansvariga respektive förvaltare av Transparense. 

Styrmedel 

Detta stycke samlar de frågor om huruvida respondenten anser att det finns något politiskt 
styrmedel som skulle kunna vara lämpligt för EPC-marknaden, och det frågas specifikt vad 
uppfattningen om vita certifikat är.  får även frågor kring BBR. 

I denna kategori ställs även frågor som berör införandet av vita certifikat och vad utredningen 
kring detta har påvisat. Här ställs detaljerade frågor om utformning, konsekvenser, 
komplikationer och erfarenheter kring ett sådant införande för att få en uppfattning om vad 
det skulle innebära för EPC-marknaden.  

Spridning 

I denna del berörs frågor som kan komma att eka över marknaden framöver med ett antal 
olika anfallsvinklar. Entreprenörerna fick svara på hur de upplever att mognaden är i dagsläget 
samt hur de arbetar med marknadsföring av projekt. Utifrån ett beställarperspektiv handlar 
det om hur nöjd man är med det genomförda projektet, om man skulle rekommendera EPC 
samt hur välkänt man anser att affärsmodellen är. Vad gäller upphandlingskonsulterna 
riktades uppmärksamheten till vad de anser krävs för att få igång systematisk 
energieffektivisering likväl vad som bromsar utvecklingen eftersom deras bild av EPC-
marknaden är övergripande, samtidigt som de är starkt involverade. Myndigheter, 
forskningsinstitut och organisationer fick svara på frågor om marknadsföring, näringsliv, 
kunskapsspridning och införande av vita certifikat beträffande spridning av EPC.  

Trender 

Kategorin trender är till för att få en inblick i vart experterna anser att marknaden är på väg. 

Urval av respondenter 
Respondenterna valdes utifrån den bild som erhölls av EPC-marknaden efter litteraturstudien 
genomförts för att försöka täcka så stora delar av marknaden som möjligt. Efter att de tre 
marknadsledande EPC-företagen hade definierats valdes en person per företag ut för att 
förklara EPC-marknaden ur ett leverantörsperspektiv, respondentkategori Entreprenörer. För 
varje företag kontaktades en beställare som valt att avbryta EPC-projektet för att få förståelse 
för vilka motgångar som fanns under den tiden som ett samarbete fortfor. Dessa hamnar 
under kategorin Beställare: avbrutet. I avsikt att kunna analysera dessa svar fullt ut krävs en 
motpol, varför beställare som fullföljt EPC-projekt kontaktades; Beställare: genomfört. För att 
inte göra studien allt fört omfattade men för att ändå möjliggöra att urskilja skillnader valdes 
därför två beställare per företag ut som genomfört et EPC-projekt. Skillnaden i antalet 
respondenter i dessa två sistnämnda kategorier motiveras av att det inte existerar så många 
avbrutna EPC-projekt i dagsläget. Eftersom denna studie är avgränsad till EPC-projekt 
genomförda mot offentlig verksamhet var det även relevant att ta med 
upphandlingskonsulternas bild av marknaden, då de är verksamma som en förmedlare mellan 
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beställare och leverantör. Tre av de mest erfarna upphandlingskonsulterna intervjuades för 
denna studie och hamnar under kategorin Upphandlingskonsulter. Ingen av dessa tre 
konsulter är direkt kopplande eller bundna till någon av de intervjuade beställarna eller 
entreprenörerna, utan fungerar som representanter för en övergripande bild av EPC ur ett 
konsultperspektiv. Utöver det är det relevant att ta in ett antal områdesexperter. Dessa 
intervjuer hamnar under kategorin Övrigt och innefattar fem respondenter. Tre av dessa 
respondenter svarar för hur de upplever EPC-marknaden, medan de övriga två är specifikt 
kunniga kring ett område vardera; projektet Transparense och styrmedlet Vita certifikat. 
Respondenterna i denna kategori förespråkar inte EPC specifikt utan arbetar med bland annat 
energieffektivisering och energitjänster och har därför erfarenhet av EPC. Nedan tabelleras en 
sammanfattning av de intervjuade respondenterna, och en mer detaljerad specifikation 
återfinns i bilaga G. Figur 3 speglar hur nära respondenterna är EPCs kärna. 

Tabell 1: Intervjuskategorier  
 Företag 
Entreprenörer Caverion 

Siemens 

Schneider Electric 

  
Beställare: genomfört 
 
 
 
 

Eskilstuna kommunfastigheter AB  

Herrljunga kommun 

Kirunabostäder 

Ludvika kommun 

Mora kommun 

Motala kommun 

  
Beställare: avbrutet Eskilstuna kommun 

Falköping kommun 

Stockholm kommun 

  

Upphandlingskonsulter ESM AB  

Mersam AB 

Scandinavian Purchasing group AB 

  
Övrigt Energieffektiviseringsföretaget  

Energimyndigheten 

Energimyndigheten (specialområde vita certifikat) 

Kommunpolitiker  

Svenska Miljöinstitutet IVL (specialområde Transparense) 
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2.2.4 Analys av data 
Intervjuerna i denna studie har evaluerats genom tematisk analys för att kunna identifiera 
olika huvudområden. Materialet har därför sammanfattats och skalats ned till återkommande 
synpunkter som relaterar till forskningsfrågan. Därefter har materialet strukturerats och 
organiserats för att förmå att finna mönster.  

Intervjuer 

Tematisk analys inled med att dela upp materialet i olika kategorier varför samtliga 
transkriberade intervjuer granskades noggrant och relevant data valdes ut för att verifiera den 
avslutande slutsatsen. De utvalda rådata placerades under dem fördefinierade temana och 
eventuella mönster definierades; omstrukturering av data. Följaktligen analyserades varje 
kategori individuellt för att kunna avgöra vad varje kategori skulle innehålla och hur det skulle 
presenteras. Därefter reducerades data med hänsyn till vad varje kategoris innehåll (Blomkvist 
och Hallin, 2015). Den reducerade data analyserades ytterligare och jämfördes med 
resterande intervjumaterial för att kunna komplettera eller motsäga data från olika intervjuer. 
Likheter och olikheter kunde lyftas fram och slutsatser kunde dras för att omsider besvara 
forskningsfrågan. Under hela analysprocessen togs det ständigt hänsyn till huruvida de 
utvalda fakta var relevant för studiens syfte. Slutsatserna kunde därmed verifieras med hjälp 
av dessa reducerade data och styrkt av det presenterade resultatet.  

2.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Detta stycke syftar till att presentera och argumentera för trovärdigheten av 
undersökningsresultatet. Det är mycket viktigt att ha stor tillförlitlighet och validitet på 
forskningen för att garantera hög kvalitét. I kvalitativ forskning definieras generaliserbarheten 
av författaren. Detta diskuteras nedan.  

Figur 3: En illustration av intervjusrespondenterna. Bilden representerar hur nära de olika respondenterna är 

EPCs kärna. 
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2.3.1 Reliabilitet 
Enligt Collis and Hussey (2014) syftar reliabilitet till studiens reproduktionsförmåga och 
innebär således huruvida samma resultat skulle genereras om studien genomfördes igen. 
Denna studies reliabilitet kan ses som hög och kan därför enkelt repeteras. En omfattande 
litteraturstudie ligger till grund för detta och källorna är tydligt presenterade i bibliografin. 
Utöver det har ett brett spann av författare använts och uteslutande av hög nivå. Det är 
därmed möjligt att upprepa studien och uppnå snarlikt resultat. Dock är det viktigt att notera 
att forskare kan tolka litteraturen olika vilket påverkar empirisk fakta. Därför har 
litteraturstudien strävat efter att vara objektiv. Eftersom studies problemformulering har 
nyckelordet marknad som är en synnerligen varierande parameter är det dessutom centralt 
att beakta aktualiteten av denna vid en eventuell efterbildning. En smärre nackdel när det 
kommer till reliabiliteten för denna studie är att genomförandet är gjort av endast en forskare 
och inte i ett team. Trots nyligen nämna punkter anses denna studie ha mycket hög 
reliabilitet.  

Intervjumallen återfinns i bilaga G för att möjliggöra att vidareutveckla forskningsfrågan 
ytterligare eller för att upprepa studien. Då intervjuerna är utförda på ett semi-strukturerat 
vis och tillåter respondenten att ge ett mer flexibelt svar styrt efter personliga åsikter eller 
erfarenheter kan reliabiliteten anses som något försvagad. Likväl kan respondenten välja att 
formulera ett svar som kanske inte svarar på den faktiska sakfrågan. Eftersom intervjuerna 
har just denna struktur finns det utrymme för följdfrågor som kan komma att variera 
beroende på respondentens svar. Dock har den största delen av intervjuerna hållit sig till 
intervjusmallen helt och hållet. Omsider kan ett återskapande av studien generera helt andra 
följdfrågor och på så vis ett annat resultat. För att bibehålla så hög reliabilitet som möjligt 
finns intervjumallen ergo presenterad i bilaga G och följdfrågorna finns sedermera 
presenterade i transkriberingen.  

Eftersom de intervjuade inte är anonyma i denna studie går det givetvis att upprepa 
intervjuerna förutsatt att respondenterna är villiga att ställa upp igen. Detta gör att 
reliabiliteten stärks. Men det är även vitalt att påpeka att det faktum att de inte är anonyma i 
sin tur kan påverka hur de väljer att svara, med avseende på position och roll på arbetsplats 
exempelvis. Det kan heller aldrig garanteras hundraprocentig hederlighet i svaren eller 
förståelse i frågan. Vad som ytterligare skulle kunna reducera reliabiliteten i studien är att 
intervjupersonerna inte är de mest passande respondenterna på grund av att de inte har den 
kunskap som krävs. För att undvika detta i största möjliga mån har flera personer inom varje 
kategori intervjuas i de flesta fall. När man analyserar data är det emellertid viktigt att se på 
materialet som tillförd kunskap snarare än sanning, och för att stärka reliabiliteten i dessa har 
liknande svar från olika respondenter eftersökts (Blomkvist and Hallin, 2015).  

2.3.2 Validitet 
Validitet beskriver till vilken grad forskaren mäter det som är avsett att mäta. Eftersom syftet 
med studien är att definiera hinder med EPC-marknaden är det viktigt att urvalet av 
entreprenörer är tillräckligt för att kunna spegla verkligheten. De företag som har intervjuats 
representerar majoriteten av EPC-marknaden och ses därför som tillräckligt för att företräda 
industrin. Intervjufrågorna formades för att besvara studien frågeställning, vilket 
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litteraturstudien också bekräftar. I litteraturstudien har nästan uteslutande material med 
originalförfattaren undersökts som dessutom har varit expertgranskad för att ge ett så 
opartisk resultat som möjligt.  

Litteraturstudien visade på att man i många fall använt samma forskningsmetod som denna 
studie vilket i sig ökar validiteten. Att vända sig till beställare respektive entreprenör är de 
som bäst kan svara på varför marknaden ser ut som den gör. Några av de intervjuade 
personerna är även författare till vissa litterära källorna vilket stärker både validiteten av 
källan samt intervjuerna. Av samma anledning stärks även valet av intervjupersoner eftersom 
det bekräftar respondentens kunskap inom området.  

Vad gäller entreprenörerna är det olämpligt att dra slutsatser om hela företaget baserat på en 
intervju med en anställd. Eftersom intervjuerna är semistrukturerade tillåts mer generella svar 
och ger möjlighet till känslor och ståndpunkter snarare än företagets ställningstagande. I 
dessa fall har respondenten stort inflytande på svaren och det kan komma att divergera från 
företaget som denne representerar. Detta sänker validiteten på studien. På så vis hade det 
unnat vara lämpligare att intervjua flera personer med samma roll på varje företag, men 
dessvärre är marknaden för liten för att flera sådana positioner skall behövas. Däremot har ju 
intervjuerna transkriberats, granskats och godkänts viket åtminstone minimerar risken att 
eventuella känslor styrda av impulser sätter prägel på svaren. Sedermera har irrelevant fakta 
sorterats bort. Föregångna argument kan också appliceras på de beställare som intervjuats, 
men med skillnaden att dessa inte lika starkt talar för hela kommunen på samma sätt som 
entreprenörerna gör för företagen, utan utgår mer från det projekt som genomförts.  

Vidare arbetar de entreprenörer som intervjuats på stora internationella företag vilket skulle 
kunna medföra att kulturella influenser från andra länder påverkar intervjuns resultat och i sin 
tur validiteten. Men eftersom intervjuerna enbart genomförts på anställda belägna i Sverige 
och eftersom deras arbete inte direkt berörs av det internationella arbetet kan detta ses som 
försumbart utifrån ett validitetsperspektiv.  

Eftersom EPC-projekt är otroligt omfattande projekt är det många olika typer av människor 
med olika bakgrund, kunskap, och erfarenheter inblandade. Det går inte att komma ifrån att 
intervjupersonerna svarar från sin synvinkel och att bilden av problemområdet kan bedömas 
olika. För att öka validiteten hade antalet intervjuer kunnat utökas genom att ända sig till flera 
olika roller hos både entreprenör och beställare. Emellertid anses antalet genomförda 
intervjuerna som skäliga för att uppnå tillräckligt god validitet. En utökning av intervjuer skulle 
hamna utanför arbetets ramar och lämnas till ytterligare forskning.  

2.3.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet är möjligheten att utvidga forskningsresultaten till andra fall eller 
inställningar (Collis and Hussey, 2014). Som nämnts ovan genomfördes 20 intervjuer under 
forskningsprocessen och syftet var att få en djup förståelse för vad det är som hindrar EPC-
marknadens tillväxt. Av de som är direkt inblandade i EPC-projekt genomfördes totalt 3 
intervjuer på entreprenörer, 6 intervjuer på beställare, 3 intervjuer på beställare som avbrutit 
projektet samt 3 upphandlingskonsulter. Beträffande intervjuerna som utfördes på 
entreprenörerna avses det vara tillräckligt eftersom det främst är dem som sysslar med den 
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här typen av EPC-projekt. Man kan tänka sig att det skulle vara av värde att prata med de 
mindre entreprenörerna som säljer EPC-projekt av annan karaktär, men för denna studie 
beslutades det att det enbart skulle vara förvirrande med avseende på definitionen av EPC. 
Under intervjuprocessen med de beställare som genomfört EPC upptäcktes det att endast en 
liten del ny fakta adderades under de sista av dessa sex intervjuer, och anses därför som 
tillräckligt. Hade man inte bedömt det som en bra balans att intervjua två beställare per 
entreprenör hade man kunnat tänka sig att något färre intervjuer inom denna kategori hade 
varit jämbördigt. Beträffande det intervjuer som hölls med de beställare som avbrutit 
projektet skulle studien troligen kunnat gagnas av ett större antal intervjupersoner, men det 
är tvivelaktigt om den Svenska EPC-marknaden kan förete fler sådana exempel. Gällande de 
tre intervjuer som hölls med upphandlingskonsulterna är det värt att nämna att just dessa tre 
personer spelade extra stor roll eftersom samtliga varit aktiva på marknaden sedan dess 
begynnelse i början på millennieskiftet och har en rättvis bild av hur marknaden utvecklats. 
Upphandlingskonsulter med mindre erfarenhet bör värjas med aktsamhet. 

Då EPC-projekt i offentlig sektor berör samhällsfrågor och politik var det viktigt att tala med 
myndigheter, forskningsinstitut och politiker. De två personer som intervjuats från EM anses 
som tillräckligt då det är svårt att hitta personer med rätt kompetens inom forskningsfrågan. 
Detsamma gäller Svenska Miljöinstitutet och . Av de 20 intervjuer som genomfördes 
fullföljdes en dialog med en politiker. Forskningsstudien hade säkerligen gynnats av att fler 
politiker intervjuats eftersom de i allra högsta grad är involverade i både beslutsfattande och 
genomförande av stora byggnadsprojekt i kommuner och landsting. Dock var det just denna 
dialog som var spontan och har därför inte transkriberats, vilket visar på den ringa 
möjligheten att komma i kontakt med politiker.  

2.4 Etik 
Vetenskapliga studier måste hantera etiska regler på nationell nivå. I Sverige har Sveriges 
Forskningsråd fastställt fyra krav som alla vetenskapliga studier måste möta. Dessa fyra 
kriterier är informationskravet, samtyckskravet, konfidentialitetskravet och kravet om god 
användning (Blomkvist och Hallin, 2015). Alla dessa fyra krav har tagits hänsyn till under 
studien. Under genomförandet av intervjuerna har alla etiska aspekter beaktats för att 
tillförsäkra ansvarsfull forskning. Intervjuerna utfördes på ett sådant sätt att uppkomsten av 
falsk information och felaktig framställd fakta förebyggs, i avsikt att respektera 
respondenternas integritet. Samtliga respondenter fick information om forskningen syfte 
innan intervjutillfället, blev tillfrågade om intervjun fick spelas in samt godkände att 
materialet studerades. Den iterativa processen kring forskningsfrågan har inte påverkat 
intervjumaterialet och därför har inter respondenterna involverats i det förloppet.  

De transkriberade intervjuerna är inte presenterade i bilagan men forskaren garantera att de 
inte används i annat syfte. Generellt är det forskarens främsta intention att vara aktsam med 
materialet och bevara det från att användas kommersiellt eller i andra icke-vetenskapliga 
ändamål.  
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Av den orsaken att forskningsstudien har genomförts med stöttning och handledning från ett 
företag måste deras sekretesskrav respekteras. Den information som tillhandahållits från 
företaget har inte påverkat resultatet av denna studie, utan bara fungerat kunskapsbyggande 
och vägledande då det är essentiellt att studien är opartisk. Eftersom allt material som 
studiens resultat grundar sig i kan presenteras i rapporten kan således forskningsstudien ses 
som fullt transparent.  

Inga resultat i denna studie föreslår att en viss befintlig roll på vare sig Caverion eller på 
kommuner i Sverige skall avfärdas. Utan eftersom målet med studien är att främja EPC-
marknaden och dess tillväxt föreslår den snarare nya arbetsmöjligheter både hos företag och 
inom kommuner. Av samma anledning ses det inte speciellt troligt att studien skulle kunna 
skada företaget eller respondenterna.  
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3. Dagens fastigheter 
Stycket som följer nedan beskriver tydligt det objekt som EPC appliceras på för att klargöra 

vilka incitament det finns att arbeta med fastigheter som analysobjekt överhuvudtaget. Följt 

av detta definieras byggprocessens innebörd för att förstå vilka förändringar en fastighet 

genomgår under ett energieffektiviseringsprojekt, men även vad som krävs för en sådan 

klassificering skall uppnås och vad som påverkar processen. 

Oavsett vilken typ av byggnad som står under produktion ser byggnadsprocessen i princip 
likadan ut, med förvaltningsskedet som avslutande steg. Eftersom detta steg utgör mer än 90 
procent av en byggnads livslängd är det tydligt att förvaltningen bör ske med målsättning att 
uppnå optimal drift (Energilyftet, Del 3).  

EM beställargrupp för lokaler, BELOK, beskriver i sin rapport Definition av lokalbyggnaders 

energiprestanda - ett förslag från Belok från 2015 att det är många aspekter som bör beaktas 
för en hållbar systemutformning vid uppförandet av en byggnad. Därför har de tagit fram en 
prioriteringsordning, den så kallade energitriangeln, som man skall förhålla sig till vid 
uppförandet av byggnader för att garantera att energibehovet blir lågt. Energitriangeln är 
uppbyggd av följande tre steg och skall efterföljas i presenterad ordning: 

1. Minimera energiförluster - Börja med ett välisolerat och tätt klimatskal med få köldbryggor 

som möjliggör att energiförluster minimeras, dvs. att byggnadens energibehov blir lågt 

2. Tillgodose energibehovet effektivt - Förse byggnaden med mycket energieffektiva 

installationer, dvs. att byggnadens energibehov kan förses effektivt med en låg 

energianvändning 

3. Använd hållbara energikällor - Se till att den energi som byggnaden kommer att behöva kan 

förses med energikällor som har så låg miljöbelastning som möjligt. 

Det primära är alltså att det tillgodosedda energibehovet i en byggnad skall vara så lågt som 
möjligt, följt av att den miljöpåverkan från den energianvändning som byggnaden ändå har 
blir liten ur ett samhällsperspektiv. Belok menar att genom att byggregler utformas på ett vis 
som styr mot den första prioriteringen följs resterande samhällsmål därefter. Exempel på 
åtgärder inom första prioriteringskategorin är att säkerställa att byggnaders värme- och 
kylbehov är lågt under dess driftfas genom att utforma klimatskal av god kvalitet (BELOK, 
2015). 

3.1 Fastighetsrenovering 
Eftersom mer än 90 procent av de byggnader som vi har idag kommer att finnas kvar år 2050 
är den enda lösningen för att nå energimålen att energieffektivisera just dessa (Energilyftet, 
Del 1). Denna effektivisering kan man uppnå genom att förbättra klimatskalet så att 
byggnaden blir tätare. Dock medför en tätare fastighet högre krav på ventilation, vilket också 
som bekant medför värmeförluster. För att undvika att det ska ske stora värmeförluster via 
ventilationen istället är det viktigt att man installerar ett ventilationssystem med god 
värmeåtervinning. Byggprocessen omfattar hela den process som krävs för att skapa och 
förvalta byggnader och anläggningar. Oavsett vilken typ av byggnad som skall produceras eller 
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renoveras ser byggprocessens olika faser i princip likadana ut. För att ett projekt om 
energieffektivt byggande skall kunna genomföras krävs det att man har kvalitetssäkring 
genom hela byggprocessen och det är viktigt att energifrågan hålls ihop hela vägen eftersom 
en energieffektiv byggnad inte blir bättre än sin svagaste länk. Byggprocessen påverkas inte 
bara av beställarens krav utan även BBR, Plan och Bygglagen och av samhällets politiska 
beslut. Nedanstående avsnitt beskriver byggprocessens olika delar i den ordning de utförs.  

Program och utredning 

Byggprocessen inleds med detta steg där beställaren fastställer sina mål och krav utifrån den 
verksamhet som byggnaden avser. Övergripande lösningar tas fram som sedan utvecklas och 
specificeras i programhandlingarna tillsammans med önskvärda energimål, inneklimat, 
funktioner och energiprestanda. Eftersom det är här projektets grund byggs upp är det 
mycket viktigt att utredningen görs med stor noggrannhet och att konsekvenserna av olika 
funktionskrav och systemval klarläggs och beräknas innan entreprenadupphandlingen. Det är 
tillika i projektstarten som kostnaden för eventuella kravändringar på prestanda och 
systemlösningar är som lägst. Därefter ökar kostnaden nästintill exponentiellt, och vid 
projektets slut är kostnaden oerhört hög och desslikes påverkan mycket låg.  

Projektering 

Det första som görs i projekteringsskedet är att kartlägga och beskriva en byggnads system 
och utformning för att skapa så kallade systemhandlingar. I dessa handlingar värderas även 
alternativa system för utformningar av arkitektur, teknik och konstruktion. Detta inledande 
steg i projekteringen kallas systemprojektering och det är i här som projektets resurs- och 
tidsplan upprättas såväl som genomförande av energiberäkningar och energitekniska 
funktionskrav. Detta stäms av mot PBL.  

Systemprojekteringen följs upp med detaljprojektering där funktion, konstruktion, system och 
dimensionering redovisas noggrant och ingående. Även produktval, fabrikat och 
systemlösningar skall redovisas med detaljerad kravspecifikation för funktion, egenskaper och 
prestanda. Om fabrikatet inte påverkar energiprestandan krävs inte specificering av denna i 
detaljprojekteringen. Om beställaren är en offentlig aktör är det viktigt att entreprenören skall 
kunna välja den produkt som bäst passar funktionskraven. Därför presenteras ofta ett 
exempel på en produkt följt av ”eller likvärdig” i detaljprojekteringen. De projekterade 
energitekniska funktionskraven som sattes i systemprojekteringen uppdateras och revideras 
här för mer precist resultat. Slutligen tar man fram en mätplan för hur provning och 
funktionskontroll skall utföras, som även innehåller hur man följer upp de ställda 
energikraven och var de skall mätas. Genom att skriva in dressa mätpunkter kan man intyga 
prestanda på delsystem och komponenter.  

Produktion 

Baserat på de bygghandlingar som formulerats under detaljprojekteringen uppförs 
byggnaden, och det är även här oerhört viktigt att produktion och installation görs med stor 
noggrannhet så att ställda energikrav uppnås. Regelbundna kontroller av delsystem och 
egenprovningar är väsentliga delar i produktionen för att säkerställa att god nivå hålls. Tillika 
genomförs injustering, intrimning och funktionsåtgärder för att trygga att avtalade 
kravspecifikationer är uppfyllda i produktionens slut. Det är med all tydlighet därför mycket 
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viktigt att det är god samordning genom hela produktionsledet för att nå beräknad 
energiprestanda. Samordningsansvaret varierar dock beroende på vilken entreprenadform 
som valts.  

Driftsättning 

Även under driftsättningen är samordnade provningar och funktionskontroller essentiella för 
att verifiera byggnadens och systemets prestanda och funktion. Dessa provningar görs med 
hjälp av givare och mätsystem och genomföras ungefär en månad innan slutbesiktning. Här 
undersöks även samverkan mellan olika system och konstruktioner i byggnadsbeståndet. 
Förutom att kontrakt, ritningar och övriga överenskommelser kontrolleras i påföljande 
slutbesiktning genomförs även kontroll av självaste mätsystemets funktioner i detta steg. 
Efter slutbesiktningen fullbordas idrifttagningen, som är en mycket viktig del i 
överlämningsskedet för hållbart byggande. När det gäller lågenergibyggnader krävs 
grundläggande fokus på funktioner i byggnaden som är kopplade till god innemiljö och 
energiprestanda när idrifttagningen genomförs, för att säkerställa att byggnaden i slutändan 
verkligen uppnår kraven för certifieringen.  

Drift oh uppföljning 

Som ett avslut på idriftsättningen finjusteras alla regelfunktioner, tider och liknande 
nödvändiga parametrar för att optimera totala driften. Innan garantiperioden går ut gör man 
även en kontroll vid olika uteklimat; så kallade vinter- och sommarfallsprov. Som ett avslut på 
garantiperioden görs en garantibesiktning och energitekniska funktionskrav uppdateras om 
nödvändigt. Likväl revideras energiberäkningarna om så krävs. Grundat på mätningar gjorda 
under garantiperioden definieras omsider byggnadens energiprestanda. I bästa möjliga mån 
bör erfarenheter från hela byggprocessen samlas in och dokumenteras för att optimera 
kunskapsöverföringen och minimera förvillelserna till kommande projekt.  

Förvaltning 

När byggnaden är färdigkonstruerad och garantibesiktigad börjar den del av processen som 
utgör mer än 90 procent av en byggnads livslängd; nämligen förvaltningsskedet. Det är 
således lätt att förstå att förvaltning bör ske med målsättning att uppnå optimal drift för att 
arbetet under byggprocessen skall vara lönande. Eftersom uteklimat, inneklimat, brukare och 
ändamål kan förändras över tid krävs regelbunden kontroll och uppföljning av byggnadens 
energiprestanda för att kontinuerligt säkerställa att målsättningarna som formulerades under 
projekteringsfasen nås (Energilyftet, Del 3).  
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4. Energy Performance Contracting 
Detta avsnitt definierar vad som avses med avtal om energiprestanda eller EPC i just denna 

studie. Då det förekommer att begreppet EPC används för snarliknande energitjänster är det 

ytterst viktigt att klargöra för läsaren exakt vad man menar med EPC i detta forskningsprojekt. 

Nedan beskrivs även vad som menas med energitjänster eftersom det verkar tvärsektoriellt 

och kan vara komplext att urskilja.  

