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OM SWEDEN GREEN BUILDING COUNCIL            

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande 
organisation för hållbart samhällsbyggande. Nu har 
vi över 300 medlemmar som brinner för ett hållbart 
samhällsbyggande. Tillsammans vill vi skapa bättre 
byggnader och platser som ger människor sunda miljöer 
att leva, arbeta och leka i.

Inom Sweden Green Building Council finns ett stort 
nätverk av experter för erfarenhetsutbyte och inspiration. 
Vi arbetar utifrån kriterier från världsorganisationen World 
Green Building Council och erbjuder certifieringssystem 
för byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt genom 
bland annat Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM 
och LEED. Vi erbjuder även kurser, nätverksträffar och 
konferenser för att sprida och utveckla kunskap för ett 
hållbart samhällsbyggande. På så sätt stödjer vi företag 
och organisationer att nå sina hållbarhetsmål. Läs mer på: 
www.sgbc.se

SGBC:s arbetsgrupp för projektet BuildUpon vill tacka 
alla workshopdeltagare för deras bidrag till workshopens 
resultat och till den nationella renoveringsstrategin. Ett 
särskilt tack till workshopledare Bengt Wånggren (SGBC), 
till medarrangör Lotta Bångens (EEF), till Fastighetsägarna 
Stockholm som sponsrade med den fina workshoplokalen  
samt till alla talare,vars arbete presenteras på sidan 6-9.

Workshopen hölls på Fastighetsägarnas hus i Stockholm, 
på Alströmergatan 14 vid Fridhemsplan. Fastigheten 
byggdes 1956 och renoverades 2008. Stort tack 
för sponsring med fina, fräscha lokaler och trevligt, 
servicesinnat bemötande! Frukost, lunch, fika och 
renoveringsmingel var mycket uppskattat av arrangörer 
och deltagare. 

OM LOKALEN – FASTIGHETSÄGARNA 
STOCKHOLM
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BUILD UPON är världens största samarbetsprojekt inom 

byggnadsrenovering med syfte att öka energieffektiviteten 

genom renovering av befintlig bebyggelse. Totalt kommer över 

1000 intressenter från 13 olika länder föras samman på 80 

evenemang under 2016 och 2017, både på nationell och EU-nivå. 

Projektet strävar efter att skapa en renoveringsrevolution över 

hela Europa genom att hjälpa de medverkande länderna att 

utveckla strategier för energieffektiviserande renovering av 

befintlig bebyggelse. Dessa nationella renoveringsstrategier ska 

levereras till EU senast den 30:e april 2017.

Strategierna är viktiga för att minska Europas energianvändning 

och påverkan på klimatförändringarna samt skapa byggnader 

som ger hög livskvalité för alla.

Renovering av flerbostadshus är högaktuellt i Sverige just nu. 

Renoveringsbehovet är stort och regeringen har beslutat om stöd 

för ombyggnad. Men hur motiverar vi fler att energieffektivisera 

i samband med renovering? Vi vet att energieffektiviseringar 

medför många plusvärden, men vi ville tillsammans med 

deltagarna diskutera och ta ställning till vilka plusvärden som 

är mest relevanta för flerbostadshus och hur dessa kan tas 

med i beslutsprocessen vid energirenovering. Med plusvärden 

menar vi de mervärden som en energieffektivisering medför 

utöver själva energibesparingen. Det kan till exempel vara bättre 

inomhusmiljö, lägre utsläpp och fler arbetstillfällen. 

Workshopen riktade sig både till de som arbetar praktiskt 

med ombyggnadsprojekt och de som arbetar övergripande, 

såsom fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, leverantörer av 

produkter och tjänster, byggsektorn, energisektorn, myndigheter, 

högskolor och universitet. Målet för dagen var att identifiera och 

rangordna plusvärden vid energirenovering för att få fram ett 

antal prioriterade plusvärden som kan användas för att motivera 

fler och djupare energirenoveringar. Slutligen skulle även ett par 

rekommendationer för åtgärder formuleras och tas ställning till 

via ett formulär.  

Resultatet från samtliga workshops delges kommuner, 

departement, politiker, fastighetsägare, byggbolag, föreningar 

m.fl. och inte minst stötta Boverket och Energimyndigheten 

i deras arbete med att utveckla den nationella 

renoveringsstrategin. som ska levereras till EU i april 2017.

Läs mer om workshopprogrammet här

VI TROR ATT VÅRA BYGGNADER KAN BLI 
BÄTTRE ÄN VAD DE ÄR IDAG

WORKSHOPENS SYFTE
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VÅR UTMANING

EU begär att alla medlemsländer skapar en nationell renoveringsstrategi: en långsiktig strategi för att renovera landets 
bostäder och kommersiella byggnader till höga energieffektiva standarder. Dessa strategier skulle levereras till EU första 
gången den 30:e april 2014 och sedan uppdateras löpande var tredje år. Nästa renoveringsstrategi (version 2) ska levereras 
senast 30:e april 2017. Så, hur går det? 
 
I dagsläget är inte tillräckligt många intressenter och organisationer som är en del av utmaningen aktivt med i 
debatten om en nationell renoveringsstrategi. Avsaknaden av ett storskaligt, brett och strukturerat samarbete mellan 
renoveringsintressenter och initiativ medför att länderna för närvarande inte skapar den renoveringsrevolution som Europa 
behöver.

