
Många gånger har våra beslut och 
handlingar konsekvenser långt bort-
om den plats där vi befi nner oss. Ett 
praktiskt exempel är våra vardagli-
ga inköp av mat och kläder, efter-
som de många gånger tillverkas i 
andra länder. Vid dessa beslutssitu-
ationer tillämpar vi ofta en form av 
systemperspektiv då vi tar ställning 
mot barnarbete, omfattande be-
sprutning med bekämpningsmedel 
och förebyggande användning av 
antibiotika hos djur, eftersom dessa 

exempel får konsekvenser för hälsa 
och miljö, både i närområdet och 
globalt. Dessutom kan våra beslut 
och handlingar få konsekvenser på 
både kort och mycket långt sikt, 
såsom vid nybyggnation av fastig-
heter, som ska bestå och utvecklas 
med det omgivande samhället under 
många decennier. 

Energi är ett område där även små 
beslut kan få långsiktiga följder. 
Vid större beslut är det därför nöd-

vändigt att förstå konsekvenserna 
av olika alternativ. Eftersom konse-
kvenserna kan uppstå både lokalt, 
nationellt och globalt, samt i nutid 
och i framtiden, är det nödvändigt 
att utgå från ett övergripande heli-
kopterperspektiv, systemperspektiv. 
Systemperspektiv är ett väletablerat 
angreppssätt för att förenkla och 
få en överblick över ett komplext 
problem, utmaning eller situation. 
Syftet är att identifi era de totala 
konsekvenserna av olika handlings-
alternativ. Genom systemanalys kan 
suboptimeringar undvikas, till 
exempel vid val av uppvärmnings-
teknik och genom att ansätta rimli-
ga kravnivåer inom energieff ektivitet 
i byggnader.

Systemperspek  v: 
för att förstå konsekvenserna av beslut och handlingar 
Vad innebär systemperspek  v egentligen, när ska det använ-
das och varför? De  a dokument besvarar några av de vanligaste 
frågorna som vi stöter på. Vi tar vår utgångspunkt i det gene-
rella men fokuserar på energi- och klima  rågor för fas  gheter 
och avslutar med två prak  ska exempel.



Hur påverkar det aktuella 
projektet omvärlden och hur 
påverkar omvärlden det aktuella 
projektet? Systemperspektiv är 
varken märkvärdigt eller nytt, det 
handlar om att förstå och ta hänsyn 
till hur våra beslut påverkar om-
världen och vice versa, samt att inte 
avgränsa bort någon del (aspekt, 
frågeställning eller geografi skt 
område) i förväg. 

Systemperspektiv kan användas vid 
olika typer av utredningar, analyser 
och resonemang. Det är just ett 
perspektiv, inte en metod eller mo-

dell. Den aktuella frågeställningen 
avgör vilken typ av utredning eller 
analys som behövs: handlar det om 
miljö-, klimat-, primärenergi eller 
ekonomiska konsekvenser?   

Figuren tar upp exempel på om-
världsfaktorer inom fastighets-
utveckling, där det är viktigt att 
förstå konsekvenserna av beslut och 
handlingar. Alla faktorer innebär ett 
antal valmöjligheter och för att för-
stå de fulla konsekvenserna av de 
olika alternativen är det nödvändigt 
att utgå från ett systemperspektiv. 
Varje faktor kan studeras separat 

men många frågor hänger ihop, 
såsom användning av värmepumpar 
och påverkan på el- och fjärrvärme-
systemen. En energi- och klimat-
analys ur systemperspektiv innebär 
en strukturerad genomgång och 
analys inom energiproduktion och 
-konsumtion relaterat till fastig-
heten/fastigheterna. Ofta studeras 
el-, värme- och kyla-systemen 
separat, men olika tekniska alterna-
tiv för fastigheter får konsekvenser 
inom samtliga system. Hur analysen 
utformas beror på vilka frågor som 
ska besvaras.
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Vad innebär det a   ha e   systemperspek  v?

Vi antar a   e   hus ska värmas med en oljepanna eller 
med en vedpanna. Då är det inte säkert a   det fi nns något 
behov av en systemsyn för a   iden  fi era konsekvenserna 
av respek  ve val - olja har vissa egenskaper och ved har 
andra. 

Om däremot e   av alterna  ven istället är a   utny  ja 
 ärrvärme behövs en systemutvidgning för a   iden  fi era 

konsekvenserna i  ärrvärmeproduk  onen av den ökade 
 ärrvärmeanvändningen. Om någon av de  ärrvärmepro-

duk  onsanläggningar (sam  dig el- och värmeproduk  on 
som då påverkas är e   kra  värmeverk) så behövs y  erli-
gare en systemutvidgning för a   få med a   kra  värmever-
kets elproduk  on minskar den övriga elproduk  onen i det 
nordeuropeiska elproduk  onssystemet. Den ny  an bör 

alltså  llgodoräknas  ärrvärmealterna  vet. Om kra  -
värmeverket dessutom utny  jar avfall som bränsle kan 
det krävas y  erligare en systemutvidgning för a   få med 
konsekvenserna av vad annan slutbehandling av avfallet 
hade medfört. Om avfallet annars skulle ha deponerats så 
bör avfallskra  värmen ”  llgodoräknas de undvikna emis-
sionerna” av a   deponin, och relaterade klimatgasutsläpp, 
undviks. 