4.1 Energitjänster 
EM strävar efter att ha en bred definition av begreppet energitjänster, men med tydlig 
gränsdragning mellan olika kategorier. Viktigt är att de tjänster som innefattas skall främja 
marknaden samt framväxt av nya affärsmodeller. I grunden bygger energitjänster på ett avtal 
mellan minst två olika parter som indirekt eller direkt leder till energieffektivisering eller 
hushållning av energianvändningen. Detta kan ske på en rad olika vis, och för att särlägga 
detta har EM delat upp det i fyra huvudkategorier som presenteras i tabell 2 
(Energimyndigheten, 2015c). Dessa kan i sin tur delas in i ytterligare två kategorier utifrån om 
energieffektivisering åstadkommes direkt eller indirekt. Indirekta energitjänster är när kunden 
får förslag på energieffektiviseringsåtgärder såsom energirådgivning, utbildning om minskad 
energianvändning, energistatistik eller energideklarationer till exempel. Emellertid är det upp 
till kunden om dessa skall genomföras. Direkta energitjänster däremot är allt från enstaka 
åtgärder till komplexa avtal, och kan därför vara både långsiktiga eller kortsiktiga åtgärder 
(Energimyndigheten, 2013). 

Tabell 2: Energitjänster per kategori 
Information - Energirådgivning 

- Leverans av energistatistik 
- Utbildning 

Indirekta 

Analys - Energikartläggning  med förslag på åtgärder Indirekta 
Åtgärder - Utbyte av utrustning/produkter 

- Organisatoriska åtgärder, ex. nya rutiner 
Direkta 

Avtal - Kontraktsmässiga kopplingar till energi-
användningen 
- Leverans av både information, analyser och 
åtgärder 
- Lämnar bindande besparingsgaranti 

Indirekta och direkta 

 

Sveriges riksdag definierar avtal om energiprestanda i Förordningen (2009:893) om 
energieffektiva åtgärder för myndigheter som ”ett avtal mellan mottagaren och leverantören 

om en åtgärd för förbättrad energieffektivitet där investeringarna i dessa åtgärder betalas i 

förhållande till en avtalad nivå av förbättrad energieffektivitet” (Sverige Riksdag, 2009) ”Avtal 
om energiprestanda” har därför kommit att bli ett samlingsnamn för flera 
energieffektiviseringstjänster såsom energistatistik, energikartläggning, inköp av produkter 
samt genomförande av åtgärder och enligt EEF innebär det att hela projektet genomförs av 
en och samma leverantör. Beträffande upphandling av ”Avtal om energiprestanda” rör det 
projekt som sker som totalentreprenad och om har en kopplad prestanda- och 
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besparingsgaranti. I dagsläget finns det ett antal leverantörer som erbjuder den här typen av 
energieffektiviseringstjänster (Energieffektiviseringsföretagen, n.d). 

Det är inte ovanligt att energitjänster ofta tolkas som synonymt med EPC. Det är därför viktigt 
att understryka att EPC är en typ av energitjänst som marknaden erbjuder, och med det inte 
den enda typen av energitjänst (Energimyndigheten, 2013). På samma sätt är EPC heller inte 
den enda typen av avtal om energiprestanda, utan är inkluderat i begreppsklassen. Däremot 
kan man säga att EPC är ett energitjänsteprojekt med avtal om energiprestanda (garanterad 
besparing). Internationellt använder man begreppet Energy Service Company, ESCO, som 
bland annat innefattar EPC-projekt, men i Danmark används ESCO-projekt som synonym 
beteckning för EPC-projekt (Siemens, 2015). 

4.2 Energy Performance Contracting 
EPC är en alternativ affärsmodell och upphandlingsmetod där man investerar i att 
energieffektivisera fastigheter finansierat av framtida energibesparingar, som en 
energitjänsteleverantör tar på sig att garantera. Modellen går ut på att ett kontrakt skrivs 
mellan entreprenör och fastighetsägare om att renovera och modernisera de tekniska 
installationerna och garantin skrivs under. Det är alltså entreprenören som ansvarar för 
projektledning, genomförande, slutresultat och besparingsgarantier. En viktig del i detta är att 
det tydligt skall framgå i avtalen att de strävar efter att leda till just energieffektivisering samt 
till vilken grad. Entreprenören får sedan en ersättning relaterad till besparingen som uppnås. 
Det kan hända att besparingen blir större än den garanterade energibesparingen och man 
skall därför avtala om detta innan. I så fall sker vinstdelningen mellan  beställare och 
entreprenör. I avtalet skrivs det även under på att om besparingen skulle bli lägre än vad som 
är garanterat står entreprenören återbetalningsskyldig till beställaren. Dock tillfaller de 
energibesparingar som sker efter kontraktstiden helt beställaren (U.F.O.S, 2013). 

Ett EPC-projektet som sådant består av tre huvudfaser; Analys, Utförande och Uppföljning. 
Olika leverantörer kan dock ha olika benämning på dessa tre faser, men innebörden är 
densamma. I vissa fall pratar man även om fas noll, vilket innebär det arbete som genomförs 
innan fas ett såsom exempelvis mål, syfte, organisation- och intresseanalys. Det är med anda 
ord i fas noll som projektbeställningen tas emot och man förbereder föruppstart. Vissa 
beställare väljer att ta stöd från en konsult beträffande förutsättningarna att genomföra ett 
EPC-projekt för just deras verksamhet. Dessa konsulter kallas ofta för Upphandlingskonsulter 
(eller beställarstöd) och fungerar därav även som stöd i den formella upphandlingsbiten som 
kommer efter beslut. År 2015 uppskattades det finnas ca 5-6 upphandlingskonsulter i Sverige, 
varav två är aktiva (Manuel Swärd, Mersam, Magnus Klahr, WSP) (Nordic Council of Ministers, 
2015). Efter fas noll inleds fast ett, analysfasen, där entreprenören tillsammans med 
beställaren analyserar och inventerar nuläget för att sedan ta fram förslag på 
energieffektiviserande åtgärder. Här ges en bild av fastighetsbeståndet, drift, 
energieffektiviseringsåtgärder, besparingar och eventuella utbildnings behov för 
driftpersonalen. Beställaren beslutar sedan vilka åtgärder som skall vidtas, entreprenören 
redovisar garanterade besparingar och avtalet skrivs under. Det är vanligt att det finns 
möjlighet för beställaren att avsluta projektet efter denna fas om entreprenören inte möter 
de målsättningar och krav som sätts. Utförandesfasen, fas två, har att göra med 



27 
 

projektgenomförande där entreprenören genomför de underskrivna åtgärderna som en 
totalentreprenad om beställaren vill fortsätta arbetet. Här sker de fysiska installationerna som 
skall leda till energibesparingen och det är därför här som de stora investeringskostnaderna 
uppstår. EPC-projekt kan bekostas med eller utan extern finansiering, men det allra vanligaste 
är att fastighetsägaren står för kapitalkostnaden. Under uppföljningsfasen, fas tre, följer man 
upp besparingar såväl som prestanda kontinuerligt under en tid och den faktiska 
energibesparingen mäts. Här ingår även projektoptimering och eventuell projektförbättring. 
Entreprenören ansvarar för att besparingsnivån i byggnaderna håller den nivå som man tagit 
fram och garanterat i analysfasen (U.F.O.S, 2011).  

Även om EPC-projekt i många fall ses hållbarhetsprojekt är de, med tanke på just 
besparingsgarantin, även lätt att motivera rent företagsekonomisk. 2015 beräknades det att 
den totala energianvändningen i Sverige kostade brukarna 150-200 miljarder kronor per år 
(BELOK, 2015) I U.F.O.S rapport om Energy Performance Contracting har de nio intervjuade 
fastighetsägarna i genomsnitt minskat kostnaderna i sin verksamhet med 10 kr/kvm. Ser man 
på en kommun med 40 000 invånare innebär detta en besparing på 2 miljoner kronor per år 
från EPC-projektets genomförande (U.F.O.S, 2007). Siemens har beräknat i sin rapport EPC i 

kommunernas energiarbete att den svenska medelkommunen på 33.000 invånare kan uppnå 
en energibesparing på 10 GWh per år med hjälp av ett EPC-projekt (Siemens, 2015). Under en 
tioårsperiod är detta ekvivalent med minskade kostnader på 60 miljoner kronor samt 
minskade koldioxidutsläpp med 20.000 ton. Om man istället tittar på om Sveriges samtliga 
290 kommuner skulle genomföra ett EPC-projekt har det uppskattats att det finns en total 
energibesparingspotential på 31 TWh (31.000 GWt) de kommande 10 åren vilket skulle 
innebära en nettominskning av energikostnader (minskade energiinköp minus åtgärdernas 
kapitalkostnader) med cirka 18 miljarder kronor och cirka 6 miljoner ton minskade 
koldioxidutsläpp (Siemens, 2015). Under de 8 år som gått mellan just dessa två 
undersökningar har alltså den uppskattade energibesparingen ökat med 300 procent, vilket 
visar på hur kraftfull teknikutvecklingen är samt vilken otrolig potential som finns inom 
sektorn.  

4.2.1 Den svenska EPC-marknaden 
Den svenska EPC-marknaden inleddes 1998 men tog inte fart förr än årsskiftet 2003/2004. 
Precis som alla affärsmodeller har EPC-modellen utvecklats i takt med att marknaden mognat 
och projekten såg därför lite annorlunda ut vid denna tidpunkt. Då var det mycket fokus på 
tekniska lösningar och betydligt kortare återbetalningstider, ca 7-9 år, och EPC-konsulterna 
hade ofta färdiga dokument och strukturer på projektgenomförandet. Detta gjorde att många 
projekt i stort sett blev identiska, trots att kunderna såg mycket olika ut. De färdigformulerade 
projektdokumenten gjorde likaledes att många beställare blev mindre aktiva och tappade 
förståelse och kunskap för modellen och projektgenomförandet. Mellan 2006-2009 tog EPC 
fart hos offentliga beställare och marknaden fick en ny skjuts (U.F.O.S, 2013) Modellen 
började då utvecklas från att vara en tekniskt inriktad lösning med korta payoff-tider till en 
mer fastighetsekonomisk modell och man börja fokusera mer på långa återbetalningstider, ca 
12 år. Projekten har också utvecklats till att vara mer flexibla och rena byggnadsåtgärder har 
ökat märkbart i EPC-projekt och antalet projekt ökade succesivt årligen. År 2009 vände 
utvecklingstrenden (se figur 3) i samband med att det lyftes kritik mot att EPC modellens 
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koncept påstods strida mot upphandlingslagstiftningen. Eftersom både Fas 2 och Fas 3 är i 
form av optioner riktade sig kritiken mot att villkoren för dessa inte framgick av 
förfrågningsunderlaget, fas 0, vilket är en av grundreglerna vid optioner. Med anda ord 
menade man att denna modell inte möjliggör att i anbudsskedet läsa ut exakt vilka åtgärder 
och kostnader som Fas 2 och Fas 3 skulle innebära och hur de skulle beräknas, vilket då 
åsyftades till att dessa två påföljande faser inte blir upphandlade i konkurrens enligt LOU 
(Ekwall, 2017). Dock visade utredningen gjord av Miljöstyrningsrådet, påkallad av EM, senare 
samma år att modellen vare sig stred mot gällande upphandlingsdirektiv eller 
upphandlingslagstiftning (Stockholm stad, 2009). Efter denna hädelse har EPC-marknaden 
haft det tufft och enbart en försiktig uppgång av projekt har skett varje år 
(Energimyndigheten, 2013).  

Majoriteten av alla EPC-projekt genomförda i Sverige, hela 70 procent, är utfärdade mot 
offentlig sektor (Transparense, 2013a). EEF har uppskattat det totala antalet genomförda EPC-
projekt inom offentlig sektor 2005-2014 till ca 100 stycken (U.F.O.S, 2013). Detta i jämförelse 
med den årliga redovisningen av antal projekt som EM presenterar i sin rapport 
”Energitjänster i Sverige” skulle innebära att det mellan 2013-2014 skett cirka 21 EPC-projekt 
totat vilket innebär ett genomsnitt på sju projekt per år. Emellertid uppger Nordic council of 
ministers i sin rapport EPC in the Nordic countries att det endast har genomförts 0-2 EPC-
projekt mellan 2012 och 2015 (Nordic council of ministers, 2015). I genomsnitt har det 
således maximalt fullbordats sju EPC-projekt per år mellan 2012-2014 men mycket talar för 
att EPC-marknaden varit svalare än så och antalet genomförda projekt per år efter 2011 är 
troligen lägre än sju. Att besluta om att genomföra ett EPC-projekt är en politisk fråga som 
högste beslutande organ skall besluta om, kommunfullmäktige (Energimyndigheten, 2013). 

 

 

4.2.2 Drivkrafter 
Då EPC-marknaden har funnits sedan 1998 med en stark start för att sedan påvisa en 
nedåtgång år 2009 har det funnits utrymme för evaluering av marknaders uppträdande. För 
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att kunna ställa sig kritiskt till de barriärer som ligger till grund för denna förändring har 
drivkrafter studerats under de år som det funnits en EPC-marknad. I tabell C1 i bilaga C följer 
en sammanfattning av de drivkrafter som presenteras i den granskade litteraturen. Rapporter 
utgivna av Naturvårdsverket, EM, IVL Svenska Miljöinstitutet, SKL och U.F.O.S har granskats i 
detta avseende. Utifrån sex studerade publikationer har beställarens drivkrafter selekterats 
för att sedan delas upp i kategorier. Detta möjliggör förtydligande av mer precist vilka 
drivkrafter litteraturen fastställer. Samtliga funna drivkrafter i dessa skrifter återfinns i tabell 3 
nedan för att påvisa vilka drivkrafter som är mest förkommande av alla uttryckta drivkrafter. 
Skrifterna är publicerade mellan 2007 och 2014, eftersom det är under denna period som 
efterfrågan var som högst. Den höga efterfrågan ledde till en positiv utveckling av marknaden 
och det blev intressant att undersöka dess drivkrafter. De kategorier som tabell 3 visar 
presenteras nedan och är listade 1-4 efter frekvens i fallande ordning.  

Tabell 3: Drivkrafter – Litteraturstudie, Nationellt 

1.  Ekonomi 
2.  Eftersatt underhåll 

 Moderniseringsbehov 
 Minska miljöpåverkan 
 Förbättra inneklimat 
 Helhetsgrepp 
 Höga Energipriser 
 Öka fastighetens marknadsvärde 

3.  Miljö- och klimatmål  
 Organisationsutveckling 
 Effektivare energianvändning 
 Nöjdare brukare 

4.   Garantibesparing 
 

När det kommer till just energieffektiviserande renovering är drivkrafterna ofta sammansatta 
av flera olika komponenter där man till exempel kan nå ökad lönsamhet, nöjdare hyresgäster 
och minskad miljöpåverkan samtidigt.   

4.2.3 Hinder 
I tabell C2 i bilaga C följer en sammanfattning av de barriärer som presenteras i den 
granskade litteraturen. Då marknaden började visa på avtagande (se figur 3) efter 2010 (med 
ett visst undantag för år 2011) har litteratur mellan 2011 och 2015 studerats eftersom det var 
då man började granska motivet för minskning av antalet projekt. Litteratur som ligger till 
grund för de sammanfattade barriärerna kommer från EM, Transparense, Siemens och Nordic 
council of ministers. På samma sätt som kategoriseringen av drivkrafterna har sex rapporter 
examinerats för att kartlägga hindren. Även här har samtliga funna hinder listats i en tabell, se 
bilaga C, efter kategori. Tabell 4 nedan påvisar därför vilka hinder som är mest förkommande 
av alla uttryckta hinder. Dessa presenteras nedan och är listade 1-7 efter frekvens i fallande 
ordning.  

Tabell 4: Hinder – Litteraturstudie, Nationellt 

1.  - Kunskapsbrist hos beställare 
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2. - Hinder inom metoder 
- (Komplikationer kring LOU) 

3. - Brist på engagemang och mål 
4.  - Ekonomiska barriärer 

- För få leverantörer 
5. - Förtroendebrist till leverantör 
6.  - Hinder inom organisation 

- Dålig marknadsföring 
- Avsaknad av efterfrågan 

7.  - Låga energipriser 
- Brist på upphandlingskonsulter 

 

Emellertid beskriver Siemens i sin rapport EPC i kommunernas energiarbete – mycket kvar att 

spara från 2015 att LOU inte längre är det hinder för EPC-marknaden som det tidigare var. 
Det kan fortfarande uppfattas som något besvärligt, men enligt deras enkätundersökning är 
det inte längre ett avgörande hinder ett välja EPC. Eftersom denna rapport är den senaste 
rapporten som granskar den svenska EPC –marknaden specifikt anses detta som den 
befintliga statusen i frågan (Siemens, 2015). 

4.2.4 Den internationella EPC-marknaden 
Tillsammans med Tjeckien, Tyskland, Österrike och Storbritannien är Sverige är ett av de fem 
länder som Transparense sett till utveckling listar under kategorin avancerad EPC-marknad. 
Norge och Danmark ligger båda under kategorin Intermediär marknad tillsammans med fyra 
andra EU länder. Att vara kategoriserat som avancerad marknad innebär inte nödvändigtvis 
att marknaden är mest aktiv, vilket Sverige är ett exempel på. I både Norge och Danmark är 
marknaden i dagsläget betydligt mer verksam än i Sverige eftersom den svenska efterfrågan 
varit mycket sval de senaste åren (Transparense, 2013a). I Finland är EPC-marknaden mycket 
liten där marknadsföringsaktiviteterna främst sköts av energimyndigheter. Finland är inte 
delaktig i Transparens. Den danska marknaden drivs av kommunerna själva och i Norge är det 
en konsult (motsvarande upphandlingskonsult) som spelat en central roll i marknadens 
utveckling och har drivit 57 av de totalt 60 genomförda projekten (juni 2015). Som tidigare 
nämnts drivs den svenska marknaden av EPC-leverantörerna. Samtliga fyra länder är 
verksamma både mot offentlig- och privat sektorn men den förstnämnda är dominerande.  
Island har i dagsläget inte genomfört något EPC-projekt (Nordic council of ministers, 2015). 

42 procent av alla beställda EPC-projekt i Europa är genomförda mot offentlig och statlig 
sektor, flöjt av 37 procent inom den privata sektorn. Resterande är en blandning av de två 
sektorerna. Mellan 2010 och 2012 har 50 procent av de 20 EU länderna som deltagit i 
Transparens haft mellan 1-5 genomförda projekt, och cirka 30 procent av länderna har 
genomfört fler än så under samma tid. Trots att marknaden är relativt aktiv visar 
undersökningar att så mycket som 80 procent av EUs energitjänsteleverantörer upplever att 
statliga styrmedel i avseende att stödja EPC är antingen ineffektiva, mycket ineffektiva eller 
inte på plats överhuvudtaget. Efter förundersökningen till projektet Transparense kunde 
huvudbarriärer såväl som huvudsakliga drivkrafter för EPC-marknaden i Europa  kristalliseras 
ut. Dessa listas nedan i tabell 5 och tabell 6 (Transparense, 2013a).  
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Tabell 5: Drivkrafter – Litteraturstudie, 

Internationellt 

Ekonomi 
- Ökande energipriser 

- Press att minska kostnaderna 

Statliga styrmedel 
 
Kundernas efterfrågan 
 
Finansiella kriser 
 

 

Tabell 6: Barriärer - Litteraturstudie, 

Internationellt 
Regulatoriska hinder 

- Reglering 

- Brist på statligt stöd 

- Politisk osäkerhet 

Strukturella hinder 
- Brist på förtroende till 

energitjänsteindustrin 

- Modellens komplexitet 

- Brist på information 

Finansiella hinder 
- Finansiella kriser 
- Få ett skäligt lån 

 

4.3 Vita certifikat  
Vita certifikat, även benämnt kvotpliktssystem för energieffektivisering (KEE), är ett styrmedel 
som syftar till genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder som skulle leda till ökad 
energieffektivisering, minskad energianvändning eller minskade koldioxidutsläpp genom 
effektivisering. Styrmedlet är således ett samlingsbegrepp och innebär konkret att den som 
genomför verifierade åtgärder för att energieffektivisera hos slutanvändaren blir berättigad 
till certifikat. Syftet med dessa certifikat är sedermera  att energibolagen erhåller ett ansvar 
för Sveriges energieffektivisering (Energimyndigheten, 2015a). Antalet utdelade certifikat 
bestäms i förhållande till åtgärdernas bedömda effekt med avseende på besparingar. Detta 
system bygger därför på samverkan mellan energibolag, utförare av energitjänster och 
slutkunder men kvotplikten som sådan kan, beroende på styrmedlets utformning, läggas på 
antingen energileverantör eller energidistributör. På detta vis är vita certifikat ett styrmedel 
som är estimerat att ge ekonomisk vinst till energieffektiviseringsföretag samt förmånstagare 
och är därmed relevant i diskussionen kring studiens andra huvudfråga som angår förbättring 
av affärsmodellens potential (Energimyndigheten, 2014). 

I energieffektiviseringsdirektivet (EED) har EU-kommissionen begärt alla medlemsländer att 
införa vita certifikat, men med en särskild paragraf som möjliggör att frångå kravet. 
Paragrafen säger att EU kommissionen godkänner avvikelser från kravet om det kan 
tydliggöras att lika mycket energi kan sparas med andra styrmedel. År 2015 har cirka hälften 
av EUs medlemsländer infört vita certifikat. Sverige använder sig däremot av det alternativa 
tillvägagångssättet och visar på besparad energi genom att räkna på effekten av energi- och 
koldioxidskatter, och har därför i dagsläget inte vita certifikat som styrmedel. Detta beslut är 
baserat på de utredningar som EM genomfört på uppdrag av Regeringskansliet; senast 2015 
och tidigare vid två tillfällen; 2010 och 2012 mot bakgrund av de bestämmelser som beskrivs i 
artikel 7 i EED (Energimyndigheten, 2015a). Vid de två primära utredningarna fastställde EM 
att det inte finns plats för just vita certifikat bland de befintliga styrmedlen för 
energieffektivisering. Den senaste utredningen, 2015, genomfördes med anledning av att 
flera andra styrmedel fallit bort och tidigare argument inte längre gäller fullt ut. Den 
granskningen gav något mer positivt syntes till ett införande än tidigare två underökningar. 
Emellertid är det viktigt att understryka att EM helt frångår ställningstagande huruvida 



32 
 

kvotpliktssystem för energieffektivisering behövs eller ej, utan ämnar till att diskutera 
förutsättningarna ur olika perspektiv där bland annat samhällsekonomiska konsekvenser, 
internationella erfarenheter och kunskapsuppdatering skall inkluderas. Projektledare för 
dessa utredningar har varit Rurik Holmberg, fil dr och analytiker av svensk och internationell 
politik för energieffektivisering vid EM.  

I diskussionen om ett framtida införande av vita certifikat har det i Sverige mestadels 
argumenterats att lägga plikten på de energiproducerande företagen, och på så vis lägga om 
fokus från enbart energiförsäljning till själva nyttan energileveransen frambringar kunden. 
Med andra ord lyfts värme, kraft och ljus fram istället för att enbart se på kilowattimmarna. 
Det är inte nödvändigt att energiföretagen gör denna besparing i sin egen verksamhet, men 
de måste kunna visas att åtgärderna genomförts. Marknaden för vita certifikat skapas därmed 
genom att den kvotpliktiga aktören är skyldig att inneha vita certifikat i proportion till det 
beting de föreskrivits (kvotplikt) (Energimyndigheten, 2010). 

Som nämnt är det viktigt att definiera målet med vita certifikat, och de som har styrmedlet 
idag har olika målsättningar och syfte med det. Danmark är ett av de länder som införde vita 
certifikat redan innan det tillkom i EED, och använder styrmedlet för att minska 
koldioxidutsläppen (Energimyndigheten, 2015a). Trots att det första EPC-projektet i Danmark 
initierades över 10 år senare, (2007), än i Sverige har de år 2015 genomförts EPC-projekt i 
cirka 30 procent av landets kommuner, jämfört med Sveriges 25 procent (se  paragraf 1.3) 
(Nordic council of ministeriers, 2015). Storbritannien använder styrmedlet för att reducera 
energifattigdomen genom att hjälpa låginkomsttagare att minska sina energikostnader, och är 
med det ett starkt socialpolitiskt styrmedel. I Frankrike däremot är det ett sätt att förbereda 
energiföretag inför en liberalisering av energimarknaden. Det positiva utfall som införandet 
genererat där tros emellertid bero på att certifikaten förstärkt effekten av andra redan 
existerande styrmedel (Energimyndigheten, 2010). Med denna bakgrund är det påtagligt att 
det är viktigt att tydliggöra vad man vill åstadkomma med ett införande, ändock finns det 
lärdomar att erhålla från dessa länder.   

Med EM utlåtande från 2015 som grund fastställde Regeringen att ett system för vita 
certifikat inte är på sin plats för Sverige - än. De viktigaste delarna som kunde kristalliseras ur 
granskningen var bland annat att det inte syftar till att hantera något marknadsmisslyckande 
som inte redan hanteras av något annat styrmedel, vilket är en av svensk energipolitiks 
byggstenar. Vidare krävs det att det så kallade energieffektiviseringsgapet definieras för att 
vita certifikat skall vara samhällsekonomiskt nyttigt. Det vill säga ”hur mycket 
energianvändningen skulle effektiviserats om alla marknadsmisslyckanden vore till fullo 
korrigerade”, vilket enligt EM är odefinierbart. Det finns även en stor skillnad mellan reell 
effekt och certifierad effekt på så vis att vita certifikat uppmuntrar genomförandet av 
åtgärder och inte effekt på energianvändningen som sådan. Den totala uppmätta effekten 
skall ju sedan bli den kvot som den kvotpliktige ålagts, men är ofta ett schabloniserat värde. 
Utöver detta förutspås vita certifikat att inverka på de befintliga elcertifikaten, eller så kallade 
gröna certifikat, likväl som de med stor sannolikhet kommer överlappa både energiskatter 
och bidrag. Slutligen anses inte vita certifikat vara ett kostnadseffektivt sätt att bidra till de 
klimat- och energipolitiska målen för år 2020 (Energimyndigheten, 2015a). 



33 
 

4.6 Transparense  
Transparense är ett europeiskt projekt som startade i april 2013 och som finansierades av 
europeiska kommissionen via Intelligent Energy Europé, IEE. Projektet utfördes av 20 samlade 
europeiska länder och kom att pågå till och med december 2015. Det huvudsakliga målet med 
projektet är att öka transparensen och trovärdigheten i EPC marknader i hela Europa. Viktigt 
att nämna här är att den svenska översättningen för engelskans Energy Performance 
Contracting kom att ändrats under projektets gång från just EPC till avtal om energiprestanda 
(se avsnitt 3.1 för klargörande). Svenska Miljöinstitutet (IVL) var ansvariga för den svenska 
delen av Transparense gentemot EU kommissionen under projektgenomförandet och EEF tog 
därefter över förvaltningen av projektet. För att kunna nå det uppsatta målet utformades en 
gemensam europeisk uppförandekod vad gäller EPC; EPC Code of Conduct, som skulle 
skräddarsys för att passa de lokala förhållandena i de deltagande länderna. Uppförandekoden 
är uppbyggd av nio vägledande principer vad gäller genomförandet av projekt och 
presenteras i bilaga F. Denna skrift togs fram inom ramarna för Intelligent Energy Europe-
projektet Transparense tillsammans med bland annat leverantörer av avtal om 
energiprestanda, beställare och europeiska branschorganisationer för 
energitjänsteleverantörer. Både Organisationerna European Association of Energy Service 
Companies (eu.ESCO) och European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services 
(EFIEES) stödjer uppförandekoden (Transparense, 2013c). Med hjälp av denna kod skulle dels 
arbetet med EPC underlättas för både leverantörer, beställare, facilitatorer men även 
säkerställa kvalité på projekten och vad de olika aktörerna kan förvänta sig av varandra. I 
skriften definieras grundläggande värderingar, principer, regler och förväntningar, beteende 
och relationer som man sett är väsentlig för lyckade förberedelser och genomförandet av 
projekten. I linje med att kvalitetsnivåerna för avtal om energiprestanda höjs är 
förhoppningen att förtroendet för affärsmodellen ökar och i sin tur även efterfrågan. 
Energitjänsteleverantörerna får möjlighet att underteckna uppförandekoden och med det åta 
sig att genomförandet av projekt går i enlighet med uppförandekoden. Åtagandet är helt 
frivilligt och inte juridiskt bindande. På Transparense hemsida är det fortfarande möjligt att 
ansöka om att bli signatär av uppförandekoden. 

