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ENERGIMYNDIGHETENS NÄTVERK  
FÖR ENERGIEFFEKTIVA LOKALER 

Belok är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare 

med inriktning på lokalfastigheter. Belok initierades 2001 av Energimyndigheten och 

gruppen driver idag olika utvecklingsprojekt med inriktning mot energieffektivitet och 

miljöfrågor. 

Gruppens målsättning är att energieffektiva system, produkter och metoder tidigare skall 

komma ut på marknaden. Utvecklingsprojekten syftar till att effektivisera 

energianvändningen samtidigt som funktion och komfort förbättras. 

MEDLEMSFÖRETAG 

AMF FASTIGHETER 

AKADEMISKA HUS 

ATRIUM LJUNGBERG 

CASTELLUM 

FABEGE 

FASTIGHETSKONTORET I STOCKHOLMS STAD 

FORTIFIKATIONSVERKET 

GÖTEBORGS STAD LOKALFASTIGHETER 

HUFVUDSTADEN 

ICA FASTIGHETER 

JERNHUSEN 

LOCUM 

KLÖVERN 

LUNDBERGS FASTIGHETER 

MALMÖ STAD SERVICEFÖRVALTNINGEN 

MIDROC 

SKANDIA FASTIGHETER (F.D. DILIGENTIA) 

SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM (SISAB) 

SPECIALFASTIGHETER 

STATENS FASTIGHETSVERK 

SWEDAVIA 

UPPSALA KOMMUN 

VASAKRONAN 

VÄSTFASTIGHETER 

 

TILL GRUPPEN ÄR ÄVEN KNUTNA 

ENERGIMYNDIGHETEN 

BYGGHERRARNA 

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE  

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER (SKR) 

CIT ENERGY MANAGEMENT 

 
 
CIT Energy Management är ett konsultföretag som arbetar med energieffektivisering och 

innemiljö i olika typer av fastigheter. De har fått i uppdrag av Energimyndigheten (via 

ramavtal) att leverera förstudier och utredningar inom verksamhetsområdet 

lokalfastigheter. Förstudierna och utredningarna genomförs internt eller av extern part 

och undersöker vilka områden inom energieffektiva lokaler som är intressanta att 

utveckla och vilka fördjupade utredningar och analyser som kan behövas.  

Alla frågor kopplat till denna rapport hänvisas till CIT Energy Management AB: 

info.em@cit.chalmers.se  

Alla förstudierapporter görs tillgängliga via belok.se. 
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SAMMANFATTNING 

I denna förstudie har det närmare studerats vilken inverkan den interna organisationen har på 

utfallet av det energieffektiviseringsarbete som bedrivs hos fastighetsbolag. Djupintervjuer 

har genomförts med företrädare för Swedavia Energi, Akademiska Hus och Castellum för att 

genomlysa deras organisering och arbete med energirelaterade frågor. 

Alla tre fastighetsbolag som medverkat i förstudien har kommit långt i sitt energiarbete. Det 

finns gemensamma framgångsfaktorer som kan lyftas, samtidigt som intervjuresultaten visar 

på att det är möjligt att komma långt i energiarbetet trots olika arbetssätt. Främsta 

framgångsfaktorer som identifierats i de tre bolagens interna energiarbete för att effektivt 

uppnå resultat är, 

Strategier och mål 

Energi- och effektiviseringsarbete behöver ske målstyrt/-orienterat. Framgångsfaktorerna 

handlar om att ha nedbrutna mål som det kontinuerligt arbetas med för att reducera 

energianvändningen. Samtidigt behöver målen vara nedbrutna och anpassade för 

verksamheten i alla led/nivåer.  

Struktur och styrning  

Avgörande framgångsfaktorer är strukturella och styrningsrelaterade aspekter där relationen 

dem emellan också har betydelse som framgångsfaktor. För uppsatta mål krävs 

handlingsplaner samt tydliga riktlinjer för att mäta och följa upp energiarbetet. Energi- och 

hållbarhetsarbetet behöver vara en integrerad del i verksamheten med tydliga uppdrag, roller, 

ansvar, mandat och med delegering hela vägen ut i organisationen. 

Åtgärder och processer 

Att kontinuerligt arbeta med åtgärder och olika processer driver energiarbetet framåt. 

Exempelvis genom att arbeta med driftoptimering av befintliga system samt möjligheter att 

nyttja digitalisering/automation som stöd i energiarbetet. Åtgärder och processer måste vara 

kopplade till strategier och mål och utgör en viktig del i en fungerande struktur och styrning 

för ett framgångsrikt energiarbete. Viktigt är även att det finns tydligt uttalade åtgärder och 

processer för det interna energiarbetet, samt åtgärder som gynnar både det egna bolaget och 

kunden. 

Resurser och kompetenser 

Framgångsfaktorer som identifierats när det kommer till resurser och kompetenser är att 

energiarbetet kräver utrymme både när det gäller tid för prioritering och engagemang i 

energiarbetet. En ytterligare framgångsfaktor är att organisationer har tillräcklig förmåga att 

utföra investeringar och finansiera energiarbetet på kort och lång sikt. Även tillräckliga och 

dedikerade kompetenser brett i organisationen, liksom kunskapsmässigt inom spetsområden 

(exempelvis för åtgärdsutredning och driftoptimering), är viktiga framgångsfaktorer. 
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Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling är också en framgångsfaktor som 

identifierats. 

Ledning och engagemang  

Engagemang och stöd hos koncern- och företagsledning är en gemensam framgångsfaktor 

som identifierats hos alla bolag. Att anställda har kännedom om uppställda mål, egen roll och 

inverkan på resultat, främjar problemlösning, kreativitet och deltagande i den operativa 

verksamheten.  

Intressentsamverkan 

I det energirelaterade arbetet är det viktigt att se på samverkan mellan olika intressenter och 

vilka aktörer som påverkas och påverkar arbetet. Intressentanalys och 

intressenthanteringsplan har identifierats som en framgångsfaktor för energiarbetet, liksom 

omvärldsanalys/benchmarking med koppling till energiarbetet. Att ha 

hyresgästdialoger/kundforum kring möjligheter och för att förankra energiarbetet har 

identifierats som en särskilt viktig framgångsfaktor. Samtidigt lyfts betydelsen av att kunna 

genomföra stora energiprojekt med liten kundpåverkan under produktionstiden. Alla 

respondenter lyfter också fram att deras kunder i stor utsträckning är medvetna om 

energifrågor, med egna intressen för dessa, vilket driver energiarbetet framåt. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Det finns organisationer som lyckas bättre än andra när det kommer till att effektivisera och 

reducera användningen av energi, oberoende av om organisationerna har likartade 

målsättningar vad gäller energieffektivisering eller ej. Vanligen har organisationer en 

målsättning i form av reducerad energianvändning som en procentsats per år eller att nå en 

reducerad energianvändning om X antal år (exempelvis 50 % lägre energianvändning per m2 

år 2025 jämfört med år 2012).  

Under intervjutillfällen med företrädare har det framkommit att man anser sig ha bra 

överblick över vilken potential som finns i företaget för energieffektivisering, men att lagda 

förslag ”fastnar” i organisationen innan man kommer till beslut. Det här leder ibland till långt 

utdragna processer och i sämsta fall till att åtgärder inte alls blir genomförda. 

Ett exempel på en organisation som tänkt annorlunda är Swedavia. Sedan ett antal år tillbaka 

har man brutit ut en del av företaget och bildat ett nytt dotterbolag, Swedavia Energi, som är 

fokuserat på energirelaterade frågor och som hanterar dessa för hela Swedavia. Swedavias 

hållbarhetsmål inkluderar bland annat inga fossila koldioxidutsläpp efter år 2020 i den egna 

verksamheten. Swedavia arbetar med energieffektivisering i de egna anläggningarna och med 

olika innovationsprojekt som på olika sätt syftar till att nå de mål som Swedavia satt om 

fossilfri verksamhet. Det kontinuerliga arbetet med energieffektiviseringar har idag resulterat 

i att i stort sett all värme, kyla och el kommer från förnybara källor.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna förstudie är att närmare studera vilken inverkan den interna organisationen 

har på utfallet av det energieffektiviseringsarbete som bedrivs. Det som närmare undersöks är 

vilka framgångsfaktorer som går att identifiera i det interna energiarbetet för att effektivt 

uppnå resultat, vilka lärdomar kan dras och i nästa skede förmedla från de organisationer som 

kommer så mycket längre i sitt energi- och miljöarbete. 

1.3 Genomförande 

Projektet har genomförts av Helena N Lantz på CIT Energy Management och Sofia Lidelöw 

och Susanne Engström på Luleå tekniska universitet.  

Djupintervjuer har genomförts med företrädare för Swedavia Energi för att genomlysa deras 

organisering och arbete med energirelaterade frågor. Vidare har kortare intervjuer genomförts 

med två ytterligare medlemsföretag i Belok - vars mål med hållbarhets- och energirelaterade 

frågor bedöms vara ambitiösa - gällande deras interna organisering och arbete med 

energirelaterade frågor. Dessa är, 
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• Akademiska Hus; har formulerat ambitiösa klimatmål och arbetar med att hitta 

energieffektiva lösningar för deras fastigheter. Akademiska Hus energistrategi består 

av tre delar. Att minska mängden levererad energi. Att påverka och samverka med 

energileverantörer för att få en fossilfri och förnybar produkt. Att skapa ny förnybar 

elenergi motsvarande Akademiska Hus behov. Satsningar görs även på förnybar 

energi och dessutom driver Akademiska Hus innovationsprojekt som på olika sätt 

syftar till att sänka energiförbrukningen i deras fastigheter. 

• Castellum; har stort fokus på hållbarhet med ambitiösa klimatmål. Castellums 

strategi fokuserar på, bland annat, omställning till 100 % förnybar energi. Reducering 

av energianvändningen i deras fastigheter. Omställning till en fossilfri fordonsflotta 

och styrning mot minskad klimatpåverkan i projekt. Frågor som denna förstudie 

syftar till att analysera, gällande den interna organisationens inverkan på 

energiarbetet, finns det stort intresse för. Från samtal med företrädare önskas ett 

fördjupat arbete med frågorna och att även möjligtvis analysera dessa frågor hos 

andra bolag exempelvis, hur arbetas det inom ett antal stora bolag eller hur arbetas 

det i bolag med annan typ av verksamhet som exempelvis, Futurum och SISAB.  
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2. RESULTAT 

Resultaten bygger på intervjuer med representanter för tre bolag (se Tabell 1): Swedavia 

Energi, Akademiska Hus och Castellum. Intervjuresultaten har kompletterats med interna 

styrdokument, protokoll och organisationsbeskrivningar som tillhandahållits av 

respondenterna samt med material från respektive bolags websida och Beloks websida 

gällande bolagens energirelaterade arbete.  

Tabell 1 Sammanställning av intervjuade bolag 
 Swedavia Energi Akademiska Hus Castellum 

Om företaget Swedavia är ett statligt 

bolag och äger, driver 

och utvecklar tio av 

Sveriges flygplatser. 

Swedavia Energi AB 

är ett helägt 

dotterbolag som är 

fokuserat på 

energirelaterade frågor 

och som hanterar 

dessa för hela 

Swedavia. Swedavia 

Energi har som 

uppdrag att skapa 

energieffektivitet inom 

Swedavias flygplatser 

och erbjuder 

energileveranser och 

energitjänster till alla 

aktörer på Swedavias 

flygplatser samt 

utvecklar 

energianläggningarna 

på dessa. 

Akademiska Hus är 

ett statligt ägt 

fastighetsbolag med 

över tre miljoner 

kvadratmeter 

uthyrningsbar yta och 

verksamhet på 26 

orter över hela landet. 

Akademiska Hus 

erbjuder lokaler till 

universitet, högskolor, 

forskningsinstitut och 

forskningsintensiva 

företag. 

Castellum äger 

fastigheter på 4,2 

miljoner kvadratmeter 

fördelat på Sverige, 

Köpenhamn och 

Helsingfors. Castellum 

erbjuder kommersiella 

fastigheter för kontor, 

butik, lager, industri 

och logistik. 

Intervjuad  Kent Arvidsson, VD för 

Swedavia Energi AB, 

har även en 

förvaltningsroll som 

chef för Energi och 

Telecom inom 

Swedavia och har 

erfarenhet av att jobba 

med energirelaterade 

frågor i drygt 35 år i 

olika roller.  

