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Sammanfattning 
 
Energiförbrukning är ett väldigt omdiskuterat ämne då den i hög grad är kopplad till den 
globala uppvärmningen. Bostäder och lokaler står för cirka 35 procent av den totala 
energianvändningen i Sverige. Fastigheter kan ha olika egenskaper vilket medför att 
energiförbrukningen skiljer sig markant beroende på hur fastigheten är uppbyggd. Vår 
problemformulering lyder: 

– Vilka är de avgörande faktorerna som gör att energiförbrukningen i bostadsrättsföreningar 
varierar? 

Syftet med denna uppsats är beskriva samt förklara de mest betydande faktorer som påverkar 
energiförbrukningen i bostadsrättsföreningar. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats för att 
besvara vår problemformulering. Sex bostadsrättsföreningar har studerats med olika 
uppbyggnad och struktur för att få en så objektiv analys som möjligt. Vi har valt att intervjua 
driftansvarig, förvaltare och ordförande i respektive bostadsrättsförening för att få så 
uttömmande svar som möjligt. Vi har funnit ett flertal samband av de faktorer som studerats, 
vilket har svarat på vår problemformulering i vår forskning. De största faktorerna som 
påverkar energiförbrukningen kan indelas i två kategorier direkta och indirekta faktorer. De 
direkta faktorerna är uppvärmningssystem, ventilation och klimatskärm och de indirekta 
innefattar struktur, organisation och information. Sedan finns det även andra mindre faktorer 
som påverkar men dessa har vi valt att inte belysa i denna uppsats. Resultatet som vi har 
kommit fram till är att det finns vissa faktorer som påverkar mer än andra och ofta är det en 
kombination av olika faktorer som ger den bästa lösningen för energieffektivisering. Exempel 
som visar på detta är passivhusen som knappt behöver någon tillförd energi alls. Passivhusen 
drivs enbart av värme från personer, elektriska apparater och instrålad sol dvs. hus utan 
värmesystem. På detta sätt blir husen nästan självuppvärmda.  
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1 Inledning 
 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till vår uppsats, energiförbrukning i 
bostadsrättsföreningar. Vidare kommer vi att föra en diskussion omkring problemet till ämnet 
som senare leder fram till vår problemformulering. Syftet med undersökning kommer också 
att beskrivas. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Byggnader kan spela en nyckelroll i kampen mot klimatförändringarna. Den rätta mixen av 
statlig reglering, ökat användande av energibesparande tekniker och beteendeförändringar 
kan ge en betydande minskning av koldioxidutsläppen från byggnadssektor, som står för 30 -
40 procent av det globala energianvändandet. Konstaterar FNs miljöprogram, UNEP.  
 
Energiförbrukning är ett väldigt omdiskuterat ämne då den i hög grad är kopplad till den 
globala uppvärmningen. Energieffektivisering nämns ständigt i media, politiska debatter samt 
toppmöten där nya förslag om lagar och stadgar påtalas.  
 
Bostäder och lokaler står för cirka 35 procent av den totala energianvändningen i Sverige 
enligt Totalförsvarets forskningsinstitut (2007). Bostadsrätter har blivit en vanligare 
bostadsform. I och med att boendet står för en stor del av den totala energianvändningen är 
det därför viktigt att individen blir medveten om hur mycket förändringar i sitt boende kan 
påverka energiförbrukningen, som i sin tur leder till att miljön kan förbättras avsevärt.  
 
Energiförbrukning är också aktuellt i och med den nya lagen om att alla byggnader i Sverige 
ska energideklareras (Boverket, 2007). Enligt lagen skall alla flerfamiljshus i Sverige vara 
deklarerade innan 31 december, 2008. Energideklarationen beskriver en byggnads 
energianvändning som syftar till att göra våra byggnader mer energieffektiva. Deklarationen 
kommer att innehålla många olika uppgifter om husets energistatus: vindsisolering, fönster 
och andra delar av klimatskalet samt ventilationen, värmesystemet och dess funktion och 
ålder (Krögerström, 2004). 
 
Fastigheter kan ha olika egenskaper, så som uppvärmningssystem, ventilation, klimatskärm 
mm. Vilket medför att energiförbrukningen skiljer sig beroende på hur fastigheten är 
uppbyggd. Dock är det inte bara de faktorer som påverkar energiförbrukningen i fastigheten, 
utan även levnadssättet hos de individer som bor i fastigheten. I och med att dessa faktorer 
påverkar energiförbrukningen kommer vi att undersöka varför och hur de skiljer sig. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Miljöfrågor har i dag blivit mer och mer betydelsefulla, framförallt växthuseffektsfrågorna. 
Den största källan till utsläpp av koldioxid är förbränning av fossila bränslen inom transport, 
el- och värmeproduktion. Ett sätt att minska växthuseffekten är att genomföra en 
energiomställning, med detta menas att energin produceras på ett miljövänligare sätt (U. 
Johansson personlig kommunikation, 30 mars, 2007). Detta kan uppnås i en 
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bostadsrättsförening genom t. ex byte från direktverkande el och oljepanna till ett mer 
miljövänligt alternativ, som fjärrvärme, individuell uppvärmning med biobränsle, värmepump 
eller solvärme.  
 
Enligt en undersökning som HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och 
Fastighetsägarna har gjort så har kostnaderna för fjärrvärme, el, VA och avfall ökat kraftigt 
under de senaste 10 åren. Undersökningen visar också att energikostnaderna mellan olika 
kommuner kan skilja sig. Skattehöjningarna på energi har varit kraftiga och dessutom finns 
det en utveckling där flera fjärrvärmeföretag utnyttjar sin monopolställning för att ta ut höga 
priser från sina kunder. Ändå finns det en tendens att människor gärna ”slösar” med energin, 
många har det hellre varmare än vad som anses vara normal rumstemperatur (21˚C) i 
lägenheten. 
 
För att bostadsrättsföreningar ska kunna sänka sin energiförbrukning är energieffektivisering 
en viktig del. Med energieffektivisering menas att det redan finns en befintlig byggnad men 
den här byggnaden kan drivas på ett mindre energikrävande sätt (U. Johansson personlig 
kommunikation, 30 mars, 2007). Energieffektivisering i en bostadsrättsförening kan uppnås 
genom tre olika åtgärder. Förbättringar av befintliga system och utrustningar utan några 
investeringar, med detta menas att ett system kan drivas på ett effektivare sätt genom att 
kontroller/justeringar samt att system stängs av när de inte används. Det andra sättet är att 
göra förbättringar genom måttliga investeringar, då kan det handla om att byta ut gamla 
fläktar i ventilationssystemet eller pumpar i uppvärmningssystemet. Det sista alternativet är 
att göra förbättringar genom stora investeringar, energieffektivisering sker då genom att det 
gamla direktelsystemet byts ut till fjärrvärme eller det gamla ventilationssystemet byts ut till 
värmeåtervinning. 
 
Den kanske viktigaste metoden för att minska energiförbrukningen i bostadsföreningar är att 
jämföra sin verksamhet med andra, detta kan göras med hjälp av framräknade nyckeltal. 
Svårigheten med att jämföra olika föreningar förklaras av Lindbäck (2005). Varje 
bostadsrättsförening är unik.  Det kan handla både om ekonomiska och byggfysiska faktorer 
som husets form, storlek, planlösning, geografiskt läge och byggteknik. 
 
Det är okänt vilka och hur mycket olika variabler påverkar energiförbrukningen i 
bostadsrättsföreningarna. På grund av att energiförbrukningen kan skilja sig mycket mellan 
olika föreningar finns det ett flertal faktorer som påverkar detta fenomen. Genom att 
identifiera de faktorer som anses påverka förbrukningen mest, ska vi kunna hjälpa 
bostadsrättsföreningar att sänka sin energiförbrukning. För att utreda vad som skiljer sig åt 
ska vi föra en diskussion kring de faktorer som påverkar energiförbrukningen. 
 
Energiförbrukningen är den största utgiftsposten för flerbostadshus. När den ställs i relation 
till byggkostnaden finns mycket pengar att spara genom att bygga energisnålt. De senaste åren 
har det förts en diskussion om att nyproducerade flerbostadshus inte är tillräckligt 
energieffektiva jämfört med enfamiljshusen producerade under samma period (Ödmark, 
2006). 
 
Vet bostadsrättsföreningarna om att energiförbrukningen skiljer sig och varför den skiljer sig 
från förening till förening? Vi har för avsikt att ge en förståelse vad som gör att det är så stora 
avvikelser mellan de olika föreningarna och därmed skapa ett underlag som förvaltare 
respektive bostadsrättsföreningar kan använda sig av.  
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1.3 Problemformulering 
 
Vilka är de avgörande faktorerna som gör att energiförbrukningen i bostadsrättsföreningar 
varierar? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är beskriva samt förklara de mest betydande faktorer som påverkar 
energiförbrukningen i bostadsrättsföreningar, för att föreningarna ska få ett underlag om hur 
de kan minska energiförbrukningen. 
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2 Teoretisk referensram 
 
 
I detta kapitel kommer vi att klargöra de faktorer som kan tänkas påverka 
energiförbrukningen. Direkta faktorer som tekniska installationer och klimatskärmen tas upp 
samt indirekta faktorer som struktur, organisation och information. Olika mätmetoder som 
används för att jämföra olika fastigheter och installationer presenteras. Slutligen i teorin så 
beskrivs det ” perfekta huset” ur energisynpunkt, passivhuset.  
 
 

2.1 Struktur  
 
Enligt Olsson (2003) finns bostadsrättsformen i små och stora fastigheter, i flerfamiljshus och 
villor. Till skillnad från en privat köpt villa ägs inte bostadsrätten fysiskt, utan det är 
bostadsrättsföreningen som äger fastigheten där bostadsrätten finns. Som 
bostadsrättsinnehavare och medlem i föreningen har du rätten att bo i lägenheten, därav 
namnet bostadsrätt. 
 
Bostadsrättsföreningens fastighets totalyta har en viss betydelse för hur mycket energi som 
förbrukas, ju större fastigheten är desto svårare är det för fastighetsförvaltaren att underhålla 
och sköta servicen på de olika systemen som förekommer. Enligt M. Frisk (personlig 
kommunikation, 9 februari, 2007) kan också antal lägenheter som förekommer i föreningens 
fastighet vara en faktor som påverkar energiförbrukningen, då en lägenhet som ligger mellan 
två andra lägenheter ofta kan ta tillvara på den spillvärme som blir över från de omliggande 
lägenheterna. Beroende på om fastigheten är friliggande eller hopbyggd så påverkas 
energiförbrukningen på samma sätt som ovan. 
 