Eftersom den europeiska marknaden ser mycket olika ut beträffande mognad ansågs 
samarbetet främja erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan fullt utvecklade och 
nyetablerade EPC marknader. Sverige är ett av de fem länder som faller under kategorin 
Avancerad marknad (Transparense, 2013c). Mer precist skulle projektet leda till följande; 

- Utveckla en omfattande databas över EPC-leverantörer, EPC-modeller och 
finansieringslösningar i Europa 

- Utveckla uppförandekoder/branschstandarder för EPC, både europeiska och nationella 
- Hålla kurser i nationella EPC-uppförandekoder/branschstandarder 
- Främja etableringen av branschföreningar 

- Informera och kommunicera om EPC (Energimyndigheten, 2013)  
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5. Offentligt ägda byggnader i behov av energieffektivisering  
Denna sektion definierar vad offentlig verksamhet är för att klargöra vilken potential man 

pratar om, så väl som reder ut vilka EU direktiv, miljömål och lagar som kan beröras av ett 

EPC-projekt. 

5.1 Fastigheter och lokaler i offentlig sektor  
Eftersom denna rapport belyser renovering av just svensk offentlig fastighet är det viktigt att 
tydliggöra och definiera det analysobjektet. Offentliga fastigheter är fastigheter som ägs av 
offentlig sektor som i sin tur byggs upp av staten, kommunerna, landstingen och 
socialförsäkringarna. Socialförsäkringarna äger inga fastigheter (Eklund, 2014). Totalt äger och 
förvaltar den offentliga sektorn cirka 90 miljoner kvadratmeter lokalyta Atemp, vilket som 
nämnts motsvarar drygt 40 procent av alla lokalbyggnader i hela Sverige (Offentliga 
fastigheter, 2014). Som framgår av introduktionen uppgår den totala energiförbrukningen 
inom offentligt ägda fastigheter till 52.8 TWh årligen, vilket utgör 14% av Sveriges totala 
energiförbrukning och återspeglas i cirkeldiagrammet i Faktaruta 1 nedan. Viktigt att komma 
ihåg här är att detta enbart motsvarar energianvändningen som har denna specifika 
ägandeform. Ur diagrammets resterande energianvändning har transportsektorn, en allmänt 
känd energidränerare, frilagts för att möjliggöra en enkel jämförelse mellan dessa.  

5.1.1 Statliga fastigheter 
Staten äger främst fastigheter som utformats särskilt för en viss myndighets verksamhet och 
samhällsroll såsom försvarsfastigheter, trafikfastigheter, slott och muséer där det ofta ställs 
särskilda krav på säkerhet. Det är sålunda främst fastigheter som har högt natur- ,kultur- och 
friluftsvärde (Sveriges Riksdag, 2017). Staten som fastighetsägare har tvåfunktioner. Det ena 
är genom myndigheterna Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket och det andra 
genom dem fyra bolag som har till uppgift att förvalta statens fastigheter; Akademiska Hus 
AB, Specialfastigheter Sverige AB, Jernhusen AB och Vasallen AB. Staten äger totalt cirka 20 
miljoner kvadratmeter Atemp (Krause, 2017).  

5.1.2 Landstingets fastigheter 
Sveriges 20 landsting äger 13.5 miljoner kvadratmeter Atemp bestående av lokaler och 
bostäder, vilket motsvarar en minskning av lokalbestånd på cirka 3 miljoner kvadratmeter de 
senaste 20 åren (Krause, 2017). Utöver det är drygt 2.5 miljoner kvadratmeter inhyrda lokaler 
och resulterar således i en ökning på cirka 66 procent under samma period. Stora delar av den 
totala arean (egenägda inklusive inhyrda) finns i Västra Götaland, Stockholm och Skåne. Detta 
uppgår till 40 procent av landstingens totala fastighetsbestånd. Sett till den inhyrda lokalarean 
per invånare däremot har dessa tre landsting lägst antal kvadratmeter bruksarea (BRA). Minst 
totalarea finns i landstingen Kronoberg, Blekinge och Jämtland Härjedalen som står för knappt 
2 procent vardera (Sveriges kommuner och landsting, 2017). 

5.1.3 Kommuners fastigheter 
Det finns 290 kommuner i Sverige (Sveriges kommuner och landsting, 2017). Kommunerna är 
störst bland de offentliga fastighetsägarna och äger ett fastighetsbestånd upp emot 57 
miljoner kvadratmeter Atemp, exklusive villor, fritidshus och industriella anläggningar 
(Offentliga fastigheter, 2014) (Krause, 2017). Kommuner är således inte sällan de enskilt 
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största hyresgästerna i sina respektive centralorter. Drygt hälften av alla kommunala 
fastigheter ä utbildningslokaler (Krause, 2017). 

 

 

Offentligt ägda fastigheter i kort  

Totalarea 90 mkvm 
 varav statligt ägt 20 mkvm 
 varav landstingsägt 13.5 mkvm 
 varav kommunägt 57 mkvm 
  
Total energiförbrukning 52.8 TWh/år 
Procentuell energiförbrukning 14% av TEA/år 

 

5.2 Energi och miljö i offentliga befintliga byggnader 
Det finns ett övergripande mål för miljöpolitiken vilket regeringen arbetar aktivt för att nå. 
Målet är ”att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 

lösta, utan att orsaka miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser” (Regeringskansliet, 
2015). Målet kallas Generationsmålet och är tänkt att visa vägen för vad som krävs för att 
göra den samhällsomställning som måste ske för att möta efterfrågad miljökvalitet. Namnet 
syftar till att vi inom en generation, från det att systemet infördes 1999, skall ha de bästa 
förutsättningarna för att lösa miljöproblemen. För att nå denna vision har i sin tur ett antal 
mer specifika miljömål, etapper, lagar och direktiv formulerats både på nationell- och 
europeisk nivå som beskrivs separat i nedanstående stycken. I budgetproposition för 2017 
föreslår regeringen att investera 12.9 miljarder kronor för perioden 2017-2020 i 
klimatarbetet, fossilfria resor och förnybar energi, vilket är Sveriges genom tiderna största 
klimat- och miljöbudget (Regeringen, 2016).  

5.2.1 EU-direktiv 
EU har ett övergripande klimatmål; ”att hindra den globala uppvärmningen från att öka med 

mer än två grader jämfört med tiden innan industrialiseringen startade”, något som belystes 
starkt under FN:s klimatmöte i Köpenhamn 2009 (Sveriges riksdag, 2016). För att detta ska 
kunna ske måste utsläppen av växthusgaser globalt sett vara nära noll år 2100. EU:s delmål 
för att nå detta är uppskattade till en minskning om 50 procent fram till 2050 jämfört med 
1990. År 2013 uppgick utsläppen av växthusgaser till 50 miljarder ton CO2e, jämfört med år 
1990s 38 miljarder ton. För att nå tvågradersmålet krävs det att den uppåtgående trenden 
bryts och att vi år 2020 globalt sett är nere i 44 miljarder ton CO2e. Att nå tvågradersmålet är 
en enorm utmaning och mycket talar för att omställningen blir svårare och dyrare ju senare 
den genomförs (Naturvårdsverket, 2013). 

I november 2015 samlades klimatkonventionens (UNFCCC) i Paris för det 21a mötet. Där 
enades EU:s medlemsländer att man jämfört med 2005 till och med 2020 skall uppnå: 

- 20 % förnybar energi 
- 20 % lägre utsläpp av växthusgaser 
- 20 % effektivare energianvändning 

Figur 5: Parametrar analysobjekt 
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- 10% ökning av biobränslen för transporter. 

Dessa klimat- och energimål är bindande och jämförda med år 1990s nivåer. Av dessa mål har 
Sverige svårast att klara målet om energieffektivisering. Samtliga medlemsstater skall jobba 
mot att nå det andra och tredje målet, medan det första målet om förnybar energi varierar 
beroende på landets förutsättningar och ekonomisk utvecklingsnivå. På detta vis skall EU:s 
rikare länder reducera sina utsläpp mer än EU:s fattigare länder, som av utvecklingsskäl till 
viss del kan öka sina utsläpp. Sverige har därmed ett mål för reduktion av utsläpp om 17 
procent. EU har dock lämnat ett löfte om att minska sina egna utsläpp med 30 procent till och 
med 2020 om andra stora industriländer tar ansvar för sina utsläpp och gör motsvarande 
minskningar.  

Utöver detta bindande avtal fortsätter EU att sätta nya långsiktiga mål för år 2030. Målen 
presenteras nedan; 

- 40 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med 1990 
- 27 % förnybar energi 
- 27 % effektivare energianvändning 

De första och andra målen är bindande på EU-nivå medan det sista bedöms som en vägledare 
och skall granskas senast 2020. Målet om energieffektivisering skall dock ses över 2020, men 
ambitionen är att nå en 30 procentig effektivare energianvändning så snart som möjligt. 
Generellt strävar EU mot att ha en energipolitik som skapar en fungerande energimarknad, 
tryggare energiförsörjning samt främja energieffektivitet och energibesparingar (Sveriges 
riksdag, 2016).  

Sett att växthusgaserna globalt sett skall vara nära noll till nästa sekelskifte finns också mål på 
längre sikt. Ambitionen är att minska utsläppen med 80-95 procent till 2050, jämfört med 
1990, om andra utvecklade länder gör detsamma. Eftersom detta mål ligger över 
genomsnittet markeras särskilt vikten av att jobba för direktiven om byggnaders 
energiprestanda och målet om nära nollenergibyggnader (Europeiska kommissionen, 2014). 

Europeiska rådet beslutade år 2011 att alla medlemsstater bör införa krav på 
energieffektivitet vid offentligt upphandling för relevanta offentliga byggnader och tjänster 
from och med 2012. I början av 2015 lanserade EU-kommissionen en strategi om en så kallad 
energiunion där en rad olika åtgärder beskrivs. Förutom lagstiftning om säker tillgång till el 
och trygg naturgasförsörjning beskrivs även ett åtagande om att ”underlätta för att byggnader 
och transporter skall kunna göras mer energieffektiva”. Utöver det finns det regler för 
byggnaders energianvändning som till exempel ställer minimikrav på energiprestanda och 
besiktning av både nya och renoverade hus samt effektiv slutanvändning (Sveriges riksdag, 
2016). 

5.2.2.1 Nära-noll byggnader 

Europarlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (2010) beskriver att 
medlemsstaterna skall upprätta nationella planer för at öka antalet nära-nollenergibyggnader 
(särskiljande mål beroende på byggnadskategori) samt att den offentliga sektorn skall föregå 
med exempel för detta. Detta skall uppnås genom att politiska beslut och åtgärder vidtas så 
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att renoveringsprojekt av fastigheter stimuleras till att omvandlas till nära 
nollenergibyggnader. Enligt artikel 9 i direktivet 2010/31/EU skall medlemsstaterna se till att: 

- Alla nya byggnader ska vara nära- noll-energibyggnader senast den 31 december 2020 
- Att nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära-noll-

energibyggnader efter den 31 december 2018 (Europeiska unionens officiella tidning, 

2010) 

Direktivets begäran på ett införande stödjer sig på antagandet att mer ambitiösa långsiktiga 
energikrav över tid kommer att generera dynamiska effekter i form av teknisk utveckling och 
till detta knutna positiva samhällsekonomiska effekter. Dessa positiva effekter fordras att 
neutralisera de merkostnader som kravskärpningen initialt medför (Boverket, 2015). 

Kravet om nära-noll energibyggnader är alltså ett nybyggnadskrav. Men, när byggnader 
genomgår större renovering skall de nödvändiga åtgärderna säkerställa att energiprestandan 
för byggnaden eller den renoverade delen förbättras så att de uppfyller minimikrav med 
avseende på energiprestanda i den mån som det är teknisk, funktionellt och ekonomiskt 
genomförbart (BELOK, 2015). 

Den 8e december 2016 beslutar regeringen om att Plan- och byggförordningen (PBL) skulle 
ändras för att ha möjlighet att uppfylla åtaganden. Denna ändring träder i kraft 1 april 2017 
(Boverket, 2017). 

5.2.2 Nationella miljömål 
Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som alltså ligger till grund för 
generationsmålet. Dessa mål utgör en struktur för det miljöarbetet som Sveriges bedriver 
nationellt, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket har det samordnade ansvaret för 
genomförandet men för att nå dit arbetar centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och 
näringsliv alla tillsammans (Regeringskansliet, 2015). 15 av målen antog ås 1999 och det 16:e 
miljökvalitetsmålet kom 2005; ett rikt växt- och djurliv, med inriktning på biologisk mångfald. 
Riksdagen definierar miljökvalitetsmål 15, God bebyggd miljö, som: 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 

och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” 
(Miljömål, 2016). 

(Se bilaga B för preciseringar) I Naturvårdsverkets rapport om uppföljning av Sveriges 
miljökvalitetsmål som publicerades 2016 beskrivs det att två av dessa 16 mål kommer att nås 
till 2020. Målet om god bebyggd miljö är uppskattat att vara ouppnåeligt till 2020 men att 
utvecklingen går i rätt riktning där allt fler kommuner och städer betraktar byggnaders 
miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det femte miljökvalitetsmålet, Skyddande ozonskikt, 

anses som att det är uppnått eller kommer att kunna uppnås och delmål nummer 6 om Säker 

strålmiljö uppskattas som mycket nära. Resterande 14 mål är bedömda att inte kunna uppnås 
med befintliga och beslutande styrmedel till och med 2020 och enbart fyra av dessa 
uppskattas ha positiv utveckling. Fem av kvalitetsmålen har negativ utveckling, och resterande 
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mål har en utveckling där det är svårt att se en tydlig riktning och bedöms därför som neutral. 
Trots detta visar uppföljningen ändå på att både regeringen och miljömålsberedningen gör 
viktiga insatser för att nå miljökvalitetsmålen. Likväl arbetar kommuner, länsstyrelser och 
företag aktivt med miljöfrågor men befintliga styrmedel räcker inte för att vi skall nå hela 
vägen. För att förstå vilka insatser som krävs för att vi ska närma oss en samhällsomställning 
har målen delats upp i mindre delar. Tidigare fanns ett antal så kallade delmål för att 
tydliggöra hur man skulle arbeta för att nå miljökvalitetsmålen, men de är numera avskaffade 
och ersattes den 1a mars 2017 med 24 nya mål benämnda etappmål. Dessa etappmål har 
antagits av regeringen men skall fungera som vägledare för allas miljöarbete, om det så är 
regeringen själv, myndigheter eller övriga aktörer.  Till skillnad från miljökvalitetsmålen är inte 
etappmålen menade att ange önskat tillstånd för miljön utan är avsedda att tydliggöra var 
insatser bör sättas in. Av dessa 24 etappmål finns det ett mål om ökad resurshållning inom 
byggsektorn till och med 2020, vilket innebär att minst  

- 70 % av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall antingen skall återvinnas eller 
återanvändas jämfört med 1990 

- 40 % minskning av utsläpp 2020 jämfört med 1990, och detta gäller för de 
verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter 
(ekvivalent med 17 procent minskning jämfört med 2005) (Naturvårdsverket, 2016).  

Som tidigare beskrivet innehåller EU:s klimat- och energipaket varierande gräns för utsläpp 
beroende på utvecklingsnivå.  Det finns ett antal lite mer specifika målsättningar som 
regeringen har satt upp utöver vad som är uttryckt i generationsmålet, miljökvalitetsmålen 
och etappmålen. Sverige har satt upp följande nationella mål till 2020: 

- 50 % förnybar energi av den totala energianvändningen jämfört med 1990 
- 10 % förnybar energi inom transportsektorn jämfört med 1990 
- 40 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med 1990 
- 20 % minskad energiintensitet jämfört med 2008 (mål för energieffektivitet)  

Sveriges nationella mål till och med 2030 är att uppnå 50 procent effektivare 
energianvändning jämfört med 2005 (Regeringskansliet, 2015). Tidigare hade Sveriges 
regering som mål att den totala energianvändningen i byggnader per uppvärmd areaenhet 
skulle minska med 50 procent till 2050 jämfört med 2050, men i april 2012 beslutade 
regeringen om att delmålet skulle utgå (Energiindikatorer, 2014). 

5.3 Boverkets byggregler 
Boverket är en svensk myndighet verksam på uppdrag av riksdag och regering med frågor 
som rör samhällsplanering, byggande och boende och arbetar därför självfallet bland annat 
med att följa miljömålet God bebyggd miljö. Boverkets byggregler (BBR) är en samling 
föreskrifter och allmänna råd som gäller för svenska byggnader och är i dag det huvudsakliga 
styrmedlet som samhället har för energianvändning i byggnader. Dessa byggregler gäller 
nybyggnation, tillbyggnader och ombyggnader och det är byggherren som är skyldigt att 
säkerställa att dessa lagar och förordningar följs. I BBR uttrycks det klart den lägsta 
energiprestanda som en byggnad måste uppfylla (Boverket, 2017). 
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Boverket har fastställt i sina byggregler att en byggnads energianvändning är den 
energimängd för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi som vid 
normalt brukande behöver levereras till bygganden under ett normalår. Kvoten mellan denna 
energimängd och Atemp ger den specifika energianvändningen, kilowattimmar per 
kvadratmeter och år (kWh/m2 år). Vare sig det gäller renovering av befintliga fastigheter eller 
nyproduktion har Boverket som nämnt krav på energihushållning i byggreglerna. Däremot är 
kraven på den tillåtna energianvändningen olika beroende på vad fastigheten har för 
geografiskt läge, vilken fastighetstyp det är samt vilken uppvärmningsform som används, men 
generellt skall fastigheter vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 
värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning samt effektiv elanvändning. 
Detta krav uttrycks i högsta tillåtna köpt energianvändning per kvadratmeter golvarea som 
värmts upp till mer än 10°C. För fastigheter med ökat uteluftsflöde ökar även 
energianvändningen vilket kan vara fallet för lokaler där man av hygieniska skäl vill öka 
utflödet. Detta tilläggskrav går i kraft om flödet är större än 0.35 liter per sekund och 
kvadratmeter (l/s m2) (Boverket, 2017). Förändras en fastighet genom omfattande renovering 
ska i princip samma energiprestanda uppnås som för nya byggnader. De övergripande 
byggregler som Boverket ställer på fastigheter är: 

- Byggnadens energianvändning.  
- Värmeisolering för byggnaden.  
- Värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer.  
- Effektiv elanvändning (dock ingår inga specifika krav på verksamhetsel eller el till 

belysning).  
- Installation av mätsystem för uppföljning av byggnadens energianvändning 

Eftersom klimatet mellan norra och södra Sverige varierar stort är det rimligt att kraven på 
energianvändning också varierar över landet. Man har delat upp Sverige i fyra klimatzoner 
(Energilyftet, Del 1). Under 2017 lade Boverket in en rättelse i BEN (en författning som 
innehåller föreskrifter och råd om en byggnads energianvändning vid normalt brukande och 
ett normalår) att innetemperaturen för flerbostadshus skall vara 21° (gäller indata i 
beräkningar och vid normaliseringar av uppmätt data) med undantag för äldreboenden. 
Tidigare har denna parameter legat på 22°C (Boverket, 2017). 

5.4 Energiklassning 
Den 1a januari 2014 infördes Energiklassning i deklarationerna med syfte att underlätta 
jämförelsen mellan olika fastigheters energianvändning och främja effektiv energianvändning 
och god inomhusmiljö. Alla byggnader som upplåts med nyttjanderätt såsom hyresrätter, 
bostadsrätter och lokaler berörs av införandet (Boverket, 2014). Fastigheter som deklarerades 
före införandet blir inte automatiskt energiklassade men kan fås på begäran. Dock måste alla 
byggnader som säljs efter införandet vara energideklarerade. Klassificeringen är utformad i en 
skala om sju nivåer med olika krav på energianvändning, uppdelat i A till G (se figur 4). 
Energiklass C uppfyller just det krav som skulle gälla för byggnaden om den skulle uppföras i 
dag. Eftersom en stor del av de fastigheter som finns idag är äldre än så hamnar många av 
dem i klasserna D, E, F eller G och är med andra ord i behov av renovering (Boverket, 2014). 



41 
 

 

 

  

Figur 6: EP = Krav på energiprestanda (Energilyftet, del1, 2017) 
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6. Resultat från intervjuer 
I följande text presenteras de resultat som genererades från de 20 intervjuer som ligger till 

grund för studien.  

I bilaga G återfinns tabeller över intervjupersonerna där tabell E1 presenterar 
entreprenörerna, tabell E2 beställare som genomfört EPC, tabell E3 beställare som avbrutit 
projekt, tabell E4 upphandlingskonsulterna och tabell E5-E9 övriga. 

6.1 Beställare: genomfört 
Nedan presenteras beställarnas bild av projektets drivkrafter, mål, barriärer och svårigheter. 
Resultatet i denna kategori är en sammanställning av de sex intervjuer som utfördes mot 
beställare som fullbordat ett EPC-projekt och återför därför inte ett specifikt svar till en 
specifik respondent. 

Eftersom kommuners energieffektiviseringsarbete är en ytterst politisk fråga är mål och 
drivkrafter starkt förankrat med dess prioritet. Fyra av respondenterna upplever att 
energieffektivisering är högt prioriterat idag, medan resterande två menar att det hade högre 
prioritet när EPC-projektet genomfördes. Dessa två kommuner startade sina EPC-projekt 2006 
respektive 2014, i förhållande till de andra fyra kommunerna som samtliga initierade sina 
projekt mellan 2010-2011 (se tabell E2). I dessa två fall där det upplevs som att 
energieffektivisering var av högre prioritet under projekttiden än nu beskrivs två orsaker. I 
ena fallet, där man initierade EPC-arbetet 2006 beskriver respondenten att 
energieffektivisering var extra högt prioriterat eftersom energipriserna var ovanligt höga, 
vilket bekräftas i EMs rapport Energiläget 2015 (Energimyndigheten, 2015c). 
Energieffektivisering blev då den enda lösningen för att kunna reducera energinotan. Den 
andra respondenten vars kommun inledde EPC-arbetet 2014 menade att 
energieffektiviseringsarbetet blivit nedprioriterat efter regeringsskiftet som skedde samma år. 
Utöver detta lyfts problematiken att hela tiden arbeta med den ekonomiska parametern och 
många kommuner försöker driva igenom ett sådant här projekt med mycket små medel.  

Alla respondenter i beställarkategorin skulle rekommendera en annan kommun att göra ett 
EPC-projekt, med tillägget från tre av sex att det är viktigt att man är införstådd i att man 
måste avsätta egen tid och resurser för att driva projektet tillsammans med entreprenören. 
Så länge man är införstådd i det och att ekonomin visar sig vara fördelaktig i analysfasen 
menar respondenterna att man inte har något att förlora att genomföra ett EPC-projekt, och 
alla respondenter rekommenderar således gärna affärsmodellen till en annan kommun.  

6.1.1 Drivkrafter hos beställaren  
De sex olika beställare som intervjuats är tabellerade nedan 1-6. Av de svar som genererades 
av dessa har ett antal nyckelord plockats ut beträffande mål och drivkrafter att initiera ett 
EPC-projekt. Dessa listas nedan; 

Tabell 7: Mål – Beställare  
1 Uppnå miljömål 
2 Uppfylla myndighetskrav, bättre komfort, upprustning 
3 Bättre komfort, nöjdare kunder, spara energi  
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4 Få med mindre lönsamma fastigheter i kalkylen, ökad tekniknivå, ökad intern kunskap 
beträffande drift, säkra planering av underhåll, energibesparing 

5 Förhöjd kunskap om optimering, förhöjd kunskap om fastighetsbeståndet, snabbare 
resultat på insatser, färre brukarklagomål, planerade driftstopp, förbättrad kontroll 
över ekonomi 

6 Följa EU direktiv och uppnå miljömål, byta olja mot pellets 
 

Tabell 8: Drivkrafter – Beställare  
1 Ekonomi, eftersatt underhåll 
2 Ekonomi, underhåll, förhöjt fastighetsvärde 
3 Miljömål, ekonomi, minskad energiförbrukning, helhetsgrepp,  
4 Ekonomi, saknade intern expertkunskap, helhetsgrepp, mindre lönsamma fastigheter 

inkluderas 
5 Förhöjd kunskap om fastighetsbeståndet, bättre kunskap om ekonomi, ökad 

tekniknivå, driftsäkerhet, ökat fastighetsvärde 
6 Helhetsgrepp, saknade intern expertkunskap, snabbare 
 

Beslutet att genomföra projektet tas av kommunfullmäktige efter att det gått genom den 
tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Däremot förklarade beställarna att det oftast inte 
är några problem att beställa fas ett eftersom det är mer av ett tjänstemannaärende, men att 
det sedan rävs ett beslut om investeringsbudget från politiken för att gå vidare med EPC som 
helhet. För dessa sex beställare var samtliga beslutsfattare eniga om att man skulle 
genomföra EPC-projektet efter att den ekonomiska kalkylen godkänts. Hälften av beställarna 
uttrycker dock att det var en mycket lång politisk process.  

6.1.2 Fas noll och ett - Inställningen till EPC-projekt initialt 
Tittar man på beställarnas bild av EPC precis vid projektstart är det lite blandade svar. Hälften 
av beställarna säger att det till en början kändes otryggt med EPC och den resterande hälften 
upplevde att det var väldigt blandat. De som hade en otrygg känsla beskriver att det grundade 
sig i att man inte visste vad man gav sig in i, men också att den försvann en bit in i uppstarten 
när man fått bättre förståelse för modellen med hjälp av en kunnig säljare eller konsult. I de 
organisationer där inställningen var blandad trygg/otrygg menar samtliga att man fick med sig 
de som var osäkra efter ett antal möten där man förklarade EPC-modellens upplägg på nytt. 
De flesta beställare är överens om att EPC-modellen koncept inte uppfattades som speciellt 
komplex, men att man snarare reagerade på projektet storlek och hade svårt att avgöra vilken 
arbetsbelastning som skulle krävas. Samtliga intervjupersoner är överens om att det krävs en 
person som kan ge det där lilla extra för att projektet skall kunna genomföras. Den första 
personen menar på att han tycker projektet var jobbigt men kul, vilket indikerar att det finns 
en särskild egen drivkraft att föra igenom detta trots den extra kraftansträngningen. 
Intervjuperson nummer två betonar vikten av att de tog in en kunnig och erfaren 
upphandlingskonsult och den tredje understryker att leverantören var engagerad och tog sig 
tid att träffas ofta. Den fjärde respondenten beskriver att det var den dåvarande Vd:n som 
drev frågan om EPC framåt då han hade erfarenhet av det sedan tidigare, och att man sedan 
anställde både en projektledare som ”spindeln i nätet” och en konsult som en oberoende 
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expert för att känna sig trygga i projektet. Respondent nummer fem lyfter fram vikten av att 
det finns en eldsjäl som tar på sig att driva projektet eftersom ”den största utmaningen med 

EPC är att sälja in det”. Den sjätte respondenten berättar att ett lyckat genomförande beror 
på vilken personal du har eftersom det måste finnas ett intresse att förmå att driva detta. 
Som synes tar samtliga respondenter upp vikten av att ha minst en person som är drivande i 
projektet och som har ett engagemang något över den professionella förväntningen.  

6.1.3 Komplikationer under EPC-projektet 
Fem av sex beställare svarar att de upplever mest komplikationer i fas två. Den beställare som 
svarade annorlunda och istället menade att mest komplikationer uppkom i fas tre var faktiskt 
inte delaktig i projektet tidigare än fas tre vilket ger en oriktig blir av projektet som helhet och 
med det också på frågan. De komplikationer man stötte på i denna fas hade att göra med att 
man jobbar inne i människors hem och i verksamheter som måste vara i rullning.  Det är ett 
stort arbete med utförandedelen, både rent installationsmässigt och att det skall stämma 
överens med analysen, så väl som att informera ordentligt. Men när fas två väl är avslutad 
upplever beställarna ändå att projektet som helhet gått bra.  