 
Sveriges riksdag har, i enlighet med direktivet 2006/32/EC, sedan tidigare antagit ett övergripande nationalt mål om 
energibesparingar på 9 % till år 2016 jämfört med den genomsnittliga energianvändningen för perioden mellan 2001 och 
2015. I praktiken motsvarar denna energibesparing 33,2 TWh för 2016. 
 
Handlingsplanen visar att Sverige uppfyller besparingsmålet under Energitjänstdirektivet med god marginal. Genom 
användningen av beräkningsmetoder rekommenderade av Europeiska kommissionen, har besparingarna beräknats till 48,7 
TWh år 2016. 
 
Utöver det som föreskrivs i artikel 24(2) i energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU), anger handlingsplanen 
också en långsiktig strategi för investeringar i renoveringar för att förbättra energieffektiviteten av de befintliga 
bestånden av nationella bostäder och kommersiella byggnader, både offentliga och privata, i enlighet med artikel 4 i 
energieffektiviseringsdirektivet. 
 
Läs mer om den svenska nationella handlingsplanen för energieffektivisering här

DIALOGRESAN
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Sweden Green Building Council anordnar under 2016 och 2017 en workshopserie med 6 events som fokuserar på 
energieffektiviserande renovering för att utveckla utformningen och genomförandet av den nationella renoveringsstrategin. 
Dessa workshoppar hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö och för samman intressenter för att tillsammans hitta lösningar 
på olika utmaningar inom energieffektiviserande renovering. Två Europeiska event anordnas även för att föra samman 
ledande nationella experter med andra länders representanter och fortsätta arbeta med renoveringsstrategierna.

Workshopdagens bakgrund och upplägg: 
 
 
Under BuildUpon-projektets första år har vi inventerat vad som står i vägen (hinder) och vilka krafter (initiativ) som verkar för djupgående 

energieffektiviserande renovering av befintlig bebyggelse. Tillsammans med ett antal experter har vi identifierat och rangordnat 10 olika 

hinder för energieffektivisering av flerbostadshus (hyresrätter respektive bostadsrätter). Vi valde sedan att anordna våra fyra första 

workshops med fokus på de två mest betydande hindren; ”ingen efterfrågan eller till och med motstånd hos de boende” och “otillräcklig 

lönsamhet vid djupgående energieffektiviserande renovering”. Under dessa workshopar har vi konstaterat att den största utmaningen inte 

handlar om teknik, utan om att övervinna rädslor och osäkerhet. Ett av förslagen  för ökad trygghet som framkommit under workshoparna 

är att SGBC bör ta fram ett certifieringssystem för energirenovering av flerbostadshus. Vi valde därför att anordna vår femte workshop 

med det temat. För att inkludera mer än enbart energibesparing i en sådan certifiering ville vi även analysera vilka plusvärden som 

djuprenoveringar kan medföra. Den sjätte och sista workshopen i svenska delen av BuildUpon handlade därför om plusvärden och hur 

dessa kan användas för att motivera fler och djupare energirenoveringar.  

 
Förmiddagen inleddes med en reflektionsövning kring varför energirenovering är viktigt och varför vi bryr oss. Sedan påbörjas 

tankesmedjan för att tillsammans identifiera olika plusvärden som energieffektivisering av flerbostadshus kan ge upphov till. Efter några 

korta inspirationsföredrag om plusvärden ur ett företagsperspektiv fortsatte tankesmedjan med ytterligare tillägg och kompletteringar. Efter 

lunch rangordnades plusvärdena individuellt utifrån dess potential att motivera fler och djupare energirenoveringar och vi arbetade sedan 

i helgrupp för att formulera rekommendationer för vad som behöver ske för att dessa plusvärden ska kunna användas som incitament. 

Deltagarna fick sedan ta ställning till de olika rekommendationerna med hjälp av ett formulär innan dagen slutligen summerades 

tillsammans med vår moderator. Resultatet presenteras på sid 12-15.

DIALOGRESAN
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”Workshopen var ett bra tillfälle att få utrycka sin 
mening samt vidga sina vyer.”

”Det viktigaste inom energieffektiviserande 
djuprenovering är att se till helhetsfunktion och 
helhetsvinster snarare än att allt bryts ner i för små 
delar med risk för suboptimering.”

“Energirenovering är komplext och kräver i 
många fall breda lösningar som involverar flera 
samhällsintressen.”

”Plusvärden är viktiga! Det är kanske dessa som 
de boende/årsstämman går igång på och har som 
grund vid en renovering.”

”Tänk helhet!”

“Kul med så många kunniga och engagerade i 
workshopen!”

 
“Det borde finnas oberoende instans där 
bostadsbolagen kan få hjälp att kontrollera att 
åtgärderna i byggnader låter rimliga så att det blir 
rätt.”

”Det behöver vara ekonomiskt möjligt även för den 
enskilde fastighetsägaren, för vår planets skull”

”Man måste ta hänsyn till kulturmärkta fastigheter, 
där kostnaderna för energieffektivisering kan bli 
extra höga för boende.”

”Det är viktigt att undvika en känsla av att vissa 
enbart får betala, medan andra får fördelarna vid 
energirenovering.”

”Brainstorming är så givande och roligt, det ger nya 
infallsvinklar och kunskap.”

