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| Inledning

U

tav Sveriges totala energitillförsel används
ca 40 % för drift och uppvärmning av byggnader. Fastighetssektorn har länge levt i
skuggan av industri- och transportsektorn
när det gäller fokusering på energieffektivisering. I den
politiska debatten förs sällan frågan hur energieffektivisering kan ske i byggnader även om ett ändrat synsätt
har börjat märkas bland politiker, t ex när det gäller
renoveringsbehovet av miljonprogrammet.
Inom EU har exempelvis flera klimatmål fastlagts
för att stoppa den fortsatta globala uppvärmningen.
Syftet med den här boken är att förmedla tankar,
idéer och erfarenheter om energieffektivisering med
ett sociotekniskt perspektiv för att uppnå bästa inneklimat till lägsta energikostnad.
Vi vill speciellt lyfta fram de mjuka frågorna i denna upplaga, eftersom vi sett att det finns ett stort behov
i många fastighetsorganisationer att se över policy och
strategier för att energimålen ska kunna uppnås. Det
krävs ett ständigt förändringsarbete i organisationen,
att anpassa resurser till ny teknik och till kundernas
krav på fastighetsteknisk service.
Denna tredje upplaga och omarbetning har kommit till för att vi ständigt vill förbättra bokens innehåll
utifrån nya erfarenheter, kunskaper och rön som vi fått
ta del av under bl a våra utbildningsuppdrag.
Kurserna har varit mycket praktiskt inriktade där
samspelet mellan teknik, organisation och kunden

ingått i programmet. Stommen till boken utgörs av
konkreta erfarenheter och kunskaper hämtade ur vardagen från olika drift- och förvaltningsorganisationer,
erfarenheter som vi fått ta del av i mötet med dessa
olika organisationer under många år.
Det finns en övertro på att energieffektivisering
endast sker genom olika tekniska åtgärder. Många
åtgärder och funktioner bygger också på teoretiska
modeller. Energisparåtgärder som utförts fungerar
sedan inte som det var tänkt och ingen förstår varför
det blir så. En viktig fråga är, vad kostar ett fel som
inte åtgärdas?
Organisationerna har slimmats hårt, tid för att utföra ronderingar, brist på kompetens och resurser gör
att många fel inte upptäcks i tid. Att jaga energitjuvar
finns det därför inte tid för.
Byggnader och deras installationer är ofta, utifrån
ett energiperspektiv, komplicerade system och det är
viktigt att tillräckliga resurser och rätt kompetenser
finns samt att samverkan mellan olika yrkeskategorier
fungerar.
Att lyssna på erfarenheter från medarbetarna är en
viktig framgångsfaktor för att åstadkomma långsiktiga
och hållbara lösningar.
Ofta blir det drift- och fastighetsorganisationen
som får lösa problemen och göra det bästa av situationen utifrån kundernas behov och krav av funktionella
utrymmen med ett bra inneklimat.
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Brist på samverkan och brist på förståelse för varandras arbetsuppgifter är i många fall den största orsaken till att det inte fungerar på många arbetsplatser.
Ett framgångsrikt och vinnande koncept är när
fastighetsorganisationen styrs av en gemensam värde
grund och vision. Där ledningen är engagerad och
medarbetarna tar ansvar. Då det finns tydliga mål och
bra resultatuppföljning. När både ledare och med

arbetare reagerar snabbt i olika situationer. Att robust
teknik och överblickbara och lättskötta system installeras och att teknik används som bjuder in kunderna
till bra och viktiga beteendeförändringar.
Vi anser att perspektiven teknik, organisation
och kunder bör samverka och tillsammans bilda en
helhet i energieffektiviseringsarbetet. Detta kallar vi
”socioteknik”.

Teknik

Organisation

Hyresgäster/
Kunder

En uppdelning för hur olika områden påverkar energi
användningen i en byggnad.
Alla delar är viktiga och behövs och det gäller att se till
att teknik, fastighetsorganisation samt deras kunder/
hyresgäster samverkar för bästa resultat.
Bild 1.1 Socioteknik, energisparpotentialen.
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