När beställarna får frågan om projektet inneburit några komplikationer förknippat med 
hyresgästerna eller lokalnyttan nämns det att det förekommit klagomål att man tycker det 
blivit kallare. Fyra av sex beställare nämner att denna synpunkt framförts. En av 
respondenterna menar dock att det är omöjligt att genomföra ett sådant här stort projekt 
utan att brukarna berörs alls, och en annan att frågor kring innetemperatur alltid är en del av 
fastighetsförvaltning vare sig man är involverad i EPC eller ej. Dessa synpunkter framfördes 
dock under genomförandefasen eller enbart i början av projektet, och existerar inte längre.  

Under dessa intervjuer uttrycktes det även en viss osäkerhet kring LOU. Emellertid inte besvär 
kring LOU i sig utan kring eventuella överklaganden. Blir processen för besvärlig kan det föda 
en viss osäkerhet hos beställaren som gör att man blir mer restriktiv och slutligen inte vågar ta 
klivet. Dock upplevs det att förfrågningsunderlagen numera är tydligare och överklagandena 
är således färre. Viktigt att poängtera är att detta gäller alla offentliga upphandlingar, och inte 
EPC specifikt.  

6.1.4 Beställarens generella bild av EPC  
Sex av sex beställare uttrycker i klartext att kunskapen om fastighetsbestånden är mycket 
förstärkt efter genomfört EPC-projekt. De beskriver att denna kunskap byggts upp genom 
utbildningspaket och specialutbildningar, parallellt samarbete med entreprenören och externt 
kunnande, noga genomgång av fastigheterna och genom en mer strukturerad 
fastighetsövervakning generellt. Under projektet har entreprenören således erbjudit 
utbildningspaket där driftstekniker, teknikansvariga och fastighetsskötare får en grundlig 
genomgång av fastigheternas installationer och drift för att säkerställa att fastighetsskötseln 
kommer att fungera även efter projektavslut. Tack vare att utbildningarna hållits har man 
kunnat höja tekniska standaren utan att förlora kompetensen, och beställaren upplever 
istället att kunskapen kring fastigheternas styr- och reglersystem är ansenligt förstärkt utav 
detta. Totalt sett upplever man därför att man åstadkommit en högre teknisk standard på 
fastighetsbestånden, bättre kontroll över ekonomin, bättre inomhusklimat såväl som nya mer 
ambitiösa miljö- och klimatmål är satta. En beställare sammanfattar det till att man gjort det 
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bästa av de pengar man hade till sitt förfogande. EPC-projekten har på det sättet frambringat 
mervärde för beställaren genom mer strukturerad fastighetsövervakning, förstärkt 
fastighetskontroll och ökad teknikkompetens. 

På frågan ”Anser att du att ni hade kunnat genomföra motsvarande åtgärder och uppnått 

samma energibesparing på egen hand?” är svaret ”Nej” samtliga sex gånger. Svaren stärks 
sedan med ”Inte en chans”, ”Aldrig” och ”Inte i den här omfattningen”. Beställarna beskriver 
sedan ett antal olika anledningar till varför det inte skulle varit genomförbart i egen regi. 
Dessa listas här: 

- Inte tillräckligt resurser internt 
- Avsaknad av specialkompetensen internt 
- För omfattande projekt 
- Inte fått finansiering 
- För låg tid för att besparing skall genereras 
- Inga garantier (som underlättar beslut) 

I intervjuerna framgår det att de två primära punkterna i listan ovan sannolikt skulle kunna 
lösas med ansenlig rekrytering, men skulle emellertid omsider ha den omfattningen att 
projektet inte längre är lönsamt i och med höga rekryteringskostnader. Fem av sex beställare 
säger i klartext att de inte ser hur motsvarande energieffektiviseringsarbete hade kunnat ske 
på annat sätt än med just EPC. Utöver det finns en viss inställning att man kunnat göra vissa 
enklare åtgärder i egen regi, men det tydliggörs att det endast skulle vara de allra mest 
grundläggande upprustningarna som inte skulle frambringa någon betydande besparing. 
Sedan upplever även beställarna att man troligen hade haft svårt att få finansiering för 
projektet om inte en EPC entreprenör varit inblandad, just eftersom besparingsgarantin då 
inte existerar och det tillkommer en risk med investeringen istället, vilket kan vara tungt att 
driva på kommunnivå.  

6.1.5 Möjliga förbättringar 
Beställarna uttrycker att eventuella svårigheter som kan komma att dyka upp visar sig i fas 
två, och menar att man kan minimera dessa genom att låta projekteringen, det vill säga fas 
ett, ta lite längre tid. Fyra av sex beställare tycker att denna fas skulle fått ta mer tid. Genom 
att genomarbeta varje fastighet lite mer kan man undvika att det dyker upp avvikelser från 
handlingarna eller missar i fas två.  

En essentiell parameter som kom fram genom intervjuerna var vikten av kommunikation och 
informationsspridning mellan de olika leden. Genom att tydligt upplysa verksamheter och 
brukare om utförandet av åtgärder kan arbetet i fas två underlättas avsevärt. Eftersom det 
kan röra sig om över tusen lägenheter är det mer komplext med informationsspridning än 
man först kan ana, och att genomföra detta på ett bra sätt kan därmed vara en 
framgångsfaktor för ett lyckat projekt. 

6.1.6 Spridning av EPC 
Hälften av alla beställare säger att de tycker att kännedomen för EPC är dålig, och resterande 
tre menar att det 1) är välkänt men inte speciellt populärt, 2) välkänt inom organisationen 
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som jobbat med det och att det 3) är välkänt bland kommunerna eftersom det funnits så pass 
länge.  

När beställarna fick frågan om de fått någon publicitet kring det genomförda EPC-projektet är 
svaret att det har förekommit i lite olika forum. De flesta har deltagit i artiklar publicerade i 
olika typer av tidskrifter såsom lokaltidning, facktidningar eller interna entreprenörmagasin. 
Endast en beställare berättar att de fått publicitet i övriga landet, utanför sin egen kommun, 
för projektet. Resterande beställare uttrycker att viss publicitet skett inom kommunen eller 
internationellt såsom i Norge, Danmark och Ukraina. I fallet Eskilstuna kommun gör man en 
jämförelse med ett projekt med ett nytt badhus, där man menar att ett sådant projekt skapar 
mer rubriker eftersom det är mer exklusivt och för allmänheten lättare att ta till sig än ett 
energieffektiviseringsprojekt.  

6.2 Entreprenörer 
Denna del av rapporten sammanfattar de svar som återficks av de tre respondenter som är 
verksamma på Sveriges tre marknadsledande företag inom EPC. Här beskrivs de hinder, 
komplikationer, barriärer och potentiella förbättringar beträffande EPC-projekt. Resultatet i 
denna kategori är en sammanställning av de tre intervjuer som utfördes inom 
entreprenörkategorin och återför därför inte ett specifikt svar till en specifik respondent.  

Alla tre entreprenörer ser EPC som högt prioriterat inom organisationen även om EPC 
affärerna i sig inte är en liten del i förhållande till den totala omsättningen. Man får mycket 
stöd från övriga avdelningar eftersom klimat- och hållbarhetsintelligens är otroligt viktigt för 
verksamhetens DNA som gröna och hållbara partners. Entreprenörernas definition av en nöjd 
EPC-kund är en kund som fått så pass mycket förtroende för leverantören att man vill 
bibehålla kontakten och där man efter avslutat projekt säger att det är ett arbetsmiljöprojekt, 
inte ett energiprojekt. Nedan presenteras bland annat entreprenörernas bild av vad som krävs 
för att nå hela vägen dit. 

6.2 1 Drivkrafter hos beställaren  
Entreprenörerna är enade om att intresset att starta ett EPC-projekt generellt är väldigt 
tjänstemannadrivet eftersom det är dem som faktiskt är ute i byggnaderna och sköter dem, 
och att man därigenom har möjlighet att påverka arbetssituationen och erhålla 
meningsfullare arbetsuppgifter. Emellertid menar man på att det skulle vara fördelaktigt om 
initiativet kom högre upp ifrån organisationen, eftersom det är där beslutet fattas. Man 
upplever dock att det finns svårigheter att nå ut till politiker, såsom kommunchef exempelvis, 
eftersom det ofta har ganska dålig uppfattning om fastigheten och inte heller besitter den 
tekniska kunskapen. Detta är entreprenörernas enade bild av vad som skulle krävas för att öka 
drivkraften att initiera ett EPC-projekt.  

6.2.2 Hinder vid initiering 
Som litteraturstudien även beskriver är det största hindret för EPC-marknaden i sig att komma 
till beslut att faktiskt genomföra ett projekt. Om man då frågar entreprenörerna vad de 
upplever är det största faktorerna som hämmar initiering av ett nytt projekt har några 
faktorer kunnat urskiljas. Dessa är indelade direkt och indirekt verkande. De direkt verkande 
hindren som plockats ut är direkt kopplade till beställarens inställning till EPC medan de 
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indirekt verkande är förhållanden som får minskat intresse för energieffektiviseringsprojekt i 
form av EPC som följd.  

Tabell 9: Hinder – Entreprenören  
Direkt Indirekt 
Bristande kunskap beträffande 
o Ekonomi 
o Energieffektivisering 
o Kostnad för projektet (dyrt) 
o Återbetalningstiden 

- Kan göra det i egen regi 
- För stort fokus på kostnad istället för mervärden 
- Saknas motivation 
- Saknas incitament 
- Vågar inte ta klivet 
- Upplevs som övermäktig för beställaren 

- Låga energipriser 
- Dåligt ansvarstagande gällande miljö- 
och energimål från kommunpolitiken  
- För stort fokus på energiomställning 
snarare än energieffektivisering 

 

6.2.3 Entreprenörens generella bild av EPC 
Internationellt sett tycker man att Sverige är långt fram i utvecklingsfasen beträffande EPC. 
När frågan ställs till entreprenörerna hur de upplever att mognaden för EPC utifrån ett 
behovsperspektiv är i dagsläget menar man att marknaden är mycket mogen. Man kan tycka 
att marknaden kanske tangerar till att vara övermogen, då man arbetat med det aktivt i över 
15 år. Emellertid tilläggs även att mognaden utifrån ett kompetensperspektiv upplevs som 
mycket låg.  

Trots att marknaden är mycket mogen beskriver entreprenörerna den i dagsläget som 
synnerligen neutral, möjligen svagt ökande, men inte alls avtagande som den varit tidigare. En 
av entreprenörerna uttrycker att detta möjliga trendbrott kan bero på att det sker ett 
generationsbyte bland beställarna där de exekutiva tjänstemännen inte är lika färgade av de 
diskussioner som varit kring EPC de senaste åren och den felaktiga bild som målats upp.  

En viktig del i införsäljningsfasen är att lyfta de mervärden som kommer av ett EPC-projekt, 
och visa på att EPC kan verka som en finansieringstjänst. Exempelvis har man hos alla 
entreprenörer möjlighet att utforma EPC-projektet så att miljö- eller energicertifiering kan 
uppfyllas. 

6.2.4 Komplikationer under EPC-projektet 
I de EPC-projekt som kommit till beslut och genomförande säger alla tre entreprenörer att 
mest komplikationer uppkommer i fas två eftersom det är här som hela genomförandet sker 
samtidigt som man måste ha fokus på brukarna. Här krävs ett nära samarbete med 
entreprenör, installationstekniker, beställare och brukare för att det skall fungera så 
friktionsfritt som möjligt. Dock tilläggs det att det kan vara fas tre som är mest komplicerad 
eftersom det är då man följer upp och kunden blir engagerad på ett nytt plan eftersom det 
kan handla om kontraktsbrott om beräkningarna avviker.  
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6.2.5 Möjliga förbättringar 
Naturligtvis kan entreprenören bearbeta de hinder som utstuderats för att förbättra arbetet 
med EPC, men utöver det togs ett antal andra förbättringspunkter upp under intervjuerna. 
Förbättringspunkterna kan delas upp i förändringar som entreprenören själv kan jobba med, 
och i förändringar som entreprenören önskar se från samhället. Exempelvis efterfrågas 
striktare uppföljning av OKV, eftersom det hör till vanligheten att dessa inte är godkända 
sedan flera år tillbaka. När energitjänsteleverantören då skall åtgärda detta i ett pågående 
EPC-projekt ökas luftmängderna och därmed energikostnaden, vilket i sin tur kan ledan till 
besvär att nå formulerade energibesparingar. Förbättringarna listas nedan.  

Tabell 10: Förbättringar – Förslag från entreprenören 
Interna förbättringar Efterfrågade förbättringar 
- Transparens i beräkningarna 
- Möta kunden i vad som efterfrågas 
- Nyttja brukarpotentialen 
- Dela stora projekt i mindre delar 
- Närmare kontakt med kommunpolitiker 

- Bekräfta att modellen är internationellt 
beprövad 
- Validering av modellen 
- Politiskt styrmedel 
- Draghjälp på EU nivå 
- Återinföra bidragssystem för 
energieffektivisering 
- Striktare uppföljning av OVK besiktningar 
- Oberoende kontroll 

 

Utöver detta är samtliga entreprenörer överres om att en missnöjd EPC kund skapar mer 
skada än en nöjd EPC kund skapar mervärde, vilket inte är något som är unik för EPC. Däremot 
tycks energieffektivisering i form av EPC vara mycket känslig för just detta, eftersom 
marknaden i sig är så pass skör. Att skapa en rättvis bild av EPC är inget en enstaka 
entreprenör kan ta på sig på egen hand, och respondenterna är enade om att samtliga 
aktörer på marknaden har ett gemensamt ansvar att vara aktsamma i sina projekt för att inte 
skada marknaden i stort. Detta är en förutsättning för att eliminera motståndet som finns 
angående mytspridning. Entreprenörerna uttrycker även att projekt från marknadens 
begynnelse fortfarande påverkar bilden av EPC. Det handlar om mindre lyckade projekt som 
genomfördes lite för snabbt och där man gick vidare utan att vara helt lyhörd.  

6.2.6 Transparense 
Ingen av entreprenörerna tycker att uppförandekoden som Transparense tagit fram har hjälpt 
eller underlättat deras arbete. Man upplever även att den är så pass grundläggande att om 
man inte kan skriva under den för att få stämpeln skall man inte arbeta med energitjänster 
överhuvudtaget. Samtliga entreprenörer är alltså med och har skrivit under 
uppförandekoden, men det är inget som man använder sig av som försäljningsargument.  

6.2.7 Styrmedel 
Entreprenörerna är skeptiska till att införa någon typ av bidragssystem för 
energieffektivisering, trots att det naturligtvis skulle gynna EPC-marknaden och underlätta det 
dagliga försäljningsarbetet då det blir en knuff lönsamhetsmässigt för kunden. Inställningen 
till frågan generellt i denna respondentgrupp är att om en marknad inte klarar sig utan bidrag 
skall marknaden inte finnas, till skillnad från EPC som man menar borde vara självsanerande. 
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Man uttrycker att det finns tillräckligt mycket incitament, inte bara ekonomiskt, för att 
genomföra ett EPC-projekt och att Sveriges stadsbudget kan användas på bättre sätt än att 
placera bidrag här.  

Emellertid tycker alla tre respondenter att det är nödvändigt att rikspolitiken börjar hantera 
energieffektiviseringsfrågorna på ett annorlunda sätt. Då det är dem som är kommunernas 
huvudmän krävs det att dem är hårdare beträffande mål som satts på kommunerna och att 
besluten måste vara starkare förankrade i organisationerna. Man menar inte att någon 
specifik affärsmodell skall stödas utan att energieffektivisering i allmänhet måste komma 
högre upp på agendan och att man måste böja ställa krav att en minskning måste ske. Det 
finns med andra ord inte många argument för att inte jobba med energieffektivisering och 
vad man menar är att det snarare borde vara en pålaga från politiken på att tacka nej till en 
kostnadsneutral beräkning för energieffektivisering. Bilden är dock att det är valfritt för 
kommuner att samverka i att vi exempelvis når energimålet om 20 procent till 2020. 

6.2.8 Lagen om offentlig upphandling 
Två av tre entreprenörer upplever att LOU inte är det stöd och hjälpmedel för EPC som det 
borde vara. Genom att göra ett EPC-projekt bakas mellan 40 och 100 upphandlingar in i en 
enda stor upphandling, och blir därför relativt komplicerat. Detta kan göra att kommuner drar 
sig från att hamna i den situationen och väljer istället att handla upp mindre projekt som då 
inte är lika energieffektiva. Dock menar alla tre entreprenörer att detta inte är något som 
direkt missgynnar EPC eftersom kommuner förstår att man inte kan genomföra ett 
exempelvis 50 miljonersprojekt utan det, och LOU i sig är i och med det inget större problem i 
arbetsprocessen. Dock leder omfattande projekt som detta till komplicerade 
förfrågningsunderlag som i sin tur kan leda till överklaganden. Detta upplever 
entreprenörerna som besvärligt för beställaren och projekten blir ofta framskjutna.  

Förutom det berättar entreprenörerna att det EPC-projekt som skedde i Stockholm 2009 där 
man ifrågasatte affärsmodellen och att den eventuellt stred mot LOU fortfarande ansvarar för 
att man ibland får jobba i motvind. Trots att incidenten rörde ett Stockholmsprojekt är det 
främst ut i landets mindre städer missuppfattningen fortfarande lever kvar. Detta ser man 
fortfarande som en stor hämsko.  

6.2.9 Spridning 
Samtliga entreprenörer fick berätta hur de arbetar med marknadsföring av EPC och utav det 
kunde tre gemensamma bitar plockas ut. En av dessa är att engagera sig i 
branschorganisationer och kommunicera ut via dess tidskrifter. Ingen av entreprenörerna 
arbetar speciellt mycket med mässor eller event, men Almedalsveckan på Gotland är ett 
viktigt forum som man nyttjar för att komma i kontakt med politiker, men även för att 
marknadsföra och sprida kunskap om EPC generellt. Emellertid menar samtliga tre 
entreprenörer att referenser eller så kallade ambassadörer är den absolut starkaste 
marknadsföringsmuskeln de har. Genom att ta hjälp av en EPC-kund och låta denna berätta 
om det genomförda projektet i ett säljmöte med ny kund menar entreprenörerna är det bästa 
sättet att påvisa affärsmodellens potential. Enligt entreprenörernas mening är detta även ett 
sätt att öka trovärdigheten för EPC samt hantera fördomen om att EPC är ”för bra för at vara 

sant”. Detta är, enligt intervjusvaren, resultatet av en nöjd EPC-kund.  
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6.2 10 Framtiden 
Entreprenörernas bild av var de tror marknaden kommer vara om 10 år är listade nedan: 

- Samarbete EPC-leverantörer emellan 
- Förändrad affärsmodell 
- Närmare kontakt med politiker 
- Fler aktörer på marknaden 
- Fler områdesexperter inom EPC 
- Fler upphandlingskonsulter 
- Större marknad 

6.3 Beställare: avbrutet projekt 
Nedan presenteras svar från beställare som valt att avbryta sitt EPC-projekt och vad deras bild 
av projektets drivkrafter, mål, barriärer och svårigheter är. Resultatet i denna kategori är en 
sammanställning av de tre intervjuer som utfördes mot dessa beställare och återför därför 
inte ett specifikt svar till en specifik respondent.   

För de tre kommuner där man valt att avbryta samarbetet med EPC-leverantören initierades 
projekten mellan åren 2008-2014 (se tabell E4 i bilaga G). Samtliga beställare avbröt efter fas 
ett men innan inledning av fas två, vilket i tid är efter ca 1,5-2 år. Man berättar man att 
energieffektivisering är mycket högt prioriterat inom kommunerna och att det initialt fanns 
ett stort intresse för att driva igenom ett EPC-projekt tillsammans med entreprenören. I 
uppstart- och upphandlingsstadie tyckte alla beställare att det kändes tryggt, professionellt 
och väl bemannat och man var positiv till projektformen. Även denna beställarkategori fick 
frågan on vad de hade för mål med EPC-projektet när man påbörjade samarbetet. Dessa 
tabelleras nedan. 

6.3.1 Drivkrafter hos beställaren 
Trots att denna beställarkategori valde att avbryta projektet fanns det initial ett antal mål och 
drivkrafter med att genomföra ett EPC-projekt. I tabellen nedan återfinns de tillönskade 
målen, följt av de drivkrafter som inledningsvis födde intresset för ett samarbete.   

Tabell 11: Mål – Beställare, avbrutet 
1 Sänka energikostnaderna med 15 procent efter EPC i jämförelse med BAU 
2 Minskad energianvändning med 20 procent mellan 2009-2020 i jämförelse med 2005 
3 Sänka värmekostnaderna med 30 procent efter EPC i jämförelse med BAU,  

Sänka CO2 halten, Sänka energikostnaderna 
 

Tabell 12: Drivkrafter – Beställare, avbrutet 

1 Arbeta som team, höja kompetensen 
2 Ekonomi, förbättrat inneklimat, totalentreprenad 
3 Kombinationen underhåll/energieffektivisering, för få resurser internt för motsvarande 
 
6.3.2 Orsak till avbytandet 
Eftersom varje kund har sin unika förklaring till varför man valde att avbryta samarbetet 
återges dessa separat nedan. 
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- Beställare ett av tre beskriver att de avbröt samarbete för att man upplevde att 
entreprenören inte var tillräckligt inkluderande i arbetsprocessen. För att gå vidare till fas två 
hade man velat att intern kompetens togs tillvara på och att man varit mer lyhörd. Man 
upplevde att entreprenören betedde sig lättvindigt och som att dem utgick ifrån att 
beställaren saknade kompetens.  

- Beställare två av tre avbröt samarbetet efter fas ett för att man såg att kompetensen för att 
utföra åtgärderna för fas två fanns inom organisationen, och att man då skulle kunna 
genomföra energieffektiviseringsprojektet internt till en lägre kostnad men utan garanti.  

- Beställare tre av tre hade fortsatt samarbetet om entreprenören hade varit transparant i 
sina beräkningar och påföljande installationer. Frånvaro av detaljbeskrivning och motivering i 
åtgärdsförslagen gjorde att beställaren upplevde det som att man inte fick veta vad man 
köpte, och valde därför att inte beställa fas två.  

6.3.3 Generella bilden av EPC 
Samtliga tre anser fortfarande i efterhand att det var rätt beslut att avbryta samarbetet. Två 
av dessa menar att EPC-projektet hade kunnat genomföras om entreprenören agerat 
annorlunda, medan den tredje menar att avbrottet inte hade med entreprenören att göra. 
Emellertid använde samtliga beställare det underlag som togs fram från entreprenören i fas 
ett för att genomföra diverse energieffektiviseringsåtgärder i egen regi, och menar att 
energikartläggning och energideklarationerna som erhölls har varit mycket användbara. Två 
av beställarna tyckte att kontakten med entreprenören fungerade jättebra med betoning på 
att det är lite av en personfråga, medan den tredje menar att det fungerade någorlunda bra 
men inte helt friktionsfritt. Ingen av kommunerna tycker att kännedomen för EPC är speciellt 
hög i dagsläget och man upplever inte att det är något som det talas om i landet. Ett av de 
avbrutna projekten upphandlades under 2008/2009, samma år som EPC i anknytning till LOU 
kritiserades. Denna respondent uttrycker dock att förfrågningsunderlaget i deras fall var så 
pass tydligt utformat att de inte påverkades av kontroversen. Och beslutet om avbrott hade 
därför ingenting med detta att göra. Nedan listas en kort sammanfattning av dessa beställares 
bild av EPC. 

Tabell 13: Samanställning av kärnfrågor – Beställare, avbrutet 
Fråga Beställare 1 Beställare 2 Beställare 3 
Var beställaren nöjd med entreprenören? Nej Ja Nej 
Anser beställaren att det var rätt beslut att 
avbryta EPC-projektet? 

Ja Ja Ja 

Skulle beställaren rekommendera en annan 
kommun att genomföra ett EPC-projekt? 

Nej Ja Nej 

Kände beställaren till någon annan kommun 
som genomfört EPC-projektet? 

Nej Ja Ja 

Fick beställaren någon publicitet för det 
avbrutna EPC-projektet? 

Nej Nej Nej 
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6.4 Upphandlingskonsulter 
Samtliga upphandlingskonsulter som har intervjuats har varit aktiva på EPC-marknaden sedan 
dess begynnelse vid millennieskiftet och arbetar med det än idag. Dock är efterfrågan på 
konsulter till EPC-projekt låg och endast en minde del av deras dagliga arbete berör frågor 
kring EPC. Nedan presenteras hinder, komplikationer och förbättringar som dessa konsulter 
upplevt och önskar av marknaden, såväl som uppfattade drivkrafter och mål hos beställaren. 
Efter det presenteras deras syn på projektet Transparense och vad de anser att styrmedel 
skulle kunna tillföra. Resultatet i denna kategori är en sammanställning av de tre intervjuer 
som utfördes mot upphandlingskonsulterna och återför därför inte ett specifikt svar till en 
specifik respondent.   

Konsulternas samlade bild av hur pass prioriterat energieffektivisering är bland Sveriges 
kommuner är att det är högt prioriterat i ord, men lågt prioriterat i handling där exempelvis 
energislag står högre upp på agendan. Som följd till detta blev respondenterna tillfrågade om 
de upplever att man på kommunnivå känner ansvar att arbeta med energieffektivisering, 
varpå samtliga menar att ansvarskänslan är näst intill obefintlig. Man anser att det finns 
medvetenhet hos beställaren om de satta målen men att det är mycket lågt intresse att gå 
från insikt till handling, trots att målen är för lågt ställda. Alla konsulter skulle rekommendera 
en kommun att genomföra ett EPC-projekt. Enligt dem är EPC den mest tids- resurs- och 
kostnadseffektiva genomförandeformen som erbjuds i dagsläget och tillskriver att det näst 
intill är en skyldighet att genomföra det.  

6.4.1 Drivkrafter hos beställaren  
Upphandlingskonsulternas samlade mening är att ekonomi är den största drivkraften hos 
beställaren för att genomföra ett EPC-projekt, där man menar att de ekonomiska effekterna 
är betydligt större här än om man hade jobbat traditionellt. Konsulternas erfarenhet från de 
projekt de arbetat i är att det finns en viss osäkerhet och nervositet hos beställaren för att 
man är rädd att göra fel och råka ut för överklaganden. 

6.4.2 Hinder vid initiering 
Det finns ett antal hinder som konsulterna berättar om att de stöter på under arbetet som 
förmedlare mellan beställare och entreprenör. Även här kan hindren kategoriseras in i direkta 
hinder som upplevs förekomma hos beställaren, och hinder som finns i samhället i stort; 
indirekta hinder. Det finns ett hinder som samtliga konsulter beskriver är det absolut 
besvärligaste; nämligen kunskapsbrist hos beställaren. Under denna underkategori berörs ett 
antal olika punkter där man upplever att kunskapen är för låg. Dels beskriver konsulterna att 
beställare generellt har för lite kunskap om vad storskalig energieffektivisering innebär och 
vad det kan bidra med. En förlängning av det blir då att man ser att beställaren har svårt att 
översätta miljö-, EU-, och lokala mål till handlingar, och resultatet blir att man får en negativ 
och icke verklighetsförankrad bild av EPC, men också av energieffektivisering i stort. Till följd 
av allt detta menar man att beställaren inte har den kunskap som krävs för at göra en 
bedömning om ett EPC-projekt är på sin plats eller ej, och ofta upplevs det som att man 
snarare ser problemen med affärsmodellen än möjligheterna. En svårighet med detta som 
belyses ytterligare är att det är svårt att få beställaren att förstå EPC-modellens mervärden 
förr än de realiseras för dem själva. Med andra ord menar man att man upplever att 
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beställaren kommer till insikt om modellens viktigaste parametrar när och om man väl 
befinner sig i ett EPC-projekt och att man på det sättet, framför allt på politikernivå, har 
mycket svårt att se dessa profiter under införsäljningsfasen när man tar beslutet. En 
konsekvens därav blir att projektet aldrig genomförs, och att potentialen inte realiseras.    