CITAT FRÅN DELTAGARE
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Allmännyttan: Djupare renoveringar – 
mer än bara lägre energianvändning 
 
Olof Sjöberg, Hållbarhetschef på AB Stockholmshem, inledde 

förmiddagen med en presentation om Stockholmshems arbete 

med energirenoveringar och boendedialog. Stockholmshem har 

ca. 300 anställda och över 50 000 hyresgäster fördelat över både 

lägenheter och lokaler. De har ett ägardirektiv som ställer krav på 

betydande energibesparingar (minst 30%) vid större renoveringar, 

10% energibesparing för hela beståndet på 4 år samt krav på 

boendeinflytande och dialog.  

 

Olof gav exempel på åtgärder som kan göras utan 

hyresgästsamråd respektive djupare energiprojekt som kräver 

samråd. Djupa energirenoveringar görs i princip aldrig för sig, utan 

i samband med större underhållsprojekt och kräver (nästan) alltid 

hyresgästgodkännande. Från januari 2015 har Stockholmshem 

tecknat avtal med Hyresgästföreningen om boendeinflytande 

och sedan dess arbetar de efter en företagsgemensam process 

utifrån ett kvalitetsledningssystem för de ombyggnadsprojekt 

som kräver hyresgästgodkännande. Samrådsprocessen tar i regel 

mellan 1,5 och 3 år och innehåller 25 steg, där de första delarna 

inkluderar planering och möten internt. Det är inte förrän vid steg 

14 som det första informationsmötet med hyresgästerna hålls 

och detta sker vanligtvis ca. 1,5 år innan byggprocessen startar. 

Det är alltså en lång och genomarbetad process, men den är 

värdefull för att fånga upp synpunkter och skapa acceptans bland 

de boende. Olof konstaterar att det inte går att tvinga igenom 

energibesparingar och eftersom samråd och dialog är så viktigt, 

men tar lång tid krävs god planering. ”Lyssna till hyresgästerna, de 

vill bli hörda”, påpekar han.  

 

Olof presenterade även kort om projektet Hållbara Hökarängen 

där Stockholmshem arbetat mycket tillsammans med 

hyresgästerna för energibesparingar, vilket skapar både lokalt 

engagemang och förståelse för klimatfrågans globala karaktär (läs 

mer i fallstudien här intill).

FALLSTUDIE
Hållbara Hökarängen

Hökarängen ligger söder om Stockholm och 

innefattar 8 500 boende och ytterligare 500 

lokalhyresgäster. Stockholmshem äger större 

delen av områdets fastighetsbestånd och 

driver sedan februari 2011 utvecklingsprojektet 

”Hållbara Hökarängen”. Bakom projektet står 

Stockholmshem tillsammans med Sust och 

Energimyndigheten står för delfinansiering med 

9,6 miljoner kronor. 

I projektet har man byggt upp ett unikt kontaktnät 

med föreningar, företag och engagerade 

privatpersoner för att få stadsdelen socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Med enkla 

medel vill man få fastighetsägare, boende och 

verksamma inom stadsdelen att samverka för 

att minska såväl energianvändningen som 

utnyttjande av andra resurser. Några av de frågor 

projektet arbetat med är lokal handel, bilpool, 

närodling, insamling och återanvändning av kläder 

och möbler, matavfall och studiecirklar. Parallellt 

har Stockholmshem genomfört omfattande 

tekniska åtgärder på fastighetsbeståndet. 

Målet var att minska energianvändningen med 

15 procent och koldioxidutsläppen med 40-50 

procent (2 000-2 500 ton) till juni 2015.

Läs mer på Renowiki och hemsidan
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Privat bostadsbolag: Stenas syn på 
plusvärden – tänk helhet! 
Håkan Szasz, Fastighetsutvecklingschef Stena fastigheter AB, 

fortsatte med en presentation om Stenas arbete och syn på 

plusvärden ur ett företagsperspektiv. 

 

Inledningsvis underströk Håkan vikten av att tänka helhet och 

inte bara plocka ur russinen ur kakan. Det går att hitta högt 

avkastande åtgärder i de flesta fastigheter i Sverige, men gör vi 

bara dessa har vi bara torrt och tråkigt underhåll kvar sedan. Han 

fortsatte sedan presentationen om Stenas syn på plusvärden 

utifrån tre block där det första handlade om upplevelse, känsla 

och trygghet. Här påpekade han att felaktiga luftflöden, drag 

och köldbryggor skapar obehag och en obekväm boendemiljö, 

vilket kan åtgärdas vid energieffektiviserande renoveringar. 

Uppdaterade belysningsfunktioner och säkrare dörrar i klimatskal 

och trapphus ger en ökad trygghet och lägre energiförbrukning. 

Individuell mätning och debitering (IMD) skapar en rättvisare 

förbrukning och kostnadsbild där hyresgästerna bara behöver 

betala för sin egen förbrukning, samtidigt som det ger incitament 

till energibesparing.  

 

Håkans andra block handlade om Stenas överenskommelse 

om social hänsyn med ramupphandlade entreprenörer (läs 

mer i fallstudien här intill). Avslutningsvis berättade han om 

några av dem miljövinster och marknadsföringsvinster som 

energirenoveringar också kan skapa. Han påpekade här att det 

för att skapa ringar på vattnet krävs att man som fastighetsägare 

tydligt berättar om de energiåtgärder som görs för såväl 

hyresgäster, Hyresgästföreningen och kommuner m.fl. Han 

uppmuntrar att låta representanter för de boende vara med som 

åhörare och idésprutor i projekteringsskedet för att få reda på 

vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. I ett mer 

miljömedvetet samhälle är det också en företagsfördel att visa ett 

minskat fotavtryck och tydliggöra hur man som fastighetsägare tar 

sitt ansvar eftersom det efterfrågas av allt fler. 