När en bostadsrätt köps blir köparen medlem i den bostadsrättsförening som alla boende i 
fastigheten är medlemmar i. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen förvaltar de 
fastigheten som de bor i. De boende äger tillsammans bostadsrättsföreningens mark och 
byggnader och alla medlemmar har rätt till full insyn i ekonomin och förvaltningen. 
Medlemmarna kan därmed påverka hur föreningen ska drivas genom mätning av t.ex. 
innetemperaturen och varmvattenförbrukning. Det är alltså upp till medlemmarna i föreningen 
att se till att fastigheten sköts på bästa sätt. Som medlem i en förening bor de boende till ett 
såkallat självkostnadspris eller årsavgift, med det menas att alla medlemmar delar på 
kostnader för fastigheten och föreningen såsom drift och underhåll samt räntor och 
amorteringar på lån. Dessa utgifter betalas genom att medlemmarna i föreningen betalar en 
avgift varje månad, storleken på avgiften beror på bostadsrättsföreningens ekonomiska 
förutsättningar (Olsson, 2003). 
 

2.2 Organisation och information 
 
I varje förening finns en styrelse som leder föreningens arbete mellan föreningsstämmorna 
och ansvarar för fastighetens förvaltning. Styrelseledamöterna röstas fram av medlemmarna i 
föreningen. Föreningsstämman inträffar en gång per år, och det är vid detta tillfälle som de 
övriga medlemmarna kan granska vad som hänt det senaste året. De kan även komma med 
förslag för hur föreningen skall drivas eller ta upp något som de tycker är felaktigt. En 
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bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och måste därför följa årsredovisningslagen 
(Olsson, 2003). 
 
Medlemmarna i en bostadsrättsförening kan påverka avgiften genom att vara sparsamma med 
sin energiförbrukning, med detta menas t.ex. att styrelsen tar beslut att innetemperaturen inte 
ska gå över 21˚C (M. Frisk personlig kommunikation, 9 februari, 2007). Gemensamma 
utrymmen så som bastu, uteplatser och träningslokaler kräver också energi och 
anläggningskostnader som påverkar föreningens lån. Detta gör i sin tur att avgiften måste 
höjas om det inte är en väldigt förmögen förening.   
 
En viktig faktor för att få bostadsrättsföreningen energieffektiv är innetemperaturen. Varje 
grads temperaturhöjning motsvarar ca fem till åtta procents ökad energianvändning för 
uppvärmning (M. Frisk personlig kommunikation, 9 februari, 2007). Därför är det viktigt för 
bostadsrättsföreningen att verkligen kontrollera om ett klagomål på temperaturen verkligen 
stämmer, innan värmen höjs i lägenheten. Även boendesammansättningen i föreningen 
påverkar energiförbrukningen, barnfamiljer har betydligt högre energiåtgång än t.ex. ett äldre 
par. Det är också viktigt att hålla en jämn temperatur i hela fastigheten. Enligt Krögerström 
(2001) ger en jämn temperatur ökad komfort och trivsel, det är därför möjligt att sänka 
medeltemperaturen i bostaden om temperaturen är stabil. Ekelin, Landfors & Andersson, 
(2006) beskriver att föreningens arbete med egenkontroll över verksamhetens miljöpåverkan 
berör ofta arbetet med att effektivisera energianvändningen. Genom att införa bra rutiner för 
egenkontroll kan samtidigt byggnadens olika installationer säkerställas så de fungerar på rätt 
sätt och är i drift under rätt tider. 
 

2.3 Uppvärmningssystem 
 

2.3.1 Direktverkande el 
 
En fastighet som värms upp med direktverkande el drivs med elpanna eller el-patron. Värmen 
som elen producerar går antingen direkt ut i radiatorerna eller värmer upp vatten som går 
genom slingor i golv eller tak (Energimyndigheten, 2006). Att värma upp bostäder med 
direktverkande el är mycket ineffektivt för att elpriserna i dagsläget är synnerligen höga.  
 
Ofta är direktverkande el-radiatorers termostater gamla. De flesta äldre bimetalltermostater 
ger stora svängningar i temperaturen (Krögerström, 2001). Lagergren (2003) skriver att 
termostaterna kan bytas ut mot ett styr- och reglersystem för direktverkande el. Givaren 
känner då av den befintliga temperaturen i förhållande till den förinställda önskade 
temperaturen. 
 

2.3.2 Fjärrvärme 
 
Fjärrvärme fungerar på det viset att vatten värms upp med förbränningsvärme i pannor eller i 
anläggningar för kombinerad värme och elkraftproduktion, så kallade 
kraftvärmeanläggningar. Vattnet transporteras sedan genom rör som är nedgrävda i marken. 
Rören fungerar som ett kretslopp där det varma vattnet går in i fastigheten genom elementen 
och förser kranarna med varmt vatten. När vattnet har passerat genom fastigheten leds det 
avkylda vattnet tillbaks till fjärrvärmeverket för att åter värmas upp igen. Det som behövs i 
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den egna fastigheten är en värmeväxlare som fördelar vattnet ut i elementen och kranarna 
(Energimyndigheten 2007). 
 
Värmeväxlaren är inte större än ett badrumsskåp och kan enkelt förvaras i en garderob eller 
hängas upp på väggen skriver Svensk fjärrvärme (2007). Värmeväxlaren motsvarar vedpanna 
vid vedeldning och pelletsbrännare vid eldning av pellets. Fjärrvärme är bra då stora delar av 
värmeenergin utgörs av sopförbränning, sopor som annars skulle ha slängts på tippen. Andra 
bränslen som används till fjärrvärme är olja, kol, flis och gas. Fjärrvärme drivs även på 
spillvärme som alstras av t.ex. industrier, Pilkington i Halmstad är ett exempel.  
 
Fjärrvärme är mer energieffektivt i jämförelse med direktverkande el för att 
fjärrvärmesystemet har en mycket högre verkningsgrad när det gäller återvinning på 
elförbrukningen. Det är samma mängd köpt energi som transporteras in i byggnaden, 
skillnaden är att en fjärrvärmeanläggning tar till vara på energin på ett effektivare sätt. 
Exempel är spillvärme från industrier och egen anläggning. Energin som fjärrvärme använder 
kommer från eldning av sopor och andra material i närheten av fjärrvärmeverket till skillnad 
från direktverkande el där det inte går att se var energin kommer ifrån. Många gånger kommer 
energin från kraftverk i Europa vilket inte är bra ur miljösynpunkt (Energimyndigheten, 
2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Fjärrvärmessystem. 
 

2.3.3 Värmepump (bergvärme) 
 
Med bergvärme tas energi från bergrunden, genom att borra ett hål i marken på ca: 50-200 
meter. Sedan transporteras energin upp till ytan där en bergvärmepump förstärker effekten. 
Energin som är lagrad nere i berggrunden är solenergi och värme från jordens inre, och brukar 
ligga mellan 2˚C – 8˚C konstant under året. Hur djupt som behöver borras beror helt på hur 
stort energibehov fastigheten har. I hålet som har borrats förs en dubbelvikt slang fylld med 
köldbärarvätska (vatten och glykol). Vätskan värms upp av den omliggande berggrunden eller 
jorden då den sprutas ner i marken, när vätskan sedan kommer upp igen har den en högre 
temperatur än vad den hade innan (Saros, 1998).  
 
Vätskan leds in i värmepumpen till en värmeväxlare där den överger värmen till en annan 
vätska (köldmedium), som har väldigt låg kokpunkt. Köldmediet förångas och övergår i 
gasform som går vidare till kompressorn, där komprimeras gasen till högt tryck och hög 
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temperatur. Den heta gasen förs in i nästa värmeväxlare (kondensorn). Där möter den heta 
gasen avkylt returvatten från radiatorer eller varmvattenberedare och värmer upp returvattnet. 
Det uppvärmda vattnet kan då transportera ut värme till radiatorer och varmvattenberedare 
igen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Här ser du ett hus i genomskärning. Huset värms upp med en bergvärmepump som finns i källaren. Pumpen 
hämtar värmen ur ett borrhål i marken. Värmepumpen producerar både värme och varmvatten. 
 
 
Enligt Krögerström (2001) dimensioneras bergvärmepumpen vanligtvis så att den täcker 60 – 
70 % av husets maximala effektbehov vilket leder till att ca 90 % av husets årliga energibehov 
täcks av värmepumpen,  
 
För bostadsrättsföreningar som vill ha en stor energibesparing, och kan tänka sig en högre 
investeringskostnad, är bergvärme ett intressant alternativ. Berggrunden håller en konstant 
temperatur året runt vilket är bra för värmepumpens effektivitet och besparingspotential 
(Ekelin et al., 2006). 
 
Enligt Energimyndigheten (2006) får man ut 3 kilowattimmar (kWh) för varje kilowattimme 
(kWh) el som värmepumpen behöver för att arbeta, tack vare den lagrade solenergin som är 
finns i berget, jorden eller vattnet. Detta gör att den inköpta energin minskar kraftigt. En 
värmepump är bäst att använda i större hus då investeringskostnaderna är ganska höga. När 
energiförbrukningen uppgår till 35 000 kWh/år kan man spara ca: 21 000 - 23 000 kWh/år.  
En värmepump kan dock inte alltid täcka hela årsbehovet av värme och varmvatten. Ofta 
behövs kompletterande uppvärmning, t.ex. elvärme som eldas med ved eller pellets 
(Konsumentverket, 2007). 

                                                                                                                                                                                                                                    
2.3.4 Gas 
 
I Sverige distribueras naturgas längs en stamledning mellan Malmö och Göteborg. Gasen 
importeras från Danmark och svarar för 2 procent av Sveriges energiförsörjning men i de 
kommuner där gasen finns står den för en betydligt större andel. 
 
