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Förord  

  
Uppsatsen och forskningen grundar sig på en företagsekonomisk kandidatnivå. Under 

forskningstiden har vi tagit del av olika uppfattningar och kunskap för att åstadkomma 

studien. Vi vill ge ett stort tack till våra respondenter som har tagit sig tiden för oss. Genom 

deras engagemang och även vilja att hjälpa oss har de underlättat vår forskning samt utökat 

våra kunskaper angående ämnet. Vi vill också tacka våra opponentgrupper då de genom sina 

åsikter och synpunkter har hjälpt oss att uppnå en bra uppsats. 
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Sammanfattning 

 
Bakgrund: År 1997 undertecknades Kyotoprotokollet, detta är en internationell bindande 

överkommelse med syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Sveriges mål ska uppfyllas 

genom att energianvändningen i byggnader ska minska med 20 procent till år 2020 och med 

50 procent till år 2050. Detta är i jämförelse med 1995 års nivå (Glad, 2006). För att Sverige 

ska ha möjlighet att nå dessa utsatta mål krävs att fler lågenergihus byggs (Åhman, 

Wahlström & Lundblad, 2010). Husbyggnationer är i stort fokus som en följd av ökade 

energipriser och en allt mer intensiv miljö- och klimatdebatt (Andrén & Tirén, 2010). Av 

Sveriges energianvändning går det åt cirka 40 procent till att; bygga, värma, kyla och ge 

belysning till bostäder. Vid nyproduktion finns möjligheten att bygga hus med bra teknik som 

även står sig i en okänd energisituation i framtiden. Passivhus har introducerats som en 

lösning på detta problem. Passivhusen är täta och mycket välisolerade utan några värmekällor 

så som radiatorer.  

Syftet: Vi vill beskriva vilka faktorer som påverkar valet av byggnadsstandarden, samt skapa 

oss en förståelse av hur konsumenter ser på konceptet passivhus. Vi kommer även att 

klarlägga de skillnader som finns mellan passivhus och konventionella fastigheter. Genom 

detta uppkommer vår frågeställning: " Varför uppförs  så få bostadsrätter med 

passivhusstandard i Sverige?"    

Metod: För att uppsatsen ska uppfylla sitt syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

metod som baseras på en fallstudie mellan två fastigheter. Uppsatsen baseras på öppna 

individuella intervjuer och ekonomiska underlag. Fortsättningsvis har vi valt att avgränsa oss 

genom att inrikta vår problemformulering till fastighetsmarknaden i klimatzon södra Sverige.   
 

Resultat och slutsatser: Omständigheterna som påverkar varför det inte uppförs så många 

bostadsrätter till passivhus är främst att det inte finns någon rådande efterfråga hos 

konsumenterna gällande bostadsrätter uppförda som passivhus. En annan aspekt är att 

byggbolagen har ett kortsiktigt tänkande, men det är även pengarna som styr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  
 

Background: In 1997 the Kyoto Protocol was signed, it’s an international agreement which is 

aimed to reduce greenhouse gas emissions. Sweden's goal is to reduce energy using in 

buildings with 20 percent by 2020 and 50 percent by 2050. This is a comparison with levels 

from 1995 (Glad, 2006). For Sweden to be able to reach its goals, they need to construct more 

low-energy buildings (Åhman, Wahlström & Lundblad, 2010). The construction of new 

houses is in great focus as a result of rising energy prices and an ever more intense 

environmental and climate debate (Andrén & Tirén, 2010). Of Sweden's energy consumption, 

it is about 40 percent that goes to build, heat, cool and provide lighting for their homes. In 

new construction it is possible to build houses with good technology which is also an 

unknown energy situation in the future. Passive houses have been introduced as a solution to 

this problem. Passive houses are compact and highly isolated which mean there is no heat 

sources needed. 

The objective: We want to describe the factors affecting the choices of building standard, we 

will also try to create an understanding for how consumers look at the passive house concept. 

