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Projekt KPI2030

Syfte: Att identifiera och utveckla framtidens nyckeltal och indikatorer. 

Målet är att dessa nyckeltal stärker kommunikationen (dialogen) mellan 

hyresvärden och hyresgästen för att uppnå långsiktigt hållbara och 

energieffektiva fastigheter. […] Nyckeltalen ska stimulera ökad involvering 

och engagemang från hyresgäster samt bygga på (potentiella) framtida 

tekniska lösningar för automatiserad och kontinuerlig mätning och 

uppföljning av hållbarhetsaspekter.

DELTAGANDE ORGANISATIONER I PROJEKTET: Akademiska Hus, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Einar Mattsson, Fabege, Fastighetsägarna Stockholm, Hemsö, Hufvudstaden, Humlegården

Fastigheter, Kungsleden, Riksbyggen, SGBC, Skandia Fastigheter, Statens fastighetsverk, Stockholm Stad, Wallenstam och Vasakronan.

ORGANISATIONER SOM TILLKOMMIT SAMT DELTAGIT PÅ WORKSHOPS: Byggvesta, Folksam fastigheter, Ikano, Jernhusen, Sisab, Stockholmshem, Storebrand, Vacse och Wallfast.



Tillvägagångssätt

• Intervjuer

• Workshops & fältstudier

• Enkät (541 hyresgäster)

• Workshop
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Steg 1. Synen på hållbarhet, hållbara fastigheter, 

relationen hyresvärd-hyresgäst, viljan att 

engagera sin – gav utgångspunkten en hållbar 

affärslogik samt sju identifierade områden.

KOSTNADS-

BESPARING

DIFFERENTIERING

ALTRUISM
INNOVATION

Steg 3. 

Gå igenom enkäten 

(drygt 250 frågor) –

resulterade i en enkät 

på 130 frågor.

Steg 2. Sju 

hållbarhetsområ

den framträdde

Energi Vatten

Byggnaden

Well-

being

Avfall Infrastruktur

Kommunikation

Steg 4. Enkät till 4.635 hyresgäster, 

541 svarade, 11,6% svarsfrekvens

Steg 5. 

Slutrapport och 

resultatspridning



Resultat
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Faktor Alldeles För Lagom För Alldeles

för sällan sällan ofta för ofta

Information 8% 21% 70% - -

Kommunikation 5% 18% 75% 2% 1%

Besök 8% 21% 69% 1% 1%

Gemensam träff 21% 22% 57% - -

Nuvarande informations- och kommunikationsfrekvens

Frekvens Information Kommun- Besök Gemensamma 

ikation träffar

Dagligen 1% 1% - 1%

Veckovis 11% 8% 4% -

Månadsvis 49% 34% 16% 3%

Kvartalsvis 35% 47% 52% 23%

Årsvis/mer sällan 4% 10% 29% 56%

Aldrig - - 1% 18%

Önskad informations- och kommunikationsfrekvens

Värdering

Mycket viktigt

Viktigt

Delvis viktigt

Mindre viktigt

Inte alls viktigt

Figur. 

Färgmarkeringarnas 

betydelse i de beskrivna 

hyresgäststyperna

Färg Värden i enkät*

>4,5

4,5-3,5

3,4-2,6

2,5-1,6

<1,6

Hyresgäst A

32%

Hyresgäst B

39%
Hyresgäst C

29%

Epost

Personligt möte (F2F)

Display 

Hyresgäststräffar

Kluster-

Analys

Hyresgäst A

21%

Hyresgäst B

50%
Hyresgäst C

28%

Hyresgästkluster 

’Engagemang’

Faktorer*

Ge feedback

Att de hjälper oss

Gemensamt arbeta

Komplettera erbjudandet

Utveckla nya lösningar

Få andra att upptäcka

Skriva på sociala media

Hjälpa andra

Hyresgästkluster 

’Information och 

kommunikation’



Resultat

Anpassad för oss

Enkel att ändra

Estetiskt tilltalande

Nära kunder/partners

Billig (låg hyra)