Kort sagt behövs systemperspek  vet för a   det ska vara 
möjligt a   verkligen iden  fi era de totala konsekvenserna 
av e   visst handlingsalterna  v. Utan systemsynen kommer 
en sådan jämförelse mellan alterna  va utvecklingsvägar 
a   bli missvisande.

Följande exempel kan förklara behovet av e   systemperspek  v: 



Varför är det så vik  gt?
Den stora nyttan med att använda 
ett systemperspektiv är att man 
fångar alla de huvudsakliga konse-
kvenserna av olika beslutsalternativ, 
och därmed får ett välgrundat 
beslutsunderlag. Det (lokala) geo-
grafi ska perspektivet är tillräckligt 
intressant när det handlar om ener-
gi- och klimatfrågor, ändå är det lätt 
hänt att förenkla frågeställningen 
för mycket och för tidigt, så att vik-
tiga aspekter missas. Att använda ett 
systemperspektiv inom energi och 
fastigheter minskar risken för sub-
optimering och ger ökade möjlig-
heter till vad gäller:
• totala konsekvenser av vårt hand-

lande.
• hur omvärlden (lokalt, regionalt, 

nationellt och globalt) samverkar 
med vårt system samt om/hur 
den påverkas av våra beslut och 
handlingar.

• hur vi ska förhålla oss till omvärl-
den.

• vilka möjligheter vi bör utnyttja 
och vilka risker vi bör undvika

• vilka faktorer i omvärlden som 
är viktiga att ta hänsyn till i det 
specifi ka projektet.

Dessa insikter kan – bör vara en 
viktig del i beslutsunderlaget för till 
exempel investeringar i fastigheter. 
Om systemperspektiv inte används 
riskerar man till exempel att de 
ekonomiska, miljörelaterad- och 
klimatmässiga konsekvenserna inte 
utvärderas tillräckligt, vilket i sin 
tur kan leda till:

• att investeringar i tekniska 
lösningar eller energiåtgärder 
genomförs, vilka (trots goda 
intentioner) medför negativ 
klimatpåverkan och ökade 
kostnader på längre sikt.

• dålig publicitet och PR på grund 
av att man inte förstod/kände till 
konsekvenserna av besluten eller 
hade en för snäv världsbild när 
besluten fattades.

• att fel åtgärder genomförs.

De fl esta styrmedel och direktiv 
utvecklas över tid och då är det 
viktigt att företaget själv kan bilda 
sig en uppfattning om hur de egna 
besluten bidrar till ett hållbart sam-
hällsbyggande. Två omvärldsfrågor 
som i ett systemperspektiv är av 
stor betydelse är: 
a. hur EU:s utsläppshandelssystem 

för koldioxid kan komma att 
utvecklas. Detta påverkar bland 
annat elpriset i Sverige och elsys-
temets utveckling.

b. hur Boverkets byggregler (BBR) 
kan komma att utvecklas inom 
energiområdet. Detta påverkar de 
krav som kommer att ställas vid 
nybyggnation och vid ombyggna-
tion. Vid exploatering av stadsde-
lar, vilket sker under många års 
tid, är det viktigt att ha fl exibilitet 
inom energiförsörjningsfrågor 
för att hantera de olika krav som 
BBR kan komma att ställa.

Nybyggna  on av stadsdel i 
mellanstor svensk stad
En mycket vanligt förekommande 
situa  on är a   e   fas  ghetsbolag 
står i en beslutssitua  on i valet 
av uppvärmning vid exploatering 
av nya områden för byggnader 
och lokaler. Profu har studerat 
de  a i fl era olika projekt och i en 
av fallstudierna stod fas  ghets-
bolaget inför valet a   använda 
 ärrvärme eller värmepumpar 

(val med långsik  ga eff ekter). 
Profus utredning utgick från e   
referensfall motsvarande dagens 
system och studerade eff ekten 
av om det  llkommande värme-
behovet täcktes med  ärrvärme 
eller värmepumpar. I fallstudien 
jämfördes två olika perspek  v/ 
beräkningsmetoder (se faktaruta 
på nästa sida): 

1. utgående från e   begränsat 
perspek  v utan systemsyn, 
inklusive det lokala energibola-
gets bränslemix (s.k. bok-
föringsperspek  v)

2. utgående från e   system-
perspek  v, där konsekvenserna 
av de olika valen studerades 
enligt Profus system-modeller 
(s.k. konsekvensperspek  v). I 
konsekvensperspek  vet ersa  e 
kra  värme-el annan elproduk-
 on och de totala konsekven-

serna av de  a ingick. 

De två perspek  ven gav helt olika 
värdering av eff ekten av kundens 
val.  Med bokföringsperspek  vet 
(1) gav både  ärrvärme och 
värmepumpar ökade utsläpp. 