Our essay will clarify the differences between passive and conventional properties. Our issue 

is to find out:” Why do so few built apartments with passive house standard in Sweden?" 

Method: For us to be able to achieve the purpose of this assay we have chosen to use a 

qualitative based study on a case study of two real estate companies. We decided to have open 

individual interviews and also different economic and financial models. To limit ourselves we 

have decided to focus on the essays problem, based on the property market in the region of 

southern Sweden.  

Results and conclusions: Why are we not building so many condominiums to passive houses 

today? The main affect is; construction companies have a short-term thinking, the money 

plays a big role and most of all there is no demand from the costumers regarding apartment 

being built to passive houses.  
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Terminologi 

BBR   Boverkets byggregler 

BTA   Bruttototalarea 

Brf   Bostadsrättsförening 

FEBY   Forum för energieffektiva byggnader 

FTX- system  Till- och frånluftsystem med värmeväxlare 

Konventionellt hus Hus byggt enligt rådande BBR  

kWh/m
2
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W/m
2
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1. Inledning 

________________________________________________________________  
 

I detta kapitel sker en presentation av bakgrunden till uppsatsens problemområde, som följs 

av en problemdiskussion. Denna bidrar till den problemformulering som vi avser att svara 

på. Dessutom beskrivs uppsatsens syfte, de olika centrala begreppen som råder i uppsatsen, 

samt avgränsningar som gjorts.  

________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

År 1997 signerades ett protokoll i den Japanska staden Kyoto. Syftet med protokollet var att 

göra målen i klimatkonventionen mer tydliga samt att bidra till ett bindande avtal mellan de 

undertecknade länderna (Glad, 2006). Eftersom Sverige har medlemskap i EU, är landet 

också medverkande i klimatöverenskommelsen, som bland annat innebär att 

växthusgasutsläppen ska minska. För att klara detta har medlemsländerna tagit fram nationella 

standarder gällande hur byggnader ska energideklareras (ibid.). Det har även satts politiska 

mål både internationellt och nationellt, gällande minskning av energianvändningen, som ska 

bidra till minskning av växthuseffekten (Glad, 2006). I Sverige är målet att 

energianvändningen i byggnader ska minska med 20 procent till år 2020 samt 50 procent till 

år 2050. Detta jämfört med 1995 års nivå (ibid.). För att uppnå dessa mål menar Åhman, 

Wahlström & Lundblad (2010) att byggtakten av lågenergihus måste öka. 

Av alla nybyggnationer i Sverige är det mindre än en procent byggt som lågenergihus 

(Åhman et al., 2010). Energieffektivt byggande sätts allt mer i fokus som en följd av ökande 

energipriser och en allt mer intensiv miljö- och klimatdebatt (Andrén & Tirén, 2010). 

Larmrapporter visar att den trend som fanns under 90-talet med mer energieffektiva 

byggnader är bruten. Kurvan har planats ut och under början av 2000-talet användes 

mer energi i nybyggda flerbostadshus än genomsnittet av alla flerbostadshus. Detta 

strider mot miljömålen Sverige åtagit sig och måste därför åtgärdas (Warfvinge, 2005). 

Omkring 40 procent av Sveriges energianvändning används idag till att bygga, värma, kyla 

och ge belysning till bostäder, kontor samt andra byggnader. För att Sverige ska kunna nå de 

uppsatta målen gällande miljö och klimat, måste våra hus konstrueras med en helt annan 

energiprestanda än de som byggts förr i tiden (Lindström, 2010). Vid nyproduktion finns 

möjligheten att bygga hus med bra teknik som står sig även i en okänd energisituation i 

framtiden. I redan befintliga hus är möjligheterna att minska energiförlusterna genom 

klimatskalet mycket svåra. Det kostar mycket pengar och är komplicerat, därför är det viktigt 

att tänka till vid nyproduktion (Warfvinge, 2005). 