Även i denna intervjukategori lyfter man fram problematiken i att beställaren anser att man 
kan genomföra energieffektiviseringsarbete i egen regi, och man menar att det i realiteten 
betyder att man tyvärr gör väldigt lite. Man upplever att ett resultat av detta istället blir att 
beställaren genomför för små och begränsade insatser i fastighetsbestånden och att man 
genom det reducerar sin egen projektpotential. Eftersom energieffektivisering är starkt 
förankrat med ekonomi är både konjunktur och finansiell utveckling faktorer som påverkar 
incitament för att initiera ett energieffektiviseringsprojekt och blir enligt 
konsultrespondenternas mening indirekta hinder. Precis som också beskrivs av 
entreprenörerna uppger även konsulterna att mytspridning är ett hinder för EPC-marknaden 
där man menar att de flesta som pratar om EPC aldrig deltagit i ett projekt utan går på 
hörsägen. Men det som bakgrund och med en entreprenör som berättar om en affärsmodell 
som låter för bra för att vara sann orsakar att beställaren blir skeptisk till EPC och 
tillitsproblematik föds. En sammanfattning av vad konsulterna anser är de mest påtagliga 
hindren spaltas nedan. Benämningarna direkt och indirekt följer tidigare definition. 

Tabell 14: Hinder – Upphandlingskonsulter  
Direkta hinder Indirekta hinder 
- Bristande kunskap beträffande 
o Storskalig energieffektivisering 
o Att översätta miljö/EU/lokala mål till handlingar 
o EPC och vad EPC kan bidra med 
o Svårighetsgrad - Att det är svårare än det är 

- Negativ inställning till EPC 
- Ej öppen för diskussion 
- Kan göra det i egen regi 
- Energieffektivisering syns ej 
- En person har varit på sin post för länge 
- Tillitsproblematik 
- Mytspridning 
- Brist på modiga projektledare/chefer 

- Finansiella utvecklingen 
- Konjunkturen bromsar utvecklingen 
- Låga energipriser 
- Låga kapitalkostnader 
- Frånvaro av energieffektiviseringskrav  
 

 

6.4.3 Komplikationer under EPC-projektet 
Konsulterna tar upp några punkter under intervjuerna som de upplevt försvårat EPC-projekt 
som de deltagit i. Man menar att för snabbt genomförd projektering kan få konsekvenser 
under genomförandefasen i form av konflikter eller förvirring.  Dock vill man påpeka att det 
detta i linje med EPC inte är skiljer sig från att driva och genomföra ett stort projekt i 
allmänhet. Samtidigt finns det en paradox i detta då beställaren ibland kan tycka att det tar 
lite för lång tid att planera under fas ett och noll. Här betonar man hur viktigt det är med 
kommunikation mellan entreprenör och beställare och hela vägen ut till brukarna. Om 
konsulterna upplever att det finns svårigheter här kan de vara med och modernisera 
kommunikationen mellan entreprenören, som i regel är en professionell fullfjädrad 
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projektleverantör, och beställaren, som i grunden är en representant för en förvaltande 
organisation som gör sitt livs första EPC-projekt. Balans i kommunikationen är ergo oerhört 
viktigt för att undvika komplikationer och missförstånd.  

Beträffande entreprenörernas arbete uttrycker konsulterna några punkter som utgör hinder 
under ett EPC-projekt. Att som entreprenör arbeta transparent kommer upp som en viktig 
punkt för att på bästa möjliga sätt underlätta för beställaren och dess projektledare, som ofta 
fort slängs in i utförandefasen med en omfattande åtgärdslista under tidspress. Sedermera 
menar man att entreprenören ibland har bristfällig insikt i att det kan skapas oro i kundens 
organisation om man inte är tillräckligt lyhörd, då avtalsstrukturerna för fas två och tre inte 
sällan är komplext utformade. För att undvika att beställaren känner sig överkörd är det 
viktigt att entreprenören har förståelse för beställarens trygghetsbehov kring ekonomi, 
redovisning och statistik. Genom att vara transparent och lyhörd som entreprenör kan man se 
till att höja lägstanivån hos beställaren och därmed minska kunskapsgapet mellan dem och 
undvika komplikationer av denna typ, menar konsulterna.  

Konsulterna uttrycker att de i sitt arbete upplever att den tvisten om EPC och LOU som 
målades upp 2009 många gånger lever kvar och föder ett visst motstånd hos beställaren. 
Trots att underlagen idag är utformade på så vis att inga oklarheter kan uppstå lever denna 
felaktiga bild kvar på vissa ställen. Även långa överklagandeprocesser har man sett drar ned 
motivationen hos beställaren att mäkta genomföra någon form av offentligt upphandling av 
denna storlek.  

6.4.4 Möjliga åtgärder/förbättringar 
Då upphandlingskonsulterna arbetat på EPC-marknaden sedan dess begynnelse blev de 
tillfrågade vad de anser skulle förbättra affärsmodells position på marknaden. För att öka 
kunskapen i Sveriges kommuner om energieffektivisering i stort föreslogs det att man skulle 
arbeta mer i nätverk och med utbildningar för att sprida enhetlig kunskap om ämnet samtidigt 
som man lyfter fram mervärden och sidoeffekter. På så vis kan man ge mod till och motivera 
beställare att genomföra ett storskaligt energiprojekt som EPC. En möjlig arbetstagare för 
denna roll skulle kunna vara upphandlingskonsulterna. Utöver det lyfts marknadsföring i stort 
upp, men att det krävs stöd och engagemang från exempelvis EM, SKL och Belok då också. 
Bortom att arbeta med de hinder som upplevs menar man med andra ord att en nationell 
samling initierad av exempelvis EM eller SKL som till lika delar drivs av mål kopplat till 
ekonomi, miljö och fastighetsuppgradering krävs för att hantera marknaders svårigheter.  

6.4.5 Transparense 
Två av tre upphandlingskonsulter har använt sig något av uppförandekoden som 
Transparense tog fram, medan den tredje upplever att den inte bidragit överhuvudtaget. Den 
samlade bilden är dock att beställarna inte känner till den överhuvudtaget. De två som är 
positiva till skriften menar att det är ett bra initiativ och att det är vettigt att den existerar 
men att den är lite väl övergripande produkt. Man menar att den kan användas på ett bra och 
trygghetsskapande sätt mot kund eftersom den fungerar som ett externt redskap för dem att 
luta sig mot när deras egen kompetens är bristande. Eftersom den hjälper till att få förståelse 
för arbetssättet tycker man att den är speciellt stödjande på politikernivå och i styrgrupper, 
och att leverantörerna därför skulle kunna nyttja den mer än de gör idag. Den konsult som är 
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kritisk till uppförandekodens existens menar att skapandet av nya skattefinansierande system 
inte löser marknadens tilltro till leverantörernas förmåga.  

6.4.6 Styrmedel 
Generellt anser inte konsulterna att styrmedel skulle bidra till någon större förbättring för 
marknaden, då det enligt dem i dagsläget är beställarens kompetens som avgör om ett 
projekt genomförs eller inte. Man kan således inte lagstifta om beställarens kompetens, men 
man kan däremot ställa tuffare krav direkt mot fastighetsägaren om ökad 
energieffektivisering så att arbete i denna riktning drivs fram. Detta skulle främja 
energieffektivisering i stort, då konsulterna inte anser att EPC specifikt skall gynnas. Dessa 
krav skulle exempelvis kunna inkluderas i energideklarationen så att man genomför 
energieffektivisering utifrån de delar som är möjliga. Ett möjligt alternativ som uttrycks är att 
öka incitamenten för att energieffektivisera, exempelvis genom skattelättnader. Konsulterna 
ställer sig neutralt till införandet av vita certifikat, där man menar att det troligen skulle driva 
utvecklingen åt rätt håll ändå frågar sig om det är den mest effektiva lösningen.   

6.5 Övriga respondenter 
I kommande stycke sammanställs resultaten från kategorin övrigt som innefattar 
respondenter som arbetar på EM, IVL Svenska Miljöinstitutet, Energieffektiviseringsföretegen 
och som kommunpolitiker. Totalt utgör denna kategori fem intervjuer där två har en 
specialniktning. En av de två som hölls mot EM är speciellt inriktat på frågor kring vita 
certifikat, och intervjun med Svenska Miljöinstitutet IVL berörde specifikt arbetet med 
Transparense. Dessa två intervjuer speglar enbart dessa rubriker. Övriga tre intervjuer berör 
EPC-marknaden i stort och består av liknande frågor som resterande respondenter fått. 
Emellertid ställs inte frågor kring hinder under EPC-projekt eftersom ingen av dessa 
respondenter är direkt verksamma i ett projekt.  

På EM menar man att kunskapen om energieffektivisering bland Sveriges kommuner är 
tillräckligt bra, men att graden av ställningstagande hänger mycket på det individuella teamet 
som har ansvar för frågan. Man förstår att det är en ständig kamp om resurser och att 
fastighetsutveckling tyvärr hamnar långt ned på prioriteringslistan då många gånger skola, 
vård och omsorg är högst prioriterat. På EEF upplever man att kunskapen om 20-, 20-, 20-
målen finns bland kommunerna men att det finns en kunskapsbrist om vad det betyder för 
kommunen i sig. En viss ansvarskänsla finns beträffande energieffektivisering men även här 
betonas det att det är en prioriteringsfråga då man hela tiden måste ha kommunens ekonomi 
i åtanke, en pott som sällan blir större. Den tredje respondenten anser att man bland Sveriges 
kommuner naturligtvis inte är emot att spara energi, men att man måste komma ifrån den 
klassiska fastighetsskötseln och istället arbeta på ett modernt professionellt vis för att det ska 
få effekt.  

Alla dessa tre respondenter skulle rekommendera en kommun att genomföra ett EPC-projekt, 
så länge de är införstådda i vad det är de beställer. Respondenterna inom kategorin övrigt 
svarar utifrån sina egna erfarenheter kring arbete med EPC utan att vara varken beställare 
eller entreprenör.  



57 
 

6.5.1 Drivkrafter hos beställaren 
Eftersom många kommuner har ett kraftigt eftersatt underhåll i sina fastighetsbestånd på 
grund av att man inte fått underhållsmedel genom åren upplever man att EPC synliggör 
möjligheten för beställarna att få tillgång till kapital och samtidigt uppgradera sina 
fastighetsbestånd. Detta betyder att det är när man inser att finansieringsmodellen möjliggör 
att få upp den tekniska statusen på fastigheterna som man motiveras till att inleda ett EPC-
projekt, och det är på det sättet inte drivet av att nå energi- eller miljömål. Däremot är dessa 
värden mycket viktiga parametrar att använda för att få till ett beslut om att genomföra ett 
EPC-projekt. Man beskriver att det krävs en eldsjäl som drivs av ett behov av att göra en 
ordentlig förändring i den verksamhet man ansvarar för, för att ett EPC-projekt skall initieras, 
och att man därmed ser möjligheten i att använda energi som finansiär till upprustningen. Har 
inte huvudägaren en ambitionsnivå och en uttalad strategi för att nå mål och vision kommer 
istället mycket lite att ske. En annan drivkraft man sett hos beställaren är att det går snabbare 
än om man skulle genomfört det i egen regi, så väl som tillkomsten av stöd och delat ansvar. 

6.5.2 Hinder vid initiering 
Under detta avsnitt sammanfattas de hinder som uppfattats om för den som arbetar parallellt 
med EPC, det vill säga från exempelvis ett myndighets- eller organisationsperspektiv. Genom 
att betrakta EPC från denna vinkel har man kunnat identifiera hinder hos beställaren som 
påverkat deras beslut, men även hinder som orsakats av entreprenören själv. Ett stort hinder 
som respondenterna uttrycker är att energieffektivisering inte är prioriterat i den grad det bör 
vara bland Sveriges kommuner, i synnerhet med avseende på hur stort behovet är. I tillägg till 
detta menar man även att det finns en mycket stor potential som inte realiseras, och som 
finns kvar år ut och år in.  

Under intervjuerna formulerades det även att eftersom EPC-kunder är en så pass homogen 
grupp som träffas i gemensamma forum lyssnar man mycket till varandra. Man har då sett att 
om det väcks ett frö av oro sprider den sig lätt istället för att hålla sig till sakfrågan, som då 
inte enbart bidrar till ryktesspridning utan även till den tidigare nämnda tillitsproblematiken. 
Det är således många som har hört talas om EPC men väldigt få har djup förståelse om vad 
det innebär. På samma sätt är man försiktig med att avsätta resurser i form av tid för att 
undersöka huruvida det uppfattade påståendet stämmer eller inte. Detta i kombination med 
att modellen i viss mån upplevs som komplex orsakar en stor tröghet. Emellertid framkommer 
också den andra sidan av misstro, som har att göra med att modellen är för bra för att vara 
sann. Resultatet av detta blir ofta att entreprenören inte når fram till beställarna för att 
förklara vad projekten går ut på överhuvudtaget.  

Andra hinder som kommunicerades berör verksamheten som sköter fastighetsdriften. Man 
uttrycker att man sett att det finns ett motstånd i att ta in ett extern bolag som granskar den 
befintliga verksamheten eftersom det upplevs som utelämnande och nästintill 
integritetskränkande. Det är naturligt att brister blir synliggjorda vid en extern besiktning och 
det är synd att det är så svårt att ta tillvara på den möjligheten på grund av att det 
motarbetas av den befintliga organisationens rädsla att bli ifrågasatta. Detta blir särskilt ett 
motstånd eftersom verksamheten oftast redan arbetar med energieffektivisering varpå man 
har en investering- och underhållsplan som man gärna vill följa. Att då samtidigt försöka 
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förmedla att den planen många gånger kommer leda till stora förluster i energiförbrukning på 
grund av att det tar betydligt längre tid, såväl som att man förlorar effekten av att göra ett 
storskaligt projekt är svårt. I samband med detta menar man att det heller inte är ovanligt att 
man istället ifrågasätter entreprenören och utrycker att modellen är för bra för att vara sann. 
Rädslan av att hamna i en extern aktörs händer där eventuellt interna poster kan äventyras 
uttrycks som en barriär för genomförande av EPC.  

Om man väl kommer förbi dessa steg och entreprenör och beställare inleder kontakt finns det 
andra trögheter som formuleras. Från flera håll uttrycks bristande lyhördhet som ett hinder, 
både från entreprenörens sida men även beställare och entreprenör sinsemellan. När man 
har tydliggjort vad arbetsmodellen innebär upplever man att beställaren har svårt att 
applicera det på vad det är dem löser för dem, och att det istället många gånger ses som att 
entreprenören främst är ute efter att sälja övriga produkter som erbjuds i samband med 
energitjänsten. Detta gör att beställaren många gånger blir misstänksam vilket ger upphov till 
ytterligare en parameter som bidrar till dålig tillit. Man menar att anledningen till att det blir 
en förvirring kring projektets syfte och mål är för att entreprenören många gånger försöker 
sälja något som inte efterfrågas, och man inleder på så vis kontakten med en stor barriär. Här 
menar man att kunden måste bli bättre på att vara beställare, så att de själva har klart för sig 
vad de förväntar sig och var de är på väg. Man menar också att man upplevt en viss oro hos 
beställaren rörande överklagande i upphandlingsprocessen från den leverantör som inte 
vunnit upphandlingen, och att detta orsakar att man drar sig för att hamna i denna situation 
överhuvudtaget. Man anser även att incidenten 2009 där EPC påstods strida mot LOU 
skadade marknaden. De kommunicerade hindren spaltas nedan. 

Tabell 15: Hinder – Övriga  
Hinder beställare Hinder entreprenör 
- Energieffektivisering ej prioriterat 
- Bristande kunskap beträffande 
o Syftet med EPC 
o Att översätta möjligheterna med EPC till 

verksamhetens behov 
o Riskminimeringen med garantin 
o Beställning av projekt 

- Ryktesspridning (homogen grupp) 
- Tillitsproblematik 
- Modellen känns komplex 
- Ej samarbetsvillig organisation 
- För bra för att vara sant 
- Begränsad årlig budget 
- Begränsade resurser i form av tid 
- Bristfällig lyhördhet 

- Säljer något som inte efterfrågas 
- Bristfällig lyhördhet 
- Presentation av merförsäljning av 
produkter 
 
 

 

6.5.3 Möjliga åtgärder/förbättringar 
Då denna intervjuskategori i genomsnitt har sju års erfarenhet av energitjänstemarknaden 
framkom synpunkter på hur EPC-modellen och dess upplägg kan förbättras för att förändra 
marknadspositionen. Eftersom ett av de uttryckta hindren är att EPC-modellen i dagsläget har 
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ett affärsupplägg som inte efterfrågas av marknaden menar man att det krävs en 
ompaketering av modellen för att möta detta. Respondenterna anser att man måste lyssna 
mer än man pratar, och skapa en produkt som möter det kommunala behovet och den 
massmarknad som finns idag. Entreprenören måste på så vis arbeta effektivare med att 
synliggöra vad pengarna som frigörs kan användas till för att få med sig beställaren i projektet. 
På så vis kan man styra bort från den felaktiga föreställningen som ursprungsmodellen EPC 
dragit med sig genom åren. Här menar man att några viktiga parametrar bör ingå i 
ompaketeringen. I samband med att leverantören arbetar med att vara mer lyhörd krävs likväl 
flexibilitet kring önskemålen. Exempelvis upplevs det som att det finns svårigheter kring att 
projekten blir för långa, då många av dem som sitter på sina poster vid start, både hos 
beställare och leverantör, ofta inte är kvar vid avslut och man får svårt att snabbt stämma av 
om man fick det man beställt. Emellertid lyfts det även fram att många leverantörer i 
dagsläget troligen skulle anpassa detta efter kundens önskemål, men att tidigare nämnda 
hinder gör att man inte ens kommer till den dialogen. Lösningen skulle på så vis vara att 
erbjuda samma produkt men i ett annat paket så att man får upp intresset och på så vis 
dialogen, för att sedan lyssna in vad kunden vill lösa och anpassa projektet efter dem 
behoven. Om leverantören på detta vis kan bygga upp tillit hos kunden spelar det mindre roll 
om hela projektmodellen upplevs som komplex då ett starkt förtroende väger upp denna 
parameter, menar en av respondenterna. Utöver detta betonas även vikten av att få till ett 
kraftfullt politiskt beslut eftersom energieffektivisering ligger många budgetled bort. 

6.5.4 Transparense 
Tre av respondenterna i denna kategori var direkt involverade i projektet Transparense och i 
utformningen av uppförandekoden. Vare sig IVL, som svensk partner i projektet, EEF som 
förvaltare av uppföljningen av projektet eller EMs företrädare för projektet har använt sig av 
uppförandekoden i sitt arbete efter genomförandet. Emellertid arbetar ingen av dessa direkt 
med beslutsprocessen av EPC-projekt och är således inte huvudsaklig målgrupp för 
tillämpning av skriften. Respondenterna gör dock bedömningen att den heller inte används i 
någon större utsträckning av vare sig beställare eller entreprenörer, i huvudsak för att Sverige 
är ett av de medlemsländer som har en mer utvecklad EPC-marknad. Då Transparense är ett 
projekt finansierat av EU blir utmaningen att hitta en gemensam nämnare för länder med 
väldigt divergerande marknader, och Sverige är i detta fall ett av de länder som får svara för 
en mer erfaren marknad. Respondenterna uttrycker på så vis att innehållet i 
uppförandekoden, utifrån ett svenskt perspektiv, blev väldigt urvattnat och att det är lätt för 
svenska energitjänsteföretag att skriva under den. Grundprinciperna för koden finns med 
andra ord redan i svenska standardavtal mellan kund och leverantör och tillförde således 
mycket lite för just Sverige. Dock skall inte bidraget till mindre avancerade marknader och EU-
samverkan i stort tillintetgöras, eftersom ett mål med initiativet var att öka 
kunskapsöverföring mellan mogna och nyetablerade EPC-marknader. 

Det mest centrala målet med Transparense var enligt IVL att ta fram en internationell 
uppförandekod som kunde undertecknas av Europas energitjänsteleverantörer, vilket sålunda 
åstadkoms inom projektets tidsram. EEF poängterar dock kring detta att man bör se över hur 
lyckat man anser att resultatet av projektet är om man tagit fram en uppförandekod som 
ingen använder sig av. Ändock är EEF positiv till dess existens. På Transparense hemsida 
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uttrycks det att de allmänna regler och riktlinjer som uppförandekoden består av är avsedda 
att höja kvalitetsnivåerna av energitjänster och i sin tur efterfrågan. IVL berättar under 
intervjun att det inte sker någon uppföljning hos dem huruvida efterfrågan har ökat efter 
projektavslut men hänvisar till EEF som är svensk huvudman för uppförandekoden. Då IVL 
arbetar i projektform med ett tydligt avslut menar man att det är essentiellt att det utnämns 
en organisation som agerar som långsiktig förvaltare för avstämning av det förväntade 
utfallet. Med detta sagt har sålunda IVL inget svar på om efterfrågan av energitjänster har 
ökat efter projektet Transparense, eftersom de själva inte har någon möjlighet att följa upp 
efter projektavslut. EEF berättar att de, som liten ideell förening, inte besitter resurser till att 
göra mätningar av detta slag. Av samma anledning sker det i dagsläget inte sker något arbete 
med Transparense överhuvudtaget hos dem. EEF uttrycker även att man inte upplevt någon 
förändring av tillit hos beställaren och att om efterfrågan av projekt skulle förändrats skulle 
det troligen inte vara föranlett av uppförandekoden.  

Vare sig IVL eller EEF arbetar vid intervjutillfället med någon form av marknadsföring kring 
Transparense. IVL arbetade däremot med ett antal olika klassiska kommunikationsaktiviteter 
under projektets gång så som med pressreleaser, publikationer via media och hemsida samt 
utförande av presentationer och seminarier, men med andra ord inget efter projektavslut.  
EEF åsyftar återigen att de har alldeles för begränsade resurser för att kunna arbeta med 
marknadsföring av Transparense och att lansering av produkten, det vill säga 
uppförandekoden, borde ha ingått i projektet. Dock har EEF försökt att kommunicera kring 
avtal om energiprestanda i den offentliga sektorn men upplever att det är svårt då det inte 
finns någon marknad i Sverige att tala om. Man menar att eftersom efterfrågan är så pass låg 
idag har företag knappt någon personal kvar som arbetar med dessa tjänster vilket gör att 
man inte är öppen för att det ska få ta plats på konferenser och seminarier. Av juridiska skäl 
arbetar inte EM med marknadsföring av Transparense.  

6.5.5 Styrmedel 
Respondenterna i denna kategori är tveksamma till huruvida ett styrmedel skulle ha någon 
större genomslagskraft på EPC-marknadens tillväxt. Här lyft exempel fram på att det idag står 
i BBR att man vid en ändring av en byggnad skall genomföra alla lönsamma åtgärder, eller att 
det i miljöbalken står att man skall tillämpa den bästa tillgängliga teknologin men att ingen av 
dessa direkt tillämpas. Man hävdar på det sättet att reglerna mer eller mindre finns där, men 
dessvärre inte tillsynen. Införande av ytterligare styrmedel eller skärpning av regler blir därför 
fogligt såvida det inte medför konsekvenser att bryta mot dem. Beträffande EPC menar man 
även att om man inte kan förespråka att det finns ett värde för de parter som skall delta i en 
transaktion så kommer den inte att ske, och att det därför är incitament man bör arbeta med 
istället för reglering. Dock tror man att kommunerna behöver någon som visar vägen och 
förtydligar potentialen för att man skall nå dit, där SKL kan vara lösningen.  

EEF är förespråkare av vita certifikat och menar att det är ett sätt att få marknaden att växa 
eftersom mans skapar motivation till att spara kilowattimmar. Plikten skulle i så fall vara mest 
fördelaktig om den lades på energibolagen så att de stimuleras till att vara en aktiv part i 
energieffektiviseringsarbetet, och det är även dem som har bäst kontakt med kunderna och 
därmed stört möjlighet att påverka slutanvändningen. EM har samma syn på det och menar 
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att det kan vara ett mycket effektivt sätt att nå ut till väldigt många. Huruvida plikten borde 
ligga på nätbolagen eller elleverantören måste, om aktuellt, beslutas efter en grundligare 
utredning. EEF ser på den senaste utredningen från EM beträffande införandet av vita 
certifikat som något mer optimistisk än de tidigare två. Detta förklaras i intervjun med EM av 
att diverse olika styrmedel som påverkade tidigare beslut avskaffats så väl som av att det 
skedde ett regeringsskifte 2014. Dessutom menar man att det idag är implementerat i fler 
länder där man ka dra nytta av lärdomar och erfarenheter, exempelvis i fråga om vem som är 
kvotpliktig och hur mycket som är realistiskt att sätta som nivå. Man berättar även att 
eftersom EU-kommissionen kan uppdatera EED och utesluta paragrafen som berättigar 
Sverige att räkna på effekten av skatter, finns det en viss förberedelse för ett införande. Likaså 
finns det ett försiktigt intresse hos energibolagen att tillämpa detta frivilligt, där exempelvis 
Göteborg energi gjort ett litet projekt där man säljer energieffektivisering istället för 
kilowattimmar till sina kunder. Generellt upplever man att det finns ett ökat politisk intresse 
för vita certifikat, bland annat eftersom det tvingar energibolagen att tänka om beträffade sin 
affärsmodell. Varken EM eller EEF anser att ett införande av vita certifikat skulle medföra 
högre administrativa kostnader om det utformas på ett bra och klokt vis. På samma sätt skulle 
man kunna uppnå sänkta transaktionskostnader. Vid ett införande av vita certifikat skulle 
verifiering av åtgärder vara en utmaning, men innan man kommer dit finns det ett antal 
parametrar som gör beslutet kring själva införandet invecklat. EM menar att ur ett 
nationalekonomiskt perspektiv borde effekten av skatter på energi och koldioxid leda till att 
alla kostnadseffektiva åtgärder genomförs. Dock är verkligheten mer komplicerad än så, och 
benämns energieffektiviseringsgapet. Man uttrycker även att liberalisering av den svenska 
elmarknaden har lett till en uppsjö av aktörer vilket försvårar möjligheterna till att ställa tuffa 
krav mot dem; i det här fallet i form av vita certifikat. Det sammanfattas till att det är en 
komplicerad fråga att svara på huruvida vita certifikat är ett lönsamt styrmedel ur ett 
samhällsperspektiv, även om det troligen skulle driva på EPC-marknaden. Dock måste man 
ändå ställa sig frågan; hur länge fungerar det? 

6.6 Samanställning av vissa resultat 
Tre respondentkategorier som blev intervjuade rörde hinder; Entreprenörer, 
Upphandlingskonsulter och Övriga. De uttryckta hindren från tabell 9, tabell 14 och tabell 15 
har sammanställts och kategoriserats i en ny tabell. Denna tabell återfinns i bilaga D (tabell 
D1) och har samma struktur som tabellen i bilaga C gällande litteraturstudien. I denna tabell 
har funna hinder även kategoriserats efter var hindrets position; om det är hos beställaren, 
entreprenören eller yttre, samhälleliga hinder. Likt resultaten från litteraturstudien har dessa 
tabellerats enligt frekvens i fallande ordning. Nedan, i tabell 16, finns en sammanfattning av 
dem beskriva hindren.  

Tabell 16: Samanställning av hinder 
1. - Brist på engagemang och mål 
2. - Kunskapsbrist hos beställare 
3. - Ekonomiska barriärer 
4. - Hinder inom metoder 

- Avsaknad av efterfrågan 
5. - Mytspridning 
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- Förtroendebrist till leverantör 
6. - Låga energipriser 

- Hinder inom organisation 
 

Eftersom kunskapsbrist hos beställare visade sig vara ett stort hinder har även de uttrycka 
områden som kunskapsbristen syftar till listats. Dessa återfinns nedan. 