Fredrik Nyberg, 

Energi- och 

teknikchef, och har 

erfarenhet av att jobba 

med energirelaterade 

frågor i över 20 år. 

Thomas Hedén, 

Förvaltningsutvecklare, 

och har erfarenhet av 

att jobba med 

energirelaterade frågor 

i drygt 30 år i olika 

former. 
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Energianvändning Swedavias mål är att 

minska den totala 

energianvändningen 

med i snitt 2 % varje år 

jämfört med 

genomsnittet från de 

senaste fyra åren.  

Akademiska Hus mål 

är att mängden 

levererad energi ska 

minska med 50 % till 

2025, med 

användningen för år 

2000 som 

utgångspunkt och i 

begreppet levererad 

energi inkluderas, 

värme, kyla, el och 

hyresgästens energi. 

Enligt Akademiska 

Hus årsredovisning för 

år 2019 beskrivs även 

mål om att 

fastigheterna ska ha 

en energireduktion 

fram till 2021 [kWh/m2] 

med 3,7 % årligen.  

Castellums mål är att 

uppnå 15 % 

energibesparing per 

kvadratmeter år 2025 

jämfört med år 2015 

och en 

energieffektivisering 

om minst 1,5 % per år i 

like-for-like portföljen.  

Klimatneutralitet Inga utsläpp av fossil 

koldioxid ska ske från 

den egna 

verksamheten efter år 

2020. 

En klimatneutral intern 

verksamhet och 

fastighetsdrift ska 

uppnås till 2025 och 

en klimatneutral 

projektverksamhet till 

2045.   

Netto-noll 

koldioxidutsläpp och 

100 % icke-fossil 

energi ska uppnås före 

år 2030 från 

verksamheten. 

Miljöcertifiering och 

krav kopplade till 

ny- och 

ombyggnationer 

Swedavia har 

ambitionen att 

miljöcertifiera flera 

byggnader och har 

exempelvis BREEAM, 

men har inget uttalat 

mål för detta. 

Swedavia har istället 

miljökrav för 

nybyggnationer varav 

ett är att 

energiprestandan för 

byggnader ska vara 

minst 25 % bättre än 

gällande byggregler.  

Akademiska Hus har 

som mål att certifiera 

alla nybyggnationer 

enligt Miljöbyggnad 

Guld och för de större 

ombyggnationer är 

målet att uppnå minst 

nivå Silver. 

Castellum har som mål 

att 50 % av 

fastighetsbeståndet i 

kvadratmeter ska vara 

miljöcertifierat år 2025. 

Respondenternas svar på 

frågan:  

Vilka är de viktigaste 

framgångsfaktorerna i den 

befintliga organisationen som du 

ser för att nå målsättningarna?  

 

• Jobba med 

målstyrning i 

grupp med 

dedikerade mål, 

accepterade mål 

och som gruppen 

har tagit fram 

själv. 

• Vår samlade 

kompetens och 

att energimålet 

har en plats hos 

oss.  

• Det finns fokus 

och engagemang 

i organisationen.  

• Att det finns 

ekonomiska 

• Uppföljning 

• Engagerad 

ledning, på alla 

nivåer, i bolaget.  

• Utbildning av 

personal 

• Energiprojekt 
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• Att ha tydliga 

uppdrag, roller 

och ansvar. 

• En viktig 

framgång är att 

kunna paketera 

saker, att jobba 

med metodik och 

ta del av 

framgångarna. 

(Känna att man är 

del av ett 

framgångsrik lag 

och metodik) 

• Målstyrning och 

coachning det 

sitter ihop. 

• Mata energi 

framåt och arbeta 

vidare med saker. 

möjligheter att 

prioritera 

energiarbetet. 

Grunden till detta 

ligger i att 

Akademiska Hus 

tänker långsiktigt.  
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2.1 Swedavia Energi 

Swedavia Energi AB har kommit långt vad gäller energieffektivisering och 

anläggningsutveckling i fastigheter. Sedan 2006 är Swedavia klimatneutralt, vilket inneburit 

ett systematiskt arbetssätt med att beräkna utsläpp och genomföra åtgärder i den egna 

verksamheten.  

Swedavia Energis affärsmodell handlar om att leverera produkter, energileveranser och 

energitjänster till samtliga aktörer på Swedavias flygplatser. Bolaget har det samlade, 

övergripande ansvaret för energifrågor inom Swedavias verksamhetsområde. Det innebär att 

bolaget styr energiaffären medan lokalt ansvar för energiarbetet är förlagt till respektive 

enskild flygplats. För vissa flygplatser ligger ansvaret för att leverera flygplatsens energimål 

på Swedavia Energi, vilket regleras via olika avtal. 

2.1.1 Energianvändningen – Nulägesbild 

Swedavias energianvändning år 2019 var 171 GWh sammanlagt på tio flygplatser. 

Förändringen jämfört mot basåret 2010 är en minskning på energianvändningen med 10,9 %. 

[1], [2] 

Swedavia arbetar med att minska energianvändningen utifrån ett mål om en årlig tvåprocentig 

minskning jämfört med genomsnittet från de senaste fyra åren. Detta mål har nåtts för 2019.  

Två av förutsättningarna för att nå målet har varit att kontinuerligt investera i ny teknik och 

arbeta med driftoptimering av befintliga system. En ytterligare aspekt som varit avgörande 

har varit uppföljningsarbetet. Uppföljning för olika styr och delområden sker gruppvis. 

Grupper ansvarar därmed för olika delar med energimål. Insamling och rapportering sker 

månadsvis och uppföljningsmöten sker varannan månad.  

Ett annat mål är att inga utsläpp av fossil koldioxid ska ske från den egna verksamheten efter 

2020. Även detta mål kommer att nås enligt Kent Arvidsson, som medverkade i intervjun. För 

att klara målet har de arbetat med strategiska mål gällande försörjning till Swedavia. Där har 

Swedavia Energi varit väldigt pådrivande för att upprätta avtal med el- och 

fjärrvärmeleverantörer som garanterar förnybar el och värme. All värme och el som Swedavia 

använder kommer idag från förnybara källor. Exempelvis köps grön el in till hela 

verksamheten och biobränslen har ersatt olja vid uppvärmning av flygplatsbyggnader. 

Ytterligare exempel på åtgärder som gjorts för att uppfylla målen är bland annat [2], 

• Installation av 24 000 LED-armaturer på Stockholm Arlanda Airport 

• Utbyte av fläktmotorer till energieffektiva likströmsmotorer med varvtalsreglering 

• Värmeåtervinning av ventilationsluft 

• Styr- och övervakningssystem för värme, kyla, ventilation och belysning 

• Ett energilager, akvifären, för lagring av återvunnen värme och frikyla på Arlanda  

o Merparten av kyla på Arlanda kommer från akvifären 

• Solceller för elproduktion på Göteborg Landvetter Airport 

• En sol- och biobränsleanläggning som förser Malmö Airport med värme 
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Arvidsson anser att potential för ytterligare energieffektivisering alltid finns då det kommer 

ny teknik och det gäller att försöka vara med och kunna applicera den. Potential handlar enligt 

Arvidsson också om att försöka hitta energismarta och goda ambitioner. Det är viktigt med 

tydliga mål för verksamheten och att även ha riktlinjer att förhålla sig till för att kunna göra 

strategiska val.  

Swedavia Energi ser att potential för ytterligare förnybar energiproduktion handlar om att titta 

vidare på fri energi, dvs. att jobba med geoenergi, energilager och solceller. Däremot för 

Swedavias del behöver EMC-frågan redas ut när det gäller solcellsanläggningar, vilket också 

gör att det tar längre tid att få till en sådan åtgärd. Potentialen behöver utgå från de 

förutsättningar som finns och som exempel nämner Arvidsson energisystemen som beror på 

de system som tidigare installerats. Där har stora investeringar gjorts i bland annat fjärrvärme 

och fjärrkyla. Ett annat exempel är kyla som är ett område som kommer växa. Swedavia 

ställer höga komfortkrav i lokaler och byggnader. Detta tillsammans med klimatmässiga 

förändringar gör att mer kyla kommer behövas framöver. Ny teknik är ett sätt att uppnå 

ytterligare energieffektivisering inom detta men det kan vara svårt att få en rimlig 

avskrivningstid på ny teknik. Där gäller det att försöka hitta och utveckla andra lösningar. 

Viktigt är att förstå att det finns en teoretisk energieffektiviseringspotential men att teori och 

verklighet inte går alltid ihop ekonomiskt. Tekniska system kan utvecklas, men kan vara svåra 

att applicera när det kommer till större system där det kan vara kostsamt att få dem 

energieffektiva.   

2.1.2 Arbetssätt och verktyg i det energirelaterade arbetet 

Allt energi-och effektiviseringsarbete sker målstyrt. I grunden för det energirelaterade arbetet 

ligger ett energiledningssystem och energiriktlinjer som är ett strategiskt dokument och 

används som stöd för att klargöra vad som ska effektiviseras och vad som berör Swedavia 

som helhet, som organisation.  

Inom Swedavia Energi arbetar i stort sett alla i olika roller med energifrågor. Rollerna varierar 

från de som jobbar med energi, de som jobbar med affärsutveckling, kundrelationer, elnät, 

eldistributionsfrågor eller förvaltning. Det handlar om att de resurser som behöver vara med i 

olika projekt kopplas samman. 

Arbetssättet för att uppnå målen för det energirelaterade arbetet är,  

• Riktlinjer för energi gällande renovering, tillbyggnation och nybyggnation vilka 

inkluderar,  

o Komfortkrav  

o Allmänna regler för Swedavias energirelaterade arbete  

o Tekniska rekommendationer  

o Krav för köpt energi samt krav på mätning och uppföljning  

• Lokala energigrupper på Swedavias flygplatser som sätter upp operativa- och 

effektiviseringsmål  

• Energiforum med representanter från alla flygplatser  

• Utbildning inom energi för alla anställda  
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• Energioptimering inom de olika verksamheterna på flygplatserna  

• Investeringar i energieffektiv teknik som inkluderat,  

o Investering i akvifärlager på Stockholm Arlanda Airport  

o Byte till LED för belysningsarmaturer 

o Närvarostyrd belysning 

o Värmeåtervinning  

o Rumsreglering för värme, kyla och ventilation  

o Byte till tryckreglerade pumpar, rätt dimensionering på värmeväxlare, fläktar 

osv.  

o Investeringar i solenergilösningar 

o Swedavia Energi har även provat olika metoder/verktyg som kan användas 

som stöd i energieffektiviseringsarbetet där EPC (energy performance 

contracting) är ett sådant verktyg som kommer arbetas vidare med.  

• Lönsamma åtgärder för energieffektivisering: Lönsamhetsberäkningar som 

inkluderar besparingen av den minskade energianvändningen och besparingen av 

minskat underhållsbehov.  

 

Swedavia Energi belyser att de kommit längre i sitt energiarbete genom att arbeta med tydliga 

mål och ett strukturerat arbetssätt. Tydliga mål sätts genom alla led i organisationen och för 

alla nivåer, från  ledningsnivå till den individuella nivån. Målen anpassas till den egna 

verksamheten och stödjer det övergripande målet för organisationen.  

Swedavia Energi har skapat ett tankediagram, en storts energibalans från primärenergikälla 

till slutanvändning, för hela Swedavia. Tankediagrammet visar hur energiflöden ser ut i 

verksamheten, hur dessa förädlas och vart det kommer ifrån och vart de går. En förenklad 

modell av detta tankediagram visas i figur 1 nedan. Kopplat till detta diagram finns 

övergripande mål som ska uppnås. Med hjälp av energikartläggningen identifierades 

potentialer för olika delar i tankediagrammet. På så sätt identifierades möjligheter i 

energiarbetet och mål kunde anpassas till de olika verksamheterna, på avdelningsnivå, 

gruppnivå och medarbetarnivå och som i sin tur stödjer det övergripande målet.  
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För det strukturerade arbetet har enligt Arvidsson några avgörande framgångsfaktorer och 

nyckelproblem identifierats, vilka utvecklas vidare nedan. Det strukturerade arbetet inkluderar 

även problemlösning och handlingsplaner för att uppnå mål. En stor del i Swedavia Energis 

arbete är att arbeta med att följa upp handlingsplaner och mål varannan månad.   