 

På senare tid har passivhus introducerats som en lösning på detta problem. Passivhusen är täta 

och mycket välisolerade. Husen värms upp av den energi som människor och maskiner 

genererar, därmed fordrar passivhus minimal tillförsel av energi (Lindström, 2010). 

Standarden på ett passivhus är 10- 12 W, detta gäller effektbehovet för uppvärmning per 

kvadratmeter per boarea när det råder som kallast utomhus. För att klara standarden krävs det 

att klimatskalet är välisolerat och lufttätt (ibid.).       

 

Passivhustekniken kommer ursprungligen från Tyskland där också det första passivhuset 

byggdes på 1990- talet. Huset byggdes av energiforskaren Dr Wolfgang Feist, han är även en 
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av grundaren till Passivhausinstitutet. En annan pionjär inom tekniken är den svenska 

arkitekten Hans Eek. Tillsammans har de utvecklat tekniken sedan 1970-talet och tilldelades 

tillsammans Göteborgs internationella miljöpris år 2003 (www.vartgoteborg.nu). Sedan det 

första passivhuset stod klart i Tyskland har byggnationen av husen ökat i en väldig takt, då 

även här i Sverige (www.passivhuscentrum.se).   

1.2 Problemdiskussion 

Ett mycket aktuellt och för många obekant begrepp är passivhus. Passivhusen har börjat 

introducerats på bostadsmarknaden men främst som hyresrätter och bostadshus.  

Enligt statistiska centralbyrån går det att se en tydlig trend gällande stigande elpriser i 

bostadshus och bostadslägenheter (www.scb.se). Det finns hushåll som blir tvungna att se 

över sina boendeförhållanden just på grund av de höga elpriserna. Vinter efter vinter går det 

att läsa om de rekordhöga elpriserna som inte ser ut att avta. Det blir lätt ohållbart och svårt 

för familjer att hålla ett dåligt isolerat och otätt hus med uppvärmning då kostnaderna lätt 

skenar iväg. Detta leder till att det nu blir aktuellt för hyresvärdar att få ner sina 

energikostnader då medvetenheten om energiförbrukning blir allt mer omtalad men också 

självklart ifrågasatt. Finns det möjlighet att spara in på uppvärmningskostnaderna och bygga 

energismarta hus vinner både hyresvärd och hyresgäst på förhållandena.  

 

Idag byggs det främst hyresrätter men även bostadsrätter i passivhuskoncept. Husen är 

förmånliga på längre sikt och beaktansvärda då de från första dagen börjar betala tillbaka sig 

själva (www.passivhuscentrum.se). Bostadsrätt är en upplåtelseform som innebär att personen 

som nyttjar bostaden inte fysiskt äger den. Personen som nyttjar bostaden äger ekonomiska 

andelar i en bostadsrättsförening som i sin tur äger fastigheten. För att få nyttjanderätten för 

bostaden krävs ett medlemskap i bostadsrättsföreningen. Istället för att betala hyra varje 

månad till den som är ägare av hyresfasigheten betalas en avgift istället till 

bostadsrättsföreningen. Hur avgiften sedan fördelas är olika och finns reglerade i föreningens 

egna stadgar (www.sbc.se). Det första passivhuset som upplåtits som bostadsrätt och som är 

certifierat enligt FEBY uppfördes av NCC och stod klart år 2010.  

Med tanke på de låga driftkostnaderna och de förmåner som finns med tekniken, både 

ekonomiskt och vad gäller termisk komfort, borde då inte marknaden efterfråga detta i större 

utsträckning? Varför erbjuds tekniken i en så liten skala? Är konsumenten villig att betala en 

något dyrare grundinvestering eller är konsumenten för priskänslig?  

En något enklare hypotes vi ställer oss är att byggföretag beaktar situationen utifrån ett 

kortare perspektiv och gör beräkningar utifrån investeringskalkyler där det viktigaste är att 

försöka tjäna så mycket pengar som möjligt. Bostadsrätt är en boendeform där de flesta bor i 

några perioder i livet som sedan kan övergå till husköp. Idag finns bara ett par bostadsrätter 

som är certifierade, enligt FEBY. 