När naturgas förbränns har den mindre negativ påverkan på miljön jämfört med olja. 
Utsläppen av koldioxid från en naturgaseldad villapanna är 25–50 procent lägre än från en 
oljeeldad villapanna. Jämfört med pelletseldning så är naturgas ett sämre alternativ avseende 
växthuseffekten eftersom det är ett fossilt bränsle. Svavelutsläppen från gas är dock 
försumbara och utsläppen av kvävedioxid är drygt hälften jämfört med olja. 
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Gas kan eldas i en befintlig oljepanna men med en speciell gasbrännare. Verkningsgraden 
påverkas då i viss mån av pannans utformning och kondition. En modern gaspanna har cirka 
90 procent verkningsgrad, vilket är något högre än för en oljepanna på grund av att 
sotbildningen är mindre och rökgastemperaturen kan hållas lägre samt att oljan behöver 
förångas innan förbränning. 
 
Det har skett stora prisuppgångar på naturgas. Mellan år 2000 och år 2006 har priset per kWh 
mer än fördubblats. Trots den höga prisuppgången har gas lite billigare bränslekostnad än vad 
olja och el har (Energimyndigheten, 2007). 
 

2.4 Ventilationssystem 

 

2.4.1 Självdragsystem 
 
Ett självdragsystem fungerar i stort sett som en skorsten, då rumsluften är varmare än 
uteluften blir det drag. Det krävs dock en ganska stor temperaturskillnad för att systemet skall 
fungera väl. Självdragsystemet fungerar bäst på vintern då inne- och utetemperaturen skiljer 
sig som mest, och sämst på sommaren då temperaturskillnaden är ganska liten (Ruud, 2006). 
Frånluften tar sig ut genom frånluftskanaler vid murstocken medan tilluften tar sig in genom 
fönster, ventiler och otätheter i huset. Självdragsystemet är tyst och påverkas inte av elavbrott, 
men risken för drag och dålig ventilation är i vissa fall stor. Detta system är gammalt och 
används inte i nya bostäder.  
 
I ett hus med självdrag används ingen elenergi för att driva fläktar men en hel del värme 
ventileras ut. Om ventilationen inte måste åtgärdas för att komma till rätt med fukt- eller 
radonproblem är besparningsmöjligheterna vid självdragsventilation begränsad. Dock bör 
man alltid se över otäta fönster och dörrar och förse dem med tätningslister om dessa saknas 
eller är bristfälliga (Ekelin et al., 2006). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Självdragsystemet bygger på att frisk uteluft tar sig in genom springor och otätheter i huset. Den 
förorenade rumsluften tar sig ut genom imkanalen i murstocken och eventuell frånluftskanal från kök och 
badrum 
 

2.4.2 Frånluftssystem 
 
Tilluften i ett frånluftssystem fungerar på samma sätt som i ett självdragsystem, uteluften 
kommer in i bostaden genom ventiler i ytterväggen, fönster eller otätheter. Det finns också en 
självreglerande uteluftsventil som begränsar luftintaget när det är riktigt kallt ute. När det 
gäller frånluften används en frånluftsfläkt som suger ut den förorenade rumsluften.  
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Fläkten är ständigt igång och skapar ett undertryck i hela bostaden, vilket leder till god 
cirkulation (Ruud 2006). 
 
En frånluftsfläkt är ur teknisk synpunkt enkel och driftsäker med mycket litet elbehov. I 
jämförelse med ett självdragsystem ger frånluftssystemet en bättre funktion och är mycket 
smidigare eftersom det inte kräver så mycket utrymme. Systemet kräver dock en del underhåll 
för att det skall fungera bra. Det är viktigt att ventiler, kanaler och fläktar är rena samt att byta 
filter regelbundet (Kompendium Chalmers).   
 
Många äldre frånluftssystem använder betydligt mer el än modernare fläktar och bara genom 
ett fläktbyte minskar ofta elanvändningen. Med en varvreglerad fläkt kan driften anpassas 
efter bland annat utetemperaturen. På så sätt kan lägre kostnader fås både genom minskad 
elanvändning och minskade värmeförluster via frånluften (Ekelin et al., 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Friskluft tas in genom ventiler och otätheter i huset. Förorenad rumsluft sugs ut med hjälp av en 
frånluftsfläkt, här placerad på vinden 
 

2.4.3 Från- och tilluftsventilation med återvinning (FTX – system) 

 

FTX-system är ur ett tekniskt perspektiv mycket mer komplicerat än de övriga 
ventilationssystemen och därför blir anläggningskostnaderna också dyrare. Ett aggregat med 
både till- och frånluftsfläktar samt värmeväxlare, som kontinuerligt ventilerar och värmer 
uteluften till alla rum har en mycket effektiv filtrering av uteluften. Systemet kan i vissa fall 
upplevas som högljudd. Med ett FTX-system återanvänds värmen från rumsluften som 
värmer upp tilluften (uteluften) genom värmeväxlaren (Ruud, 2006). Ett FTX-system med 
roterade värmeväxlare återvinner ca 80 % av temperaturen tillskillnad från en platt 
värmeväxlare som återvinner ca 40-45 % (M. Frisk personlig kommunikation 9 februari, 
2007).  
 
Systemet leder till en energibesparing på ca: 50-60 %, till skillnad från om värmen inte 
återvinns (M. Frisk personlig kommunikation 9 februari, 2007). På grund av att systemet är så 
komplicerat är behovet av underhåll och reparation stort. Rengöring av ventiler, kanaler, 
fläktar samt byte av filter är viktigt för att systemet skall fungera felfritt, detta leder dock till 
höga driftkostnader. Ekelin et al. (2006) skriver att användandet av gamla fläktar bör bytas ut 
mot mer effektiva fläktar med direktdrift (fläktar utan fläktremmar). Inställningen på 
värmeåtervinningsaggregatets temperaturverkningsgrad (ett mått på effektiviteten) bör vara 
minst 75 % för att systemet ska fungera bra.  
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Figur 5. Bilden visar ett FTX-system. Nr. 1. Frisk uteluft tas in = tilluft. Nr. 2. Den kalla tilluften värms i en 
värmeväxlare med hjälp av den varma rumsluften = frånluft. Nr. 3. Uppvärmd tilluft fördelas i huset. Nr. 4. Den 
förorenade frånluften tas ut från kök och badrum. Nr. 5. Frånluften lämnar sin värme till tilluften i 
värmeväxlaren och passerar ut. 

2.5 Klimatskärm 
 

2.5.1 Fönster 
 
Bra fönster är en förutsättning om fastigheten skall ha låg energiförbrukning, enligt 
Energimyndigheten (2007) så släpps en tredjedel av värmen ut genom vanliga två-glasfönster. 
En byggnadsdels värmemotstånd kallas för U-värde, och anger hur mycket värme uttryckt i 
Watt som passerar genom en kvadratmeter fönster, när temperaturskillnaden mellan inne och 
ute är en grad, W/(m²K). K är kelvin som är en betäckning för att mäta temperatur. Alltså ju 
lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret (Olsson & Ekstrand, 2006) 
 
Ett fönster består oftast av två eller tre glasrutor som är sammanfogade med varandra och 
kallas för isolerrutor. Sammanfogningen sker med distansklister av metall och kanten på 
fönsterglaset är förseglat med förseglingsmassa för att fönstret ska bli tätt. Fönsterrutorna är 
tättslutande och utrymmet mellan glaset är oftast fyllt med ädelgas för att bli mer 
motståndskraftigare mot kyla. Ett fönsters isoleringsförmåga beror inte bara på hur många 
glas som är sammanfogade utan även fönsterkonstruktionen dvs. vilket material karmarna och 
bågarna är gjorda av samt om isolerrutan har något lågemissionsskikt (Olsson & Ekstrand, 
2006). 
 
Lågemissionsskikt består av ett tunt lager av metall eller metalloxid som placeras i ett eller 
flera lager på glasrutan, metallskiktet gör att värmeförlusterna minskar. Fönster med låga U-
värden kallas för energieffektiva fönster. Ett fönster med lågt U-värde gör att temperaturen på 
innersta glaset ökar, vilket i sin tur leder till att innerklimatet blir behagligare, för att risken 
för kallras (drag) minskar betydligt (Krögerström, 2001). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Energifönster 
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Kallras uppstår när innerglaset är fem grader kallare än vad innertemperaturen är, det är därför 
radiatorer oftast är placerade under fönstren. Med bra isolerade fönster kan mindre radiatorer 
användas och i bästa fall inga alls, val av energifönster kan göra så stor skillnad att i många 
fall finns möjlighet att välja minde och billigare panna eller värmepump. Lågt U-värde 
innebär även att risken för kondens på insidan av fönstren minskar. Energifönster är 
miljövänliga och är betydligt bättre på att ljudisolera än vad äldre fönster är 
(Konsumentverket, 2007). 
 

. 
 

 

Tabell 1. Ett exempel från SP visar hur mycket det kan göra om gamla fönster bytes ut mot nya energifönster. 
 
Nedan beskrivs hur yttemperaturen på ett fönster varierar beroende på vilket U-värde fönstret 
har. 
 

Ungefärlig yttemperatur mitt på fönstrets inre glasruta då 
inomhustemperaturen är 20°C 

Lufttemperatur ute U-värde på glas 

W/(m²K) -10°C -20°C 

3,0 8,5 4,5 

2,0 12,0 9,5 

1,3 15,0 13,0 

1,0 16,0 15,0 
 
Tabell 2. Detta exempel från SP visar skillnaden av yttemperaturen på ett fönsterglas innersida med olika U-
värden.  
 
I ett småhus med en sammanlagd fönsteryta på 16 m² går det att byta ut de befintliga fönstren 
som har U-värdet 2,5 W/(m²K) mot nya med U-värdet 1,3 W/(m²K). Om byggnaden ligger i 
Kiruna blir minskningen i energianvändning ca 3000 kWh på ett år. I Malmö blir motsvarande 
minskning ca 1400 kWh (Olsson & Ekstrand, 2006). 
 

2.5.2 Isolering 
 
God energihushållning och bra inomhusklimat kräver tjock isolering. Dock är det inte bara 
tjockleken som påverkar energiåtgången, monteringen av isoleringen samt antal lager som 
används påverkar också i hög grad. Isoleringen bör monteras omsorgsfullt så att inte 
luftspalter och springor uppstår. Passformen på isolerskivan är väldigt avgörande för hur tät 
konstruktionen blir vid skarvar, fönster och dörrar är det viktigt att dreva (täta) så att springor 

Glas med ett 
lågemissionsskikt 

Glas med två 
lågemissionsskikt 

Ungefärliga  

U-värden 

W/(m²K) 

Vanligt 
glas 

+ luft + gas + luft + gas 

Tvåglasfönster 2,5 1,8 1,6 1,8 1,6 

Treglasfönster 2,0 1,5 1,3 1,2 1,0 
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inte förekommer. Ett slarvigt utfört arbete kan åsaka stor energiförbrukning i onödan. 
Heltäckande isolering, (isolering utanför väggreglarna) är väldigt effektivt då köldbryggor 
undviks, köldbryggor är ett område som är sämre isolerat än övriga byggnadsdelen. Finns inte 
heltäckande isolering försvinner stor del av värmen ut genom väggreglarna, reglar har inte 
samma köldmotstånd som isolering.  
 