FALLSTUDIE
Social hänsyn i upphandlingar

Stena Fastigheter arbetar sedan tidigare med 

konceptet Relationsförvaltning®, som går ut 

på att utveckla socialt hållbara boendemiljöer 

och arbetsplatser. Fokus ligger på projekt och 

aktiviteter för barn och ungdomar, med inriktning 

på en meningsfull fritid, skola och arbete. Stena 

erbjuder därför praktik och lärlingsplatser inom 

förvaltningen och sommarjobb till 300 ungdomar 

varje sommar. Sedan 2015 går de ett steg längre 

för att även involvera sina leverantörer. 

Genom att skriva avtal om social hänsyn i 

sina upphandlingar ska Stena Fastigheters 

leverantörer erbjuda sysselsättning åt ungdomar 

och unga vuxna vid nybyggnation och mer 

omfattande underhålls- och ombyggnadsinsatser. 

Avtalet innebär att leverantören åtar sig att 

ta in praktikanter och lärlingar eller erbjuda 

yrkesintroduktion under kontraktstiden och 

entreprenören själv förväntas ta en aktiv LIA-roll 

(lärande i arbete). Överenskommelsen gäller 

arbetssökande 18-29-åringar, företrädesvis 

boende i områden där Stena Fastigheter 

verkar. Målet är de ska få in en första fot på 

arbetsmarknaden, för att det på sikt ska kunna 

leda till jobb eller vidareutbildning. Samtidigt 

är det ett sätt att attrahera fler unga att välja 

bygg- och fastighetsbranschen, säger Christel 

Armstrong Darvik, koncernchef, Stena Fastigheter.

Läs mer på Renowiki och hemsidan.
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Bostadsrättsfokus: affärsmodeller som 
efterfrågas av BRF:er 
 
Lotta Bångens, VD på Energieffektiviseringsföretagen 
(EEF), presenterade resultatet från de intervjuer som gjorts 
med bostadsrättsföreningar i projektet Energitjänster (läs 
mer i fallstudien här intill).   
 
I projektet har EEF intervjuat 33 representanter från 
bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, lokalhyresgäster 
och industriföretag för att undersöka vad man som 
beställare vill uppnå och efterfrågar samt hur utveckling 
av energieffektiviseringstjänster kan tillmötesgå dessa 
behov. En slutsats från första omgången intervjuer visar att 
beställarna generellt inte tillskriver energieffektivisering 
något värde i sig, utan funktionen är det primära. De 
plusvärden som nämns från bostadsrättsföreningar är 
att energibesparingsåtgärder kan frigöra pengar och tid 
till annat och motverka avgiftshöjningar. Förbättringar 
av inomhusmiljön, minskad negativ klimatpåverkan och 
bättre miljö för kommande generationer nämns också som 
plusvärden för föreningsmedlemmarna.  
 
Övriga slutsatser är att styrelsen drar ett tungt lass med 
begränsat handlingsutrymme. Ledamöterna är ofta 
eldsjälar som lägger ner sin fritid på styrelsearbetet och 
de har sällan sakkompetens inom fastighetsskötsel, 
energi eller ekonomi utan är beroende av externa 
förvaltare. Därför behövs information och stöd för att 
hjälpa föreningarna och de efterfrågar garantier och 
goda referenser för att inte riskera att bli lurade. En 
annan utmaning som Lotta lyfte är att det är svårt att 
bedöma utfallet av energieffektiviseringsåtgärder 
mot investeringskostnaden, att jämföra offerter och 
beräkningar samt att värdera plusvärdena i pengar. 

FALLSTUDIE
Projektet Energitjänster 
 
Sedan augusti 2016 jobbar EEF tillsammans med 

Energimyndigheten i projektet Energitjänster 

som riktar sig till små och medelstora företag 

och handlar om att stimulera utveckling av 

energitjänstemarknaden i Sverige. Projektet ska 

också sprida och öka kunskapen om energitjänster 

och nya affärsmodeller. Projektet är nu en bit på 

väg och EEF arbetar för fullt med kundintervjuer 

och affärsutveckling. Ett viktigt fokus i projektet 

är att ta reda på vilka behov som finns bland 

beställare av energitjänster för att kunna se till 

så att tjänster utvecklas för att möta de faktiska 

kundbehoven. Under hösten har ett arbete inletts 

med servicedesignern Transformator Design 

som har stöttat EEF i en metod för att kartlägga 

kundbehov och utveckla idéer på affärsmodeller. 

Metoden upprepas i flera omgångar och går ut 

på att intervjua potentiella kunder (beställare 

av energitjänster), analysera resultaten, ta fram 

förslag på kunderbjudanden tillsammans med 

leverantörerna av energitjänster och till sist testa 

idéerna på en kundgrupp i en ny intervjurunda. 

En viktig insikt från projektet hittills är att 

energieffektivisering sällan har ett egenvärde 

i sig, utan för energitjänsteleverantören gäller 

det att hitta de lösningar som frigör resurser till 

kundens bakomliggande behov. Detta gäller 

oavsett kundgrupp (bostadsrättsföreningar, 

fastighetsbolag, lokalhyresgäster och 

industriföretag). Under kommande veckor 

påbörjas den andra omgången intervjuer.