I sitt arbetssätt använder Swedavia Energi poängkort med fokus på energi. Där radas 

fokusområden upp. Dessa har en startpunkt och ett mål. Däremellan sker uppföljningar 

varannan månad på resultat och utveckling. Exempel på hur det kan se ut visas i figur 2.  

 

Figur 2 Exempel på poängkort som används för uppföljning av energiarbetet. Där P: På spåret; S: Större 

avvikelse, mindre än 90 % av aktiviteten är gjord. Bild från Swedavia, Passanger terminal conference 2018.  

Den operativa verksamheten ansvarar därefter för utfall från energimålen, dvs att 

driftoptimera anläggningarna. Aktiviteter för modifieringar och effektiviseringar för den 

operativa verksamheten kopplas mot mål utifrån deras förutsättningar. Övergripande gäller 

det att skapa deltagande, engagemang och nå resultat genom: 

Figur 1 Förenklat tankediagram för hela Swedavia, för hur energiflöden ser ut i verksamheten. Till vänster visas 

vilka källor energiflöden kommer ifrån. Till höger visas vart energiflöden går, ex. byggnader, transporter m.m. Bild 

från Swedavia, Passanger terminal conference 2018. 
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• Tydlig riktning och en plan för hur målen ska nås 

• Anställda ska känna till mål och deras roll och inverkan de har på resultat  

• Främja problemlösning, kreativitet och inkludera alla aspekter/frågor och att alla 

deltar 

  

Främsta framgångsfaktorn som Arvidsson lyfter för det energirelaterade arbetet är att företag i 

grunden bör se arbetet med energi som en affär, vilket företag enligt Arvidsson traditionellt 

inte gör. Vidare handlar det om målstyrning och coachning. Att arbeta med målstyrning i 

grupp med dedikerade och accepterade mål som gruppen tagit fram. På så sätt accepteras 

målen och skapar en delaktighet i vad som ska nås. Arbetet kräver även att anställda har 

tydliga uppdrag, roller och ansvar och att detta kombineras med coachning som ger positiv 

feedback.  

Olika verktyg och dokument används i energi- och miljöarbetet. Exempelvis är 

energideklarationer och energikartläggningar delmaterial för att identifiera 

energieffektiviseringspotentialen och därefter sätta ambitioner och mål på vad som ska 

uppnås. Därefter identifieras åtgärder som behövs göras för att nå målet och ambitionsnivån 

bestämmas, hur mycket eller lite ska göras i relation till hur snabbt det ska uppnås.  

Swedavia Energi har även arbetat med ekonomiskt stöd genom åren inom olika program. 

Lärdomar från arbetet med investeringsstöd är att det kräver dedikerade och aktiva personer 

då det är väldigt tidskrävande. Även gröna investeringar och gröna obligationer har använts 

för att utföra olika energieffektiviseringar.  

Vidare arbetas det även med olika nätverk i energi- och miljöarbetet. Inom flygsektorn finns 

olika nätverk men specifikt för energifrågor är det nätverket Belok som Swedavia Energi är 

medlemmar i.  

RESPONDENTENS REFLEKTIONER KRING PÅVERKAN OCH SAMVERKAN MED OLIKA AKTÖRER 

Med det energirelaterade arbetet som Swedavia Energi utför är det även viktigt att se på vilka 

aktörer som påverkas och påverkar arbetet. Viktigt är att ha en dialog med dessa för att skapa 

förståelse och undvika att skapa konflikter. Dessa aktörer ställer också krav bland annat på att 

leveranser på energi ska vara förnybar. I sitt arbete har Swedavia startat ett kundforum för att 

diskutera effektivisering, hjälpa kunder och samtidigt visa på möjligheter för vad Swedavia 

Energi kan göra och vad Swedavia Energi kan leverera.  

2.1.3 Möjligheter och hinder 

Viktigaste målen för Swedavia Energis energiarbetet är att fortsättningsvis säkerställa en 

förnybar försörjning. Det är även viktigt att jobba med resurseffektivitet och där 

energieffektivisering är ett led i det. Detta möjliggörs genom att öka andelen frienergi och är 

därmed  något som det kommer satsas mer på. Inom energiområdet i större sammanhang 

handlar det även om elektrifiering av flyg och transporter.  
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För att motverka eventuella hinder, är det viktigt att förstå att energianvändningen är den 

absolut största miljöpåverkan man har. Att det aktivt måste jobbas med strategiska mål. 

Frågan kräver koncernens och företagsledningens uppmärksamhet.  

UTMANINGAR MED DET ENERGIRELATERADE ARBETET 

Arvidsson anser att en viktig utmaning med det energirelaterade arbetet ligger i ett företags 

finansiella situation. Vid en sämre finansiell situation tvingas företag ha ett kortsiktigt 

perspektiv på sitt energieffektiviseringsarbete. När den finansiella situationen är bättre ligger 

utmaningen i att tillse en viss investeringsvolym och fastställa ambitionsnivån för 

investeringen för att nå målet. Ytterligare ekonomiska utmaningar, för företag som har en 

geografisk spridning, ligger i att kunna ha kvar tillräckligt med hög kompetens lokalt på alla 

orter.  

Vidare handlar det om utmaningar med ett företags affärsmodeller. Alla företag har sin 

internränta för att hantera finansiella risker. Detta kan vara ett hinder i att investera i 

energieffektiviseringsåtgärder. För att överkomma detta behöver företag se att det är möjligt 

att ställa låga avkastningskrav när det kommer till att åstadkomma bestående 

effektiviseringsinvesteringar i verksamheten. Det handlar om att våga hitta rätt och se att en 

investering är lönsam. Som exempel ges kostnadsbilden för olika energislag, som är en viktig 

aspekt i affärer vid exempelvis investeringar i förtid. Ett för lågt elpris kan göra det svårt att 

utföra energieffektiviseringar och kräver att elpris som ska användas i beräkningar vågas 

fastställas. Energiarbetet kräver att styrmässiga förutsättningar från ledning skapas för hur det 

ska arbetas med dessa frågor.  

Kan även vara en utmaning för företag att inse att om de ska investera stora belopp då måste 

de även investera i resursen som ska hjälpa till med kravställning och projektering. I stora 

utvecklingsprojekt kan det finnas svårigheter i att dedikera resurser. 

När det gäller Swedavias kunder finns utmaningar för många av dessa, speciellt mindre 

företag, när det kommer till investeringar, där krav ofta ligger på korta återbetalningstider och 

leder till att dessa inte görs. Där har Swedavia Energi försökt hitta andra lösningar för att 

energieffektiviseringsåtgärder ska kunna göras som bland annat inneburit att fastigheterna 

sålts till Swedavia. 

En annan viktig utmaning med det energirelaterade arbetet är att se till att ha tydliga mål för 

att uppnå önskat utfall med energi. En viktig del anses vara att hitta modeller för att jobba 

med energi som affär. Arvidsson menar på att man ska ha ett affärstänk kring energi och 

effektivisering. Detta kräver en dedikerad organisation som jobbar med olika delar och 

exempelvis säkerställer att det finns kompetens hos de som jobbar med drift och optimering. 

Det behövs även kompetens i att jobba med energieffektiviseringsinvesteringar men också att 

våga utmana och utföra investeringar. 

Genom att ha ett affärstänk kring energi och effektivisering går det att skapa drivkrafter. Detta 

kräver att även kunderna tänker på energi. Här gäller det att hitta lösningar som båda parter 

vinner på, dvs. hitta affärsmodeller som skapar möjlighet att kunna jobba med effektivisering 
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och driftoptimering i kundernas anläggningar. Affärsmodellen, som blir drivkraften, ska leda 

till ekonomiska incitament för båda parter.   

2.1.4 Inspiration och lärdomar 

Nätverket Belok har varit ett bra stöd för hur det går att arbeta med 

energieffektiviseringsfrågor. Största värdet som Swedavia Energi har är bolagets organiserade 

gruppering som fokuserat på energiområdet och bara har energiområdet som kärna. 

Effektivisering ska ses som en affärsmodell och de som jobbar med frågorna ska kunna mäta 

sin utveckling och förstå hur det hänger ihop. 

Att ta med sig är den målstyrda metodiken och att ha en dedikerad organisation. Den totala 

effektiviteten består av den strukturella effektiviteten och det ”organiska” som handlar om 

motivation och engagemang. Där det strukturella är det konkreta medan det organiska är mer 

oförutsägbart och inte styrbart på samma sätt. Viktigt att sätta balansen mellan motivation och 

struktur. Tyngdpunkten bör ligga i att det blir ett resultat och inte hur det blir ett resultat. Det 

handlar om att försöka skapa utrymme och arenor för medarbetare att bli delaktiga och se sin 

del i sammanhanget; ta ansvar, roll, bli delaktiga. Där det finns mycket energiförmåga i en 

organisation gäller det att få fram det i hur man styr och leder arbetet. 
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2.2 Akademiska Hus 

Akademiska Hus uppdrag är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och 

högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet. Genom deras 

energiarbete strävar bolaget efter klimatneutralitet där en central del är att minska det faktiska 

energibehovet i deras fastigheter. Stor kraft läggs också på att påverka energisystemet mot en 

mer hållbar energiförsörjning samt att efterfråga och skapa ny förnybar energi. [1] 

Energiarbetet hos Akademiska hus handlar både om att använda mindre energi och att 

använda den rätt. Fastigheterna ska ha väl utformade och energieffektiva system och 

driftslösningar. Genom ett särskilt fokus på driftoptimering i det befintliga beståndet minskas 

energianvändningen stadigt men ett stort fokus ligger även på att låta nyproduktioner bli 

energieffektiva. Dessutom driver Akademiska Hus innovationsprojekt, tillsammans med 

kunder och andra aktörer, som på olika sätt syftar till att sänka energiförbrukningen i 

fastigheterna. [1] 

2.2.1 Energianvändningen – Nulägesbild 

Akademiska Hus energianvändning var drygt 760 GWh år 2019 och energianvändningen per 

kvadratmeter (inkl. verksamhetsenergi) år 2019 var 193 kWh/m2 Atemp. Förändringen jämfört 

med föregående år är en minskning med 3,8 %. [2] [3] 

Egenproduktion av el från solel var ca 3,9 GWh för år 2019. Produktionskapaciteten av el 

genom solceller har ökat med 88 % jämfört med 2018 samt 215 % jämfört med 2017. 

Produktion motsvarar nu cirka 1 procent av Akademiska Hus totala elanvändning. [2] 

I Akademiska Hus årsredovisning för år 2019 framgår att Akademiska Hus har ett 

fastighetsmål om att fastigheterna ska ha en energireduktion [kWh/m2] fram till 2021 med 3,7 

% årligen [2]. Ett annat av Akademiska Hus mål är att mängden levererad energi ska minska 

med 50 % till 20251. Fredrik Nyberg som medverkat i en intervju berättar att detta är ett mål 

som vässats under åren, från 30 % till 40 % och som nu är satt till 50 %. Bland annat pga. 

samhällsutvecklingen inom hållbarhetsområdet som inneburit större fokus på 

energieffektivisering och teknikutvecklingen som skett under åren. Nyberg framför att köpt 

energi har minskat med 40 % och att det är ca 10 % kvar att spara för att nå målet.  

Nyberg berättar att förutsättningar för att Akademiska Hus ska nå målet har varit att arbeta 

med långsiktiga mål, där mål bryts ner och åtgärder identifieras för att uppnå målåtaganden. 

Stort fokus ligger på uppföljning av åtgärder. Nyberg lyfter att det milda vädret och pandemin 

som råder varit en bidragande faktor till att nuvarande år, 2020, varit ett år där minskningen i 

energianvändningen varit högre än föregående år. Trots detta bedömer Nyberg att målet 

kommer nås även om förutsättningarna återgår till ”normala” förhållanden de kommande 

åren.  

 
1 Med användningen för år 2000 som utgångspunkt. I begreppet köpt energi inkluderas; värme,  

kyla, el och hyresgästens el (verksamhetsenergi). 
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Potential för ytterligare energieffektivisering anser Nyberg ligger på minst ytterligare 15-20 

% och vad gäller potential för ytterligare lokal förnybar energiproduktion är bedömningen att 

den kommer växa men vara måttligt bidragande till att nå målet gällande att mängden 

levererad energi ska minska med 50 % till 2025.  