När tilläggsisolering kommer på tal tänker allmänheten oftast på väggisolering. En mycket 
enklare åtgärd är att tilläggsisolera taket, isolera ett vindsutrymme är inte i närheten lika 
omfattande som att riva ner en väggfasad. Tilläggsisolering kan även göras på insidan men då 
minskas rumsyta. I äldre hus är det inte ovanligt att vindsbjälklaget endast har 15 till 20 cm 
isolering, då kan det vara lönsamt att tilläggsisolera (Energikontoret, 2004).  
 

 
 
Tabell 3. I äldre hus är tilläggsisolering av vindsbjälklag ofta en lönsam åtgärd. I tabellen visas ungefärlig 
besparing för ett vindsbjälklag på ca 125 m2. 
 
Ett exempel på besparingspotential beskrivs genom att en fastighet med 300 kvm takyta och 
15 cm tjock isolering, tilläggsisoleras med ytterliggare 30 cm isolering minskar 
värmeförlusterna med ca 6000 kWh per år. Tilläggsisoleras taket på en förening minskar 
energiåtgången drastiskt (Ekelin et al., 2006). 
 

2.6 Mätmetoder 
 

2.6.1 Livscykelanalys 
 
Målet med en livscykelanalys är att ge en så fullständig bild som möjligt av hur en produkt 
påverkar miljön. En livscykelanalys görs även för att ta reda på hur mycket energi, utsläpp 
och andra miljöbelastningar som krävs för att utvinna det som en produkt görs av, för t.ex. 
transporten till fabriken och tillverkningsprocessen. Livscykelanalysen visar också hur 
mycket energi som går åt när produkten används, underhålls, återanvänds, återvinns och vad 
som händer när den blir avfall. Enligt Energimyndigheten (2007) kan resultatet av en 
livscykelanalys ibland överraska. Till exempel är det inte säkert att oljan som förbränns för att 
få ut energi egentligen tillför mer energi än vad den förbrukar. Ibland krävs det mer energi att 
utvinna oljan, behandla den, lagra och transportera den, än vad som i slutänden fås ut vid 
förbränningen. 
 

2.6.2 Klimatkorrigerat nyckeltal 
 
Klimatkorrigerat nyckeltal, (kWh/m² BRA) är ett nyckeltal som reducerar skillnaderna i 
energiförbrukning i en fastighets bränslearea som orsakats av klimatet (M. Frisk personlig 
kommunikation 9 februari, 2007). Till exempel en fastighet som ligger i norra Sverige där det 
är kallare kan jämföras med en fastighet som ligger i södra Sverige, utan att klimatet påverkar 
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denna jämförelse. Nyckeltalet gör det då lättare att jämföra olika fastigheter med varandra. 
Mätningen görs med hjälp av SMHI. Enligt M. Frisk (personlig kommunikation 9 februari, 
2007) så ligger en bra bostadsrättsförening på ca 90 kWh/m² BRA per år i energiförbrukning. 
 

2.7 Passivhus 
 
Namnet Passivhus kommer ursprungligen från den internationella utvecklingen av energisnåla 
hus i främst Tyskland (passivhaus) och England (passive houses). Syftet med konceptet 
passivhus är att det inte behövs någon tillförd energi alls, utan att lokalerna värms upp passivt 
genom att tillvarata värme från personer, elektriska apparater och instrålad sol dvs. hus utan 
värmesystem. På detta sätt blir husen nästan självuppvärmda. Den installerade effekten i 
passivhus är mindre än 10W/m2 vilket också är den nuvarande definitionen på Passivhus-
konstruktion. I Sverige är det mest berömda exemplet de så kallade Lindåshusen söder om 
Göteborg. I Lindåshusen minimeras värmeläckaget genom en speciellt välisolerad 
byggkonstruktion. Fönster och dörrar är också de maximalt isolerande och till sist återvinns 
nästan all värme i det effektiva ventilationssystemet (Energimyndigheten och Västra 
Götalandsregionen, 2007).  
 
Friest (2004) beskriver hur ett passivhus är konstruerat genom att huset har bra isolering med 
kompakt form. Alla byggnadsdelar i klimatskärmen är isolerade för att uppnå ett U-värde som 
inte överstiger 0,15 W/m²K. Passivhuset är även orienterat i sydligt läge där hänsyn tas till 
eventuella skuggor. Passiv användning av solenergi är en signifikant faktor i passivdesignen. 
Energieffektiva fönsterglas och lister används där fönster (glas och lister tillsammans) ska ha 
ett U-värde som inte överstiger 0,8 W/(m²K) med en solvärmetillförselskoefficient på 50 % 
för soltillskottet även vintertid. Klimatskärmen ska vara lufttät och läckage genom otäta fogar 
måste vara mindre än 0,6 gånger husets totala volym per timma. För uppvärmning används 
solceller eller värmepumpar. Passivhusen förvärms även av luft som hämtas genom 
underjordiska don som utbyter värme med jorden. På detta visset förvärms tilluften till huset 
mer än fem grader Celsius även under vintern. Ventilationssystemet som används är 
värmeåtervinning från frånluften med hjälp av en värmeväxlare som har en verkningsgrad på 
över 80 %. Även energisparande vitvaror används i huset som t.ex. lågenergikylskåp, frysar, 
spisar, tvättmaskiner, torktumlare, lampor, o.s.v. 
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3 Metod 
 
 
I detta kapitel förklaras de olika metoderna som vi har valt att använda oss av i uppsatsen. 
Läsare får då en bättre bild av hur vi har gått tillväga under uppsatsprocessens gång.  
 
 

3.1 Undersökningsupplägg 
 
Det är viktigt att klargöra vilket upplägg vi har använt oss av i vår undersökning, beroende på 
upplägget påverkas undersökningens reliabilitet (Jacobsen, 2002). De variabler vi har 
analyserat är relativt kända, vi vet vilka faktorer som påverkar energiförbrukningen mest. Vi 
har avgränsat oss i den omfattningen att vi inte har tagit med mindre faktorer som anses vara 
försumbara eller som bara gör en liten skillnad. Vi anser att det är viktigast att belysa de 
största delarna för att få ett så tydligt svar på vår studie som möjligt. 
 
Vi har valt att koncentrera uppsatsen till bostadsrättsföreningarnas energiförbrukning. För att 
få en så rättvis jämförelse mellan bostadsrättsföreningarna som möjligt, använder vi oss av ett 
klimatkorrigerat nyckeltal, kWh/m² BRA (bränslearea). 
 
Man kan prata om tre olika kostnader, kapital, underhåll och driftkostnader. 
Kapitalkostnaderna är de kostnader som uppkommer vid t. ex investeringar av ett nytt 
ventilationssystem. I underhållskostnaderna ingår kostnader för reparationer eller byten av 
t.ex. filter/packningar på olika anläggningar. Driftkostnaderna är fortlöpande kostnader som 
utgörs av vatten (kall och varmvatten), el (hushållsel och energi) samt bränsle. Vi har valt att 
undersöka energiförbrukningen som är en del av driftkostnaden. Uppsatsen belyses inte i 
kronor och ören.  
 

3.2 Metodiskt angreppssätt 
 
Vi har valt att skriva en kvalitativ uppsats. Detta gjorde vi för att vårt syfte inte tidigare har 
undersökts av någon annan på denna nivå, det har även givit oss ett rikare och mer 
djupgående svar på problemet. Eftersom vår kunskap inom detta område är bristande har vi 
varit flexibla i vårt arbete och inte i förväg konstaterat vad som är relevant. På grund av detta 
var det också svårt att göra en kvantitativ uppsats. Vi var även tvungna att genomföra ett antal 
djupgående intervjuer för att få svar på problemet och därför är det kvalitativa angreppssätet 
ett måste.  
 
En svaghet med det kvalitativa angreppssätet är att det kan finnas en risk att det genererar en 
stor mängd ostrukturerad information som i vissa fall kan vara svår att tolka (Jacobsen, 2002). 
Vi anser inte att det är något större problem eftersom vi är medvetna om detta och att vi har en 
ständigt pågående diskussion med varandra och vissa sakkunniga personer om vad som är 
relevant för vår studie. 
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3.3 Teoriinsamling 
 
Den teori som har lästs har studerats kritiskt då den ofta har varit partisk för just den 
lösningen. Vilket inte var allt för oväntat då t.ex. fönsterförsäljare självklart tycker att just 
hans/hennes lösning är den bästa. 
 
Sökmotorerna som har använts för att söka efter information till den teoretiska referensramen 
är främst HULDA och LIBRIS. HULDA är en intern databas för sökningar inom Högskolan i 
Halmstad, medan LIBRIS är ett nationellt biblioteksdatasystem.  
 
Sökningar har även gjorts på Google och då har sökord använt som är centrala för vår 
uppsats; energieffektivisering, energiomställning, ventilation, fjärrvärme, bergvärme, fönster 
och isolering. Sökningarna har genomförts med olika kombinationer för att få fram relevant 
teori. 
 

3.4 Datainsamling  
 
Det finns fyra olika metoder för att samla in kvalitativ data enlig Jacobsen (2002), individuell 
intervju, gruppintervju, observation och dokumentundersökning. Vi har använt oss av 
individuell intervju och dokumentundersökning i uppsatsen. Observation är inte aktuell för 
just denna uppsats. Gruppintervju valdes också bort p.g.a. svårigheter att samla alla väsentliga 
personer vid ett och samma tillfälle. Den individuella intervjun har skett med de utvalda 
bostadsrättsföreningarnas ordförande alternativt den energiansvariga i föreningen. Syftet med 
intervjun var att få klarhet i vad det är som gör att just denna bostadsrättsförening skiljer sig 
från mängden. Vi har i vår C-uppsats valt en öppen intervjuform, detta för att det gav oss 
möjligheten att i ett tidigt skede i intervjun förklara hur vi ser på saken och vad vi har tänkt 
oss. En annan fördel är att intervjun blir mer som en diskussion, vilket vi anser vara bättre än 
om vi styr intervjupersonen med frågor som endast ger korta begränsade svar. Detta har dock 
lett till att intervjuerna ibland har flytigt iväg då intervjupersonen har pratat om olika typer av 
kostnader som vi valt att inte analysera.  
 