Faktum är att miljöfrågorna är ett mycket omtalat ämne. Det ligger i tiden att vara en 

miljösmart människa samtidigt som vi också blir allt mer medvetna om vad el och energi 

kostar våra boenden. Det blir därför ytterligare intressant och betydelsefullt ifall det går att 

upplåta allt fler boendeformer i miljön och energisparandets anda. Passivhus är ett koncept 

som infördes i Sverige år 2001. Vi är övertygade om att konceptet har kommit för att stanna.  
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1.3 Problemformuleringar 

Utifrån vår problemdiskussion har vi kommit fram till följande frågeställningar; 

Varför uppförs så få bostadsrätter med passivhusstandard i Sverige?  

För att kunna besvara denna problemformulering har vi även ställt oss dessa frågor: 

- Vad är skillnaden mellan passivhus och konventionella hus? 

- Hur priskänslig är konsumenten? 

- Har byggföretagen redan fattat sina beslut? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka ekonomiska förhållanden som påverkar valet 

av byggnadsstandarden, samt skapa en förståelse om varför det inte upplåts så många 

bostadsrätter i passivhusstandard. Vidare kommer de skillnader som finns mellan passivhus 

och konventionella hus att belysas.   

1.5 Centrala begrepp 

Passivhus enligt FEBY. 

Konventionella hus enligt BBR.  

Konsument, definieras i vår uppsats som köpare av bostadsrätt. 

1.6 Avgränsningar  

 Vi kommer i uppsatsen enbart se på den södra delen av den svenska marknaden 

gällande flerbostadshus. I södra klimatzonen ingår; Västra Götalands-, Jönköpings-, 

Kronobergs-, Kalmar-, Östergötlands-, Södermanlands-, Örebro-, Västmanlands-, 

Stockholms-, Uppsala-, Skåne-, Hallands-, Blekinge- och Gotlands län.  

 Undersökningsobjektens tidsperiod är mellan 2008-2010.  

 Vi studerar inte de boendes levnadssätt i passivhus.  
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2. Teoretisk referensram 

________________________________________________________________  
 

I detta kapitel presenterar vi den teoretiska referensramen. Kapitlet inleds med att ge större 

insikt i vad passivhuset är och innebär samt dess skillnader jämfört med ett konventionellt 

hus. Vidare behandlar vi även bostadsrätt. Slutligen beaktas den ekonomiska delen där vi 

kommer att belysa de teorier vi anser vara mest relevanta till vår undersökning.  

________________________________________________________________  

2.1 Passivhus 

2.1.1 Vad är passivhus? 

”huskonstruktion som för sin uppvärmning använder ett minimum av aktiva värmekällor. 

Värmen från lampor och maskiner samt kroppsvärme från de boende inklusive husdjur tas 

effektivt till vara. Ett passivhus är välisolerat och tätt. Solfångare täcker en stor del av 

varmvattenbehovet”(www.ne.se)  

Passivhus är ett klimatsmart hus som framför allt utmärks genom en mycket välisolerad och 

lufttät byggkonstruktion. Benämningen kan anses missvisande men passiv uppvärmning 

innebär värme som tillförs byggnaden gratis. Det vill säga passivt via solinstrålning, 

överskottsenergi från maskiner, hushållsapparater, belysning samt genom aktiviteter i 

byggnaden (Andrén & Tirén, 2010). Genom den täta konstruktionen kan värmeförlusterna 

minska radikalt och knappt någon köpt energi behöver tillföras huset. Överskottsvärmen tas 

tillvara och återvinns sedan i en värmeväxlare så att traditionell uppvärmning som radiatorer 

eller golvvärme inte ska behövas. Genom denna teknik kan energiåtgången minska med så 

mycket som 85 procent (Feist, 2005). I passivhusen finns mekanisk ventilation som noggrant 

filtrerar bort pollen, damm och annan smuts, vilket gör att husen både är och upplevs som 

renare (www.passivhuscentrum.se). Grundidén med passivhus är att förbättra den termiska 

komforten, minska energiförbrukningen och samtidigt ha ett uppvärmningssystem som är 

väldigt enkelt (Feist, 2005). 
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2.1.2  Kvalitetskrav  