Tabell 17: Sammanställning – Kunskapsbrist hos beställare gällande 

- Syftet med EPC och vad det kan bidra med 
- Beställning av EPC-projekt 
- Riskminimeringen med garanti 
- Svårighetsgraden av projektet 
- Storskalig energieffektivisering 
- Att översätta möjligheterna med EPC till verksamhetens behov 
- Att översätta miljö/EU/lokala mål till handlingar 
- Ekonomi 

 

Då samtliga respondenter har goda kunskaper om EPC-marknaden efterfrågades tankar om 
potentiella förbättringspunkter. Dessa punkter uttrycks i texten ovan, men sammanställs även 
i en enhetlig tabell i bilaga D (se tabell D2). Tabell 18 nedan listar de förbättringskategorier 
som utstuderats. Punkterna är ej sorterade efter frekvens. 

Tabell 18: Sammanställning – Möjliga förbättringspunkter 
- Bredare, starkare samarbete 
- Öppenhet hos entreprenör 
- Införande av regelverk 
- Ompaketering av modellen 
- Oberoende validering 
- Synliggöra mervärden 
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7. Diskussion  
Följande kapitel syftar till att sammankoppla tidigare forskning och litteratur som presenteras 

i litteraturstudien med det som intervjuerna genererat. Genom att analysera detta förs en 

argumentation för att besvara forskningsfrågan. 

7.1 Drivkrafter och mål hos beställaren 
Drygt hälften av de mål som beställare som genomfört EPC-projekt uttrycker berör 
förbättringar förknippat med arbetsmiljö i egenskap av bättre komfort, ökad kunskap och 
nöjdare kunder. Resterande mål involverar energibesparing, uppnå miljö-, energi- och 
klimatmål och ta helhetsgrepp för att få med mindre lönsamma byggnader. Även 
respondenterna i kategori övrigt beskriver att det främsta målet som de ser hos beställaren är 
att höja nivån på den tekniska standarden, och inte att uppfylla energi- och klimatmål i första 
hand. Upphandlingskonsulterna beskriver emellertid att ekonomi är den största drivkraften 
de ser hos beställaren och därmed att det främsta målet är att förbättra den finansiella 
situationen. Det är inte helt onaturligt att detta är konsulternas bild av beställarens mål 
eftersom deras huvudsakliga syfte är att stötta beställaren i anbudsskrivandet och kartlägga 
förutsättningarna att genomföra ett EPC-projekt. Eftersom dessa parametrar är starkt knutna 
till ekonomi är det rimligt att reduktion av utgifter upplevs som det viktigaste målet av denna 
respondentkategori. Ser man på de mål som de beställare som avbröt sitt EPC-projekt 
förfogade initialt är det specifika energireduktionsmål kopplade till nivå och tidsram. Som 
beskrivs i inledningen av resultatet för entreprenörerna är en nöjd EPC-kund bland annat en 
kund som ser sitt genomförda projekt som just ett arbetsmiljöprojekt och inte ett 
energiprojekt. Av detta kan man därför läsa att det finns betydande mervärden att genomföra 
ett EPC-projekt, mervärden som det krävs kunskap eller erfarenhet för att se. Det verkar 
därför som att insikten i att EPC möjliggör tillgången till kapital för att uppgradera den 
tekniska statusen i fastighetsbeståndet och ytterligare mervärden med det ibland kommer för 
sent eller inte alls. Det vill säga kommuner som inte har genomfört ett EPC-projekt har mycket 
svårt att se de mervärden som kommer av projektet. Man tror istället att affärsmodellen 
enbart innebär att en extern entreprenör skall ta del av besparingsförtjänsten som kommer 
av en energiförbrukningsreduktion, och ser då inte syftet med att inte göra det i egen regi. 
Detta i sig är, som nämnt, ett hinder och diskuteras vidare på sidan 72. 

7.2 Hinder vid initiering 
Fyra kategorier för hinder dominerar i både litteraturstudien och intervjusunderökningen och 
dessa är kunskapsbrist hos beställaren, brist på engagemang och mål, ekonomiska barriärer 
och hinder inom metoder. Det finns några delar av dessa hinder som är extra relevant att 
diskutera och följer nedan.  

7.2.1 Kunskapsbrist hos beställaren 
Kunskapsbrist hos beställaren i fråga om storskalig energieffektivisering verkar vara ett 
mycket stort hinder, och ovanpå detta skall även förståelse för EPC som affärsmodell 
tillkomma. Emellertid visar underökningen att majoriteten av de sex kommuner som 
genomfört ett EPC-projekt inte tycker att modellen som sådan är komplex, vilket visar på att 
väl i ett projekt finns det goda förutsättningar att komma till förståelse för vad man arbetar i. 
Hälften av dessa sex beställare tyckte att projektet initialt kändes tryggt medan den andra 
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hälften upplevde trygghet en bit in i projektet efter ett antal möten med antingen 
entreprenör eller upphandlingskonsult där oklarheter klargjordes.  Ju mindre kunskap en 
besitter om ett område desto mer tillit krävs för att trygghet skall infinna sig. Det är således 
inte otroligt att barriären kunskapsbrist hos beställaren föder hindret förtroendebrist till 
leverantören och argument som att ”affärsmodellen är för bra för att vara sann” hävdas. 
Eftersom 100 procent av de intervjuade beställarna är nöjda och skulle rekommendera EPC till 
en annan kommun är det kunskapsbrist som föranleder osanningen om att EPC skulle vara 
bortkopplat från verkligheten. Att hantera kunskapsbristen blir med detta desto viktigare för 
att minimera barriärerna. Emellertid måste entreprenören vara varsam i detta för att inte 
riskera att beställaren känner sig överkörd, någon som orsakade att ett av de tre EPC-
projekten som är granskade i denna studie avbröts. Upphandlingskonsulterna uttrycker det 
som att de tillsammans med entreprenören kan hjälpa till att höja lägstanivån hos beställaren, 
vilket kan vara en mer neutral inställning till kunskapsöverföring och som kan landa bättre hos 
kund. 

7.2.2 Hinder inom metoder - Kan genomföra det i egen regi 
Detta leder diskussionen vidare till ett av de nämnda hindren. Enligt litteraturstudien är det 
inte ovanligt att en potentiell beställare betraktar de energieffektiviserande 
renoveringsåtgärder som utförs i samband med ett EPC-projekt som genomförbara internt i 
egen regi, och blir som följd därav ointresserade av att anlita en entreprenör för utförandet 
(se detaljer i tabell D1 under Hinder inom metoder i bilaga D). Detta bekräftas även av den 
genomförda intervjustudien. Både de tre intervjuade upphandlingskonsulterna och de tre 
intervjuade entreprenörerna uttrycker detta som ett hinder för marknaden. När frågan 
ställdes direkt till de som fullbordat ett EPC-projekt; ”Om de anser att de hade kunnat 
genomföra motsvarande åtgärder och uppnått samma energibesparing på egen hand?” är 
svaret ”Nej” samtliga sex gånger. Svaren grundar sig i att utan en EPC-entreprenör går man 
miste om specialkompetens, arbetskraft och garantier och utan dessa kan man inte hantera 
att genomföra åtgärder motsvarande ett EPC-projekt. Sedermera menar man att utan 
garantin skulle man troligen haft svårt att få finansiering såväl som att besparingen torde 
genererats efter så pass lång tid att det inte längre vore lönsamt. Sett till denna studies 
resultat för Beställare: avbrutet har samtliga tre använt den option som tog fram efter fas 
noll, och drivit ett visst energieffektiviseringsarbete i egen regi. Dock är det bara en av dessa 
tre som avbröt av den anledningen att åtgärderna hade kunnat genomföras billigare om de 
utfördes internt, medan de andra två avbröt med anledning av att man upplevde att 
entreprenören inte arbetade på ett önskvärt sätt. Det är med det sagt en av totalt nio 
beställare som uttrycker att motsvarande energieffektiviseringsarbete kunde genomföras på 
ett bättre sätt i egen regi. Mycket talar därför för att de som uppger att de kan genomföra 
motsvarande åtgärder internt aldrig har varit involverade i ett EPC-projekt, och saknar 
förståelse för innebörden. I litteraturstudien uttrycks det även att det finns en potential för 
energieffektivisering inom offentlig sektor som inte realiseras, en potential som finns kvar år 
ut och år in. Det klassiska kommunala arbetet räcker med andra ord många gånger inte och 
argumentet att arbetet istället kan drivas internt betyder troligen i praktiken att man gör 
mycket lite.  
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7.2.3 Brist på engagemang och mål – Avsaknad av motivation och incitament 

Den generella bilden av energieffektivisering i Sveriges kommuner verkar vara att det är av låg 
prioritet. Upphandlingskonsulterna, entreprenörerna och kategori övrigt menar alla på att 
energieffektivisering inte är prioriterat i den grad det bör vara, sett till behovet. Det beskrivs 
att energieffektivisering är mycket högt prioriterat i ord, men lågt prioriterat i handling. En 
viss bekräftelse för detta urskiljs ur intervjuerna med beställare som avbrutit EPC-projektet 
där man formulerar att energieffektivisering är mycket högt prioriterat, men som tidigare 
nämnt verkar enbart en av dessa tre kommuner ha genomfört ansenligt 
energieffektiviseringsarbete. Ser man till de beställare som genomgått ett EPC-projekt kan en 
observation märkas rörande prioriteten av energieffektivisering. Det är två kommuner som 
upplever att energieffektivisering prioriterades högre när EPC-projektet genomfördes, 2006 
och 2014, än idag. För arbetet som skedde 2006 menar man att det prioriterades högre i och 
med att energipriset var ovanligt högt då. Denna prisökning är ett resultat av EU:s 
handelssystem med utsläppsrätter som är en det främsta klimatpolitiska instrumentet inom 
EU:s program mot klimatförändringar, European Climate Change Programme (ECCP). Den 
första perioden av handelssystemet pågick mellan 2005-2007 vilket tillsammans med stigande 
kolpriser gjorde att priset på den genomsnittliga kilowattimmen energi (det sammanvägda 
priset av all inköpt energi, inklusive förekommande skatter) nominellt steg med 4 procent 
mellan 2007 och 2008 (Energimyndigheten, 2015c). Beträffande projektet som inleddes 2014 
uttryckte respondenten att förändringen i prioritet troligen beror på regeringsskiftet som 
skedde samma år, vilket inte är otroligt då det är en naturlig del av politiken att ideologier och 
prioriteringar skiljer mellan partier. Med detta som underlag är det tydligt hur mycket 
ekonomi och politik styr energieffektiviseringsarbetet, vilket är intressant eftersom 
energieffektiviseringsbehovet inte ändras med vare sig politiken eller ekonomin.  

Oavsett rådande regering yttrar entreprenörerna att det är svårt att nå ut till beslutsfattarna 
och att de krävs att man ökar drivkraften att efterleva de mål som politiken faktiskt sätter mot 
kommunerna. Upphandlingskonsulterna har samma inställning till detta och de anser att 
medvetenheten om målen finns där, men att det är ett mycket lågt intresse att gå från insikt 
till handling eftersom ansvarskänslan är obefintlig. Arbetet med energieffektivisering skulle 
därför kunna underlättas om kommunpolitikerna tog till sig miljö- och energimål bättre och 
sedermera jobbade ned det i organisationen genom att tillhandahålla med resurser och 
beslut. För att få en acceleration på marknaden krävs det, precis som entreprenörerna 
uttrycker, att besluten tas på en högre nivå och att man når hit så fort som möjligt. Annars 
finns det ingen motivation längre för den här typen av projekt. 

Det visade sig tydligt av intervjuerna i flera kategorier att det verkar vara oerhört viktigt att 
det finns minst en person som driver på projektet och är engagerad lite utöver det vanliga. I 
alla de genomförda projekten redogör beställarna att det fanns en eldsjäl som faktiskt drev 
projektet i land. Vikten av detta betonas under fler intervjuer och verkar vara en 
framgångsfaktor för att fullborda ett EPC-projekt. Detta visar på att incitamenten att arbeta 
för att nå klimat- och miljömål är svaga om det krävs en person med ett personligt driv, 
engagemang eller intresse att arbeta med energieffektivisering inom organisationen. Hinder 
förknippat med motsatsen till detta beskrivs också under intervjuerna så som rädslan att ta 
klivet, rädslan att göra fel och inställningen att EPC är någonting negativt. Resultatet blir att 
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beställaren inte är öppen för diskussion och entreprenören arbetar med stort motstånd redan 
under införsäljningen. Det finns med andra ord barriärer på individnivå att arbeta med för 
marknaden för EPC.  

7.2.4 Ekonomiska barriärer 
Eftersom EPC som affärsmodell finansieras av framtida energibesparingar krävs det också att 
resurser placeras här för att ett genomförande skall vara möjligt. Naturligtvis är ekonomiska 
parametrar en begränsande faktor. Det finns en falsk bild av att EPC är kostsamt och både 
litteraturstudien och intervjustudien visar att det är betydligt dyrare att inte genomföra 
energieffektiviserande åtgärder. När det kommer till energieffektiviseringsarbete inom 
offentlig sektor handlar det egentligen bara om placering av resurser och prioritering, 
eftersom investeringsmedel finns någonstans. Dagens låga energipriser bidrar inte till ökade 
motiv att arbeta med energieffektivisering - som det är i vissa andra länder - men det är heller 
inget direkt hinder som motarbetar de incitamenten av att inleda ett sådant projekt.  

7.3 Problematik under  
Klagomål från brukarna visade sig, enligt intervjuunderlaget, vara ringa. Ofta handlar det bara 
om vana och i slutändan är inneklimatet mer stabilt och fluktuerar mindre än innan. 
Sedermera är det subjektivt vad som upplevs som kallt, varmt eller dragigt varför ett jämnt, 
stabilt inneklimat är det optimala. Viktigt att framföra är dock att denna temperaturreglering 
inte är specifik för just EPC utan är en del av energieffektiviserande åtgärder om det tidigare 
varit för varmt, och går i hand med BBR.  

Både beställare och konsulter beskriver hur viktigt det är att projekteringen blir rätt så för att 
minimera risken för komplikationer i fas två. Samtidigt uttrycker alla respondenter som varit 
involverade hela vägen genom EPC-projektet (beställare, entreprenörer och konsulter) att fas 
två är den fas som är mest förknippad med komplikationer. Det är därför denna fas som 
verkar vara mest laddad och genom att minimera oklarheter, misstag och missförstånd här 
undviks inte bara påfrestningar i hela genomförandet utan även risken för mytspridning; ett 
av EPCs främsta hinder (se avsnitt 5.6).  

7.4 Möjliga förbättringar 
För att förstärka EPC-marknaden krävs en förändring som gör att efterfrågan ökar. Utöver att 
arbeta med att komma runt hinder har ett antal förbättringsåtgärder resonerats. Nedan följer 
en diskussion om hur arbetet med EPC skulle kunna förändras för att förbättra dess position.   

7.4.1 Ompaketering av modellen 
Av den orsaken att ett av de uttryckta hindren i dagsläget är att man säljer något som inte 
efterfrågas bör det vara god tid att se över paketeringen av modellen och istället svara med 
verktyg som passar att lösa formulerade problem. Litteraturstudien åskådliggör att det finns 
en stor potential, en potential som finns kvar år ut och år in. Ompaketering torde därför vara 
en början att öka intresset för tjänsten, och med det minimera hindren. Då studien även 
visade att EPC har dragit på sig lite av ett dåligt rykte, orsakat av bland annat mindre lyckade 
projekt och tvisten om upphandlingslagstiftningen 2009, kan det finnas ytterligare incitament 
att paketera om modellen. Genom att göra det kan entreprenören komma bort från hindret 
om negativ inställning och kunden kan istället ta ställning till det faktiska innehållet. Man 
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skulle till följd därav som beställare se nyktert på om man är intresserad av att ta möjligheten 
att lyfta sitt fastighetsbestånd parallellt med att nå miljö- och klimatmål utan att det kostar 
något och samtidigt få besparingen garanterad. Man kan därmed öka förutsättningarna 
genom att undvika att prata just EPC.  

För att undvika problematik kring oklarheter i fas två berättade beställarna att det var 
önskvärt att låta fas ett ta längre tid. Samtidigt framhäver ändå hälften av beställarna att EPC-
projekt som helhet är en mycket lång process, parallellt med att man medger att 
projektformen är ett sätt att nå resultat snabbare. Denna paradox uttrycks även av 
upphandlingskonsulterna som har såsom åsikt att för snabbt genomförda projekt leder till 
mycket efterdyningar, men att de också haft erfarenhet av missnöje från kunder att projekten 
är för långa. I fråga om projektens längd blir det därmed påtagligt att det är svårt att besluta 
om en projektlängd som är optimal, men att man som entreprenör bör vara aktsam för slarv i 
fas ett. 

Lyhördhet, öppenhet och flexibilitet kring arbetsmodellen är nyckelord när det kommer till 
önskvärda egenskaper hos entreprenören, och dessa är mycket viktiga. De kan uppfattas som 
självklara, men då förtroendebrist, skepticism och personkemi kan vara avgörande 
parametrar för beslut om EPC är beaktande av dessa nödvändiga för minimera risken att 
förlora kunden, vilket man kunde se exempel på i ett av de studerade avbrutna projekten. I 
det fallet hoppade kunden av projektet för att entreprenören inte var transparent i sina 
redovisningar. Även bättre förståelse för den oro som ofta skapas hos kund under ett projekt 
av denna omfattning efterfrågas, och god kommunikation lyfts fram som en framgångsfaktor.  

7.4.2 Spridning och validering 
Både entreprenörerna, upphandlingskonsulterna och kategori övrigt (tabell 9, tabell 14 och 
tabell 15) uttrycker att mytspridning och felaktig bild av EPC tillsammans är ett av de största 
hindren för affärsmodellen - ett hinder som är desto tuffare att arbeta bort då kunderna är en 
mycket homogen grupp. Resterande två intervjukategorier är beställare och dessa berör inte 
hinder. Dock fick de beställarna som genomfört projektet frågan om hur pass välkänt de anser 
att EPC är, där hälften anser att det är dålig kännedom krig affärsmodellen. Av resterande tre 
beställare som upplever att det är välkänt framhävande en av dessa att det dock inte är 
särskilt populärt. För att arbeta mot denna negativa bild kan en lösning vara att jobba med att 
förmedla korrekt information om EPC, och spridning är därför intressant att analysera. 
Intervjuerna visade att det i dagsläget sker mycket lite marknadsföring av EPC, både från 
beställare, entreprenörer, myndigheter, organisationer och institut. Genom att vara svaga i 
det avseendet försvåras arbetet att slå hål på existerande myter. Det skulle istället behövas ta 
ett starkare tag i att få ut information om att EPC är en internationell metod som är väldigt 
beprövad. Likaledes behöver man få ut kunskap om att både analysmetoden för 
energibesparingarna och uppföljningsmetodiken är väl beprövade och verifierade 
internationellt. På så vis undviker man att leverantören blir misstänkliggjord kring sina 
beräkningar gällande energibesparing och genomförande. Genom att tydligt verifiera dessa 
metoder kan tillförlitligheten för EPC öka, vilket är ett annat hinder som marknaden kämpar 
med i dagsläget. Som entreprenörerna svarar i intervjuerna är exempel på lyckade EPC-
projekt den starkaste marknadsföringsmuskeln de har, men frågar man beställarna, som till 
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hundra procent är nöjda, har de inte fått någon publicitet för projektet runt om i Sverige. Den 
publicitet de istället har fått för genomförandet är antingen lokalt i kommunen, det vill säga 
man sparkar in öppna dörrar, eller internationellt som inte heller får någon större 
genomslagskraft på Sveriges kommuners bild av vad EPC är. Den lilla marknadsföring som görs 
mot Sveriges övriga kommuner utförs med andra ord via entreprenören i samband med ett 
säljmöte. Trots att entreprenörerna verkar värdera lyckade projekt oerhört högt ur 
marknadsföringssynpunkt verkar ändå ergo mycket lite göras med detta verktyg, och nöjda 
EPC-kunder används nästan uteslutande som ambassadörer vid säljmöten. Skulle 
energitjänsteföretagen istället få hjälp med marknadsföring av exempelvis EEF eller EM skulle 
det inte upplevas som lika vinklat och sannolikt ge större trovärdighet och genomslagskraft 
genom att skrivas under av offentligheten. På samma sätt kan de bistå med att arbeta mer i 
nätverk och sprida kunskap om energieffektivisering och vikten av att arbeta med det. Till viss 
del är det upp till företagen att själva arbeta med sin marknadsföring, men att sträva mot att 
nå svenska energi- och miljömål är trots allt ett samhälleligt ansvar och lösningen kan finnas 
hos företag. Ett sätt att driva på detta och motverka beskrivna hinder kan av den orsaken vara 
att förmedla goda exempel på lyckade projekt i ett tidigare skede än det första 
införsäljningsmötet och göra det med stöttning av offentligt tilltrodda myndigheter, 
institutioner eller liknande. Genom att göra det kan man med mer kraft sikta mot en bredare 
skottavla än mot enbart en kund och öka chanserna för träff och därmed potentiellt driva på 
marknaden och initiering av samarbeten.  

7.4.3 Nå beslutsfattarna 
EPC-marknaden har många möjligheter att förstärkas och bidra till att svenska klimatmål 
möts, men av olika anledningar är det en potential som inte realiseras. Entreprenörerna som 
är verksamma på marknaden dagligen har många tankar om hur den skulle kunna förstärkas, 
både genom att förbättra arbetet i och under EPC-projekten men även innan och under 
införsäljningsfasen. Många förbättringspunkter ligger naturligtvis i att arbeta med de hinder 
som presenterats i tabell 16 som att till exempel att öka kompetensen bland Sveriges 
kommuner och landsting gällande energieffektivisering och ekonomi, slå hål på de myter som 
existerar och öka incitamenten för att ta steget till ett genomförande. Utöver det lyftes ett 
antal potentiella förbättringspunkter fram under intervjuerna med entreprenörerna.  

De krav som ställs på renovering av offentliga fastigheter är i dagsläget mycket bristfällig och 
många kommuner ser det som ett eget val att energieffektivisera vilket inte stämmer överens 
med verkligheten. Mycket talar för att väldigt lite kommer ske om det enda incitamentet är 
eget intresse, varför det skulle underlätta om det sattes press från politiken i form av 
konkreta styrmedel eller skarpare regelverk.  

7.4.4 Mervärden 
Att synliggöra mervärden och sidoeffekter visade sig vara oerhört viktigt i införsäljningsfasen, 
men detta är ett verktyg som förutspås kunna driva på intresset för EPC ännu mer om man tar 
ett bättre grepp om det. Många gånger infinner sig inte kunskapen om mervärden för 
beställaren förr än de väl är i projektet, vilket leder en till frågan om hur många potentiella 
projekt som kan ha gåtts miste om. Eftersom entreprenören formulerar att beställaren ofta 
har för stort fokus på kostnad över mervärden är det entreprenörens uppgift att klarlägga 
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dessa mervärden och synliggöra var pengarna skall frigöras. Genom att noga studera 
kommunens mål och framtidsvisioner kan i stället förslag på hur man skall nå dit skildras. 
Exempelvis kan man ha visionen om att förbättra elevers studieresultat. Visar man då på 
potentialen att nå dit genom at förbättra inneklimatet för både elever och lärare genom 
storskaligt energieffektiviseringsarbete kan fler mervärden tydliggöras än vid klassisk 
försäljning. Samtidigt frigörs kapital som kan användas till skolmaterial istället för att förslösas 
på energikostnader.   

7.4.5 Styrmedel  
Beträffande bidragssystem eller införande av specifikt styrmedel för energieffektivisering 
kunde det läsas av intervjuerna att entreprenörerna var emot ett sådant införande trots att 
de är övertygade om att det skulle gynna EPC-marknaden. Det förefaller som att ekonomiska 
incitament är en viktig del i beslut om EPC, men när en säljare talar om för en kund i ett möte 
att man kan sänka sina energikostnader och samtidigt lyfta sitt fastighetsbestånd verkar det 
inte ha samma genomslagskraft trots att det faller inom samma kategori. Detta visar på att 
det måste till något från samhället eftersom lönsamhet inte räcker. Upphandlingskonsulterna 
hade samma bild av hur ett styrmedel skulle påverka marknaden, men ställde sig ändå mer 
positivt till ett införande än entreprenörerna gjorde. Respondenterna i kategori övrigt fann 
också att införande av ytterligare styrmedel är lönlöst och menade rentav att det i dagsläget 
finns styrmedel som är ämnade att driva på energieffektivisering, men att de inte får någon 
effekt då tillsynen inte finns. Alla respondenter är med andra ord verksamma inom området 
och har kunskap nog att se att arbete likt EPC skulle gynnas av styrmedel, men att de ändå är 
kraftlösa i frågan. Det verkar som att uppmuntran med styrmedel inte är tillräckligt för 
storskalig energieffektivisering, och att man istället bör arbeta med tillsyn, reglering och 
konsekvensutfall.  

Idag finns det ett kunskapsgap för kommuner att översätta fastställda mål till handlingar och 
det verkar vara beställarens kompetens som i första hand är avgörande. Om rikspolitiken 
skulle införa tuffare krav om energianvändning och energieffektivisering mot kommuner och 
fastighetsägare tvingas kunskapsgapet minska eftersom man åläggs att hitta en lösning. Skulle 
kommunerna då mena att de inte har råd att energieffektivisera kan lösningen finnas hos 
EPC-företagen där ett projekt istället kan leda till en nettobesparing över tid. Det blir därmed 
lättare för beställaren att föra dialog med entreprenören kring tänkbart samarbete om både 
incitament och konsekvenser blir förtydligade. Som uttrycks i resultatet bör man se över 
möjligheten att överhuvudtaget tacka nej till en kostnadsneutral beräkning för 
energieffektivisering eftersom det är vårat samlade ansvar att arbeta mot att nå Sveriges 
nationella och internationella klimat- och energimål.  

Införande av vita certifikat är en komplicerad fråga och man måste tydligt klarlägga vem som 
skall vara kvotpliktigt, vad man vill uppnå och till vilken nivå. Både litteraturstudien och 
intervjusunderlagt pekar på att vita certifikat inte till fullo är den mest gynnsamma vägen att 
gå för att diva på energieffektivisering i Sverige, även om det ur EPC-synpunkt kanske skulle 
vara gynnsamt.  
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7.4.6 Transparense 
Det är enbart upphandlingskonsulterna som använder sig av uppförandekoden som 
Transparense tagit fram. Eftersom konsulterna ofta kommer in i bilden då man redan kommit 
förbi stora delar av barriärerna kan man se koden som ett stöd, men knappast ett verktyg. EU 
kommissionen tog beslutet att finansiera Transparense då man såg att det finns en mycket 
stor potential för energieffektivisering som inte realiseras. Icke desto mindre talar mycket för 
att projektet inte fick den genomslagskraft som förutspåddes, åtminstone inte i Sverige. 
Uppförandekoden var så pass grundläggande att alla Svenska energitjänsteföretag som var 
intresserade kunde underteckna den, och istället diskuterar man ifall marknaden är så pass 
mogen att EPC-modellen bör utvecklas och ompaketeras. Trots att marknaden är mycket 
mogen och att uppförandekoden är ’för’ enkel lyckas man ändå inte uppnå de resultat som 
Transparense väntades generera, som att till exempel öka trovärdigheten för EPC. Emellertid 
kan viss kritik riktas mot att det vare sig skett någon marknadsföring av projektet eller 
uppföljning av väntat resultat i form av förhöjd kvalitet och efterfrågan från detta EU-
finansierade projekt.   
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8. Slutsats 
Nedan presenteras denna studie slutsats. 

8.1 De huvudsakliga resultaten 
Många av de drivkrafter och mål hos beställaren som presenteras i tabell 7 och tabell 8 är 
direkta effekter av en annan drivkraft eller ett annat mål, och den samlade bilden av varför 
man faktiskt genomför EPC-projekt kan sorteras ut till en formulering; Att ta ett helhetsgrepp 

på eftersatt underhåll och öka tekniknivån samtidigt som man sparar energi (se figur 5).  