Läs mer på Renowiki och hemsidan.
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Plusvärden och hållbarhet ur ett 
samhällsperspektiv 
 
Charlotta Szczepanowski, Hållbarhetschef på 
Riksbyggen, inledde dagens andra inspirationsföredrag 
med att presentera Riksbyggens syn på plusvärden och 
hållbarhet ur ett samhällsperspektiv. 
 
För Riksbyggens del är energi- och hållbarhetsfrågor 
en förutsättning att jobba med för att få tillgång till 
bra mark att bygga på. Malmö och Göteborg, nämnde 
Charlotta som två exempel på kommuner som är väldigt 
framåt i dessa frågor. Energieffektivisering av det 
befintliga beståndet, både i egna fastigheter och i sina 
bostadsrättsföreningar, skapar också trovärdighet och 
samarbetsmöjligheter för Riksbyggen som organisation. 
Ett annat plusvärde som de märker mer och mer är 
att de genom att arbeta med energi, hållbarhet och 
samhällsansvar blir en mer attraktiv arbetsgivare. 
Charlotta påpekar att HR-avdelningen nu vill lyfta 
hållbarhetsaspekten som en del i rekryteringsprocessen 
eftersom de märkt att ett meningsfullt syfte är viktigt när 
talangerna väljer arbetsgivare.  
 
I Riksbyggens kundnöjdhetsundersökning brukar 
miljöfrågorna inte anges som så prioriterade, bara om 
det är enkelt att arbeta med. För att bemöta detta har 
de börjat jobba med Riksbyggens enkla miljöidéer, vilket 
underlättar för att få med sig bostadsrättsföreningarna i 
arbetet med energieffektivisering och andra miljöfrågor. 
Förhoppningsvis kan detta även avdramatisera större 
energirenoveringar och underlätta för föreningarna att ta 
sådana beslut. Även om energi anges som den viktigaste 
miljöfrågan i de boendeundersökningar som Riksbyggen 
gör, så är det svårt att få en drivkraft från de boende med 
just energieffektivisering. Därför jobbar dem mycket med 
att kommunicera andra plusvärden, som t.ex. minskat 
drag, tystare, kostnadsbesparingar och värdehöjning vid 
byte av fönster.  
 
Slutligen lyfte Charlotta planeten som intressent för att 
illustrera samhällsperspektivet och hon förklarade att 
samhällshänsyn finns med som en av Riksbyggens sju 
kooperativa principer. Hon avslutade med att påpeka att 
vi måste ha planeten i centrum, för även om vi förstör 
våra livsmiljöer så kommer planeten fortsätta sin bana 
runt solen. Så det är för vår egen skull som vi behöver ta 
hand om planeten.

 
Plusvärden utanför boxen 
 
Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building 
Council, avslutade inspirationsföredragen med fokus 
på plusvärden i ett större och lite mer nytänkande 
perspektiv.  
 
Bengt inledde sin presentation med ett exempel från 
Brf Årstakrönet där föreningen upplevt ett oväntat 
plusvärde när de valt att installera laddstolpar för 
elbilar. Då attraherades en helt ny kundgrupp med hög 
betalningsvilja, vilket ökade efterfrågan och därmed 
värdet på lägenheterna. Det har också skapat en 
höjd image för fastigheten och området, vilket Bengt 
nämnde att han hoppas att även en certifiering skulle 
kunna göra. Kanske kan ett certifikat fungera både som 
en kvalitetssäkring för potentiella köpare och som en 
statussymbol som höjer fastighetens image, menar han.  
 
Hans andra exempel berörde Sternrapporten som 
konstaterade att det kommer kosta mer än 5 gånger så 
mycket att åtgärda effekterna av klimatförändringarna 
som att förhindra dem. Bengt menade att alla rationella 
människor borde välja att ta en lägre investering nu än 
att ta en högre senare, men tyvärr verkar inte samhället 
klara av detta. Han underströk vikten av att agera nu 
för våra barn och barnbarn ska ha en jord att leva av 
och att vi inte kan lämpa över problemen på dem. Likt 
Charlotta, påpekade Bengt vårt beroende av jorden och 
att homosapiens överlevnad kanske bör ses som ett av 
de viktigaste plusvärdena. 
 
Som avslut nämndes att energirenoveringar kan 
skapa fler arbetstillfällen. Om entreprenörer erbjuder 
praktikplatser, traineetjänster och anställningar kan 
dels fler utbildas och dels kan redan utbildade som 
är arbetslösa (exempelvis pga. språksvårigheter), 
förhoppningsvis få jobb. Ett medföljande plusvärde av 
detta är bättre integration och minskat utanförskap, 
vilket i sin tur kan bidra minskad skadegörelse och 
brottslighet. På sikt skulle kanske även antalet poliser, 
domstolar och fängelser kunna dras ner på. Det finns med 
andra ord många samhällsvinster och plusvärden som 
skulle kunna användas för att motivera fler och djupare 
energirenoveringar!

 



BUILD UPON syftar till att nå ut till alla nyckelintressenter som behöver samarbeta kring den nationella 
renoveringsstrategin. 

Nedan visas fördelningen de nyckelintressenter som identifierats i den svenska delen av BuildUpon (till vänster) 
samt fördelningen av deltagarna från den sjätte workshopdagen i serien (till höger). 