Intervjuerna som genomförts har gjorts på samma sätt, vi har valt att ha personliga möten med 
intervjupersonen för att det är lättare att ha en flytande och öppen konversation, vilket i sin tur 
leder till att det blir lättare att ställa följdfrågor. Personligt möte har dock vissa nackdelar då 
intervjuareffekten är större vid personligt möte än vid telefonintervju (Jacobsen, 2002), vilket 
kan leda till att intervjupersonen kan känna sig obekväm. Telefonintervju har använts för att 
komplettera vissa frågor. Telefonintervju kan leda till att vissa intryck förloras, t.ex. 
kroppsspråk hos intervjupersonen (Svenning, 2000).  
 
Dokumentundersökningen som främst är konstruktionsritningar (k) över 
bostadsrättföreningen studeras också för att se val av byggteknik med mera. 
 

3.4.1 Utformning av intervjuguide 
 
Intervjuguiden består av ganska få men öppna frågor, frågorna har vi inte ställt schematiskt 
utan är mest till för att vi inte skulle missa att belysa vissa ämnen och för att intervjun ska 
flyta på ett så bra sätt som möjligt. Frågorna som vi använde oss av berörde ganska stora 
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områden för att vi skulle få så mycket information som möjligt av de olika områdena. Det gav 
oss flera olika synsätt på de problem vi önskar att belysa.  
 

3.4.2 Intervju 
 
Vid alla intervjutillfällena har vi börjat med en standardfråga om hur deras organisation ser ut 
och vad han/hon arbetar med. Detta för att få en lättsam start i intervjun, vilket gör att 
intervjupersonen känner sig mer bekväm i situationen. Denna fråga har också lett till att 
personen har fått ge sin syn på ämnet (Jacobsen, 2002). Öppna frågor har också lett till andra 
svar än de som vi trodde var svar på problemen.   
 
Vi har genomfört intervjuerna med diktafon för att få en personlig kontakt med 
intervjupersonen (Jacobsen, 2002), och för att vara säker på att vi inte missar något då vi har 
möjligheten att lyssna på intervjun i efterhand. Forskaren kan då också koncentrera sig helt 
och hållet på intervjun (Kvale, 1997). Under intervjun har vi försökt att ställa följdfrågor för 
att få ett utförligare svar på problemen.  
 

3.5 Urvalsprocessen 
 

3.5.1 Val av bostadsrättsföreningar 
  
Vi har valt att använda oss av ett kooperativt förvaltningsföretag för att de har ett stort 
innehav av bostadsrättsföreningar i Halland. Företagets fastighetsbestånd består av både nya 
och gamla bostadsrättsföreningar vilket gör att konstruktion och tekniska installationer skiljer 
sig markant. Detta leder till att spridningen på energiförbrukningen är stor. 
 
Efter en diskussion kom vi fram till att 25 bostadsrättsföreningar var lämpligt att studera för 
att få en tillräcklig bredd på den data vi senare analyserade. Efter att vi studerat föreningarna 
valde vi att jämföra sex av de 25 ursprungliga. För att undersökningen skulle bli så rättvis som 
möjligt valde vi att undersöka tre föreningar med högst respektive lägst energiförbrukning.  
 

3.5.2 Val av intervjuperson 
 
Valet av våra intervjupersoner på bostadsrättsföreningarna har följt informationskriteriet som 
beskrivs av Jacobsen (2002). Vilket innebär att vi har valt den uppgiftslämnare som besitter 
mest kunskap inom ämnet och kan bidra med trovärdig och relevant information. Även när 
intervjuer har gjorts för att få fram vilka faktorer som vi skulle undersöka, har vi följt detta 
kriterium. 
 
För att säkerställa att vi har fått tillräcklig information har vi intervjuat ett flertal sakkunniga 
personer på ämnet och även ställt följdfrågor på våra fasta frågor. 
 
Vi har valt att endast intervjua ordförande på bostadsrättsföreningen eller sakkunniga personer 
på ämnet. Ordförandens kunskap kan dock skifta en aning beroende på hur intresset av ämnet 
är. 
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3.6 Kvalitet 
 
Vid en kvalitativ studie som vi valt att använda som metodiskt angreppssätt, är det viktigt att 
hålla sig kritiskt till kvaliteten av den insamlade informationen. För att på lättast sätt ta reda 
på om kvaliteten är uppfylld kan tre frågor ställas, Kan vi lita på den insamlade 
informationen, är det rimligt? Har vi lyckats fånga upp det vi vill, är det trovärdigt? Vad kan 
vi föra över till andra sammanhang, är den generaliserbar? (Jacobsen, 2002). 
 

3.6.1 Rimlighet 
 
De intervjupersoner som vi varit i kontakt med har haft en mycket god kompetens inom det 
område vi undersökt. Detta för att frågorna som vi ställt har varit riktade till 
intervjupersonernas tekniska kunskap och bakgrund. 
 

3.6.2 Trovärdighet 
 
Om två eller flera lika undersökningar görs och resultatet av undersökningarna resulterar i 
samma svar är trovärdigheten hög. Det är viktigt att uppgiftslämnarna känner engagemang 
och är positivt inställda till intervjun. Då detta kan avgöra hur tillförlitlig informationen som 
uppgiftslämnaren avger är. Den uppfattningen har vi känt från samtliga intervjupersoner som 
har medverkat i uppsatsen. 
 
Då information har samlats in från ordföranden i bostadsrättsföreningar, energiansvariga samt 
kompletterade material från konstruktionsritningar så vi anser att detta höjer trovärdigheten i 
vår uppsats. 
 

3.6.3 Generaliserbarhet 
 
Med denna typ av undersökning går det inte att generalisera, i så fall krävs större urval 
(Jacobsen, 2002). Vi kan däremot se ett samband eftersom vår insamlade information utgår 
ifrån olika slags fastigheter. Vi vill skapa större insikt och klarhet i fenomenet snarare än att 
försöka generalisera. 
 

3.7 Källkritik 
 
Vid begynnelsen av vår studie när vi försökte sätta oss in i den befintliga forskningen, insåg vi 
att det fanns relativt lite aktuell och neutral litteratur om ämnet. Detta är anledningen till att vi 
har använt oss mycket av artiklar, publikationer och intervjuer för att samla in den teoretiska 
referensramen till vår uppsats. Energimyndigheten har används mycket i vår teori som källa, 
på grund av att vi anser att det är en viktig källa för vår uppsats då en stor mängd neutral 
information publiceras där. 
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4 Empiri 
 
 
Nedan följer en sammanställning av de intervjuer som genomförts. Empirin börjar med att 
varje bostadsrättsförening och intervjuperson presenteras lite kort. Sedan följer en 
beskrivning av varje förenings direkta och indirekta påverkande faktorer. 
  
 

4.1 Presentation av bostadsrättsföreningarna 
 
Alpha 
Bostadsrättsföreningen Alpha byggdes år 1984 och är beläget mellan Halmstad och 
Falkenberg. Föreningen har en tillförd energieffekt på 74.2 kWh/m² (BRA) till en 
bergvärmepump.  
 
Vi har intervjuat ordförande i bostadsrättsföreningen samt den energi- och driftansvarige för 
fastigheten. Ordförande har varken akademisk eller teknisk bakgrund men har kompletterat 
sin kunskap genom att ha läst kvällskurser för att bli en bättre ordförande. 
 
Beta 
Beta är beläget i Varberg och fastigheten byggdes år 1953. Bostadsrättsföreningen Beta 
förbrukar endast 56.5 kWh/m² (BRA) energi vilket är lägst av alla 25 urvalsobjekt (se bilaga 
2). Ordföranden i föreningen är pensionär och har ingen teknisk bakgrund. Dock så har 
ordföranden en ekonomutbildning och han sitter även med i ett flertal styrelser i olika företag. 
 
I bostadsrättsföreningen Beta har vi valt att intervjua fastighetsförvaltaren som har varit 
ansvarig för fastigheten i ca 3 år tillbaka.  
 
Gamma 
Bostadsrättsföreningen Gamma byggdes år 1972 och är beläget i Falkenberg. 
Föreningen har en förbrukning på 167,4 kWh/m² (BRA) vilket är den högsta 
energiförbrukningen av alla urvalsobjekt (se bilaga 2). 
 
Intervju har gjorts av föreningens fastighetsförvaltare som har många års erfarenhet av 
fastigheten. 
 
Delta 
Föreningen Delta ligger en bit utanför Halmstad och byggdes år 1990. 
Bostadsrättsföreningens har en energiförbrukning på 159,8 kWh/m² (BRA). 
 
Den personen som vi har intervjuat är ordförande i föreningen Delta och har en 
ekonomutbildning som bakgrund. Kompletterande intervju har även gjorts med fastighetens 
drifttekniker för att få så uttömmande svar som möjligt.  
 
Epsilon 
Bostadsrättsföreningen Epsilon ligger i Halmstad och byggdes år 1958. Föreningens 
energiförbrukning uppgår till 138,4 kWh/m² (BRA).  
 



 24 

Den första intervjupersonen på Epsilon arbetar som energi- och driftansvarig, hans 
arbetsuppgifter är i huvudsak att ta hand om fastighetens tekniska system (värme- och 
ventilationssystem). Vidare har vi kompletterat med att intervjua ordförande i 
bostadsrättsföreningen. Ordförande i föreningen har ingen akademisk utbildning eller teknisk 
bakgrund inom fastighetsbranschen. 
 
Zeta 
Den första inflyttningen i bostadsrättsföreningen Zeta gjordes i juli år 1990. Föreningen är 
belägen i centrala Halmstad. Zeta har en låg energiförbrukning som ligger på endast 86,4 
kWh/m² (BRA). 
 
Ordföranden i bostadsrättsföreningen Zeta har intervjuats för att få fram information om 
föreningens struktur och organisation. Intervjupersonen har dock ingen teknisk bakgrund. För 
att få reda på tekniska installationer som förekommer i fastigheten har intervju gjorts med en 
drifttekniker på Zetas förvaltningsbolag. 
 