 

 

Den genomsnittliga kundnöjdheten för EPC är 8.5 av 10 (se bilaga E tabell E3) och sju av nio 
respondenter (inklusive avbrutna projekt) skulle rekommendera en annan kommun att 
genomföra ett EPC-projekt. Utbildningspaketet och kunskapsöverföringen som EPC medför är 
en viktig komponent för kundnöjdhete. Samma fråga ställdes till nio av de resterande 11 
respondenter (två av dessa var inte i position att uttala sig om rekommendation) där 100 
procent går i god för rekommendation av EPC. I fem av de sex genomförda projekten kan man 
inte se någon annan lösning till hur man skulle kunna utföra motsvarande 
energieffektivisering än genom EPC. Affärsmodellen är därför fullt fungerande och ger goda 
resultat. Trots detta är marknaden mycket neutral och efterfrågan är näst intill obefintlig. 
Energieffektivisering syns inte vilket gör att den absolut största svårigheten för EPC-
marknaden är att nå ut till beställaren och komma till dialog, samt att i det skedet vinna så 

pass mycket förtroende att kunden väljer EPC. Kommer man väl förbi detta är kundnöjdheten 
hög, resultaten goda och förbättringarna avsevärda. Samtidigt är problem, missnöjdhet och 
komplikationer ringa. Med andra ord är det svåraste med EPC-modellen införsäljningsfasen. 
På grund av några av de vanligaste barriärerna hos beställaren; kunskapsbrist, osäkerhet, 
förtroendebrist och avsaknad av engagemang; visade det sig att en så kallad eldsjäl var en 
förutsättning för att komma till beslut. Det verkar som att beställaren måste gilla EPC för att 
det skall vara genomförbart, vilket kan uppfattas som något sekundärt när det handlar om att 
arbeta för att nå nationella och internationella miljö- och klimatmål. Låg beställarkompetens 
orsakar dessvärre att motsatsen, ett misstycke, baseras på osanningar. Alla kommuner som 
avbröt sina projekt står dock fast vid det beslutet, men eftersom två av dessa tre var 

Figur 7: En pedagogisk bild av hur de olika drivkrafterna kan formuleras till en mening 
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missnöjda med entreprenören är det troligen snarare baserat på personkemi och 
arbetsbeteende än på affärsmodellens koncept. Beställaren reducerar då sin egen 
projektpotential genom att inte ta tillvara på den kunskap som en extern entreprenör bringar. 
Detta visar ytterligare på hur otroligt viktig kommunikation, lyhördhet och transparens är för 
att beställaren skall känna sig trygg i att vara beställare och sedermera vara intresserade av 
att inleda ett samarbete och ta ett EPC-projekt på sina axlar. En framgångsfaktor är emellertid 
att beställaren måste vara införstådd i att själv avsätta resurser och arbeta i nära samverkan 
med entreprenören för att projektet skall bli lyckat. Lagen om offentlig upphandling verkar 
inte längre vara ett lika påtagligt hinder som det tidigare var. Beställarna är mer kunniga kring 
offentlig upphandling och förfrågningsunderlagen har blivit bättre och tydligare. Det finns 
dock en viss oro hos beställarna vad gäller LOU beträffande långdragna 
överklagandeprocesser. Man har sett att det föder en rädsla att göra fel hos beställaren vilket 
leder till ett visst motstånd att gå in i ett EPC-projekt. Förstärkt kunskap och förtroende kan 
bidra till att hantera detta hinder. Sammanfattningsvis är de mest påtagliga barriärerna för 
EPC är avsaknad av ansvarskänsla för energieffektivisering inom kommuner följt av frånvaro 
av incitament att arbeta med de satta målen. Låg beställarkompetens som leder till 
problematik att ta till sig EPC och släppa in entreprenör är nästa barriär, samt mytspridning 
som gett EPC dåligt rykte.  

Det är entreprenörens uppgift att upplysa beställaren om mervärden och incitament för att 
komma förbi denna primära barriär som beskrivs ovan. Detta görs på bästa sätt genom att 
förstå beställarens behov, lyfta fram mervärden, förtydliga potentialen och synliggöra kapital. 
Arbetar man med dessa parametrar ökar transparensen och därmed förtroendet vilket i sin 
tur väger upp för komplexiteten (hinder: förtroendebrist och komplexitet). Det krävs att få 
beställaren att inse de långsiktiga vinsterna med EPC redan under införsäljningsfasen, och inte 
under eller efter projektet som det ofta ser ut idag. Kommer man väl över denna tröskel och 
får förståelse för EPCs kapacitet finns det goda förutsättningar att genomföra lyckade projekt 
och med det bidra till att svenska miljö- och klimatmål uppnås. Tittar man närmare på de mål 
som är satta av politiken och som är uttrycka i EUs energieffektiviseringsdirektiv kan man 
konstatera att det är ohållbart att inte jobba med energieffektivisering, och inom sektorn 
bostäder och service finns det en stor potential som inte realiseras. En potential som finns 
kvar år ut och år in.  

Att starta ett EPC-projekt är i dagsläget tjänstemannadrivet och kommer av att man har 
behov av att uppgradera sitt fastighetsbestånd eller förbättra sin arbetsplats. För att få 
igenom beslut gentemot politiker däremot använder man sig av klimat- och miljömål. Det 
lämnas således ett för stort ansvar till en person eller till det individuella teamet rörande 
kommunens energieffektiviseringsarbete. Detta räcker inte för att nå de 
energieffektiviseringsmål som Sverige har och det krävs ett kraftfullt politisk ställningstagande 
eftersom energieffektivisering ligger många led bort och inte är prioriterat i den grad det bör 
vara. Energitjänsteleverantörerna behöver stöttning för att förtroendet för modellen skall nå 
en tillräckligt hög nivå att existerande fördomar utplånas. Det finns också ett politiskt ansvar 
att uppgradera system om det leder till lägre kommunkostnader. Svårigheten är dock att 
kommuner har en begränsad budget som sällan blir större, och denna typ av uppgradering 
kräver en investering. Det är en ständig kamp att fördela resurser och alla slåss om samma 
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medel, men det är god tid att lyfta blicken och se till energieffektivisering och inte rikta all 
kraft på energiomställning. Politiker måste ställa hårdare mål mot kommuner som sedan följs 
av strikt tillsyn. På så vis blir det också mindre problematiskt om politiker och 
verksamhetsansvariga byts ut, då målbilden är tydlig. Både litteraturstudien och 
intervjuundersökningen visar att vita certifikat troligen skulle gynna EPC-marknaden i sig, men 
det är en komplicerad fråga och det är oklart om det är det mest fördelaktiga styrmedlet för 
samhället i stort. 

Emellertid krävs det inte bara att entreprenörerna arbetar gemensamt med kommunpolitiker, 
utan energieffektiviseringsarbetet behöver även stöd från verksamhetsorganisationer, 
myndigheter och institut. En nationell samling initierad av exempelvis EM, SKL eller BeLok 
som till lika delar är kopplade till ekonomi, miljö och fastighetsuppgradering påyrkas för att 
hantera marknadens svårigheter. I samband med detta behöver analysmetoden och 
uppföljningsmetodiken bli internationellt validerade eftersom EPC visat sig vara ett mycket 
viktigt verktyg i arbetet med klimatfrågor. På samma sätt är marknadsföring i stort viktigt för 
utvecklingen av EPC för att ta itu med rådande mytspridning och den felaktiga bild som EPC i 
dagsläget besitter. Det EU finansierade projektet Transparense hade bland annat för avsikt att 
arbeta med just spridning av EPC, men efter projektavslut har ingen uppföljning eller mätning 
gjorts och effekten av initiativet är därför svårberäknat.   

Som synes finns det stora fördelar med att från ett utanförperspektiv ta ett helhetsgrepp om 
offentligt ägda fastighetsbestånd med hjälp av EPC för att lyfta standarden, möta klimat- och 
energimål och reducera energinotan. Modellen behöver däremot med största sannolikhet 
ompaketeras för att passa den nya marknaden som uppkommit det senaste decenniet. En 
mer skräddarsydd, flexibel modell som passat beställarens behov, ekonomi och organisation 
med nära, transparent samarbete mellan beställare, entreprenör och kommunpolitiker är 
efterfrågat, och det ligger i entreprenörens händer att formulera om affärsmodellen. 
Emellertid behöver denna ompaketering ske parallellt med ett officiellt erkännande att 
analysmetoden och uppföljningsmetodiken är internationellt validerade för att möta rådande 
skepticism kring EPC.  
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Bilaga A – Energianvändning 

 

Figur A1: Slutlig energianvändning I användarsektorerna I Sverige år 2015 (Energimyndigheten, 2015c, 2015) 

 

Figur A2: Totala utsläpp av växthusgaser per sektor i de 28 EU länderna, 2015 (Energimyndigheten, 2015c) 
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Till vänster: Figur A3: Sveriges energiförbrukning per sektor (Energimyndigheten, 2015c, 2015) Till höger: Figur 

A4: Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler (Energimyndigheten, 2015c, 2015) 

                       

Till vänster: Figur A5: Energianvändning Flerbostadshus. Till höger: Figur A6: Energianvändning i Lokaler 
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Bilaga B - Miljömålen 2016 och Energilyftet 

 
 

Miljömålen 2016 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6 Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9 Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt-och djurliv 

Det 15e Miljömålet – God bebyggd miljö 
Av de nio fastställda formuleringarna kan tre kopplas till 
hållbar fastighetsförvaltning inom offentlig sektor. Dessa 
uttrycks nedan 
 
HÅLLBAR BEBYGGELSESTRUKTUR: En långsiktigt hållbar 
bebyggelsestruktur har ut vecklats både vid 
nylokalisering av byggnader, anläggningar och 
verksamheter och vid användning, förvaltning och 
omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart utformade. 
 
INFRASTRUKTUR: Infrastruktur för energisystem, 
transporter, avfallshantering och vatten och 
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och 
i övrig fysisk planering samt att lokalisering och 
utformning av infrastrukturen är anpassad till 
människors behov, för att minska resurs och 
energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som 
hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa 
och säkerhet. 
 
HUSHÅLLNING MED ENERGI OCH NATURRESURSER: 
Användningen av energi, mark, vatten och andra 
naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande 
och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att 
främst förnybara energikällor används. 

 

 

Energilyftet - Kapitel för webbaserad utbildning 
1. Miljömål och drivkrafter 
2. Systemgränser 
3. Roller och ansvar i byggprocessen 
4. Ekonomiska grunder för lågenergibyggnader 
5. Planering av lågenergibyggnader 
6. Fuktteori 
7. Exempel på teknik och lågenergibyggnader 
8. Exempel på Arbetsmodeller för energieffektivisering 
9. Mätning och uppföljning av energiprestanda 
10. Brukarens inverkan 
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Bilaga C – Drivkrafter och barriärer från litteraturstudie 
Tabell C1: Drivkrafter 
Studerad litteratur Följande punkter är utdrag ur nedanstående publikationer: 

- Energy Performance Contracting - en modell för minskad energianvändning 

och miljöpåverkan 2007, Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2007). 

- Analys av den svenska marknaden för energitjänster 2011, Energimyndigheten 

(Energimyndigheten, 2011) 

- Miljönytta med energieffektivisering – En studie av miljöaspektens roll i EPC-

projekt – 2010, IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2010) 

- EPC ger gott resultat – diskussion om framgångsfaktorer och EPC 2011, 

Energimyndigheten (U.F.O.S, 2011) 

- Energitjänster i Sverige - Statusrapport för tjänster för energieffektivisering – 

2013, Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2013) 

-Energieffektiviserande renovering – 2014, Offentliga fastigheter (Offentliga 

fastigheter, 2014) 

 
Brukare - Ökad kundnöjdhet (ökad möjlighet att hyra ut lokalerna) 

- Större anpassning till hyresgästernas krav 

Eftersatt underhåll -Uppnå ett minskat underhåll 
-Eftersatt underhåll 
-Tekniska livslängden nådd/överskridits 

Ekonomi - Kostnadsbesparingar 
- Ekonomi 
- Minska kostnaderna för akut underhåll 
- Åtstramad budget 
- Statliga investeringsbidrag anses viktiga för att starta - EPC-projekt 
- Lättare att få investeringskapital  
- Det är lättare att få politiskt beslut kring EPC än för traditionella 
energiprojekt 

Energianvändning - Bristande energiprestanda 
- Effektivare energianvändning 

Energipriser - Ökande energipriser 
- Ökade energipriser 
- Ökade energipriser 

Garantier -Erhålla besparingsgarantier 
 

Helhetsgrepp - Helhetsgrepp i ett fastighetsbestånd 
- Möjligheten att kunna paketera åtgärderna inom ett projekt 
- Åstadkomma mycket på kort tid 

Inneklimat - Undermåttligt inomhusklimat eller komfort 
- Bristfälligt inomhusklimat 
- Förbättra inomhusklimat 

Marknadsvärde - Bli miljöanpassad förvaltare genom att energi- och miljöklassa sitt 
fastighetsbestånd 
- Viljan att bidra med goda exempel 
- Förbättrad image 

Miljö- och klimatmål - Skärpta politiska miljömål eller miljökrav 
- Kommuns miljömål 
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Minskad miljöpåverkan - Bidra till en positiv inverkan på miljö och klimat 
- Minska miljöpåverkan 
- Minskade utsläpp av växthusgaser 

Moderniseringsbehov - Uppnå en fortsatt utveckling av fastighetsbeståndet 
- Moderniseringsbehov 
- Modernisering och upprustning av fastigheter 
- Genomförandet av moderniseringar 
- Få tillgång till en bättre mätvärdessamling 

Organisationsutveckling - Uppnå en utveckling av den egna organisationen 
- Hitta nya arbetssätt 
 

 
Tabell C2: Hinder 
Studerad litteratur Följande punkter är utdrag ur nedanstående publikationer: 

- Analys av den svenska marknaden för energitjänster, 2011, Energimyndigheten 

(Energimyndigheten, 2011) 

- Energitjänster i Sverige - Statusrapport för tjänster för energieffektivisering, 

2013, Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2013) 

- D2.4 Country Report on Identified Barriers and Success Factors for EPC Project 

Implementation, 2013, Transparense (Transparense, 2013b) 

- EPC I kommunernas energiarbete – mycket karat t spara, 2015, Siemens 

(Siemens, 2015) 

- EPC in the Nordic countries, 2015, Nordic council of ministers (Nordic council of 

ministers, 2015) 

- Inventering och analys av hinder för energieffektivisering i offentliga organ, 2014, 

Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2014) 

Avsaknad av 
efterfrågan 

- Ingen efterfrågan 
- Bristande efterfrågan 

Brist på engagemang 
och mål 

- Brist på personal inom energiområdet 
- Hinder inom motivation och engagemang 
- Hinder inom beteende 
- Brist på tydliga mål 
- Hinder inom delade incitament 

Ekonomiska barriärer - Brist på investeringskapital 
- Hinder inom  finansiering och ekonomi 
- Finansieringsproblem 
- Avbrott av offentliga bidrag 

Brist på 
upphandlingskonsulter 

- Brist på upphandlingskonsulter 

Dålig marknadsföring - Otillräcklig marknadsföring 
- Avsaknad av marknadsföring och strategier 

För få leverantörer - Delvis få aktörer på marknaden och delvis svårighet att få in nya aktörer 
- Få leverantörer 
- Bristande antal energitjänsteleverantörer 
- Få aktörer på marknaden 

Förtroendebrist - Brist på förtroende 
- Bristande förtroende för leverantör av EPC  
- Brist på förtroende mellan aktörerna 

Hinder inom metoder - Oenighet om detaljeringsgrad i samband med förfrågningsunderlag och 
avtal 
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- En del kvalificeringskriterier kan upplevas som orimliga 
- Hinder inom metoder 
- Oklara redovisningsprinciper 
- Osäkerhet kring transparens och prissättning 
- Asymmetri mellan leverantör och beställare 
- Kan genomföra det i egen regi 

Hinder inom 
organisation 

- Kortsiktiga ägarförhållanden 
- Hinder inom  organisation och struktur 

Komplikationer kring 
LOU 

- Juridiska oklarheter (LOU) 
- Osäkerheter kring LOU 
- Legala hinder 
- Frågor kring reglering och statligt stöd 
- Rädsla för att göra fel i upphandlingen hos beställare 
- Hinder inom lagstiftning,  regelverk och praxis 

Kunskapsbrist - Bristande kunskap om energi i hela organisationen 
- Bristande beställarkompetens 
- Brist på information/kunskap 
- Kunskapsbrist 
- Kunskapsbrist gällande sin egen energiförbrukning 
- Hinder inom  kunskap och  kompetens 
- Felaktig bedömning om att det ej är lönsamt 

Låga energipriser - Låga energipriser 

 



88 
 

  



89 
 

Bilaga D – Intervjustudie 
Sammanställning av hinder 
Tabell D1. 
 Kategori Citat från intervjuer Lokalisering 
1. Brist på engagemang 

och mål 
- Ej öppen för diskussion 
- Vågar inte ta klivet 
- Ej samarbetsvillig organisation 
- Bristfällig lyhördhet 
- Saknas motivation 
- Saknas incitament 

Beställare 

- Frånvaro av energieffektiviseringskrav  
- Dåligt ansvarstagande gällande miljö- och energimål från 
kommunpolitiken  
-För stort fokus på energiomställning snarare än 
energieffektivisering 

Yttre 

2. Kunskapsbrist hos 
beställaren 

- Bristande kunskap 
- Kompetensbrist gällande ekonomi 
- Kompetensbrist gällande energieffektivisering 
- Bristande kunskap  
- Saknad förståelse för lång återbetalningstid 
- Falsk bild att det är dyrt 
- För bra för att vara sant 

Beställare 

3 Brist på 
investeringskapital 

- För stort fokus på kostnad ist för mervärden 
- Begränsad årlig budget 
- Begränsade resurser i form av tid 

Beställare 

- Finansiella utvecklingen 
- Konjunkturen bromsar utvecklingen 
- Låga kapitalkostnader 

Yttre 

4. Hinder inom metoder - Upplevs som övermäktig för beställaren 
- Modellen känns komplex 
- Kan göra det i egen regi 
- Kan göra det i egen regi 

Beställare 

Avsaknad av efterfrågan - Energieffektivisering syns ej 
- Energieffektivisering ej prioriterat 

Beställare 

- Säljer något som inte efterfrågas 
- Bristfällig lyhördhet 

Entreprenör 

5. Mytspridning - Mytspridning 
- Ryktesspridning (homogen grupp) 
- Negativ inställning till EPC 

Beställare 

Förtroendebrist till 
leverantör 

- Tillitsproblematik 
- Tillitsproblematik 

Beställare 

- Presentation av merförsäljning av produkter Entreprenör 
6. Hinder inom 

organisation 
- En person har varit på sin post för länge 
- Brist på modiga projektledare/chefer 

Beställare 

Låga energipriser - Låga energipriser 
- Låga energipriser 

Yttre 
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Sammanställning av förbättringspunkter 
 Kategori Förslag på förbättring Respondentkategori 

1.  
 
Bredare, starkare samarbete 

Stöd från EM eller Belok Konsult 
Närmare kontakt med kommunpolitiker Entreprenör 
Arbeta mer i nätverk och sprida enhetlig kunskap  Konsult 
Marknadsföring i stort Konsult 
Engagera upphandlingskonsulter mer Konsult 
Nyttja brukarpotentialen Entreprenör 

2.  
 
Öppenhet hos entreprenör 

Arbeta med att förbättra förtroende Övriga 
Bättre kommunikation Beställare 
Transparense i beräkningarna Entreprenör 
Lyhördhet – möta i efterfrågan Entreprenör 
Lyhörd entreprenör Övriga 

3.  
 
Införande av regelverk 

Politiskt styrmedel Entreprenör 
Draghjälp/stöttning från EU Entreprenör 
Starkare politisk stöttning Övriga 
Striktare OKV uppföljningar Entreprenör 
Återinföra bidragssystem för energi Entreprenör 

4.  
Ompaketering av modellen 

Dela upp i mindre delar Entreprenör 
Korta ned projekten Övriga 
Fas 1 längre tid Beställare 
Ompaketering av modellen + flexibilitet Övriga 

5.  
Oberoende validering 

Oberoende kontroll Entreprenör 
Validering av modell Entreprenör 
Bekräfta modellen Entreprenör 

6.  
Synliggöra mervärden 

Lyfta fram mervärden och sidoeffekter Konsult 
Mervärden Övriga 
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Bilaga E 
Entreprenörer 
Tabell E1: Energitjänsteleverantörer företag 
Företagsnamn: Antal år på EPC-marknaden: Antal EPC-projekt: Genomsnittlig EPC-längd: 
Caverion 11 19 8 år 
Schneider Electric 17 54  6 år 
Siemens 15 25 10 år 
 

Tabell E2: Entreprenör - intervjupersoner 
Företag Respondent Roll År på befintlig roll: 
Caverion Håkan Olsson Affärsutvecklare 2,5 
Schneider Electric Hosni Teque-Omeirat Affärsutvecklare 4,5 
Siemens Krister Lohman Head of building performance and sustainability 5 

 

Beställare 
Tabell E3: Beställare Genomfört 
# Kommun: Roll: Anställd 

sedan: 
EPC 
start 

EPC 
avslut 

EPC 
år 

Involverad  
i Fas 

Area 
(m2) 

 Q1 Q2 

1 Ludvika kommun Lokalstrateg 1982 2006 2019 13 1,2,3 163.000 8-9 7-8 

2 Mora kommun Teknisk 
förvaltare 

2007 2010 2024 14  1,2,3 270.000 6 4 

3 Eskilstuna 
kommunfastigheter AB 

Projektchef 1999 2014 - - 1,2,3 125.000 9 8 

4 Kirunabostäder Installations- 
samordnare 

2006 2010 2017 7 2 132.000  
(260.000) 

8 5 

5 Herrljunga kommun Projektledare 2010 2011 2022 11 1 32.000 9 8 

6 Motala kommun Fastighetschef 2001 2010 2017 7 3 190.000 8-9 8-9 

 

Q 1: Hur nöjda är ni med det genomförda EPC-projektet på en skala 1-10 där 10 är mycket 
nöjd? 

Q 2: Hur nöjda är de som vistas i lokalerna med EPC-projektet på en skala 1-10 där 10 är 
mycket nöjd? 

Tabell E4: Beställare avbrutet 
Nr. Kommun Roll Anställd sedan Area (kvm) Entreprenör 
1 Falköping kommun Fastighetschef 1979 200.000 Schneider Electric 
2 Eskilstuna kommun Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör 2012 250.000 Caverion 
3 Stockholm kommun Chef för teknik och trygghet 2004 550.000 Siemens 
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Upphandlingskonsulter 
Tabell E5: Upphandlingskonsulter 
Konsult:  Företag Roll:  På företaget Med EPC sen:  
Pontus 
Axelsson 

Scandinavian 
Purchasing group AB 

Delägare. Jobbar med att främja 
Soursing och supply funktionen på 
företag 

2011 2001 

Manuel 
Swärd 

Mersam AB Eget bolag 2007 2001 

Daniel 
Svensson 

ESM AB VD 2013 2001 

 

Övriga 
Tabell E6: Energimyndigheten 
Respondent: Roll: Område: 
Anders Pousette Projektledare Referensperson för frågor kring EPC 
Rurik Holmberg Analytiker Vita certifikat 
 

Tabell E7: Svenska Miljöinstitutet, IVL 
Respondent: Roll: Område 
Philip Thörn gruppchef för politik och 

ekonomigruppen 
Transparense 

 

Tabell E8: Energieffektiviseringsföretagen, EEF 
Respondent: Roll: Område: 
Lotta Bångens Verksamhetsledare Expert Avtal om energiprestanda, 

Transparense 
 

Tabell E9: Politiker 
Respondent: Roll: 
Magnus Johansson Kommunpolitiker 
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Bilaga F – Transparense 
Uppförandekodens nio vägledande principer.  

Vägledande principer  Beskrivning 

1. Leverantören levererar kostnadseffektiva 
besparingar 

Leverantören strävar efter en kostnadseffektiv 
kombination av 
energieffektiviseringsåtgärder. Denna kombination 
maximerar ett projekts 
nettonuvärde, definierat som summan av all 
diskonterade kostnader och nyttor (särskilt 
kostnadsbesparingar vad gäller drift) förknippade 
med genomförandet av projektet, för 
beställaren. 

2. Leverantören övertar de 
prestandarelaterade riskerna 

Leverantören övertar riskerna kopplade till den i avtal 
överenskomna energiprestandan i 
projektet under hela kontraktsperioden. Detta 
inkluderar riskerna för att inte uppnå 
enligt avtalet överenskomna besparingar, såsom 
beskrivet nedan, såväl som risker 
förknippade med design, genomförande och drift. 

3. Besparingar garanteras av leverantören och 
fastställs genom mätning och verifiering 

Leverantören garanterar att de i avtalet 
överenskomna besparingarna uppnås. Om ett 
projekt inte uppnår den besparing som fastställts i 
avtalet, så är leverantören enligt 
avtalet förpliktigad att kompensera för uteblivna 
besparingar under kontraktsperioden. 
Överskridande besparingar, d.v.s. besparingar utöver 
vad som har fastställts i avtalet, ska 
delas rättvis enligt den metodik som fastställts i 
avtalet. De i avtalet överenskomna besparingarna 
såväl som uppnådda besparingar fastställs på 
ett rättvist och transparent sätt genom mätning och 
verifiering med hjälp av lämplig 
metodik (t.ex. IPMVP) såsom definierat i avtalet. De i 
avtalet överenskomna 
besparingarna fastställs med hjälp av de uppgifter 
som Beställaren tillhandahåller samt 
realistiska antaganden. De uppnådda besparingarna 
beräknas som differensen mellan 
energikonsumtion och/eller relaterade kostnader 
före och efter genomförandet av 
energieffektiviseringsåtgärder. 

4. Leverantören stödjer ett långsiktigt 
användande av energiledningssystem 

Leverantören stödjer aktivt Beställaren i 
implementeringen av ett energiledningssystem 
under kontraktsperioden och eventuellt, enligt 
överenskommelse, även efter 
kontraktsperioden. Detta bidrar till att bibehålla 
projektets nytta även efter 
kontraktsperioden. 

5. Relationen mellan Leverantören och 
Beställaren är långsiktig, rättvis och 
transparent 

Leverantören och Beställaren arbetar nära 
tillsammans för att uppnå det gemensamma 
målet att uppnå de i avtalet överenskomna 
besparingarna. Leverantören strävar efter 
att bibehålla en långsiktig, rättvis och transparent 
relation. 



94 
 

Både Leverantören och Beställaren tillhandahåller 
tillgång till projektrelevant 
information på ett tydligt sätt och båda fullföljer sina 
kontraktsenliga åtaganden. 
Exempelvis är Leverantören skyldig att informera 
Beställaren om resultaten från 
mätningar och verifieringar av besparingarna, medan 
Beställaren är skyldig att informera 
Leverantören om förändringar vad gäller drift och 
verksamhet, vilka skulle kunna påverka 
energianvändningen, i lokalerna under 
kontraktsperioden. 

6. Alla steg i processen genomförs lagenligt 
och med integritet 

Leverantören och Beställaren efterlever tillämpbara 
lagar och regler i landet där 
projektet genomförs. Leverantören och Beställaren 
undviker intressekonflikter och har 
nolltolerans vad gäller korruption. 

7. Leverantören stödjer Beställaren vad gäller 
finansiering av projektet 

Leverantören stödjer Beställaren vad gäller att hitta 
den mest lämpliga finansiering av 
projektet med hänsyn till båda parters 
förutsättningar. Kapitalet för att finansiera 
projektet kan antingen tillhandahållas av Beställaren, 
Leverantören eller att av tredje 
part. Att leverantören tillhandahåller finansieringen 
är en möjlighet, men inte en 
nödvändig del av projektet. 