Byggnadsanvändare (Bostäder) är den mest representerade kategorin vid denna workshop, följt av Byggbranschen.

Intressenterna och deltagarna har också kartlagts i verktyget Kumu utefter en bedömning av verksamhetens inflytande 
och inställning till djuprenovering. Bilden till vänster visar nyckelintressenterna som identifierats i den svenska delen 
av BuildUpon och till höger syns de deltagande verksamheterna från den sjätte workshopdagen i serien. Observera 
att bedömningen är subjektiv och inte nödvändigtvis representativ för alla intressenter (har du synpunkter på detta, 
vänligen kontakta oss på buildupon@sgbc.se

ANALYS AV WORKSHOPDELTAGARE
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BUILDUPON TERMOMETER
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Denna sida syftar till att klassificera intressenterna för djupgående energieffektiviserande renovering samt att följa system-
ets utveckling under projektets andra år. Alla deltagare ombads delge sina subjektiva bedömningar om sin verksamhets 
inställning till eller involvering i djuprenovering. Tabellen nedanför visar resultatet från den sjätte workshopdagen där 
deltagarnas verksamhet kategoriserades och sedan bedömdes. En del av de närvarande valde att inte delta.



VARFÖR BRYR VI OSS OM ENERGIRENOVERING? 
Som inledning till dagen fick deltagarna reflektera och diskutera kring varför de bryr sig om energirenovering. De mest 
omnämnda anledningarna som listades var klimat- och miljöpåverkan (såväl lokalt som globalt), resursanvändning, 
bättre inomhusklimat och komfort för boende och ekonomiska aspekter såsom minskade driftskostnader, ökat 
fastighetsvärde och möjlighet att frigöra resurser till annat. Att arbeta med energirenoveringar gjordes även på grund 
av personliga värderingar, stolthet och för kommande generationer.

IDENTIFIERING AV PLUSVÄRDEN FRÅN ENERGIRENOVERING
Under följande tankesmedjor fick deltagarna i uppgift att diskutera, identifiera och lista olika plusvärden från 
energirenoveringar. Efter inspirationsföredragen gavs möjlighet att komplettera listan och resultatet har sammanställts 
nedan.

Nr Plusvärden

1 Tystare, ljudkomfort

2 Bättre ljuskvalitet från ljuskällor

3 Större insläpp av dagsljus

4 Filtrerad tilluft, färre partiklar

5 Mindre drag

6 Ökad vistelsezon

7 Mindre lukt

8 Hälsa

9 Minskade sjukvårdskostnader (allergier, partiklar 
mm.)

10 Ökad säkerhet och trygghet (belysning, säkerhetsdörr  
mm.)

11 Trivsel, bekvämlighet/komfort

12 Nöjda brukare

13 Engagemang och medvetenhet (dialog med boende  
och medarbetare)

14 Stolthet

15 Ökat fastighetsvärde, attraktivitet

16 Billigare underhåll

17 Driftssäkerhet

18 Ökad kontroll styr- och reglersystem

19 Ekonomisk besparing, frigöra pengar till annat

20 Mindre klagomål spar tid

21 Status, varumärke och trovärdighet

22 Minskad sårbarhet genom minskat energiberoende  
(energy security)

23 Lägre effektbehov

24 Bättre möjlighet att integrera förnybart

RESULTAT
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25 Fler arbetstillfällen

26 Lägre risk för investerare

27 Lägre risk och framtidssäkring för fastighetsägare och 
BRF:er (ex. mot höjda energipriser)

28 Företagsutveckling/ny teknik och export

29 Resurseffektivt samhälle

30 Solidaritet och rättvisa

31 Överskott av klimatsmart energi för export

32 Minskad klimat- och miljöbelastning

33 Vårda vår planet

34 Rädda mänskligheten och framtida generationer

35 Sveriges rykte (Sverige som förebild)

  

:

Nr Plusvärden



VEM GYNNAS? 
Efter att ha identifierat ett antal plusvärden från energirenovering fick grupperna i uppgift att specificera vem som 
gynnas av de olika plusvärdena. Resultatet visar att en rad olika intressenter identifierades och många plusvärden 
kunde kopplas till respektive intressent. Nedan följer några exempel från diskussionerna. 

Boende gynnas av plusvärden som bättre inomhusmiljö genom minskat buller, bättre luftkvalitet och ljusinsläpp, 
minskat drag, ökad vistelsezon, mindre fukt och giftiga ämnen. Ökad trygghet kan också fås om säkerhetsdörrar sätts 
in och bättre belysning installeras, och närvarosensorer är dessutom bekvämt för de boende. Till följd av förbättringar 
av de boendes hälsa och komfort kan energirenoveringar dels medföra nöjdare kunder för fastighetsägaren 
och dels innebära minskade sjukhuskostnader för arbetsgivare, landsting, kommun och samhället i stort. Även 
försäkringsbolag nämndes som en intressent där lägre försäkringspremie kan fås om man kan visa på mindre risk för 
fukt. Energirenoveringar skapar också goda möjligheter att engagera och utbilda de boende i energi- och miljöfrågor 
och öka delaktigheten och dialogen med de boende. 