Figur 3 ger en överblick av Akademiska Hus målsättningar och konkreta åtgärder för att 

minska energiarbetet. 

Figur 3 Akademiska Hus målsättningar och konkreta åtgärder för att minska energianvändningen. Bild från 

akademiskahus.se [4] 

 

Ett annat mål Akademiska Hus har är att uppnå klimatneutral intern verksamhet och 

fastighetsdrift till 2025 och en klimatneutral projektverksamhet till 2045. [2]  Figur 4 nedan 

ger en överblick av målen och satsningar för att komma dit. 
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Figur 4 Illustration av den beskrivning i årsredovisningen för år 2019 på Akademiska Hus resa mot 

klimatneutralitet [2]. Bild från [2]. 

Nyberg framför att när det gäller relationen mellan energiarbetet och miljö-och 

hållbarhetsarbetet har energiarbetet tidigare prioriterats som nummer 1 i Akademiska Hus 

miljöarbete. Idag är energiarbetet en del av klimatarbetet och utgör en viktig del för att uppnå 

klimatneutral intern verksamhet och fastighetsdrift. Därefter inkluderar klimatarbetet även 

andra delar som följer i prioriteringsordningen, som klimatavtryck från byggproduktion.  

2.2.2 Arbetssätt och verktyg i det energirelaterade arbetet 

Nyberg beskriver Akademiska Hus arbetssätt som målmedvetet och med bra stöd från 

ledningen. I grunden för det energirelaterade arbetet används energiplaner och långsiktiga 

mål. En viktig del är även flexibilitet i arbetet, som krävs vid ändrade förutsättningar. Genom 

ett särskilt fokus på driftoptimering i det befintliga beståndet med kontinuerliga förbättringar 

minskas energianvändningen stadigt.  

I det energirelaterade arbetet ligger även fokus på teknik i framkant samtidigt som 

driftaspekten alltid finns i åtanke när tekniska lösningar ska väljas. Akademiska Hus lägger 

även stor vikt på att nyproduktioner bli energieffektiva. Exempelvis vid nybyggnation 

tillämpas LCC vid val av system- och värmelösningar och vid ombyggnationer och/eller 

energiprojekt tillämpas Beloks Totalmetodik, för att få maximal energibesparing i projekten. 

[3] Nyberg förtydligar att Beloks Totalmetodik används främst i tillämpad form och inte i 

hela koncept, men där det finns en ambition att i ganska hög grad värdera enligt denna 

metodik.  
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Ansvarsfördelningen för energifrågor beskrivs av Nyberg att huvudansvar för energimålen har 

VD. Därefter är det förvaltningsdirektören som blir uppföljd på energimålen som i sin tur 

följer upp mål som brutits upp neråt mot fastighetschefer och förvaltare. Akademiska Hus har 

11 fastighetsområden. Nyberg beskriver att ansvaret för energiarbetet fördelas därefter upp på 

olika sätt. Som exempel nämns;  

• Inom avdelningen Energi och teknik ligger ansvaret för att ta fram energiplaner och 

se till att åtgärderna i dessa genomförs. 

• Förvaltning och drift äger energimålen samt ansvarar för optimering av 

inomhusmiljö- och driftprestanda. 

• För byggprojekt sker uppföljning om miljöbyggnadscertifieringar uppnås och då 

ingår även energimålsaspekter. 

 

Inom avdelningen Energi och teknik finns specialister som är energiingenjörer och nationella 

specialister och som i huvudsak jobbar nästintill på heltid med energifrågor. Avdelningen 

beskrivs av Nyberg som att ha en form av operativ expertroll. Energiingenjörerna bereder i 

stort sett åtgärderna från idéer till att ta fram ett beslut som driver nya projekt och där de 

ibland även driver mindre projekt. Större energiprojekt drivs av projektledare. Därefter 

arbetar i stort sett hela driftorganisationen med energifrågor, allt från tekniska förvaltar, 

driftingenjörer och drifttekniker. I huvudsak arbetar driftorganisationen med driftoptimering, 

men Nyberg lyfter att de har en viktig roll både i att genomföra mindre åtgärder och lyfta upp 

åtgärder och idéer kopplat till det energirelaterade arbetet till organisationens idébank. 

Driftpersonalen ansvarar även för att investeringar i energisnål teknik förvaltas på ett bra sätt 

och att Akademiska Hus anläggningar optimeras successivt  

Nyberg har under intervjun övergripande beskrivit Akademiska Hus energiplan och process. 

Akademiska Hus som arbetar med långsiktiga mål har påbörjat ett arbete med att bryta ner 

mål. Utifrån varje resultatenhet planeras ett resultatmål som omvandlas till en volym energi 

som ska sparas. Detta omsätts till åtgärder som sen följs upp varje år. Det energirelaterade 

arbetet drivs med ett stort fokus på att just genomföra åtgärder.  

Energiportalen 

För att följa upp hela fastighetsbeståndet vad gäller energianvändning och 

energibesparing har Akademiska Hus mätinsamlingssystem och en energiportal som 

de använder. Energiportalen är en mätvärdesdatabas som samlar in mätvärden från ett 

flertal mätinsamlingssystem som finns inom beståndet. Till detta finns en process för 

att kvalitetssäkra mätvärden. Energiportalen är ett viktigt verktyg för arbetet för att 

systematiskt kunna arbeta med energibesparande åtgärder och uppföljning. I 

Energiportalen finns det även verktyg exempelvis för att räkna på åtgärder, 
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funktioner för tariffhantering, faktureringsunderlag m.m. [5] [6] Figur 5 visar  

exempel på hur energiinformation kan se ut. 

Uppföljning 

Nyberg lyfter att stort fokus läggs på uppföljning vilket Akademiska Hus konstaterat 

är av stor betydelse för det energirelaterade arbetet och som de sett till att vara 

duktiga på. Nyberg nämner att det finns många verktyg för att hitta signaler på hur 

energiarbetet fortlöper och som det arbetas med på olika nivåer. Uppföljning sker 

kvartalsvis på fastighetsnivå där en sammanställning per fastighetsområdesnivå 

rapporterats till bolaget. Arbetet med uppföljning ser olika ut inom en 

förvaltningsgrupp, då det inte är bestämt att arbetet ska ske på ett specifikt sätt. Men i 

uppföljning ingår,  

• att titta på utfall i jämförelse mot energiplanen.  

• Den genomsnittliga energibesparingstakten, procentuellt, utvärderas för 12- och 

36 månader. På så vis går det att avgöra vad det kortsiktiga tempot i reduktion 

ligger på. Enligt Nyberg är det också möjligt att väga in hur den långsiktiga 

energibesparingstakten ser ut genom att väga in ett 3års medel i besparingen. 

Denna långsiktiga värdering är inte resultat som redovisas uppåt i organisationen 

men är ett relevant mått och ett bra styrmedel i det energirelaterade arbetet i 

verksamheten.  

Åtgärder 

Åtgärder identifieras och beroende på åtgärdens karaktär kan det resultera i ett 

projekt, som exempelvis ett totalmetodikprojekt eller i en enkel åtgärd som att byta 

ett litet objekt. Åtgärderna som ska göras följs upp om att dessa utförs varje år och 

färdiga åtgärder klarmarkeras. Nyberg beskriver detta som en form av rapportering 

med kommentarer.  

De viktigaste framgångsfaktorerna för att nå målsättningen har varit den samlade kompetens 

som finns i kombination med att energimålen har en plats och att det finns ett engagemang. 

Figur 5 Exempel på hur energiinformation kan se ut via energiportalen. Bild från Akademiska Hus. 
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Engagemanget, systematiken och kompetensen som byggts är en anledning till att mål 

uppfylls. En annan framgångsfaktor är att det finns ekonomiska möjligheter att prioritera 

energiinvesteringar. Detta uppnås med ett långsiktigt tänkande. Främsta framgångsfaktorn 

som Nyberg lyfter i det energirelaterade arbetet, vad gäller utfall, är att Akademiska Hus är 

helt trygga med att genomföra åtgärder och aktiviteter, för att minska energianvändningen om 

åtgärden lever upp till lönsamhetskraven. Om en aktivitet eller åtgärd inte görs, kvarstår den 

till nästa år. Att aktiviteter genomförs är det som resulterat i att Akademiska Hus kommit 

långsiktigt framåt.  

Olika verktyg och dokument används i energi- och miljöarbetet men det främsta dokumentet 

är energiplaner som Akademiska Hus arbetar enormt mycket med. Det är kärnan i hela 

energiarbetet. Det finns en energistrategi, som skapar inramningen av helheten för vad 

Akademiska Hus försöker åstadkomma. Det är energistrategin som det styrs mot långsiktigt 

och tas stöd i när det gäller att välja vägar. Andra verktyg som Akademiska Hus använder i 

sitt energiarbete är energideklarationer och energikartläggningar, EKL. Främst satsas det på 

EKL då det i samband med dessa tagits fram djupgående utredningar som använts för att fylla 

på Akademiska Hus åtgärdsbank. Nyberg framför att det satsas mycket resurser och pengar i 

energiutredningar där Akademiska Hus valt att satsa ytterligare resurser exempelvis i 

samband med utredningar som genomförs vid energikartläggningar för att kartlägga den fulla 

besparingspotentialen. Detta har gjorts genom att fokusera extra på de byggnader där 

Akademiska Hus bedömt att stor besparingspotential finns.  

Då Akademiska Hus har som mål att bli klimatneutrala berättar Nyberg att det förs 

diskussioner med lokala energileverantörer. Ambitionen är att diskussionerna ska bidra till 

additionell förnybar energi, nya produkter som fasar ut någonting annat istället för att endast 

begära allokerad energi, som ur ett redovisnings perspektiv visar på minskad klimatpåverkan.  

Akademiska Hus arbetar även med olika certifieringssystem och har som mål att certifiera 

Miljöbyggnad Guld vid nybyggnation och Miljöbyggnad silver vid ombyggnation.  

RESPONDENTENS REFLEKTIONER KRING PÅVERKAN OCH SAMVERKAN MED OLIKA AKTÖRER 

I det energirelaterade arbetet är det även viktigt att se på vilka aktörer som påverkas och 

påverkar arbetet. Nyberg betonar att genom att ha både energi-och klimatmål krävs det att 

hitta ett förhållningssätt; att bli klimatneutrala påverkar egentligen alla som har någon form av 

både resultatansvar men också de som jobbar med ekonomi och redovisning. Energiarbetet 

påverkar kunder, ägare och energibolag kopplat till volymer och uttagsprofiler.  

Externt bedömer Nyberg att det är i huvudsak Akademiska Hus kunder som har en viktig roll 

och påverkar energiarbetet. I och med att Akademiska Hus inkluderar hyresgästernas 

verksamhetsenergi i energimålet påverkar de möjligheterna att nå målet, både i hur de 

använder lokalerna men även hur deras verksamhet utvecklas. Det innebär att på ett eller 

annat sätt behöver kunderna inkluderas i arbetet. Antingen genom att de är med och 

samverkar i detta arbete med frågorna eller att de är med på att Akademiska Hus tar ansvar 

för arbetet.  
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Nyberg framför att för att engagera hyresgästerna arbetar Akademiska Hus med att hitta 

gemensamma projekt eller insatser. Samarbetet med hyresgäster när det kommer till 

energifrågor har varierat över tid men är generellt positivt där det finns en öppenhet att 

diskutera. Samtidigt är Akademiska Hus kärnkunder också statligt ägda vilket gör att det även 

finns ett intresse för dem att arbeta med deras klimatavtryck. Nyberg framför att det är inte 

helt lätt för verksamheter som exempelvis universitet att lägga tid och resurser på att satsa på 

att reducera sin energianvändning då det inte är en del av deras huvudverksamhetsområde. 

Däremot är det en del av Akademiska Hus arbete som har både resurser och kompetens och 

vilket resulterar i att Akademiska Hus involveras i att ta större helhetsåtagande och underlätta 

för deras kunder. Det energirelaterade arbetet gentemot kunder får inte bli förmanande, 

därmed försöker Akademiska Hus i detta arbeta med teknik som exempelvis aktivitetsstyrd 

teknik, för att beteende inte ska spela lika stor roll i energieffektiviseringsarbetet. 