Stärker vårt varumärke

Kan förmedla vår profil

Hållbarhetsföreskrifter

Miljöcertifierade

Uteplats/balkong

Hyresgäst A

55%
Hyresgäst B

22%
Hyresgäst C

23%

Faktorer

Identifierade hyresgästkluster ’byggnad’

Info om byggnadens teknik

Elmätning/uppföljning av el

Mätning/uppföljning av värme

Information om energimix

Mätning/uppföljning av kyla

Egen energiproduktion

Hyresgäst A

37%
Hyresgäst B

41%
Hyresgäst C

22%

Faktorer

Identifierade hyresgästkluster ’energi’

Respondenternas svarsalternativ Antal Andel

Ingen åtgärd: vi bibehåller nuvarande aktiviteter 269 49,7%

och betalar den förhöjda elkostnaden

Vi önskar investera i teknik som kan fördela vår 143 26,4%

energianvändning så att det blir ett jämt effektuttag

över dygnet för att mildra effekten av dyrare el

Vi genomför förändringar i vårt arbete så att el- 76 14,0%

användningen sker under tidpunkter över dygnet där

det inte föreligger risk för stor användning…

Vi minskar elförbrukningen och accepterar viss 40 7,4%

försämring av vår komfort då många använder el

samtidigt

Vi vill att hyresvärden inför tvingande regler 13 2,4%

(t.ex. förbud) för hyresgäster med hög 

koncentrerad elförbrukning.

Resultatet på frågan om ’peak demand’

Miljöcertifierad 

byggnad

38%47%

Gröna 

hyresavtal



Fortsättning

Summering av indikatorer, nyckeltal och märkningar

Affärsnytta utifrån hållbar affärslogik

Identifierat Indikator/Nyckeltal Lämplig Kostnads- Typ av nyckeltal/

Område enhet besparing Differentiering Innovation Altruism indikator

Kommunikation Informationsfrekvens* gånger/månad ✓ ✓ ✓ ✓ Processindikator

Kommunikationsfrekvens* gånger/månad ✓ ✓✓ ✓✓ Processindikator

Sammankomstfrekvens* gånger/år ✓ ✓✓ ✓✓ Processindikator

Hållbarhetsdialog % av episoder ✓ ✓✓ ✓ ✓ Utvecklingsindikator

Byggnaden Förvaltningskvalité - ✓ ✓ Resultatindikator

Tidsvakans % ✓✓ ✓ ✓ ✓ Utvecklingsindikator 

Ytvakans % ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓ Utvecklingsindikator

Energi EnergianvändningYTA** kWh/m2 och år ✓ Nyckeltal/Resultatindikator***

EnergianvändningANSTÄLLD** kWh/m2 och år ✓ Nyckeltal/Resultatindikator***

Energimix % förnybart ✓ ✓ ✓ ✓ Resultatindikator

Energieffektivitet Resultat/KWh ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Utvecklings-/Effektindikator

Energiproduktion % av användning**** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Utvecklingsindikator

Energidisplay -/antal per hyresgäst ✓ ✓ ✓ ✓ Märkning/Strukturindikator

✓ = Viss potential.

✓ ✓ = God potential.

*Varje genomförd aktivitet (t.ex. ett kundbesök, felanmälan, månadsbrev osv.) skall ses som en episod.
**Kan genomföras för de olika användningsområden (t.ex. uppvärmning, verksamhetsel osv.) samt för den totala användningen. 

***När dessa nyckeltal ställs mot ett mål, t.ex. Miljöbyggnad silver eller matchas mot STILs ’best practice’ blir de 

resultatindikatorer. 

****Begreppet ”användning” är valt före begreppet ”förbrukning” då det på en generell nivå avser resurser som kombineras med 

andra och därigenom skapar nytt värde. 

*****Denna utvecklingsindikator kan också ställas mot mängden återvunnen energi, dvs. kWh/år.

Utmaningar:

• Vilka kännetecken har de hyresgäster som vill engagera 

sig i ett gemensamt hållbarhetsarbete med hyresvärden?

• Hur påverkar de första hyresgästsdeltagarna andra –

mindre engagerade – hyresgäster?

• Vilka hållbarhetsinnovationer ger bäst effekt?



Tack!
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