Andra samhällsvinster kan inkludera mindre skadegörelse och brottslighet och därmed kan besparingar för 
rättsväsendet göras. Genom minskad arbetslöshet (dels pga. nya arbetstillfällen och dels om fler entreprenörer 
erbjuder arbetsträning) kan även skatteintäkter ökas och mängden bidrag minskas. En annan samhällsvinst kan 
kopplas till klimat- och miljöpåverkan där energieffektivisering kan fungera som ett medel för att nå nationella och 
globala miljömål och på så vis medföra att vi tar bättre hand om planeten (både genom minskade koldioxidutsläpp 
och effektivare resursanvändning). Dessutom menade några att energieffektivisering stimulerar teknik- och 
företagsutveckling, vilket tillsammans med övriga fördelar kan stärka Sverige som nation. Investerare nämndes också 
som en intressentgrupp som kan gynnas av energirenoveringar. Utöver nya investeringsmöjligheter och de lägre 
risker som energieffektivisering medför diskuterades gröna obligationer. 

Andra fördelar för fastighetsägarna inkluderar minskade driftskostnader, billigare underhåll, ökat fastighetsvärde 
och möjlighet att frigöra pengar till annat. Energioberoende och driftssäkerhet medför också ökad trygghet för såväl 
fastighetsägare som boende. Dessutom kan energirenoveringar skapa stolthet och gott rykte (status och varumärke) 
när fastighetsägaren tar ansvar och en miljöprofil kan attrahera nya engagerade medarbetare.

RESULTAT
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PLUSVÄRDEN KOPPLAT TILL ÅTGÄRDER 
För att samla argument som kan användas för att motivera olika energieffektiviseringsåtgärder fick grupperna i uppgift 
att koppla sina olika plusvärden till ett antal förvalda åtgärder: Fönsterbyte, Tilläggsisolering av fasad, Installation av 
FTX, IMD varmvatten samt Övrig åtgärd (frivilligt). 

För att motivera fönsterbyte nämnde grupperna att följande plusvärden kan användas: bättre termisk komfort, mindre 
drag, tystare, bättre dagsljusinsläpp och sikt utåt samt ökad säkerhet mot inbrott. För tilläggsisolering av fasad 
nämndes bättre inomhusklimat, tystare, mindre kallras med ökad vistelsezon som följd, bättre hälsa och nöjdare 
boende. Dessutom nämndes ökad trivsel, ökat fastighetsvärde, lägre effektbehov och fler arbetstillfällen. För FTX 
lyftes komforthöjande plusvärden som mindre buller, bättre termisk komfort och mindre drag samt bättre luftkvalitet 
genom filtrering av partiklar och allergener (exempelvis pollen). Gällande IMD (individuell mätning och debitering) 
rådde delade meningar om lämplighet för värme, men det flesta var överens om att IMD för varmvatten var positivt 
eftersom det ger ett mer kostnadseffektivt och rättvist boende. Det skapar ett bra informationstillfälle att prata om 
energianvändning och kan öka medvetenheten hos de boende. 

Övriga åtgärder med tillhörande plusvärden som nämndes var moderna tvättstugor med energi- och vattensnåla och 
modern, styrbar LED-belysning som utöver energibesparing ger lägre underhållskostnad, ökad trygghet och säkerhet, 
estetiska vinster och möjlighet till anpassning med färgnyans efter dygnsrytm. Även spillvattenvärmeåtervinning 
nämndes som åtgärd där plusvärden inkluderar minskat effektbehov, kostnadsbesparing och minskad klimatpåverkan. 

RANGORDNING AV PLUSVÄRDEN
Som sista tankesmedja fick deltagarna rangordna de identifierade plusvärdena i en Matris med individuell 
poängbedömning (1-5) utifrån dess potential att få igång fler och djupare energirenoveringar. Deltagarna fick sätta 
poäng (där 5 är störst och 1 är minst) för 3 olika perspektiv: 1) Hur stor potential tror jag plusvärdet har för att få igång 
fler och djupare renoveringar (generellt)? 2) Hur stor potential tror jag att en Bostadsrättsförening tycker att plusvärdet 
har för att få igång fler och djupare renoveringar? och 3) Hur stor potential tror jag att en Hyresvärd tycker att 
plusvärdet har för att få igång fler och djupare renoveringar?

Resultatet från rangordningen visar att det plusvärde som deltagarna själva tyckte hade störst potential att driva på 
energirenoveringar var ”nöjda brukare”. Det plusvärde som fick högst genomsnitt för bostadsrättsföreningar var ”ökat 
fastighetsvärde” och för hyresvärdar var det ”trivsel och komfort”. Det plusvärde som fick högst genomsnitt totalt var 
också ”nöjda brukare”. 

RESULTAT
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AVSLUT OCH SUMMERING 
Avslutningsvis fick deltagarna fundera över vilka fler som skulle behöva involveras i det fortsatta arbetet. Förslag som 
nämndes var arkitekter, mäklare, banker, finansiärer och investerare, tekniska konsulter, försäkringsbolag, ekonomer 
och media. Någon påpekade att vi måste få med oss nej-sägare och inte bara ”redan frälsta” och någon annan 
föreslog att yngre generationer bör engageras (via skolor och universitet) eftersom det är dessa som kommer beröras 
mest i framtiden. För att engagera barn och ungdomar nämnde någon att spelutvecklare skulle kunna involveras för 
att ta fram något passande. 