Fredrik Nyberg lyfter att fastighetsutvecklare har en oanad stor roll i energiarbetet idag då det 

arbetas med tidig etablering, strategisk stadsutveckling och fastighetsutveckling. För 

byggprojekt som utförs åt en kund och inte är energiprojekt finns det ofta en stor möjlighet att 

påverka både vid ombyggnad och nyproduktion. Utgångspunkten är kundens behov men där 

Akademiska Hus har en grundnivå i deras egna krav som de bygger efter och därigenom tar 

hänsyn till energifrågor för att skapa väl utformade och energieffektiva system och 

driftslösningar.   

2.2.3 Möjligheter och hinder 

Nyberg beskriver möjligheterna med energiarbetet i fortsättningen:, den fastighet som inte 

byggs är den mest hållbara. Möjligheterna framöver ligger i att öka lokalanvändningen inom 

det befintliga beståndet vilket Akademiska Hus arbetar mycket med. Både med att kartlägga 

och skapa verktyg för att öka lokalutnyttjande med kunderna. Nyberg resonerar att detta 

kanske kommer driva energimålet i fel riktning, men innebär ändå en bättre möjlighet att 

minska klimatavtrycket om det går att använda fastigheter på ett bättre sätt. Andra möjligheter 

i framtiden spekulerar Nyberg är att energimålet kommer istället för att kretsa runt kWh/m2 

att väva in nyttjande och koppla relevans till användarna exempelvis hur effektivt lokaler 

används.  Därefter ser han möjligheter inom driftoptimering med digitaliseringsstöd för att 

framöver öka genomförandefasen i energiarbetet. Nyberg framför att energiarbetet har bra 

acceleration, bra åtgärder, bra system, bra förutsättningar, men får inte riktigt fart på exakt 

allt vi vill göra. 

 

UTMANINGAR MED DET ENERGIRELATERADE ARBETET 

De viktigaste förutsättningarna för energieffektivisering beskrivs av Nyberg i första hand 

gälla målägarskap, att ha en nedbruten form av måluppföljning och att energi ska följa övrigt 

resultatansvar. Därefter är det en fråga om att ha mandat för att arbeta med dessa frågor, då 

energiarbetet kan komma i konflikt med andra arbetsuppgifter och som resulterar i att 

energiarbetet får göras vid sidan om, trots att det finns ett resultatansvar som omfattar energi. 

Det behöver skapas en efterfråga neråt i organisationen och det måste finnas en tydlig 

uppföljning på energiarbetet. Det är just att hinna genomföra åtgärder i erforderlig takt som 
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Nyberg anser att de viktigaste utmaningarna ligger i. Inte bara kopplat till just i att hinna göra 

allt men också i konkurrens om det övriga arbetet som behöver göras. Konkurrensen mot eller 

med andra mål och tid. Exempelvis arbetar i stort sett hela driftorganisationen med 

energifrågor, allt från tekniska förvaltare, driftingenjörer och drifttekniker, och som Nyberg 

lyfter har en extremt viktig genomföranderoll då de kan lyfta upp åtgärder och idéer kopplat 

till det energirelaterade arbetet. Men de hamnar i konkurrens med mycket annat, kan vara 

kundintressenter, det kan vara underhåll- drift- och skötselarbete som ibland är energirelaterat 

men inte alltid är det. I en sådan konkurrenssituation undersöks det hur det går att underlätta 

arbetet för dem. En annan viktig del bedömer Nyberg är att även koppla ihop de som jobbar 

med dessa frågor på ett bra sätt vilket kan vara en stor utmaning. 

Vidare finns det även utmaningar med att genomföra stora energiprojekt med hyresgäster i 

lokalerna. Det finns en stor risk att det blir en störning för hyresgästen under byggtiden. 

Nyberg bedömer att det nog ofta är en orsak till att de större projekten uteblir och att 

Akademiska Hus istället utför mindre projekt och enskilda åtgärder. Samtidigt berättar 

Nyberg att det är nödvändigt för Akademiska Hus att driva totalmetodiksprojekt om de ska 

kunna nå målet. Nyberg framför att Akademiska Hus behöver bli bättre på att genomföra 

stora energiprojekt med liten kundpåverklan under produktionstiden. 

En annan utmaning som Nyberg lyfter är att omvärlden förändras snabbt. Det går åt mycket 

energi och tid för alla medarbetare att på något sätt anamma och anpassa sig och då ställs det 

lite mer traditionella arbetet i skuggan av andra viktiga aktiviteter.  

2.2.4 Inspiration och lärdomar 

Inspiration gällande energiarbetet från andra finns att hämta genom att ta del av olika projekt. 

En del är duktiga på byggprocessen och andra är bra inom förvaltning och drift. Över tid finns 

ingen som är bra på allt utan det är viktigt att vara öppen för att plocka idéer och goda 

exempel. 

Att ta med sig, och som Nyberg vill lyfta är, systematiken som Akademiska Hus arbetar med 

kring energiplaner, uppföljning och långsiktigtighet. Just långsiktiga mål har skapat 

möjligheter att hitta en process. Även energiportalen som systemstöd, med mätare och 

energiuppföljning, till att följa upp åtgärder och se om de blir gjorda. Ett sådant anpassat till 

andras arbete för att ge dem samma stöd.  

Slutligen, och det viktigaste, är att förstå att energiarbetet består av många olika delar. 

Energiarbetet måste involveras i allt som görs och det är viktigt att förstå att det måste göras 

på olika sätt i olika delar av organisationen. Byggprojekts totala framgång mäts inte i kWh/m2 

men det är ett viktigt mått för att ändå styra projekt i en riktning att producera så energisnåla 

byggnader som möjligt. De som arbetar med fastighetsutveckling, strategisk planering måste 

förstå vad de har för roll i energiarbetet eftersom det är tidigt i processen som det går att 

påverka mycket genom att göra smarta val. 
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2.3 Castellum 

Castellums vision är att över tid vara det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa och att 

aktivt bidra till en hållbar utveckling [7]. Hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i 

verksamheten, prägla hela verksamheten, och ge konkreta resultat. Vidare beskriver 

Castellum att, 

För att framtidssäkra Castellums portfölj ska byggnader energieffektiviseras, 

livscykelperspektiv beaktas vid investeringar, ansvar tas för naturresurser och biologisk 

mångfald, andelen förnybar energi ökas och verksamheten anpassas till 

klimatförändringarna. Castellum ska vara engagerade i våra kunders och myndigheters 

klimatplaner och policys, visa ledarskap och i möjligaste mån inspirera branschen till att bli 

mer klimatanpassad. [7] 

I arbetet för att uppnå satta energimål, läggs särskilt fokus i systematisk uppföljning för att 

kunna sätta in åtgärder där störst effektiviseringspotential finns. Arbetet med att minska 

energianvändningen pågår kontinuerligt genom driftoptimering och investeringar i 

energieffektiv teknik. [8] Dessutom har Castellum påbörjat ett arbete för att utveckla 

självlärande byggnader med hjälp av AI, för att effektivisera driften, minska 

energianvändningen och skapa möjligheter för digitaliserat underhåll. [9] 

2.3.1 Energianvändningen – Nulägesbild 

Castellums energianvändning var ca 341 GWh år 2019 och energianvändningen per 

kvadratmeter, LOA, år 2019 var 95 kWh/m2 (inkl. fastighetsel, värme och kyla). Förändringen 

jämfört med föregående år är en minskning med 7,8 %. [8] [10] 

Castellum har ett antal mål kopplade till hållbarhet- och energifrågor. Thomas Hedén som 

medverkade i en intervju beskriver relationen mellan energieffektiviseringsarbetet och frågor 

inom miljö och hållbarhet som tätt sammankopplade parallella spår. I Figur 6 visas en 

översiktlig bild över Castellums mål som kan kopplas till energiarbetet.  

 

Ett av Castellums mål är 15 % energibesparing per kvadratmeter år 2025 jämfört med år 2015 

och att energieffektiviseringen ska vara minst 1,5 % per år i like-for-like beståndet. Utfall för 

år 2019 var en besparing på 8 % jämfört med år 2015 och en minskning med 8 % i det 

jämförbara beståndet (like-for-like)2. Energieffektiviseringen beror dels på ett aktivt arbete för 

att minska energianvändningen i Castellums byggnader, dels på ett mildare väder under 2019 

 
2 Fastigheter som förvaltats av Castellum i minst 2 år ingår i bolagets like-for-like bestånd. 

Figur 6 Castellums hållbarhetsmål. Bild från castellum.se [12] 
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jämfört med föregående år. [10] Hedén bedömer att Castellum är på god väg att nå målet och 

anser att potentialen till att fortsätta med arbetet, för ytterligare energieffektivisering, är stor. 

Hedén lyfter också att en framgångsfaktor för att nå energimålen har varit att Castellum har 

dedikerade möten för energifrågor som även inkluderar uppföljning. På dessa möten 

diskuteras även antalet energiinvesteringar som görs per affärsområde3. På så sätt är det 

möjligt att bedöma vart fler insatser behövs. Figur 7 visar utvecklingen av mål och utfall av 

energianvändningen under perioden 2010-2019. 

 

Figur 7 Castellums mål och utfall av energianvändingen. Bild från castellum.se [11]. 

Ett annat mål är att uppnå netto-noll koldioxidutsläpp och 100 % icke-fossil energi före år 

2030. År 2019 hade koldioxidutsläppen minskat med 77 % per kvadratmeter från 

fastighetsförvaltning sedan 2007 och av Castellums totala energianvändning är 96 % förnybar 

energi. Castellum anser att goda möjligheter finns till att ställa om utsläppen från 

fastighetsförvaltning men att det finns stora utmaningar att nå klimatneutralitet. [10] 

Mål som Castellum satt vad gäller framtidssäkring är att 50 % av fastighetsbeståndet i 

kvadratmeter ska vara miljöcertifierat år 2025 och att alla nyproducerade byggnader och stora 

ombyggnationer ska miljöcertifieras. Miljöbyggnad Guld gäller vid ny eller ombyggnation för 

kontor och handel. Lägre betyg får endast väljas då det förekommer särskilda skäl till varför 

betyget Guld inte kan uppnås. År 2019 var 36 % av fastighetsbeståndet i kvadratmeter 

miljöcertifierat och samtliga större ny-eller ombyggnationer för kontor och handel uppfyllde 

miljöcertifieringsmålet. [10] 

Då Castellum har som mål att uppnå 100 % klimatneutralitet från verksamheten till år 2030 

startade som ett led i detta år 2019 projektet ”100 på sol” som innebär att Castellum planerar 

att bygga 100 solcellsanläggningar på deras fastigheter fram till 2025. [10] Totalt är 1 720 kW 

 
3 Castellum har 20 affärsområden, ofta lika med en stad, men i Stockholm och Göteborg finns flera 
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solceller installerade på Castellums fastigheter, motsvarande 12 040 kvm solceller. Under 

2019 har fyra större solcellsanläggningar byggts. [11] 

2.3.2 Arbetssätt och verktyg i det energirelaterade arbetet 

I Castellums årsredovisning för år 2019 beskrivs styrningen av hållbarhetsarbetet. Arbetet 

sker genom ett ledningssystem som består av gemensamma policies, riktlinjer, övergripande 

mätbara mål samt detaljerade handlingsplaner. Utgångspunkten i arbetet beskrivs är att följa 

upp, dokumentera, utvärdera och förbättra. Dessutom utgår Castellum från 

försiktighetsprincipen och som integrerats i bolagets hållbarhetspolicy och 

verksamhetsprocesser och följs upp via bolagets miljöledningssystem. [10] 

I årsredovisningen för år 2019 finns även beskrivet organisation och styrdokument för 

hållbarbetsarbetet. Castellums VD är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet. För att nå de 

övergripande hållbarhetsmål och ambitioner finns en centraliserad hållbarhetsorganisation. 

Organisationen ska stödja, utveckla och tillhandahålla de digitala verktyg som behövs för att 

nå de långsiktiga mål. Exempel på dessa verktyg är, miljöledningssystem, hållbarhetskrav och 

miljöcertifiering. För att nå dessa mål lyfts det fram att det krävs involvering och engagemang 

från alla medarbetare. Detta beskrivs aktivt uppmuntras och stöttas via exempelvis utbildning. 