Med systemperspek  vet (2) 
inkluderades ny  an av a   värme- 
behovet möjliggör kostnads-
eff ek  v elproduk  on genom 
kra  värme och avfallsbehandling 
som ersä  er annan elproduk  on 
och avfallsbehandling med större 
klimatpåverkan. Utredningen 
konstaterar a   ur e   klimatper-
spek  v är det mycket centralt a   
utvärdera påverkan på produk  o-
nen av dessa ny   gheter (el och 
avfallsbehandling) vid val av olika 
uppvärmningslösningar.

Vid alla typer av beslutstillfällen är 
det viktigt att förstå konsekvenserna 
av olika alternativ. Det gäller till 
exempel ledningsgrupper, hållbar-
hetsexperter, kommunala tjäns-
temän, projektledare och fastig-
hetsutvecklare. Systemperspektiv 
på energi- och klimatfrågor för 
fastigheter är t.ex. viktigt vid:
• strategiska och taktiska beslut, 

såsom formulering av visioner 
och hållbarhetsprogram, utform-
ning av detaljplan, val av bygg-
nadstekniska lösningar.

• extern kommunikation: för att 
kunna visa för beslutsfattare, po-
tentiella kunder och andra intres-
senter att fastigheterna bidrar till 
ett långsiktigt hållbart samhälle ur 
ett helhetsperspektiv.

• när valsituation mellan olika 
typer av energibärare och konse-
kvenserna av valen kan påverka 
användning/produktion av olika 
typer av energi.

När används det och av vem?

FALLSTUDIE:



Enligt X-kommunkoncernens miljöstrategiska program skall 
energianvändningen minskas och energi skall användas 
eff ek  vt. Till de  a skall kommunen som geografi skt om-
råde vara klimatneutralt inom 25 år. Energi-eff ek  visering 
och förnybar energianvändning är därmed nödvändiga 
åtgärder för a   uppnå kommunens övergripande mål. 
Strategin anger vidare a   energieff ek  visering utan e   hel-
hetsperspek  v kan leda  ll behov av fossil el från Europa.

Som delmål för två av kommunkoncernens bolag har i 
strategin ange  s a  :
1. för kommunens fas  ghetsbolag: Energianvändningen i 

X-kommunkoncerns fas  gheter, såväl i de  ärrvärme-
anslutna som i övriga, skall minskas med 20% från 2015 
 ll 2025.

2. för kommunens energibolag: Fjärrvärmen skall vara 
fossilbränslefri redan 2020.

I en företagsekonomisk kalkyl angav kommunens fas  g-
hetsbolag a   den mest lönsamma åtgärden för dem a   
minska sin energianvändning (u  ryckt som köpt energi) i 
de  ärrvärmeanslutna fas  gheterna med 20 % är a   byta 
 ärrvärmen mot värmepumpar. Det ger både en billigare 

uppvärmning (särskilt nu när energibolaget kommer a   

höja priset som en följd av a   man gör produk  onen fossil-
bränslefri) och en stor minskning av mängden köpt energi. 
A   den använda elen leder  ll en ökad användning av fossil 
energi i Nordeuropa och därmed ökade CO2-utsläpp kom-
mer inte med i kalkylen.

Energibolagets argumenta  on, som utgick från målet a   
man skall bli fossilbränslefri, var inriktad på a   visa a   man 
trots allt valt de mest kostnadseff ek  va åtgärderna för a   
nå de  a mål – och därmed hållit nere kostnadsökningar-
na – och a   om fas  ghetsbolaget byter  ll värmepumpar 
kommer  ärrvärmepriset a   behöva höjas ännu mer som 
en följd av a    ärrvärmeleveranserna blir mindre. 

Profu genomförde en utredning där konsekvenserna av 
olika utvecklingsvägar för energi- och fas  ghetsbolagen, 
utvärderades ur e   systemperspek  v. Profu konstaterade 
a   fas  ghetsbolaget förvisso når 20%-målet med värme-
pumpar, men a   de missar a   deras val leder  ll ökade 
klimatgasutsläpp  ll följd av det valet. Ingen av bolagen 
har, i sin ekonomiska analys, det helhetsperspek  v som 
kommunkoncernens miljöstrategiska program anger. De 
saknar systemperspek  v. 

UTREDNING:

Vill du veta mer?
Kontakta oss på info@profu.se

Läs mer på www.profu.se

Konsekvenser av organisatoriska energimål, studerat ur e   systemperspek  v för svensk mellanstor 
kommunkoncern

Bygger på historiska genomsni  svärden och används 
för uppföljning och fördelning av energi/ utsläpp. Ger 
liten eller ingen vägledning vid val mellan alterna  v.

Utgår från frågan vad konsekvenserna av en åtgärd 
blir, dvs. ”orsak-verkan”. Ger vägledning vid val mellan 
alterna  v. Konsekvensperspek  vet kan an  ngen vara 
framåtblickande, som t.ex. inför e   beslut om föränd-
ring, eller bakåtblickande när man vill redovisa eff ekter-
na av en förändring.
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