I vår utvärderingsenkät som vi skickade ut efter workshopen frågade vi hur stort behov deltagarna såg av ett 
certifieringssystem för energirenovering av flerbostadshus (på en skala från 1 till 4, där 1 är ”inget behov alls” och 4 
är ”mycket stort behov”). Genomsnittet för denna poängsättning landade på 2,8 (av 4), med en stor variation bland 
deltagarna (en valde 1, flera valde 2, medan flera andra valde 3 eller 4). Några av enkätdeltagarna (23%) tyckte att 
vi i så fall ska ta fram ett nytt certifieringssystem, men de flesta (77%) svarade att vi bör utveckla något av befintliga 
system. För detta svarade majoriteten att Miljöbyggnad var mest lämpligt att vidareutveckla, men även GreenBuilding 
nämndes som alternativ.

RESULTAT
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Efter sista tankesmedjan fick deltagarna diskutera och formulera förslag på vad som behöver ske för att för 
att dessa plusvärden ska kunna användas för att motivera fler och djupare energirenoveringar. Följande 4 
rekommendationer formulerades i helgrupp:

1. Hyresvärdar och BRF-styrelser bör börja med att fråga sina brukare vad de värdesätter (vad är du nöjd respektive 
missnöjd över med ditt boende?) för att identifiera plusvärden att kommunicera till just dem, exempelvis genom träffar 
eller enkät. För detta behövs en representativ styrelse eller ledningsgrupp som syns och för dialog med de boende.

2. Fastighetsägarna och Bostadsrätterna bör ta fram en mall för enkäten (se ovan).

3. Energimyndigheten ska ta fram en metod att värdera/sätta pengar på plusvärden som komfort och liknande (kräver att 
vi kan visualisera vad det innebär för brukaren i slutändan).

4. SGBC eller Boverkets Informationscentrum bör lyfta och sprida de plusvärden (inte bara energibesparingen) som finns 
från befintliga exempel som lyckats med sina energirenoveringar.

REKOMMENDATIONER
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Slutligen fick deltagarna individuellt ta ställning till de sammanfattade rekommendationerna. För denna sammanställning 
användes ett formulär grundat på Sam Kaner’s teknik ”Gradients of Agreement”, eftersom denna underlättar öppenhet 
och deltagande. Gradienten för deltagarnas ställning delades i detta fall in i följande 8 steg, från lägst stöd (1) till högst (8): 
”helt emot”, ”motsätter mig och begär att slippa genomföra”, ”motsätter mig och kommer verka för att slippa genomföra”, 
”motsätter mig, men är villig att följa majoriteten”, ”undviker att ta ställning”, ”håller med, men med några reservationer”, 
”stödjer, men med några reservationer”, ”stödjer, men med en liten reservation” och ”stödjer fullt ut”.  
 
Resultatet presenteras i Diagram 1 nedan. De rekommendationer som fick högst genomsnittligt stöd var nr. 1 och nr. 4, medan 
nr. 2 fick något lägre stöd.

Diagram 2 visar deltagarnas stöd för rekommendation nr 2 fördelat per sektor (den av förmiddagens 
rekommendationer som fick lägst stöd). De flesta valde här ”stödjer fullt ut”, medan någon valde ”motsätter mig, men 
är villig att följa majoriteten”. Vissa staplar är tomma eftersom dessa sektorer inte deltog på workshopen eller valde 
att inte svara på formuläret.

SLUTSATSER
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Huvudområden där du som intressent kan engagera dig och bidra under BuildUpon-
processen inkluderar:

RENOWIKI

RenoWiki är en portal innehållandes olika initiativ och 
goda exempel för energieffektivisering av befintliga 
bebyggelse, från samtliga 13 EU-länder som deltar i 
projektet.  Portalen syftar till att dela och sprida initiativen 
för att inspirera och identifiera möjliga lösningar som kan 
främjas över i projektländerna. Det finns redan över 600 
initiativ registrerade – så besök RenoWiki direkt för att 
inspireras och registrera några egna initiativ som du varit 
involverad i eller hört om. Har du tips på fler initiativ kan 
du annars maila oss på buildupon@sgbc.se.

KUMU – INTRESSENTKARTLÄGGNING

Över 1.000 enskilda nyckel-intressenter och 
organisationer från de 13 projektländerna har kartlagts 
i verktyget Kumu Maps. Din input uppskattas för att 
hjälpa Sverige bygga en representativ bild av de nyckel-
intressenter som behöver samarbeta för framtagandet av 
den nationella renoveringsstrategin. Maila gärna linnea.
olsson@sgbc.se om du är intresserad.

WORKSHOPS OCH AVSLUT

En serie av workshopdagar och evenemang har 
anordnats i de 13 projektländerna för att sammanföra 
intressenter i BuildUpon projektet. Denna workshop var 
den sjätte och sista delen av processen och projektet 
slutförs sista februari 2017. Vi är mycket glada över det 
stora engagemanget vi upplevt under projektets gång. 
Vi vill passa på att tacka för all värdefull input vi fått och 
hoppas att alla deltagare är lika nöjda som vi! 

INTERNATIONELLA EVENEMANG

De flesta workshops och evenemang har skett 
på nationell nivå, men en del har varit Europeiska 
evenemang med internationella deltagare. 20-21 
september 2016 samlades intressenter från en rad olika 
länder i Madrid för att finslipa på projektets gemensamma 
vision. 20-21 februari 2017 hölls ännu en europeisk 
träff, denna gång i Bryssel. På hemsidan hittar du mer 
information om workshopar och evenemang: http://
buildupon.eu/sv/dialogue/

HUR KAN DU ENGAGERA DIG?
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