Vidare framkommer det i årsredovisningen att Castellums hållbarhetsarbete bygger på 

engagerade och kunniga medarbetare och att utbildning i hållbarhetsfrågor sker kontinuerligt. 

Samtliga medarbetare på Castellum genomgår en obligatorisk webbaserad utbildning inom 

hållbarhet, mångfald och uppförandekoder och är en del av introduktionen för nya 

medarbetare. [10] 

Castellums hållbarhetschef har ansvar för att driva och utveckla hållbarhetsarbetet för hela 

koncernen och för respektive region finns en hållbarhetsansvarig och arbetet bedrivs 

integrerat i verksamheten. Hållbarhetschefens och de hållbarhetsansvarigas arbete innefattar 

att se till att bolagets hållbarhetspolicy efterlevs, att implementera åtgärder som leder mot 

Castellums hållbarhetsmål samt övervaka klimatrelaterade risker och möjligheter. Arbetet 

följs upp varje år och avrapporteras regelbundet till koncernledning och styrelse. Castellums 

styrelse antar årligen hållbarhetspolicy och uppförandekoder. [10] I intervjun beskriver Hedén 

att de som aktivt arbetar med energifrågor i organisationen är tekniska förvaltare och 

hållbarhetsansvariga och vid tillfällen fastighetsansvariga och -skötare.  

Hedén har under intervjun övergripande beskrivit Castellums energiarbete och lyfter att den 

viktigaste framgångsfaktorn för att nå målen är Castellums strategiska arbete med 

uppföljning, energiprojekt som genomförs och även utbildning av personal. Vidare lyfts att 

Castellum har en engagerad ledning, på alla nivåer vilket även ses som en viktig 

framgångsfaktor för det energirelaterade arbetet. 

• Castellum har en energistrategi. I den strategin följs energianvändningen inom 

koncernen systematiskt upp och analyseras. Uppföljning av energianvändningen görs 

varje månad av tekniska förvaltare/fastighetsansvariga. Därefter avrapporteras 

resultat kvartalsvis till respektive affärsområdesansvarig. Den grupp på Castellum 
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som Hedén tillhör är med i ledningsgruppen och är ute en gång i kvartalet i 

Castellums fyra regioner och diskuterar energifrågan, resultat och uppföljning.  

o Arbetet med energieffektivisering påbörjas med att det identifierats ett behov 

i organisationen genom,  

▪ Den portal för webbaserad fastighetsövervakning som Castellum 

bygger upp. Där samlas mätvärden och övervakas för exempelvis 

drift, larm, hissar. I Castellums årsredovisning för år 2019 beskrivs 

att nyttan portalen medför är, besparingar av energi och tid samt 

ger kundnytta i form av bättre service genom förebyggande arbete. 

År 2019 var 424 fastigheter motsvarande 3 164 tusen kvm 

uppkopplade mot portalen [10].   

▪ Att energianvändningen för fastigheterna som följs upp, jämförs 

med övriga fastigheter i beståndet; om det är en kraftig förändring, 

en stigande förändring, i energianvändningen eller om den skiljer 

sig från det grundtal på energianvändning som är satt för fastigheten 

(för fastigheterna finns ett grundtal för rimligt spann på 

energianvändningen som fastigheten ska ligga mellan). I arbetet 

ingår även att fastighetsansvariga har ett visst datum då de ska 

säkerställa att alla avläsningar av den fastighet de ansvarar för är 

korrekt. 

▪ Energikartläggningar, EKL eller energideklarationer, ED.  

▪ Olika specifika insatser, exempelvis berättar Hedén att under en 

period gick Castellum igenom de fastigheter med högst 

energianvändning och för vilka åtgärder sattes in. Dessa är nu i fas 

med det som Castellum definierar som normal energianvändning.  

• Vid en avvikelse påbörjas en utredning och åtgärder tas fram. Kostnader tas fram för 

de identifierade åtgärderna. Vid ett godkännande från affärsområdeschef genomförs 

åtgärderna. De åtgärder som genomförs är prioriterade efter störst 

effektiviseringspotential [10]. På så sätt genomförs åtgärder där störst 

effektiviseringspotential finns. 

 

Olika verktyg och dokument används i energi-och miljöarbetet men det centrala styrdokument 

är bolagets strategiplan: där beskrivs bolagets strategiska riktning, strategier, prioriteringar 

och mål. Den löper över en treårsperiod, revideras årligen av koncernledningen för att 

slutligen antas av styrelsen. [12] De styrdokument som Castellum använder för 

hållbarhetsarbetet presenteras i årsredovisningen för år 2019 och visas i Figur 8 nedan varav 

det kanske viktigaste för energiarbetet är hållbarhetspolicyn. Denna ger riktlinjer för hur 

hållbarhetsarbetet i koncernen ska bedrivas och beskrivs som, arbetet ska bidra till en hållbar 

utveckling och vara nedbrutet i konkreta och mätbara mål samt vara en integrerad och 

naturlig del i verksamheten och baserad på delaktighet och engagemang [13] . 
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Hedén lyfter i intervjun att många dokument påverkar hållbarhet- och energiarbetet men att 

det även är mycket som påverkar indirekt, det är få saker som görs som inte påverkar 

energiarbetet. Som exempel nämner han; köper Castellum en fastighet tas i beaktande 

värdering av hur fastigheten presterar energimässigt, finns det en ombyggnadspotential m.m.  

Castellum har även arbetat med ekonomiskt stöd exempelvis när det kommer till installation 

av solceller på fastigheterna. Vid tillfällen används verktyg i energiarbetet som exempelvis 

totalmetodiken där större åtgärder beaktas. Vidare arbetas det även med olika 

certifieringssystem som exempelvis, miljöbyggnad.  

 

RESPONDENTENS REFLEKTIONER KRING PÅVERKAN OCH SAMVERKAN MED OLIKA AKTÖRER 

Olika aktörer påverkas och påverkar det energirelaterade arbetet. Möjlighet att påverka 

energiarbetet har främst ägare, fastighetsansvariga, kunder och marknaden. Ur ett större 

perspektiv påverkas samhället där Castellum har möjlighet att bidra med att skapa ett 

hållbarare samhälle. Men särskilt är det främst hyresgästerna / kunderna som påverkas av 

energiarbetet. Hyresgästerna påverkar i sin tur Castellum genom att lyfta frågeställningar 

kopplat till energi- och hållbarhetsfrågan. Exempelvis när Castellum får frågor eller önskemål 

från hyresgäster om att de vill ha solceller, laddstolpar eller önskar certifiera sin verksamhet 

och i det arbetet ställer frågor kring fastigheten och om den är certifierad på något sätt. Ibland 

är de intresserade av energiundersökningar i fastigheterna. Hedén ser specifikt att just nu 

påverkar hyresgäster Castellums energiarbete i frågan om laddstolpar. De viktigaste frågorna 

för Castellums kunder gäller, effektiviserad resursanvändning, miljömässigt och socialt 

hållbara byggnadsmaterial och installationer och miljöcertifiering av byggnader [14].  

Hedén framför att det finns stor variation i hur samarbetet med hyresgäster ser ut gällande 

energifrågor. Castellum försöker ha en dialog med hyresgästerna om energifrågor och vissa 

hyresgäster är väldigt drivande och medvetna om frågan medan andra är mer passiva och 

anser att detta är något Castellum ska sköta. Att ha med underlag och hålla diskussioner kring 

Figur 8 Styrdokument för hållbarhetsarbetet - Regelverk som styr Castellums hållbarhetsarbete. Från Castellum.se [11] 
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energifrågor på hyresgästmöten framför Hedén är en framgångsfaktor för att engagera 

hyresgästerna i Castellums energiarbete.  

2.3.3 Möjligheter och hinder 

Hedén bedömer att de viktigaste målen för det energirelaterade arbetet är att minska 

energianvändningen för att uppnå satta mål och därefter även fortsätta minska 

energianvändningen. Viktigt är även att satsa på mer förnybar energi i form av solceller eller 

geovärme. Möjligheter inom organisationen som Hedén ser för arbetet med at 

energieffektivisera är att Castellum har ägare och en styrelse som önskar resultat i dessa 

frågor.  

UTMANINGAR MED DET ENERGIRELATERADE ARBETET 

De viktigaste utmaningarna inom energieffektiviseringsarbetet ser Hedén är att få tid att 

arbeta med dessa frågor och att kunna prioritera energiarbetet. Det är mycket annat som ska 

göras, exempelvis besiktningar, certifieringar enligt något system, energideklarationer eller 

någon annan större ombyggnad som tar mer fokus från organisationen. Hedén betonar att det 

inte är engagemanget som brister utan att det snarare handlar om att få tid med uppgiften. 

Energiarbetet kräver utredningar och att eventuella förslag kan gås igenom utan att behöva ta 

förhastade beslut. I samband med detta arbete och om det parallellt är andra uppgifter som 

behöver göras är det lätt att detta prioriteras ner. 

Utmaningar i arbetet ligger även i organisationen hos det tekniska förvaltare som jobbar med 

detta, att uppmärksamma en hög energianvändning och kostar pengar. Andra utmaningar är 

att öka kompetensen för dessa frågor och öka kompetens för fastigheter och styrsystem som 

blir mer komplexa. Allmänt lyfter Hedén att det krävs att framhäva att energifrågor behöver 

ses som ett yrke. Viktigt är att ha kompetensöverlämning, Hedén resonerar att det kanske inte 

är många som lockas att jobba med den här branschen, men där det är viktigt att locka och ta 

emot praktikanter och ha studiebesök.  

2.3.4 Inspiration och lärdomar 

Inspiration och lärdomar gällande energiarbetet finns att hämta. Hedén framför att bland annat 

via Beloks olika dragningar när tillfälle ges att lyssna på kollegor i branschen. Att ta med sig 

är det systematiserade energiarbetet och den processen Castellum genomgår vad gäller 

digitaliseringen, med en egen portal som alla fastigheter är uppkopplade mot och kan följas 

upp. Hedén vill även lyfta det engagemang som finns från ledning och ägare i dessa frågor 

och att det är ett fokusområde inom Castellum. Slutligen betonar Hedén att ”vi måste våga 

lära mer av varandra för att möta de utmaningar vi står inför rörande klimatförändringar”. 
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2.4 Utvecklingsbehov med energiarbetet – respondenternas 

bedömning 

Samtliga respondenter lyfter digitalisering som ett område där utvecklingsbehov finns för att 

nå målsättningarna och nå längre med energiarbetet. Digitalisering ökar möjligheten till att 

analysera och optimera energianvändningen och överlag fastigheterna. Genom digitalisering 

när det kommer till styrning, uppföljning och övervakning av energidata, kan 

installationssystem samspela för att både minska energianvändningen och spara på 

arbetsinsatser. Akademiska Hus och Castellum ser även utvecklingsbehov för andra typer av 

arbetsroller, som antingen möjliggör att fler projekt med fokus på att större 

energieffektiviseringsåtgärder genomförs eller som endast arbetar med energifrågor. Tabell 2 

nedan redovisar respondenternas bedömning i frågan.  

Tabell 2 Respondenternas bedömning om vilka utvecklingsbehov det finns med energiarbetet för att nå 

målsättningarna 

Swedavia Energi Akademiska Hus Castellum 

En tillgång är digitalisering och 

att kunna nyttja den på ett smart 

sätt för att optimera sina 

resurser vilket är ett område 

som det finns ett 

utvecklingsbehov inom.  

Samtidigt är digitalisering en 

utmaning, exempelvis när det 

kommer till frågor som berör 

skalskydd och IT -säkerhet.  

När det kommer till 

digitalisering finns även 

ekonomiska utmaningar då det 

kostar för mycket att koppla upp 

olika delar och det även ställs 

höga IT-säkerhetskrav på 

flygplatser.  

Utmaning ju mer som 

digitaliseras behövs en 

kravställning för hur det går att 

uppnå säkerhet och få en IT- 

verksamhet att bli integrerad i 

verksamheten. 

Processjobbmässigt kanske 

utvecklingsbehovet ligger i att 

få ännu mer fart på 

genomförandet av större 

energieffektiviseringsåtgärder.  