Samtliga intervjuer har kompletterats genom studier av konstruktionsritningar av 
föreningarnas fastigheter. Vi har valt att inte särskilja informationen och den insamlade datan 
från intervjupersonerna och ritningarna utan ser allt som en helhet. 
     

4.2 Presentation av den empiriska undersökningen 
 

4.2.1 Bostadsrättsföreningens struktur  
 
Alpha  
Föreningen Alpha har en yta på 2 087 m² som är fördelat på 28 lägenheter. Lägenheterna är 
uppdelade i tre huskroppar och fyra villor. Huskropparna består av två våningar och har åtta 
lägenheter i vartdera hus. Boendesammansättningen i Alpha består till stor del av äldre 
personer. 
 
Beta  
Föreningen består av 23 lägenheter med en sammanlagd totalyta på 3 202 m². Fastigheten är i 
en enhet med fyra våningar, varav nedersta planen består av affärslokaler. Betas 
boendesammansättning har en snittålder som ligger på ca 55-60 år, nästan inga ungdomar 
eller barnfamiljer bor i Beta. 
 
Gamma 
Gamma är den största bostadsrättsföreningen i halland och har en totalyta på 19 538 m² 
fördelat på 300 lägenheter. Föreningen utgörs av 15 huskroppar, och varje huskropp har tre 
våningar. Föreningen har en mycket hög medelålder av de boende. 
 
Delta 
Delta har en totalyta på 2 728 m² som består av 40 lägenheter och är uppdelade i fyra 
huskroppar, huskropparna har två våningar vardera. Boendesammansättningen i föreningen är 
skiftande, allt från gammal till ung. 
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Epsilon 
Fastigheten har en totalyta på 7 765 m² med 96 lägenheter. Fastigheten har tre våningar samt 
källare och är uppdelad i två huskroppar. Åldersfördelningen i föreningen är många äldre 
personer (pensionärer) och väldigt få barnfamiljer.  
 
Zeta 
Zeta består av 49 lägenheter med öppna planlösningar som är uppdelade på fem våningar, 
varav den minsta lägenheten är på 59 m² och den största lägenheten är på 108 m². Den totala 
arean av fastigheten är 3 751 m². Fastigheten är hopbyggd med två andra fastigheter. I Zeta 
bor det mest pensionärer (ca 60 %) och följaktligen mindre ungdomar och barnfamiljer.  
 

4.2.2 Organisation och Information 
 
Alpha 
Bostadsrättsföreningen har beslutat att innetemperaturen skall vara 18˚C på natten och 21˚C 
på dagen, en undersökning på Chalmers Tekniska högskola låg till grund för beslutet.  
 
Föreningen Alfa har en preliminär avgift varje månad. Visar det sig sedan i slutet av året att 
de boende i lägenheterna har förbrukat mer eller mindre energi än vad som är betalt för, får de 
boende tillbaka eller betala mer beroende på hur mycket energi de har förbrukat. 
 
Beta 
Betas innetemperatur ligger på 21,5-22 ˚C, temperaturen bestäms genom en utegivare 
(termostat) som känner av förändringar i klimatet och reglerar temperaturen därefter. 
Föreningen gav ut information till de boende om hur de kunde sänka sin energiförbrukning i 
samband med att föreningen konverterade till fjärrvärme år 2003. Någon övrig energikonsult 
än föreningens egna förvaltare har inte använts för att sänka sin energiförbrukning i 
bostadsrättsföreningen.  
 
Gamma 
Innetemperaturen i Gamma bestäms av de boende själva, det finns ingen termostat som sätter 
någon övre gräns (t.ex. 21˚C). Innetemperaturen kan alltså vara 23˚C eller ännu högre om så 
behagas. Någon information ges inte ut till de boende om hur de kan minska sin 
energiförbrukning. 
 
Delta 
Innetemperaturen i föreningen regleras med pannregulator i panncentralen, graderna varierar 
mellan 18 och 22 grader. Tekniska installationer sköts av föreningens energiansvarig, för 
övrigt har ingen konsult anlitats för att sänka energiförbrukningen i bostadsrättsföreningen. 
Delta lämnar ut broschyrer till de boende om hur de kan minska sin energiförbrukning. 
 
Epsilon 
Föreningen har inget uttalat mål angående innetemperaturen men den genomsnittliga 
temperaturen i lägenheterna ligger på 23 Cْ. Om temperaturen sänkts förekommer klagomål 
från de boende i bostadsrättsföreningen. Styrelsen i föreningen lämnar inte ut någon 
information till bostadsrättsinnehavarna om hur de kan sänka energiförbrukningen, däremot 
har bostadsrättsföreningen på senare år lämnat en broschyr om hur energin förbrukas i 
fastigheten vid överlåtelse av bostadsrätten.  
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Zeta 
Innetemperaturen i föreningen bestäms genom en förbestämd inställning på styr – och 
reglersystemet. Målet i Zeta är att hålla en innetemperatur på 21 ˚C dagtid och 18 ˚C nattetid. 
Ingen information lämnas ut till de boende om hur de kan sänka sin egen energiförbrukning. 
De konsulter som används i föreningen är endast driftteknikern i förvaltningsföretaget. 
 

4.2.3 Uppvärmningssystem 
 
Alpha 
Alpha använder sig av bergvärme för uppvärmning av sin fastighet. Bergvärmepumpen tar 
upp värme från grundvatten nere i marken genom ett borrat hål nära fastigheten. 
Bostadsrättsföreningen använder sig även av även en elpanna som reservsystem till 
bergvärmepumpen på grund av att bergvärmepumpen inte kan försörja hela energibehovet till 
fastigheten. Service och underhåll på värmeanläggningen utförs med jämna mellanrum. 
Föreningen läser av sin elmätare varje månad med hjälp av en konsult. 
 
Beta 
Beta konverterade år 2004 från en el- och oljepanna till en mer modernare 
fjärrvärmeanläggning. Innan konverteringen använde Beta sig av antingen el eller olja 
beroende på vilket alternativ som var mest fördelaktigast för tillfället. Var oljepriset billigast 
så användes olja för uppvärmning och tvärtom. Förvaltaren i föreningen har sett stora 
förändringar i energiförbrukningen efter bytet. Ytterligare en energieffektivisering gjordes då 
föreningen numera reglerar radiatorerna centralt. Denna effektivisering gjorde att inga 
radiatorer drog för mycket energi i onödan. Beta anses ha ett mindre uppvärmningsbehov än 
de övriga undersökta bostadsrättsföreningarna, på grund av att föreningen kan ta vara på den 
spillvärme som affärslokalerna på underplan lämnar ifrån sig. Kontinuerlig service och 
underhåll görs på fjärrvärmeanläggningen. 
 
Gamma 
Gamma använder sig av direktverkande el. Föreningen har stora elpannor som laddas på 
natten för att få en billigare eltaxa. Bostadsrättsföreningen läser av sin elmätare varje månad, 
fastigheten har en elmätare och läser därmed inte av förbrukningen för varje lägenhet. Gamma 
har efterhand börjat byta ut el-radiatorerna mot olje-radiatorer, ca: 70 % är bytta vid 
intervjutillfället.   
 
Delta 
Delta konverterade år 1997 från en elpanna till det mer miljövänliga alternativet gas. 
Bostadsrättsföreningen har dock ingen kontinuerlig service eller underhåll på de tekniska 
installationerna i uppvärmningssystemet. Föreningen läser av mätare på 
uppvärmningssystemet varje månad. 
 
Epsilon 
Fastigheterna i föreningen har sedan många år tillbaka värmts upp med fjärrvärme som sköts 
genom kontinuerlig service och underhåll av den driftansvarige i föreningen. Fjärrvärmen 
levereras från den lokala distributören. Föreningen läser av mätare på uppvärmningssystemet 
varje månad. 
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Zeta 
Zeta använder sig av fjärrvärme för uppvärmning av fastigheten. Även Zeta får sin energi 
levererad från den lokala distributören. Föreningen läser av mätare på uppvärmningssystemet 
varje månad. 
 

4.2.4 Ventilationssystem 
 
Alpha 
Som ventilationssystem använder sig Alpha av ett mekaniskt frånluftssystem. Ingen 
kontinuerlig service eller underhåll görs på ventilationsanläggningen. Det har inte gjorts några 
konverteringar i föreningen sedan fastigheten byggdes år 1984. 
 
Beta 
Beta använder sig av frånluftsventilation på grund av att detta var ett vanligt alternativ när 
fastigheten byggdes. Kontinuerlig service och underhåll görs på ventilationsanläggningen. 
 
Gamma 
Bostadsrättsföreningen Gamma har ett självdragssystem med frånluftsfläktar på taket som 
ventilationssystem. Kontinuerlig service och underhåll görs enligt standardregler för 
ventilationskontroller, men ingen extra service görs utöver det. 
 
Delta 
I Deltas fastighet finns ett mekaniskt frånluftssystem installerat. Även hos Delta görs service 
och underhåll enligt standardregler. 
 
Epsilon 
Epsilon använder sig av ett äldre självdragsystem som har kontinuerlig service. Främsta 
anledningen till att självdragsystem används i fastigheten är att huset är byggt i slutet av 1950-
talet då det inte fanns lika många alternativ som det finns idag. 
 
Zeta 
Zeta använder sig av ett från- och tilluftsventilationssystem med återvinning (FTX). I 
ventilationssystemet sitter en platt värmeväxlare. Anledningen till att ett FTX-system används 
är på grund av de högre krav som kommer att ställas på fastigheter i framtiden. Kontinuerlig 
service och underhåll är ett måste för att systemet skall fungera felfritt. 
 

4.2.5 Klimatskärm 
 
Alpha 
Fönstren som används i föreningens fastigheter är 3-glasfönster. Alphas fasad består av ett 
betongbjälklag som är ett isolerande material, men har ingen isolering utöver det. 
Vindsbjälklagets uppbyggnad är betong och mineralull. 
 
Beta 
Byggnaden är uppbyggd enligt ett traditionellt 1950-tals flerbostadshus. Betas fasad består av 
ett betongbjälklag med puts på utsidan. Betongen är ett isolerande material i sig, men 
fastigheten har ingen isolering utöver det. Vindsbjälklagets utgörs av en armerad betongplatta 
med ett isolerskikt av kutterspån samt ett lager med koksaska. Fönstren bytes ut till 3-glas år 
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1987 och täcker ca: 15 % av fastighetens fasad. Fastigheten har ingen naturlig 
energiförbättring. 
 