8. Leverantören garanterar att kvalificerad 
personal genomför projektet 

Leverantören tillhandahåller kvalificerad personal för 
att kunna erbjuda den rätta 
tekniska, kommersiella, juridiska och finansiella 
kompetensen och kunnandet. Detta 
säkerställer att leverantörens experter har adekvata 
kvalifikationer och kapacitet vad 
gäller förberedandet och genomförandet av 
projektet. Beställare kan balansera ett 
begränsat kunnande och begränsade erfarenheter 
genom att använda sig av 
specialiserade konsulter (exempelvis Facilitator för 
avtal om energiprestanda) vilka kam 
ge stöd vid upphandlingen och genomförandet av 
projekt. 

9. Leverantören fokuserar på hög kvalitet och 
noggrannhet i alla faser i projektets 
genomförande 

Leverantören använder sig av välutformade 
tillvägagångssätt, högkvalitativ och pålitlig 
utrustning och produkter och arbetar med pålitliga 
underkonsulter. Leverantören följer 
god affärssed, fullföljer sina åtaganden gentemot 
underkonsulter och bemöter Beställare 
och dess representanter med respekt. 

(Transparense, 2015)  
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Bilaga G – Intervjumallar 
1.  Intervjumall: Entreprenör Antal: 3 
 

1. Bakgrund 
Hur länge har du jobbat på företaget?  

Vad är din roll på företaget?  

Hur länge har företaget jobbat med energieffektivisering genom EPC i befintliga 
fastighetsbestånd?  

Hur många EPC-projekt har er organisation haft under denna tid?  

Hur länge har du arbetat med EPC?  

Jobbar du med en specifik fas? I så fall vilken.  

Vilken entreprenadform använder ni er av?  

Vem är den vanligaste beställaren? (Typkund)  

2. Mål 
Har ni några specifika mål knutna till arbetet med EPC?  

Hur prioriterade är EPC-projekt i er verksamhet?  

Vilka drivkrafter finns för arbetet med EPC inom er verksamhet?  

3. Strategi 
Använder ni er av några speciella strategier under införsäljningsfasen av ett nytt projekt? I så 
fall vilka?  

Var i beställarens organisationshierarki är det optimalt att få kontakt?  

Hur ser er marknadsföring ut kopplat till EPC?  

Vilka försäljningskanaler arbetar ni med? (web, telefon, mässor…)  

Hur upplever ni att intresset för EPC-projekt är? (ökande/minskande)  

4. Genomförande 
Hur upplever ni att Lagen om Offentlig Upphandling påverkar ert arbete?  

Vad är den genomsnittliga tiden för ett EPC-projekt hos er? (Fas 1-Fas 3)  

Hur upplever du att samarbetet och kommunikationen mellan er och resterande roller i 
byggprocessen? (beställare/ tekniker/arkitekt/brukare)  

Vad får ni för reaktioner från brukarna innan , under och efter ett EPC-projekt?  

Är det vanligt att era byggnader blir miljö- eller energicertifierade efter ett projekt? (BREEM, 
Miljöbyggnad, Passivhus)  
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5. Problem 
Vilken av modellens tre faser upplever ni är kopplad till mest komplikationer?  

Vilka komplikationer är det?  

Upplever ni att det finns några svårigheter med hur beställaren ser på återbetalningstiden?  

Vilka hinder uppstår i ett EPC-projekt generellt sett?  

Finns det några återkommande problem som ofta genererar extraarbete? Hur arbetar ni med 
dem?  

Vad är er erfarenhet av OVK, obligatorisk ventilationskontroller? Finns det några 
komplikationer förknippade med det?  

Hur upplever ni att kunskapen om energieffektivisering är generellt genom ett projekt?  

6. Kundtillfredsställelse 
Hur definierar ni en nöjd EPC-kund?  
Vilka fördelar genererar en nöjd EPC-kund?  

Vilka nackdelar orsakar en missnöjd EPC-kund?  

Hur jobbar ni för att öka kundnöjdheten? 

7. Fortsatt arbete med EPC 
Kommer arbetet med EPC för ert företag att ändras i omfattning? (minskning/ökning)  

Hur ser ni på marknaden i stort för EPC?  

Vad anser ni skulle kunna förbättras med arbetet med EPC?  

Vad skulle underlätta er arbete som entreprenör?  

Finns det någon förändring som skulle generera bättre resultat ur 
energieffektiviseringssynpunkt?  

Kan du nämna några orsaker till varför ett projekt inte når garanterade besparingar?  

8. Spridning 
Hur upplever du att mognaden för EPC är i dagsläget?  

9. Trender 
Känner du till några nyheter som är på gång i branschen som skulle kunna underlätta arbetet 
med EPC?  

Var tror du  EPC är om 10 år? 
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2. Intervjumall: Beställare Status: Genomfört Antal 6 

 

1. Bakgrund 
Vad är din roll på kommunen? 

Hur länge har du jobbat inom kommunen? 

När inleddes EPC-projektet? 

Hur stor area ungefär berörde projektet? 

Är projektet avslutat eller befinner ni er fortfarande i uppföljningsfasen? När avslutades det i 
så fall? 

Vilken eller vilka av projektets tre faser var du mest involverad i? 

Vilka andra alternativ till EPC fanns vid uppstart? 

2. Mål 
Hur pass prioriterat upplever du att energieffektivisering är i din kommun? 

Utöver själva energibesparingen, fanns det några andra mål med EPC-projektet? 

Vilka drivkrafter finns för att jobba med energieffektivisering hos er? 

Vilka drivkrafter fanns med att inleda ett EPC-projekt? 

Utöver ert eget intresse att energieffektivisera, fanns det några andra krav som ställdes mot 
er beträffande energibesparingar eller minskad energianvändning inom kommunen? 

3. Förberedelse 
Kände ni till att entreprenören arbetade med energieffektivisering av fastigheter? 

Hur kom ni i kontakt med entreprenören första gången? 

Hur pass välkänt var EPC i er organisation vid det stadiet? 

När EPC-modellens koncept presenterades för er, hur mottogs det av er organisation då? 
(Komplex/Okomplicerad) 

Var beslutsfattarna enade om att genomföra EPC-projektet när beslutet togs? 

Vem eller vilka var det som fattade det beslutet? 

Vilka politiska beslut behövdes tas för att projektet skulle kunna starta? 

Om man bortser från slutresultatet, kan du minnas hur er inställning var i uppstart och 
upphandlingsstadiet? (Tryggt/Oroligt) 
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4. Övergripande 
Vilken av projektets tre faser upplevde ni var mest kopplad till komplikationer? Vilka? 

Upplevde ni några svårigheter förknippade med återbetalningstiden? 

Nu i efterhand när ni sett hela EPC-projektets gång, anser du att ni hade kunnat 
energieffektivisera era fastigheter med samma resultat på egen hand utan att anlita en 
entreprenör? 

Finns det någon annan väg såhär i efterhand som du anser att ni hade kunnat ta för att uppnå 
denna energibesparing? 

Upplever ni att kunskapen om fastigheten och dess installationer är förstärkt eller förlorad 
efter projektet? 

5. Spridning 
På en skala 1-10 där 10 är mycket nöjd, hur nöjd är ni med EPC-projektet ni genomförde? 

På samma skala, hur nöjd upplever du att de som vistas i fastigheterna är med projektet? 

Skulle ni rekommendera en annan kommun att göra ett EPC-projekt? 

Har ni fått någon publicitet för genomförandet av detta projekt inom kommunen eller 
Sverige? 

Hur upplever du att kännedomen för EPC är i dagsläget? 
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3. Intervjumall: Beställare  Status: Avbrutet Antal: 3 

 

1. Bakgrund 
Vad är din roll på kommunen? 
Hur länge har du jobbat inom kommunen? 

Ungefär hur stor area berörde projektet som ni inledde? 

Efter hur lång tid avbröts projektet? 

I vilket skede var det? Användes optionen efter fas 1 eller avbröt man tidigare/senare? 

2. Mål 
Hur pass prioriterat upplever du att energieffektivisering är i din kommun? 

Vilka var målen med EPC-projektet?  

Vilka drivkrafter finns för att jobba med energieffektivisering hos er?  

Vilka drivkrafter fanns med att inleda ett EPC-projekt?  

Utöver kommunens eget intresse att energieffektivisera, fanns det några andra krav som 
ställdes mot er beträffande energibesparingar eller minskad energianvändning inom 
kommunen? 

3. Förberedelser 
Kände ni till att denna entreprenör arbetade med energieffektivisering av fastigheter?  

Hur kom ni i kontakt med entreprenören första gången?  

Hur pass välkänt var EPC i er organisation vid det stadiet?  

Kände ni till någon annan kommun som genomfört ett EPC-projekt? 

Vilka politiska beslut behövdes tas för att projektet skulle kunna starta?  

När EPC-modellens koncept presenterades för er, hur mottogs det förts av er organisation 
då? (Komplex/Okomplicerad)  

Hur upplevde du kontakten med entreprenören under den tid ni arbetade ihop? 

4. Avslut 
Om man bortser från slutresultatet, kan du minnas hur er inställning var i uppstart och 
upphandlingsstadiet? (Tryggt/Oroligt) 

Kan du berätta lite om vad det var som gjorde att ni avbröt samarbetet? 

När ni valde att avbryta projektet, var beslutsfattarna då enade om att inte genomföra EPC-
projektet?  

Vem eller vilka var det som fattade det beslutet? 
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5. Övergripande 
Om vi bortser från just denna entreprenör, vad tycker ni om EPC som modell? 

Fanns det något som hade kunnat göras annorlunda som skulle gjort at ni gått vidare med 
projektet? 

Såhär i efterhand, anser du att det fortfarande var rätt beslut för er att avbryta projektet? 

Har ni gjort några andra energieffektiviseringsåtgärder istället för EPC-projektet? 

Om ja, hur mycket energi har de åtgärderna sparat? 

Skulle ni kunna tänka er att göra ett nytt försök med EPC om läget förändrats eller med en 
annan entreprenör?  

6. Spridning  
Skulle ni rekommendera en annan kommun att göra ett EPC-projekt?  
Har ni fått någon publicitet för att ni avbröt detta projektet,  inom kommunen eller Sverige?  

Hur upplever du att kännedomen för EPC är i dagsläget? 
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4. Intervjumall: Upphandlingskonsult Antal: 3 

 

1. Bakgrund 
Vad är din roll i dagsläget på <företag> ?  
Hur länge har du jobbat på där? 

Skulle du kunna berätta lite om hur och hur länge du arbetat med frågor som rör EPC? 

Hur stor del av dina arbetsuppgifter i dagsläget berör EPC? 

Hur långt in i EPC-projektet brukade du vara med när du arbetade som upphandlingskonsult? 
Dvs brukade du bara vara med under upphandlingen eller även fortsätta arbetat som 
beställarstöd under fas 1 och 2?  

2. Upphandling 
På vilket sätt brukade du förbereda dig inför ett möte med en EPC-beställare? 
Hur skulle du beskriva inställningen hos den generella beställaren vid första mötet? 

Hur pass prioriterat upplever du att energieffektivisering är bland Sveriges kommuner? 

Hur upplever du att kunskapen om energieffektivisering är bland Sveriges kommuner? Känner 
man till EU mål/miljömål /lokala miljömål? 

Hur upplever du att attityden till ansvar gällande energieffektivisering är hos beställaren? 

Vad anser du är de starkaste drivkrafterna hos beställaren för att göra ett EPC-projekt? 

EPC har genom åren kämpat med tillitsproblematik. Vad är din erfarenhet av det? 

Har du sett någon förändring i just tillit se senaste åren? 

Hur upplever du att beställaren ser på EPC-modellens koncept? (komplext/okomplicerat) 

Vilka är de vanligaste motgångarna du upplevt med beställare och deras syn på EPC? 

Vilka är de vanligaste motgångarna du upplevt med leverantören? 

Hur har kommunikationen fungerat i de projekt du varit delaktig i? 

3. Övergripande 
Känner du till Transparense? 
Har du använt dig av den Uppförandekod som Transparense projektet tog fram? 

Upplever du att beställarna av EPC känner till och använder sig av denna uppförandekod? 

Upplever du att leverantörerna av EPC känner till och använder sig av den? 
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Transparense projektet pågick ju mellan 2013 och 2015 och man menade att 
uppförandekoden som de tog fram skulle höja kvalitetsnivåerna på EPC-projekt och i sin tur 
efterfrågan. Hur har du upplevt marknaden de senast två åren? 

Anser du att det finns någon typ av regelverk eller lag som skulle kunna gynna EPC-
marknaden? 

Man har ju sett att EPC-marknaden i exempelvis Danmark har gynnats av att man införde 
kvotpliktsystem (vita certifikat) och man har därför undersökt om det skulle vara relevant för 
Sverige att införa ett sådant system, vilket alltså är ett styrmedel som stimulerar 
energibolagets energieffektiviseringsarbete. Har du någon kunskap eller åsikt om 
kvotpliktsystem? 

4. Spridning 
Vad tror du krävs för att få igång systematisk energieffektivisering?  
Vad anser du bromsar utvecklingen av EPC? 

2009 påstods EPC-modellen strida mot upphandlingslagstiftningen, vilket ledde till en 
minskning av projekt främst i Stockholmsområdet, och skadade på så vis EPC-marknaden. 
Anser du att detta lever kvar än eller har EPC-marknaden fått visa sin rätt igen? 

Anser du att en ökning av energitjänsteleverantörer i Sverige skulle gynna eller skada EPC-
marknaden?  

Hur upplever du att kännedomen för EPC är i dagsläget? 

Arbetar ni på <företag> något med marknadsföring av EPC? 

Skulle du rekommendera en kommun att göra ett EPC-projekt? 
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5. Intervjumall: Energimyndigheten Gällande: EPC Antal: 1 

 

1. Bakgrund 
Vad är din roll i dagsläget på Energimyndigheten?  

Hur länge har du jobbat på där? 

Skulle du kunna berätta lite om hur och hur länge du arbetat med frågor som rör EPC och vad 
din bakgrund med det är? 

Hur stor del av dina arbetsuppgifter i dagsläget berör EPC? 

2. Övergripande 
Hur pass prioriterat upplever du att energieffektivisering är bland Sveriges kommuner? 
Hur upplever du att kunskapen om energieffektivisering är bland Sveriges kommuner? Känner 
man till EU mål/miljömål /lokala miljömål? 

Vilken inställning upplever du att beställaren har till energieffektivisering? Ansvar? 

Vad anser du är de starkaste drivkrafterna hos beställaren för att göra ett EPC-projekt? 

EPC har genom åren kämpat med tillitsproblematik. Vad är din erfarenhet av det? 

Har du sett någon förändring i just tillit se senaste åren? 

Hur upplever du att beställaren ser på EPC-modellens koncept? (komplext/okomplicerat) 

Vilka är de vanligaste motgångarna du upplevt med beställare och deras syn på EPC? 

Vilka är de vanligaste motgångarna du upplevt hos leverantören? 

Vad anser du att man skulle kunna förändra på leverantörsidan för att förbättra modellen? 

3. Transparense 
På vilket sätt var du delaktig i Transparense? 
Har du använt dig av den uppförandekod som Transparense projektet tog fram i ditt jobb? 

Har du någon uppfattning om i vilken utsträckning uppförandekoden används av leverantörer 
och beställare? 

Transparense projektet pågick ju mellan 2013 och 2015 och man menade att 
uppförandekoden som de tog fram skulle höja kvalitetsnivåerna på EPC-projekt och i sin tur 
efterfrågan. Hur har du upplevt marknaden de senast två åren? 

4. Spridning 
Anser du att det finns någon typ av regelverk eller lag som skulle kunna gynna EPC-
marknaden? 
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Man har ju sett att EPC-marknaden i exempelvis Danmark har gynnats av att man införde 
kvotpliktsystem (vita certifikat) och man har därför undersökt om det skulle vara relevant för 
Sverige att införa ett sådant system, vilket alltså är ett styrmedel som stimulerar 
energibolagets energieffektiviseringsarbete. Har du någon kunskap eller åsikt om 
kvotpliktsystem? 

Vad tror du krävs för att få igång systematisk energieffektivisering?  

Vad anser du bromsar utvecklingen av EPC? 

2009 påstods EPC-modellen strida mot upphandlingslagstiftningen, vilket ledde till en 
minskning av projekt främst i Stockholmsområdet, och skadade på så vis EPC-marknaden. 
Anser du att detta lever kvar än eller har EPC-marknaden fått visa sin rätt igen? 

Anser du att en ökning av energitjänsteleverantörer i Sverige skulle gynna eller skada EPC-
marknaden?  

Hur upplever du att kännedomen för EPC är i dagsläget? 

Arbetar ni på Energimyndigheten något med marknadsföring av EPC? 

Skulle du rekommendera en kommun att göra ett EPC-projekt? 
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6. Intervjumall: Energimyndigheten Gällande: Vita certifikat Antal: 1 

 

1. Bakgrund  
Hur länge har du jobbat på energimyndigheten?  
Vad är din roll i dagsläget på energimyndigheten?  

Hur länge/mycket har du arbetat med just energieffektivisering?  

Skulle du kunna berätta lite kort vad ett så kalla kvotpliktssystem är?  

Hur stor del av ditt arbete omfattar studier kring kvotpliktssystem varit de senaste åren?  

I den senaste utredningen från 2015 beskriver ni att en viktig förändring ägt rum sedan ni 
senast utredde frågan 2012, till exempel att vissa styrmedel för energieffektivisering har 
upphört. Skulle du kunna berätta lite om dem förändringarna? 

2. Genomförande 
Ni betonar ju i er utredning att det är viktigt att definiera vad man vill åstadkomma med ett 
eventuellt införande av kvotpliktssystem. Skulle du kunna berätta lite om de huvudsakliga 
målen med ett införande? 
Skulle du kunna berätta lite kort om de viktigaste erfarenheterna man har lärt från andra 
länder som infört kvotpliktssystem? 

Om man skulle införa att kvotpliktssystem, hur snart skulle en sådan förändring kunna träda i 
kraft i så fall? 

Man kan ju också läsa om att man internationellt har sett att kvotpliktssystem skulle kunna 
kopplas ihop med andra specifika styrmedel, och på så vis bilda synergieffekter. Vilka typer av 
styrmedel skulle ett kvotpliktssystem kunna koppas ihop med? 

I er utredning beskriver ni också att det finns störst potential för energieffektivisering inom 
industrin, men även om effektiviseringspotentialen kanske inte är lika hög ligger ju den totala 
energianvändningen i Sverige i sektorn bostäder och lokaler och har då gått om 
industrisektorn i storlek. Och om man också ser på Sveriges åtagande enligt EU-direktivet att 
alla offentliga byggnader skall vara nära-noll energibyggnader senast 2018, kanske man kan se 
att både dessa sektorer skulle gynnas av ett införande. Skulle du vilja berätta lite om på vilket 
sätt man inte tror att det skulle vara kostnadseffektivt för bebyggelsen?  

Hur mottogs den senaste utredningen som ni gjorde 2015 av regeringen och de som tog del 
av utredningen? 

Vissa menar på att man kan sänka transaktionskostnader genom att införa kvotpliktssystem. 
Har du någon kommentar till det? 

Nu vet jag att EPC inte är ditt specialområde, men jag undrar i alla fall om du har någon 
kommentar om hur EPC-marknaden skulle förhålla sig till kvotpliktssystem och hur den skulle 
påverkas. Vad är din bild av det? 
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3. Problem 
Man har ju sett att ett införande har varit lyckats I exempelvis Danmark, vad är det för skillnad 
som gör att det ni kommit fram till att det inte är lämpligt I Sverige? 
Det har argumenterats att stora administrativa avgifter kommer tillkomma vid införandet av 
kvotpliktssystem. Vad är din kommentar till det? 

Vad är de största utmaningarna med införandet av ett sådant här system? 

Finns det några komplikationer förknippade med kvotpliktssystem enligt din mening? 

4. Fortsatt arbete 
Ser du att en sådan här utredning kan komma att vara på sin plats igen om några år? 
Skulle du nu kunna säga någon specifik förändring som skulle kunna ske framöver som skulle 
förändra situationen, d.v.s. förändra situationen som ligger till grund för beslutet som sist 
togs? 

5. Spridning 
Upplever du att det finns något tryck från näringslivet kring ett sådan här införande? 

6. Trender  
Just nu har ju ungefär hälften av alla länder EU infört olika typer av kvotpliktssystem. Ser du 
några trender i införandet av denna typ av system? Ökning/minskning? 

7. Övrigt 
Vad är din personliga åsikt om kvotpliktssystem? Tror du att det är ett bra hjälpmedel? 
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7. Intervjumall: Svenska Miljöinstitutet, IVL Antal: 1 

 

1. Bakgrund 
Vad är din roll i dagsläget på IVL? 
Hur länge har du jobbat på IVL? 

Hur länge har du arbetat med frågor som rör EPC? 

Har du varit med transparens projektet sedan start 2013? 

Du och Jenny Gode är huvudkontakter för Sverige, hur kommer det sig att just ni fick den 
uppgiften? 

2. Mål 
När lyftes frågan om Transparense projektet för första gången? 

Vilka drivkrafter fanns med projektet? 

Finns det några specifika mål med projektet? Tidsplan etc.? (tidsplan/mål) 

Var  det några specifika länder som man indirekt ansåg att det skulle gynna mer/mindre av de 
20 deltagare? 

3. Förberedelser 
Hur initierades Transparense projektet? 

Hur lång var förberedelsen innan man startade projektet 2013? Var du med sedan dess? 

Var det några specifika länder som var extra drivande av att starta detta projekt? 

4. Övergripande 
Ni berättar att de allmänna regler och riktlinjer som uppförandekoden ger kommer att höja 
kvalitetsnivåerna och i sin tur efterfrågan. Hur har resultatet blivit? 

EPC har genom åren kämpat med tillitsproblematik. Har man sett någon förändring i tillit till 
EPC sedan Transparense projektet? 

Hur mäter ni resultaten som ni förväntar att projektet skall generera? 

Uppförandekoden är ju till för energitjänstföretag, kunder och facilitatorer/konsulter. Vilken 
av dessa grupper har ni sett har gynnats mest av uppförandekoden tagits fram? 

Har ni gjort några mätningar om hur kännedomen för EPC har förändrats bland beställare? 

Hur skulle du beskriva Sveriges engagemang för transparens, i jämförelse med andra länder? 

Hur ser man på projektet såhär drygt 1,5 år efter avslut? Lyckat/misslyckat? Varför? 

Var det något land som hoppade av under projektets gång? 
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5. Spridning 
Ni berättar även att detta projekt är ett sätt att informera den breda allmänheten om EPC. På 
vilket sätt har ni jobbat med att nå ut till den breda allmänheten om att detta projekt har 
genomförts? 
Hur är aktiviteten i detta projekt i dagsläget? Vilande/aktivt 

Hur upplever du att kännedomen för EPC är i dagsläget? 

2009 påstods EPC-modellen strida mot upphandlingslagstiftningen, vilket ledde till en 
minskning av projekt främst i Stockholmsområdet, och skadade på så vis EPC-marknaden. 
Anser du att detta lever kvar än eller har EPC-marknaden fått visa sin rätt igen? 

Anser du att en ökning av energitjänsteleverantörer i Sverige skulle gynna eller skada EPC-
marknaden? 

Hur jobbar man med spridning av EPC generellt i dagsläget? 
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8. Intervjumall: Energieffektiviseringsföretagen, EEF Antal: 1 

 

1. Bakgrund 
Vad är din roll i dagsläget på Energieffektiviseringsföretagen?  

Hur länge har du jobbat på där? 

Skulle du kunna berätta lite om hur och hur länge du arbetat med frågor som rör EPC och vad 
din bakgrund med det är? 

Hur stor del av dina arbetsuppgifter i dagsläget berör EPC? 

2. Övergripande 
Hur pass prioriterat upplever du att energieffektivisering är bland Sveriges kommuner? 

Hur upplever du att kunskapen om energieffektivisering är bland Sveriges kommuner? Känner 
man till EU mål/miljömål /lokala miljömål? 

Vilken inställning upplever du att Sveriges kommuner har gällande ansvar om 
energieffektivisering?  

3. Beställare 
Vad anser du är de starkaste drivkrafterna hos beställaren för att göra ett EPC-projekt? 

Hur upplever du att beställaren ser på EPC-modellens koncept? (komplext/okomplicerat) 

Vilka är de vanligaste motgångarna du upplevt med beställare och deras syn på EPC? 

4. Leverantör 
Vilka är de vanligaste motgångarna du upplevt med leverantören? 
Vad anser du att man skulle kunna förändra på leverantörsidan för att förbättra marknaden? 

5. Transparense 
På vilket sätt var du delaktig i Transparense? 

IVL hade ju det huvudsakliga ansvaret att projektleda Transparense i Sverige, men lämnade 
sedan förvaltningen av uppförandekoden vidare till er på EEF.  Hur mäter man resultaten som 
man förväntar att projektet skall generera? 

I vilken utsträckning har uppförandekoden används av leverantörer och beställare sen den 
togs fram? 

Har du använt dig av den uppförandekod som Transparense projektet tog fram i ditt jobb? 

Transparense projektet pågick ju mellan 2013 och 2015 och man menade att 
uppförandekoden som de tog fram skulle höja kvalitetsnivåerna på EPC-projekt och i sin tur 
efterfrågan. Hur har marknaden sett ut de senast två åren? 

Har ni gjort några mätningar om hur kännedomen för EPC har förändrats bland beställare? 
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EPC har genom åren kämpat med tillitsproblematik. Har man sett någon förändring i tillit till 
EPC sedan Transparense projektets avslut? 

Ni berättar även att detta projekt är ett sätt att informera den breda allmänheten om EPC. På 
vilket sätt har ni jobbat med att nå ut till den breda allmänheten om att detta projekt har 
genomförts? 

Hur ser man på projektet såhär drygt 1,5 år efter avslut? Lyckat/misslyckat? Varför? 

Hur är aktiviteten i detta projekt i dagsläget? Vilande/aktivt 

6. Regelverk 
Den 1a juli 2017 infördes Nära-nollenergiregler i BBR, men jag har inte kunnat hitta att man 
kommit fram till en definition vad nära-noll är. Har man fortfarande inte kommit fram till den 
definitionen? 

Man har ju dessutom ändrat beräkningstemperaturen från 22 till 21 grader. Är det något 
annat i boverkets nya byggregler som du anser påverkar EPC-projekt? Positivt eller negativt 

Ni arbetar ju en el del med frågor kring vita certifikat. Skulle du kunna berätta lite om på vilket 
sätt det skulle kunna kopplas ihop med EPC? 

Energimyndigheten har ju utrett ett eventuell införande av vita certifikat tre gånger, senast 
2015, där man samtliga gånger kom till slutsatsen att ett sådan införande inte skulle vara på 
sin plats. Vad har du för kommentar till det?  

Det har argumenterats att stora administrativa avgifter kommer tillkomma vid införandet av 
kvotpliktssystem. Anser du att det stämmer? 

Finns det några utmaningar eller komplikationer förknippade med kvotpliktssystem enligt din 
mening? 

Anser du att det finns någon annan typ av regelverk, lag eller styrmedel som skulle kunna 
gynna EPC-marknaden? 

2009 påstods EPC-modellen strida mot upphandlingslagstiftningen, vilket ledde till en 
minskning av projekt främst i Stockholmsområdet, och skadade på så vis EPC-marknaden. 
Anser du att detta lever kvar än eller har EPC-marknaden fått visa sin rätt igen? 

7. Spridning 
Vad tror du krävs för att få igång systematisk energieffektivisering?  

Vad anser du bromsar utvecklingen av EPC? 

Anser du att en ökning av energitjänsteleverantörer i Sverige skulle gynna eller skada EPC-
marknaden?  

Hur upplever du att kännedomen för EPC är i dagsläget? 

Arbetar ni på EEF något med marknadsföring av EPC? 

Skulle du rekommendera en kommun att göra ett EPC-projekt? 
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