Nyberg bedömer att 

Akademiska Hus är duktiga på 

att hitta åtgärder, paketera 

åtgärder och få fram beslut om 

genomförande. Men där 

utvecklingspotential finns i 

arbetssättet som gör det 

möjligt att få fram 

projektledare för att driva 

projekt.  

Utvecklingsbehov finns även 

gällande driftoptimering och 

att nyttja digital teknik. Här 

ligger utvecklingsbehovet i 

digitaliseringen generellt för 

analys och optimering som 

ett viktigt verktyg och som 

Nyberg ser att Akademiska 

Hus skulle behöva bli bättre på 

att implementera. 

Utvecklingsbehov 

med energiarbetet för 

att nå målsättningarna 

bedömer Hedén ligga 

i en ökad 

digitalisering. 

Men även någon form 

av energicontroller; 

någon vars arbetsroll 

innefattar att endast 

arbetar med 

energifrågor och som 

exempelvis har 

förmågan att se att 

certifierade fastigheter 

följs upp, att 

nybyggda fastigheter 

och fastigheter som 

köps levererar på det 

sätt de förväntas. 
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3. ANALYS – IDENTIFIERADE 
FRAMGÅNGSFAKTORER 

Gemensamt för Swedavia Energi, Akademiska Hus och Castellum är att de alla har 

målsättningar som kan kopplas till ett energieffektiviseringsarbete i organisationen. Samtliga 

respondenter fick under intervjuerna svara på en direkt fråga om vilka de själva såg som de 

viktigaste framgångsfaktorerna, i den befintliga organisationen, för att nå målsättningar 

kopplade till energieffektivisering. Även i diskussioner kring andra frågor, gällande 

exempelvis utmaningar och utvecklingspotentialer, berörde respondenterna framgångsfaktorer 

för energieffektiviseringsarbete i en organisation. Tabell 3 redovisar i sammanfattning 

samtliga från intervjuerna identifierade framgångsfaktorer för det interna energiarbetet. Den 

samlade analysen med avseende på framgångsfaktorer och tolkningen av intervjusvaren tar 

utgångspunkt i följande från intervjuerna identifierade kategorier, 

• Strategier och mål 

• Struktur och styrning 

• Åtgärder och processer 

• Resurser och kompetenser 

• Ledning och engagemang  

• Intressentsamverkan 

FRAMGÅNGSFAKTORER - STRATEGIER OCH MÅL 

Samtliga intervjuade lyfter vikten av att energi- och effektiviseringsarbete ska ske målstyrt/-

orienterat. Swedavia Energi och Akademiska Hus lyfter också som framgångsfaktorer att ha 

nedbrutna, verksamhetsanpassade mål i alla led/nivåer.   

Swedavia Energi trycker på vikten av att se energiarbetet som en affär, medan Akademiska 

Hus och Castellum framhåller betydelsen av att se energiarbetet som en integrerad del i miljö- 

/hållbarhetsarbetet. För Akademiska Hus innebär det att kravställa energiförsörjning utifrån 

mål om klimatneutralitet och att inkludera kundernas verksamhetsenergi i sitt övergripande 

mål om minskad energianvändning. Castellum betonar att hållbarhetsarbetet måste generera 

konkreta resultat.  

FRAMGÅNGSFAKTORER – STRUKTUR OCH STYRNING  

Som framgångsfaktorer pekar respondenterna på strukturella och styrningsrelaterade aspekter 

där relationen dem emellan också har betydelse som framgångsfaktor. Exempelvis framhåller 

Castellum betydelsen av en organisation eller ägarstruktur som möjliggöra ett samordnat 

energiarbete.  

När det gäller strukturella aspekter finns tydliga skillnader mellan organisationerna. Swedavia 

Energi har som bolag det samlade och övergripande ansvaret för energifrågor i Swedavia, 

medan Castellum har en dedikerad del av organisationen med tungt ansvar för att stötta 

energiarbetet. Inom Akademiska Hus följer ansvaret för energiarbetet övrigt resultatansvar.  



ENERGIFRÅGOR INOM ORGANISATIONER 2021-01-13 

 

Version 1.0 35(46) 
 

När det gäller styrningsrelaterade aspekter finns tydliga likheter vad gäller sådant som 

ledningssystem, riktlinjer, handlingsplaner och särskilt utvecklade arbetssätt för att 

identifiera, genomföra och följa upp åtgärder. Här trycker Swedavia Energi särskilt på vikten 

av att kunna hantera finansiella risker och att kunna göra beräkningar och utveckla befintliga 

eller nya lösningar för lönsam energieffektivisering och rimlig avskrivningstid. Den tydligaste 

gemensamma nämnaren mellan de tre respondenterna är att de trycker på betydelsen av ett 

strukturerat/systematiskt arbetssätt där särskilt uppföljningsarbetet betonas. Här talar 

exempelvis Akademiska Hus om att det är viktigt att uppföljning sker på alla nivåer, från 

byggnad och uppåt, mot nedbrutna mål och energibesparingstakt. På olika sätt betonar 

respondenterna även betydelsen av att energi- och hållbarhetsarbete är en integrerad del i 

verksamheten med tydliga uppdrag, roller, ansvar, mandat och med delegering hela vägen ut i 

organisationen.  

FRAMGÅNGSFAKTORER - ÅTGÄRDER OCH PROCESSER 

Sammantaget pekar respondenternas svar på att åtgärder och processer måste vara kopplade 

till strategier och mål och utgör en viktig del i en fungerande struktur och styrning för ett 

framgångsrikt energiarbete. Respondenterna lyfter i sina svar fram många olika typer av 

åtgärder och processer, exempelvis driftoptimering av befintliga system samt möjligheter att 

nyttja digitalisering/automation som stöd i energiarbetet. Akademiska Hus och Castellum 

betonar (som framgångsfaktor under Strategier och mål) vikten av att energiarbetet är en 

integrerad del av miljö-/hållbarhetsarbetet, men även Swedavia Energi lyfter bland sina 

åtgärder och processer fram sådant som berör både förnybar/fossilfri energiförsörjning och 

minskad energianvändning. Två andra gemensamma nämnare för de tre bolagen är att 

samtliga pekar på betydelsen av just det att det finns tydligt uttalade åtgärder och processer 

för det interna energiarbetet, samt att de lyfter fram åtgärder som de menar gynnar både det 

egna bolaget och kunden.  

FRAMGÅNGSFAKTORER - RESURSER OCH KOMPETENSER 

Samtliga respondenter talar om framgångsfaktorer som kan kopplas till resurser och/eller 

kompetenser inom det egna bolaget. Akademiska Hus pekar på betydelsen av såväl 

dedikerade och tillräckliga monetära resurser som tid för prioritering och engagemang i 

energiarbetet. Även Swedavia Energi lyfter fram betydelsen av en tillräcklig förmåga att 

utföra investeringar och finansiera energiarbetet på kort och lång sikt. Castellum betonar att 

det behöver finnas utrymme för energiarbetet inom ramen för uppdraget med tid för 

prioritering och engagemang. För samtliga bolag förfaller tillräckliga och dedikerade 

kompetenser brett i organisationen, liksom kunskapsmässigt inom spetsområden (exempelvis 

för åtgärdsutredning och driftoptimering), vara viktiga framgångsfaktorer. Swedavia Energi 

lyfter exempelvis vikten av att ha en bredd av kunskapsresurser knutna till energiarbetet, 

Akademiska Hus har dedikerade kunskapsresurser i form av nationell expertis och operativa 

expertroller och Castellum ser att en energicontroller som dedikerat fokuserar och håller ihop 

energiarbetet skulle kunna bidra till att energiarbetet snabbare kommer framåt. Kontinuerlig 

utbildning och kompetensutveckling är också en framgångsfaktor som lyfts fram. Swedavia 

Energi talar här om vikten av att behålla kompetens och samtidigt ha utbildningar inom energi 

för alla anställda och coachning/återkoppling på anställdas operativa energiarbete.  



ENERGIFRÅGOR INOM ORGANISATIONER 2021-01-13 

 

Version 1.0 36(46) 
 

FRAMGÅNGSFAKTORER - LEDNING OCH ENGAGEMANG  

Engagemang och stöd hos koncern- och företagsledning är en gemensam framgångsfaktor 

som lyfts fram av alla respondenter. Som en särskilt viktig framgångsfaktor lyfte Swedavia 

Energi fram att ha balans mellan struktur och motivation. Sådant som påverkar de anställdas 

engagemang i riktning mot de mål man vill uppnå utgör framgångsfaktorer i det interna 

energiarbetet. Att anställda har kännedom om uppställda mål, egen roll och inverkan på 

resultat, främjar problemlösning, kreativitet och deltagande i den operativa verksamheten är 

exempel på vad respondenterna särskilt pekat på. Akademiska Hus pekar också vikten av att 

kunna hantera tids- och målkonflikter, dvs. där energiarbetet ställs mot det övriga operativa 

arbetet. 

FRAMGÅNGSFAKTORER - INTRESSENTSAMVERKAN 

Swedavia Energi talar om intressentanalys och intressenthanteringsplan som en 

framgångsfaktor för energiarbetet och Akademiska Hus pekar även på betydelsen av att ha 

leverantörsdialoger. Både Akademiska Hus och Castellum talar om värdet av 

omvärldsanalys/benchmarking med koppling till energiarbetet.  

Den intressent som respondenterna talar mest om är dock hyresgästen och de nämner 

exempelvis betydelsen av att ha hyresgästdialoger/kundforum kring möjligheter och för att 

förankra energiarbetet. Akademiska Hus talar även om betydelsen av att kunna genomföra 

stora energiprojekt med liten kundpåverkan under produktionstiden. Alla respondenter lyfter 

också fram att deras kunder i stor utsträckning är medvetna om energifrågor, med egna 

intressen för dessa, vilket driver energiarbetet framåt.  
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Tabell 3 Identifierade framgångsfaktorer från analys av intervjuresultat. Kolumnernas kategorier härrör från genomförd analys och utgör en tolkning av de samlade intervjusvaren. Faktorer i fet 

text är hämtade från svar på frågan om vilka respondenterna själva ser som de viktigaste framgångsfaktorerna, i den befintliga organisationen, för att nå målsättningarna. 

SWEDAVIA ENERGI 
 

     

STRATEGIER OCH MÅL STRUKTUR OCH 

STYRNING 

ÅTGÄRDER OCH 

PROCESSER 

RESURSER OCH 

KOMPETENSER 

LEDNING OCH 

ENGAGEMANG 

INTRESSENTSAMVERKAN 

• Energiarbetet betraktas 

som en affär 

• Målstyrt energi- och 

effektiviseringsarbete 

• Målsättning som 

innebär kontinuerligt 

reducerad 

energianvändning 

• Strategiska mål gällande 

energiförsörjning 

• Tydliga nedbrutna och 

verksamhetsanpassade 

mål för verksamheten i 

alla led/nivåer 

• Samlat och övergripande 

ansvar för energifrågor i 

ett bolag 

• Energifrågan är en 

integrerad del i 

verksamheten 

• Energifrågan berör många 

olika roller i bolaget 

• Operativa grupper sätter 

mål för sin egen 

verksamhet 

• Målstyrning i grupp 

• Tydligt uppdrag, tydliga 

roller och tydligt ansvar 

för alla anställda 

• Strukturerat arbetssätt 

• Energirelaterat arbete utgår 

från energiledningssystem  

• Systematiskt arbetssätt 

med att beräkna 

• Kontinuerlig investering 

i ny teknik 

• Kontinuerlig 

driftoptimering av 

befintliga system   

• Kontinuerlig 

energioptimering inom 

olika verksamheter 

• Leverantörsavtal för 

förnybar/fossilfri 

energiförsörjning 

• Åtgärder för egen 

förnybar/fossilfri 

energiförsörjning 

• Åtgärder som innebär 

övergång till mer 

energieffektiva 

lösningar/komponenter 

• Åtgärder som innebär 

styrning, regleringar och 

• Utbildning inom energi 

för alla anställda 

• Coaching/återkoppling 

på anställdas operativa 

energiarbete  

• Bredd av 

kunskapsresurser, t.ex. 