Gamma 
Gammas fasad utgörs av betong och har ingen ytterliggaren isolering i fastigheten. 
Vindsbjälklagen är uppbyggda av armerad betong samt två lager mineralullsfilt och ett lager 
mineralullsmatta. Gavlarna är renoverade och är nu inklädda i mexisten. Ingen 
tilläggsisolering har gjorts på vare sig yttervägg eller vind. Fönstren är bytta i mitten av 1990-
talet till dubbla isolerglas samt 3-glasfönster. Ca: 20 % av fasaden är täckt av fönster.   
 
Delta 
Föreningens fastighet har god isolering med 120 mm gullfiber samt en isolerskiva utanför de 
bärande stommarna som motverkar köldbryggor. Vindsbjälkslaget består av 280 mm lösull 
vilket håller bra standard. Delta har inte gjort någon tilläggsisolering på sina fyra fastigheter 
eftersom fastigheterna redan har relativt god isolering  
 
Delta har genomfört en energieffektivisering i de fyra fastigheterna när de gamla fönstren i 
fastigheten bytes ut mot nya 3-glas fönster. 
 
Epsilon 
Bostadsrättsföreningen har överlag dålig isolering på fasaden, den är uppbyggd av tegel samt 
50 mm mineralull. Dock har kortsidorna på fasaden tilläggsisolerats. Även vindsbjälklaget har 
tilläggsisolerats i samband med att taket renoverades.  
 
Epsilon har bytt ut äldre fönster mot energifönster (3-glas), men på balkongerna som finns på 
ett flertal lägenheter har inte fönstren byts ut. Ca 40 % av fasadytan på byggnaden täcks av 
fönster. Bostadsrättsföreningen har ingen naturlig minskning av energiförbrukningen så som 
solinstrålning eller dylikt.  
 
Zeta  
Zeta är den senast byggda fastigheten av de föreningar vi valt att undersöka. Föreningen har 
en modernare byggnadskonstruktion med både tegel och isolering. Bjälklagsisolering är 260 
mm tjockt och fasaden är isolerad med 170 mm mineralull. Någon tilläggsisolering har inte 
gjorts då isoleringen från början har varit bra.  
 
Zeta har satt in 3-glas fönster i sin fastighet. Bostadsrättsföreningen ligger geografiskt öppet 
och får därmed minskad energiförbrukningen något på ett ”naturligt” sätt genom 
morgonsolen.  
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5 Analys 
 
 
I analysen följer en sammanställning av alla intervjuer där den empiriska undersökningen 
kopplas samman med den teoretiska referensramen. Likheter och skillnader mellan de olika 
bostadsrättsföreningarna tas upp.  
 
 

5.1 Påverkande faktorer 
 
En illustration av de faktorer som vi anser påverka energiförbrukningen i 
bostadsrättsföreningar (Figur 7). 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Modell över påverkande faktorer 
 
I kommande avsnitt kommer vi mer ingående gå igenom dess påverkan på 
energiförbrukningen. 
 

5.1.1 Struktur 
 
Det som karaktäriserar låga energiförbrukningar i empirin är att totalytan på fastigheterna är 
mellan 2 087 m² och 3 751 m². Däremot är det en varierande totalyta på föreningarna med 
höga energiförbrukningar Gamma, Delta och Epsilon. Delta skiljer sig lite från de två övriga i 
och med att Delta endast har en totalyta på 2 728 m² och relativt hög energiförbrukning. Delta 
skulle därmed ha passat in bättre bland bostadsrättsföreningar med låg energiförbrukning, om 
det endast var totalytan som påverkade hur mycket energi som förbrukas per kvadratmeter. 
Även när det gäller antal lägenheter i fastigheterna så karaktäriseras de låga energiförbrukarna 
Alpha och Beta genom att föreningarna har färre antal lägenheter än Gamma och Epsilon. 
Antal lägenheter i Zeta och Delta är förhållandevis lika. Vi ser därmed utifrån detta material 
ett samband mellan totalyta, antal lägenheter och låg respektive hög energiförbrukning i 
föreningarna. 
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Vad som har varit gemensamt för samtliga undersökta bostadsrättsföreningar är att 
boendesammansättningen har varit likartad. I samtliga föreningar har de boendes majoritet 
utgjorts av pensionärer och förhållandevis mindre barnfamiljer och ungdomar. Vi kan därmed 
inte se något samband i våra empiriska undersökningar mellan boendesammansättning och 
höga respektive låga energiförbrukningar som det antyddes i den teoretiska referensramen. 
 
De observationer vi har gjort är att de fastigheter som är hopbyggda med andra fastigheter 
ofta har en lägre energiförbrukning än de fastigheter som är friliggande. Detta gäller främst 
Beta och Zeta som båda kan ta tillvara på den spillvärma som fastigheten intill lämnar ifrån 
sig. Tendensen kan även ses i de föreningar som har hög energiförbrukning då både Gamma 
och Delta är friliggande. Empirin stämmer då överrens med teorin att fastigheter som är 
hopbyggda med varandra kan ta tillvara på respektive fastighets spillvärme. En annan faktor 
som vi inledningsvis kunde tänka oss påverka energiförbrukningen var antal våningar som 
fastigheten har, dock har det visats sig i vår studie att det inte finns någon koppling mellan de 
undersöka föreningarna och antal våningar i fastigheten. 
 

5.1.2 Organisation och information 
 
Vad vi har kunnat uttyda ur det empiriska materialet är att innetemperaturen är en av de 
faktorerna som påverkar energiförbrukningen. I de bostadsrättsföreningar där det finns en 
bestämd inomhustemperatur är energiförbrukningen lägre än i de föreningar som inte har ett 
utsatt mål angående innetemperaturen. Detta faktum stämmer överrens med vad som sagts i 
teorin. Varje grads temperaturhöjning motsvarar ca fem till åtta procent ökad 
energianvändning för uppvärmning enligt M. Frisk (personlig kommunikation, 9 februari, 
2007) och Ekelin et al, (2006). Alpha, Beta och Zeta som har låg energiförbrukning reglerar 
sina innetemperaturer med hjälp av ett styr och reglersystem. Genom användandet av ett 
sådant system kan enligt Lagerström (2003) energiförbrukningen sänkas. Vi kan också se en 
viss tendens att det är de äldre bostadsrättsföreningarna som har en inomhustemperatur som 
överstiger normaltemperaturen 21°C. Detta kan som det antyddes i teorin bero på att dessa 
föreningar ofta har en god ekonomi och har råd med att ha det varmare i lägenheterna utan att 
avgiften behöver höjas för de boende. 
 
Det vi observerat i flertalet av de undersökta bostadsrättsföreningarna är att ingen 
regelbunden information delas ut till föreningarnas boende, om hur de kan sänka sin 
energiförbrukning. Enligt undersökningen ”Nils Holgersson” (2006) är detta ett sätt att få 
boende att bli medvetna om kostnaderna och att bidra till att spara energi. Alpha är den enda 
bostadsrättsföreningen i undersökningen som underrättar sina medlemmar om hur mycket 
energi varje hushåll konsumerar. Alpha synliggör kostnaderna för energin på de boendes 
årsavgift. 
 
Genomgående i den empiriska undersökningen så är det ingen av bostadsrättsföreningarna 
som använder sig av någon extern konsult för att sänka sin energiförbrukning.  
 

5.1.3 Uppvärmningssystem 
 
Gemensamt för de föreningarna med låg energiförbrukning är att samtliga använder sig av 
modernare uppvärmningssystem. Beta och Zeta värmer upp sina fastigheter med fjärrvärme 



 31 

och Alpha med bergvärme. Bland de föreningar som har en hög energiförbrukningar använder 
sig även Epsilon av fjärrvärme, medans Gamma har direktverkande el och Delta använder 
gas.   
 
Det empiriska sambanden vi har sett kan också med teoretiskt resonemang förtydligas. Enligt 
Energimyndigheten (2006) är fjärrvärme mer energieffektivt i jämförelse med direktverkande 
el för att fjärrvärmesystemet har en mycket högre verkningsgrad när det gäller återvinning på 
elförbrukningen. Empirin stämmer även överens med den teori som beskrivs av Ekelin et al. 
(2006) att bergvärmepump kan ge stor energibesparing. Priserna på naturgas har enligt 
Energimyndigheten (2007) fördubblats från år 2000 till år 2006, detta har varit en klar nackdel 
för Delta som år 1997 konverterade till gas. 
 
En tydlig tendens vi har sett i den empiriska studien är att kontinuerlig service och underhåll 
av uppvärmningssystemen utförs på alla bostadsrättsföreningar med låg energiförbrukning. 
Som nämnts i den teoretiska referensramen av Krögerström (2001) är ofta direktverkande el-
radiatorers termostater gamla och ger stora svängningar i temperaturen. Detta har märkts av i 
Gamma där radiatorerna nu successivt byts ut.  
 

5.1.4 Ventilation 
 
Ventilationssystemen som främst används hos de bostadsrättsföreningarna med hög 
energiförbrukning är självdragssystem. Att självdragssystem bidrar till en hög 
energiförbrukning stöds genom Ekelin et al. (2006) teori, i ett hus med självdragssystem 
används ingen energi för att driva fläktar men en hel del värme ventileras ut. Vi har svårt att 
se några klara samband hos föreningarna med låg energiförbrukning. Då Alpha använder sig 
av ett mekaniskt frånluftsystem, Beta ett frånluftsystem och Zeta använder ett från – och 
tillluftssystem med återvinning. Det sambandet vi kan se är dock att användandet av ett 
modernare ventilationssystem har påverkan på energiförbrukningen. Denna empiri stämmer 
också med teorin då en frånluftsfläkt kräver mycket lite elbehov. Även FTX-systemets 
energibesparing stöds i teorin, då en energibesparing på 50-60 % kan uppnås. 
 
När det gäller service och underhåll av systemen genomförs detta på de flesta undersökta 
bostadsrättsföreningarna. Service och underhåll görs för att systemen skall fungera på ett så 
funktionsenligt sätt som möjligt. Enligt Ekelin et al. (2006) skall driften anpassas efter bland 
annat utetemperaturen och på så sätt få lägre kostnader både genom minskad elanvändning 
och minskad värmeförlust. 
 

