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Remiss av betänkandet: Effektivare energianvändning (SOU 
2017:99) 
IQ Samhällsbyggnad har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Vi tackar för 
möjligheten och lämnar härmed följande synpunkter. 

IQ Samhällsbyggnad är en ideell förening med syfte att främja forskning, utveckling, kvalitet och 
innovation inom samhällsbyggandet. Vår vision är att ta Sverige till en tätposition inom hållbart 
samhällsbyggande. IQ Samhällsbyggnad är även programkansli för forskningsprogrammet E2B2 
– Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende – som ska bidra till 
energieffektiviseringen och energisystemets omställning. 

Energianvändning och energieffektivisering i det befintliga beståndet är idag en av 
samhällsbyggnadssektorns stora utmaningar och där samhället har ställt upp ambitiösa mål för 
klimatpåverkan, energiprestanda och resurseffektivisering. I betänkandet pekar utredaren på 
att ett statligt stöd tillsammans med ”en utförlig informations- och kunskapsförmedling” blir den 
”nudge” som krävs för ökad energieffektivisering”. Utredaren pekar vidare de ökade 
transaktionskostnader som orsakas bland annat av ”bristande kunskap om energieffektivisering, 
som försvårar genomförandet och ökar kostnaden av effektiviseringsåtgärder”. 

IQ Samhällsbyggnad anser att utredningen på ett pedagogiskt, överskådligt och rättvisande sätt 
beskriver problembilden och komplexiteten i energieffektivisering i det befintliga beståndet. Att 
lyckas uppnå en effektivare energianvändning handlar i stor utsträckning om att få människor 
att agera annorlunda eller att ge människor större kunskap om och öka förståelsen för hur olika 
val och åtgärder leder till olika resultat. 

Utredningens stora förtjänst, ur IQ Samhällsbyggnads perspektiv, är att den lyfter fram vikten av 
relevant och trovärdig information och att god kunskap är en förutsättning för att åstadkomma 
energieffektivisering i verkligheten. Här vill IQ Samhällsbyggnad bredda bilden och tillägga att: 

1. Höjd kunskapsnivå i sektorn (och den i utredningen utpekade målgruppen 
fastighetsägare) handlar om att stärka såväl mottagar- som sändarkapaciteten. 
”Informationscentrum för hållbart byggande” producerar inte själva kunskapen utan 
deras bidrag handlar främst om att paketera och tillgängliggöra den. Vi menar att 
samverkan och delaktighet i kunskapsproduktionen främjar lärande på ett viktigt sätt 
och behövs för att driva utvecklingen i sektorn.  

2. Det pågår redan nu flera kunskapshöjande satsningar inom energieffektiviserings-
området och där samverkan är en viktig del (FoI-programmen E2B2 
Energieffektivisering i byggande och boende, Design för energieffektiv vardag, Spara och 
Bevara och strategiska innovationsprogram såsom Viable Cities samt nätverkssatsningar 
som BeBo, BeLok med flera. Här kan även Boverkets nya stöd för Stöd för innovativt och 



 

  Sida 2 (2) 
 
 

hållbart bostadsbyggande nämnas. Vi vill se ett fortsatt och långsiktigt stöd för dessa 
satsningar! 

3. Test, demonstration, piloter och goda exempel är viktiga pusselbitar för att bygga 
kunskap hos sektorns aktörer. Stärk den typen av verksamhet och stöd de redan 
påbörjade satsningarna, som HSB Living Lab, KTH Live-in Lab med flera. 

 

Med vänlig hälsning 

 
Eva Schelin 

VD, IQ Samhällsbyggnad 

 

Om IQ Samhällsbyggnad 

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i 
samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar 
forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan och verkar i 
skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Tillsammans skapar vi i 
IQ Samhällsbyggnad samhällsnytta genom ökad kompetens och fler innovationer inom 
samhällsbyggandet. Vi gör detta genom att i tät dialog med våra medlemmar och det omgivande 
samhället: 

• Påverka och initiera forskning och innovation 
• Samla och mobilisera sektorn 
• Leda och samordna forskningsprogram och utvecklingsprojekt 
• Främja nyttiggörande  

Då IQ Samhällsbyggnad är en organisation med bredd – med drygt 110 medlemmar från hela 
samhällsbyggnadssektorn – för vi hela sektorns talan när det gäller FoI-frågor. Förankringen 
inom branschorganisationerna är därtill mycket god, och med tanke på den mängd aktörer som 
dessa organisationer i sin tur företräder, kan IQ Samhällsbyggnad indirekt sägas företräda långt 
fler medlemmar än de 110 aktörerna. Läs mer om oss på www.iqs.se. 
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