affärsutveckling och 

förvaltning, är knutna 

till energiarbetet 

• Kompetens inom 

driftoptimering och 

energieffektiviserings-

investering  

• Förmåga att utföra 

investeringar  

• Kort- och långsiktig 

finansiering för 

energiarbete 

• Finansiella och 

personella resurser för 

• Engagemang hos 

koncern- och 

företagsledning  

• Skapa deltagande 

och engagemang i 

den operativa 

verksamheten  

• Balans mellan 

struktur och 

motivation 

• Deltagande i 

nätverk inom 

energi- och 

miljöarbete 

• Intressentanalys och 

intressenthanteringsplan 

för energiarbetet 

• Kundforum kring 

möjligheter och 

erbjudanden inom 

energiarbetet 

• Kunder som tänker energi 
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klimatgasutsläpp och 

genomföra åtgärder 

• Riktlinjer och 

handlingsplan för 

måluppfyllnad 

• Riktlinjer och strategier för 

identifiering och 

applicering av ny teknik 

och nya ambitionsnivåer 

• Energikartläggning för att 

identifiera möjligheter i 

energiarbetet 

• Tydliga riktlinjer för 

strategiska val vid åtgärder 

• Hantering av finansiell risk 

hindrar inte investering i 

energiåtgärder, t.ex. genom 

lägre avkastningskrav 

• Rimlig avskrivningstid 

genom identifiering och 

utveckling av 

befintliga/nya lösningar 

• Lönsamhetsberäkningar 

för lönsam 

energieffektivisering 

• Uppföljningsarbete  

övervakning av VVS och 

el 

• Ekonomiska incitament 

och lösningar som båda 

parter (bolag och kund) 

vinner på, t.ex. genom 

Energy Performance 

Contracting 

kravställning och 

projektering inför 

investeringar 

• Mobilisera 

organisationens 

energiförmåga 

• Behålla kompetens 

lokalt 
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AKADEMISKA HUS 

STRATEGIER OCH MÅL STRUKTUR OCH 

STYRNING 

ÅTGÄRDER OCH 

PROCESSER 

RESURSER OCH 

KOMPETENSER 

LEDNING OCH 

ENGAGEMANG 

INTRESSENTSAMVERKAN 

• Energiarbetet en 

integrerad del i 

miljöarbetet och det 

långsiktiga strategiarbetet 

nedbrutet till olika 

delområden, mål och 

aktiviteter  

• Energiarbetet är en del i 

att bli klimatneutral 

• Styr mot att reducera 

klimatpåverkan 

• Energimål är en viktig 

delkomponent av 

klimatmål 

• Nedbrutna mål och 

aktiviteter som linjerar 

med målen 

• Målägarskap 

• Upphandla utifrån mål om 

klimatneutralitet 

• Kravställa additionell 

förnybar energi och 

• Tydlighet kring vem som 

driver energiarbetet 

• Ansvar för energiarbete 

följer övrigt resultatansvar 

• Alla befattningar har 

tydliga roller i 

energiarbetet 

• Energistrategi med 

energiplaner  

• Fokus på och utvecklade 

arbetssätt för att 

genomföra och följa upp 

åtgärder 

• Mandat att utföra åtgärder 

• Identifiera åtgärder 

• Paketera åtgärder 

• Ta beslut om åtgärder 

• Driva genomförandet av 

åtgärder 

• Genomföra åtgärder i 

erforderlig takt 

• Kontinuitet i 

genomförande av åtgärder 

• Omfattar både 

nyproduktion och 

ombyggnad 

• Ökad 

lokalanvändning 

• Driftoptimering 

• Optimering av 

fastigheter 

• Digitaliseringsstöd 

• Automation för att 

göra sig oberoende 

av beteenden  

• Olika modeller för 

att ta större 

helhetsåtaganden 

 

• Samlad kompetens 

för energiarbetet 

inom organisationen 

• Koppla ihop 

medarbetare med 

olika delansvar 

• Dedikerade 

kunskapsresurser: 

nationell expertis och 

operativa expertroller 

• Expertstöd till 

operativ verksamhet 

för att driva arbetet 

• Energiingenjörer som 

bereder åtgärder från 

idé till beslut 

• Kompetens inom 

driftoptimering 

• Förmåga att nyttja 

digital teknik och AI  

• Tid för prioritering 

och engagemang i 

energiarbetet 

• Ägardirektiv 

• Stöd från ledning 

och ägare 

• Uthållighet och 

fokus i 

energiarbetet på 

alla orter 

• Samlat 

engagemang inom 

organisationen; 

alla engageras i 

energiarbetet 

• Skapa efterfrågan 

nedåt i 

organisationen 

• Organisation som 

lyfter åtgärder i det 

operativa arbetet 

• Hantera tids- och 

målkonflikter 

 

• Få med sig kunden 

• Kunder med egna 

klimatrelaterade krav 

• Förankring och projekt med 

kund  

• Genomföra stora 

energiprojekt med liten 

kundpåverkan under 

produktionstiden 

• Leverantörsdialoger 

• Få med sig energibolaget 

• Omvärldsanalys/ 

benchmarking 
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energieffektiva lösningar 

för utfasning 

• Verksamhetsenergi ingår i 

det övergripande 

energimålet 

 

• Mått och verktyg för 

kontinuerlig lägesbild 

• Kontinuerlig mätning och 

dokumentation med 

återkommande 

uppföljning på alla nivåer 

från byggnad och uppåt 

• Processtöd/ 

uppföljningsmetodik med 

mätinsamlings-system och 

energiportal anpassat till 

vårt arbete 

• Uppföljning av nedbrutna 

mål 

• Uppföljning av 

energibesparingstakt 

• Dedikerade och 

tillräckliga monetära 

resurser 
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CASTELLUM 

STRATEGIER OCH 

MÅL 

STRUKTUR OCH 

STYRNING 

ÅTGÄRDER OCH PROCESSER RESURSER OCH 

KOMPETENSER 

LEDNING OCH 

ENGAGEMANG 

INTRESSENTSAMVERKAN 

• Energi- och 

klimatarbete ses 

som integrerad del 

av 

hållbarhetsarbete 

• Hållbarhetsarbete 

som genererar 

konkreta resultat 

• Målorienterat 

utvecklingsarbete 

 

• Hållbarhetsarbetet 

integrerat i och präglar 

hela verksamheten 

• Organisation/ägarstruktur 

som underlättar samordnat 

energiarbete 

• Ansvar med delegering 

hela vägen ut i 

organisationen 

• Del av organisation med 

tungt ansvar för 

energiarbetet 

• Dedikerad del av 

organisation bereder och 

utvecklar strategier och 

stödjande handlingar för 

energiarbetet  

• Systematisk uppföljning 

och analys 

• Problemidentifiering som 

initierar utredning 

• Energiprojekt 

• Systematisk och strategibaserad 

miljöcertifiering av byggnader i 

beståndet 

• Digitalisering som stöttar 

systematiskt energiarbete 

• Webbaserad portal för 

fastighetsövervakning 

• Uppföljningssystem 

• Sätter in åtgärder där den största 

energieffektiviseringspotentialen 

identifierats 

• Mervärden: energibesparing som 

ger ökad kundnytta 

• Uppföljning av projekterad och 

upphandlad prestanda  

 

• Utrymme för 

energiarbete inom 

ramen för 

uppdraget 

• Tid för prioritering 

och engagemang i 

energiarbetet 

• Energiarbete 

attraktiv del av 

profession 

• Kompetens som 

infattar energi, 

utvecklingsarbete, 

fastigheter och 

deras styrsystem 

• Utbildning av 

personal 

• Energicontroller 

som dedikerat 

fokuserar på 

energiarbetet 

 

• Engagemang och 

resultatkrav från 

ledning och ägare 

• Engagerad 

ledning på alla 

nivåer 

• Ledningen samlar 

och återkopplar 

resultat från 

uppföljning till 

hela organisationen  

• Insikt i att vi 

tillsammans med 

hyresgäster bidrar 

till hållbart 

samhällsbyggande 

• Hyresgästdialoger 

• Medvetna, intresserade 

och kravställande 

hyresgäster 

• Omvärldsanalys/ 

benchmarking 
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4. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL 
FORTSATTA STUDIER 

De tre fastighetsbolag som medverkat i förstudien har kommit långt i sitt energiarbete. Det 

finns gemensamma framgångsfaktorer som kan lyftas för dessa. Samtidigt framgår från 

analysen i avsnitt 3 att det är möjligt att komma långt i energiarbetet trots olika arbetssätt.  

Från analysen identifierades sex olika kategorier av framgångsfaktorer i det interna 

energiarbetet för att effektivt uppnå resultat som kan inspirera andra organisationer, 

• Strategier och mål 

• Struktur och styrning  

• Åtgärder och processer 

• Resurser och kompetenser 

• Ledning och engagemang  

• Intressentsamverkan 

 

Hur de identifierade framgångsfaktorerna ska tillämpas har inte analyserats i denna förstudie. 

Detta kan variera mellan olika fastighetsbolag och beror exempelvis på bolags möjligheter till 

att fördela resurser, både för att hinna genomföra själva energiarbetet samtidigt med det 

övriga arbetet som behöver göras och deras möjligheter för att finansiera energiarbetet.  

Nedan presenteras, baserat på förstudiens resultat, tre områden för fördjupade studier kring 

den interna organisationens inverkan och betydelse för det energirelaterade arbetet inom 

fastighetsbolag. De tre områdena kan med fördel kombineras i exempelvis tre relaterade 

arbetspaket. 

• Hur framgångsfaktorerna praktiskt realiseras från ett bredare organisatoriskt 

perspektiv: Resultaten från förstudien pekar på sådant som betydelsen av nedbrutna, 

verksamhetsanpassade mål, ett brett engagemang i organisationen med 

decentraliserade mandat och befogenheter och att energiarbetet får utrymme i det 

operativa arbetet. Det är även känt från andra studier att den praktiska 

implementeringen som förutsätter förändrade beteenden hos ledare, medarbetare och 

andra intressenter utgör en utmaning i alla typer av utvecklingsarbete. Därför skulle 

det vara intressant att fördjupa förstudien genom observationer och intervjuer med 

ledare och medarbetare i olika delar av organisationen med avseende på 

framgångsfaktorernas förverkligande i den operativa vardagen.  

 

• Hur framgångsfaktorerna uppfattas och realiseras i andra bolag: Resultaten från 

förstudien indikerar att mål behöver vara integrerade i och anpassade till 

verksamheten. Här kan olika organisationer ha mött olika utmaningar och funnit 

olika vägar att möta dem som kan vara intressanta att hämta inspiration och lärdom 

från. Tillgängliga resurser och kompetenser var också viktiga framgångsfaktorer 

enligt förstudien, vilket innebär att det kan finnas geografiska skillnader och 
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skillnader mellan stora och små organisationers möjligheter att bedriva sitt 

energiarbete. Därför skulle det vara intressant att bredda studien genom att inkludera 

andra bolag såsom också en av respondenterna i förstudien förslår genom att nämna 

det kommunala fastighetsbolaget Futurum Fastigheter och SISAB för att undersöka 

vilka lärdomar man kan dra från dessa.  

 

• Hur olika system kan utvecklas och användas som stöd för att ta det interna 

energiarbetet framåt: Resultaten från förstudien pekar på att samtliga tre 

organisationer värderar sina interna stödsystem för att identifiera och följa upp 

åtgärder. Genom exempelvis digitalisering och automation ser respondenterna 

möjligheter att också utveckla stöden vidare för att ta energiarbetet framåt. Även här 

finns intressanta områden för fördjupade studier. Digitalisering genom mätdata, styr- 

och övervakning erbjuder stora möjligheter vad gäller olika typer av 

energieffektiviseringsinsatser. Digitalisering kan förenkla energiarbetet för att 

komma längre genom mindre manuellt arbete vid exempelvis digitaliserade 

energiuppföljningar, där förstudien bland annat visat att både Akademiska Hus och 

Castellum använder sig av webbaserade energiuppföljningssystem. I ett fortsatt 

arbete skulle man exempelvis kunna titta på hur en eventuell vidareutveckling av ett 

sådant system som skulle kunna koppla till åtgärder och prioritering av dessa samt 

även koppla till att kunna paketera åtgärder. Även åtgärder som identifieras genom 

energikartläggningar och energideklarationer skulle kunna vara intressanta att koppla 

till ett sådant uppföljningssystem där åtgärder kan paketeras med fokus i 

renoveringar.   
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