5.1.5 Klimatskärm 
 
Genomgående har bostadsrättsföreningarna med låg energiförbrukning god isolering i 
ytterväggar. Betong är den vanligaste typen av fasadmaterial bland de undersökta 
bostadsrättsföreningarna. Vad som har varit centralt för samtliga bostadsrättföreningar som vi 
har undersökt är att fastigheterna är byggda på det traditionella sätt som gällde när just den 
specifika fastigheten byggdes, vad gäller val av isolering, fasadmaterial mm enligt Björk, 
Kallstenius & Reppen (1984).  
 
En intressant reflektion vi iakttagit i de undersökta bostadsrättsföreningarna är att det 
genomgående inte gjorts någon tilläggsisolering i vare sig ytterväggar eller tak. Detta trots att 
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tilläggsisolering i vindsutrymmet är en relativt enkel åtgärd för att sänka energiförlusten 
(Energikontoret, 2004). Undantaget från den empiriska undersökningen är Epsilon som har 
tilläggsisolerat kortsidor och tak eftersom fastigheten byggdes redan år 1958. 
 
När det gäller val av fönster i den empiriska undersökningen så har samtliga föreningar bytt ut 
sina gamla fönster mot 3-glasfönster. Gamma använder sig även av 2-dubbelglas 
energifönster. Därmed kan vi se sambandet att bostadsrättföreningarna ser en möjlighet att 
spara energi genom att byta ut gamla fönster mot nya 3-glasfönster med lägre U-värde. Detta 
stämmer även överrens med teorin. Ett fönster med lågt U-värde gör att temperaturen på 
innersta glaset ökar, vilket i sin tur leder till att innerklimatet blir behagligare (Krögerström, 
2001). 
 
Av de undersökta föreningarna i studien är det endast Zeta som anser sig få en minskad 
energiförbrukning på ett naturligt sätt genom t.ex. solinstrålning mot fastigheten. Därutav kan 
vi inte se solinstrålning som en faktor som påverkar energiförbrukningen även om Zeta har en 
låg förbrukning jämfört med andra undersökta bostadsrättsföreningar. 
 

5.2 Faktorernas samverkan 
 
Vi har nu fått fram de faktorer som påverkar energiförbrukningen i bostadsrättsföreningar. 
Vad som dock kan antydas är att det ofta är en kombination av de påverkande faktorerna som 
ger det bästa resultatet för bostadsrättsföreningen. Förbättras en av faktorerna kan detta leda 
till att en eller flera andra faktorer påverkas. Vilket passivhusen som beskrivs i den teoretiska 
referensramen är ett bra exempel på. 
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6 Slutsats 
 
 
Detta kapitel är en sammanfattning av resultatet där de största påverkade faktorerna tas upp. 
En slutdiskussion förs inom ämnet. Vi ger även förslag på fortsatt forskning, vilket kan vara 
intressant för vidare undersökningar. 
 
 

6.1 Slutdiskussion 
 
Efter att ha analyserat vår empiriska studie och teori har vi kommit fram till ett flertal 
slutsatser som besvarar problemformuleringen. Vilka är då de slutsatserna och hur kan 
energiförbrukningen förbättras? Uppsatsen belyser ett flertal faktorer som är förutsättningar 
för att energiförbrukningen varierar, vilket besvarar vår problemformulering. 
 
”Vilka är de avgörande faktorerna som gör att energiförbrukningen i bostadsrättsföreningar 
varierar?” 

 
Det vi har funnit efter att ha analyserat våra fallföreningar är en kombination av bidragande 
och påverkande faktorer som i slutändan kan leda till en avsevärt förbättrad 
energiförbrukning. Dock kan vi se att vissa faktorer är mycket mer bidragande jämfört med 
andra. Under processens gång har vi funnit ett flertal direkta samt indirekta påverkansfaktorer 
som är betydande för energiförbrukningen, men på olika sätt. 
 
• De direkta faktorerna  
 
Den gemensamma nämnaren är att de föreningarna med goda direkta komponenter är att de 
har en resultatmässigt lägre energiförbrukning. De föreningar som använder sig av 
uppvärmningssystemen bergvärme och fjärrvärme har en lägre genomsnittlig 
energiförbrukning än föreningarna som värmer upp med gas eller direktverkande el. När det 
gäller ventilationssystem ser vi ett samband, då självdragsystem främst används i 
föreningarna med hög energiförbrukning jämfört med de föreningar som har ett modernare 
system. Klimatskärm har visat sig vara lönsamt att investera i. Dåliga fönster orsakar stor 
energiförlust vilket bevisas då samtliga bostadsrättsföreningar har bytt till energieffektivare 
fönster. Bra isolering i ytterväggarna är synonymt för bostadsrättsföreningar med god 
energiförbrukning. 
 
• De indirekta faktorerna 
 
Dessa faktorer är relativt enkla för bostadsrättsföreningarna att reglera, genom att t.ex. skicka 
ut information till hushållen om hur de själva kan sänka sin energiförbrukning eller sätta upp 
ett mål för innetemperaturen i föreningen. Den största indirekta faktorn för 
bostadsrättsföreningarna är att ha ett uppsatt mål för innetemperaturen. Föreningarna med ett 
sådant mål har en lägre energiförbrukning än föreningarna som låter de boende styra och 
ställa själva. Vid nybyggnationer av fastigheter bör man tänka på strukturen på byggnaden. 
Det har visat sig att hopbyggda fastigheter har lägre energiförbrukning då dessa kan ta till 
vara på spillvärme från varandra. Detta har vi kunnat urskilja då två av föreningarna med låg 
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energiförbrukning har varit hopbyggda. En mindre totalyta och färre antal lägenheter kan i 
viss mån ge lägre energiförbrukning. 
 
Faktorer vi inte såg något samband mellan var boendesammansättning, då föreningar med 
både hög och låg energiförbrukning har samma åldersfördelning. Antal våningar på 
fastigheten visade sig inte heller ha någon inverkan på energiförbrukningen.  
 
De direkta och indirekta faktorerna tillsammans med att intresset för miljöfrågor ständigt ökar 
i omvärlden, gör det befogat för bostadsrättsföreningarna att tänka ur ett mer energisparande 
perspektiv. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de faktorer som påverkar 
energiförbrukningen mest är uppvärmningssystem, ventilationssystem, fönster samt 
inomhustemperatur. Uppfyller bostadsrättsföreningarna dessa standarder finns en god 
förutsättning till en låg energiförbrukning. 
 
Vad som bör nämnas är att ett byte av direkta faktorer kräver en större investeringskostnad. 
Byggföretag tänker ofta kortsiktigt och flerbostadshus byggs dagligen med sämre isolerande 
material och ventilationssystem utan värmeåtervinning.  Därmed tas inte någon hänsyn till 
miljön. Dock behöver det inte vara ekonomiskt ofördelaktigt att bygga energieffektivt i ett 
längre tidsperspektiv, och byggs det energieffektivt bidrar detta samtidigt till en bättre miljö. 
 

6.2 Implikationer 
 
Med uppsatsen förklarar vi de faktorer som påverkar energiförbrukningen i en 
bostadsrättsförening. Detta för att föreningen ska få en uppfattning hur de ska gå till väga för 
att sänka sin energiförbrukning. Materialet kan även användas av styrelser i 
bostadsrättsföreningar för att bli mer miljövänliga, samt att de boende i föreningen får större 
information hur de som individer kan hjälpa till att sänka sin energianvändning.  
 

6.3 Fortsatt forskning 
 
Något som skulle vara en intressant uppföljning till vår forskning är att utreda vilka 
investeringskostnader som skulle tillkomma vid ett eventuellt byte av en fastighets 
beståndsdel.  Samt möjligheterna att tillföra naturlig minskning av energiförbrukningen så 
som solinstrålning eller dylikt.  
  
Det skulle även vara intressant att räkna ut med hjälp av nyckeltal hur mycket energi som 
sparas i kronor och ören av ett byte. På så vis går det räkna ut hur lång tid det skulle ta innan 
utbytet av t.ex. oljepanna till bergvärme lönar sig och om det över huvud taget är lönsamt.  
 
Ytterligare förslag till fortsatt forskning är att göra en liknande studie med inriktning mot 
hyresrätter där hushållselen ingår för att se om onödig energi går till spillo. Även att göra en 
jämförelse mot villor där hushållet har ett ännu större ansvar över sin energiförbrukning. 
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Intervjuguide (bilaga 1) 
 
 
Fastigheten 
 
När är bostadsrättsföreningen byggd? 
 
Hur stor är totalytan (BRA)? 
 
Hur många lägenheter finns det i föreningen och storlek på dessa? 
 
Hur många våningar har fastigheten? 
 
Är bostadsrättsföreningen friliggande eller hopbyggt med annat hus? 
 
 
Tekniska installationer 
 
Uppvärmning/ Ventilation 
 
Vilken sorts uppvärmning/ventilation används i föreningen?  
 
Om en konvertering har skett i föreningen vilka faktorer låg bakom bytet?  
 
Hur påverkades energiförbrukningen av bytet? 
 
Har föreningen kontinuerlig service på värme och ventilationsanläggningar? 
 
 
Klimatskärm 
 
Vilken typ av fönster används i fastigheten? 
 
Hur stor yta av fastigheten täcks av fönster? Ca i % av fasaden 
 
Vilken tjocklek är det på fastighetens isolering? 
 
Har någon tilläggsisolering gjorts i fastigheten? I så fall var och hur? Vind, ytterväggar mm 
 
Finns det omständigheter som minskar energiförbrukningen på ett "naturligt" sätt ex. 
Solinstrålning, boendesammansättning (färre barn)? 
 

Övrigt 
 
Vad har ordföranden för bakgrund? T.ex. Utbildning, arbete (teknisk) 
 
Vilken inomhustemperatur försöker föreningen hålla? 
 
Hur bestäms innetemperaturen i föreningen? 
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Ges det ut någon information till de boende om hur de kan minska sin energiförbrukning? 
T.ex. på hyresavierna eller info vid inflytning? 
 
Har föreningen genomfört någon energieffektivisering? I så fall vilka? 
 
Mäter föreningen av mätare på exempelvis, fjärrvärme, el mm varje månad? 
 
Har föreningen anlitat någon konsult för att sänka sin energiförbrukning? 
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