Ett antal grundläggande krav ställs för att få kalla sin fastighet för passivhus 

(www.passivhuscentrum.se). En svensk definition av passivhus har på senare tid tagits fram 

av Forum för energieffektiva byggnader, FEBY, på initiativ av energimyndigheten. Förut 

användes den tyska versionen men den nya svenska tillåter att det tillförs mer energi per 

kvadratmeter, detta för att passivhusstandard ska vara möjlig i nordiskt klimat. Boende i de 

norra delarna av Sverige får använda mer energi än boende i de södra delarna, se tabell ett och 

två.  

Tabell 1. Krav på energianvändning gällande passivhus.  

Klimatzon Söder Norr 

W/m
2
/K

 
10 14 

kWh/m
2
/år

 
45 55 

 

Tabell 2. Krav på energianvändning gällande konventionella hus. 

Klimatzon Söder Mellan Norr 

Elvärme kWh/m
2
/år 55 75 95 

Annat uppvärmningssätt kWh/m
2
/år 110 130 150 

 

Reglerna ställer krav på en byggnads specifika energianvändning för bostäder och anges som 

maximalt tillåten energimängd per golvarea och år, kWh/m
2
/år. Kraven är olika beroende på i 

vilken klimatzon ett hus ska byggas (FEBY Kravspecifikation för passivhus, 2009). Passivhus 

(Bild 1, genomskärning av ett passivhus.) 
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är indelat i två klimatzoner, medans konventionella fastigheter är indelade i tre klimatzoner, 

där energianvändningen för uppvärmning och varmvattenproduktion är med i beräkningen. 

Klimatzonerna har införts eftersom samma krav på byggnadens specifika energianvändning i 

hela landet skulle skapa orimliga skillnader i kraven på att bygga i södra respektive norra 

delen av landet. 

Ett tätt och välisolerat klimatskal kräver en god ventilation för att inte luften ska bli 

hälsovådlig (Glad, 2006). En god temperatur och luftomsättning ger ett bra inomhusklimat 

och uppnås genom att lufttemperaturen är jämnt fördelad i huset och att luftväxling och 

lufthastighet är låg (Andrén & Tirén 2010). Ljudnivån i ett passivhus är mycket låg tack vare 

de tjocka väggarna och de välisolerade fönstren (www.passivhuscentrum.se). Bullernivån från 

ventilationssystemet är också låg, då den är mindre än 25 dB i sovrum. Detta i jämförelse med 

konventionellt hus som har 30 dB (www.energimyndigheten.se). Temperaturen i den mest 

använda delen av byggnaden bör inte överstiga 26 grader mer än tio procent av tiden under 

perioden april till september.   

2.2 Passivhusets olika delar  

2.2.1 Grund 

Grunden utförs på vanligt vis med exempelvis L-element, 

armering och betongplatta. Isoleringen bör vara minst 30 

centimeter tjock under bottenplattan för bästa resultat 

(www.granback.se). Anledningen till att det inte behövs lika 

mycket isolering här är för att värmeförlusterna är mindre. Det 

kan också vara nödvändigt att tilläggsisolera runt huset 

(www.passivhem.se). Betongen som används till plattan bör ha 

en låg fukthalt eftersom byggnaden inte kommer att ha något 

förlåtande värmesystem som hjälper till med uttorkningen   

(Andrén & Tirén, 2010). 

 

2.2.2 Vägg 

Väggarna i ett passivhus är mycket välisolerade 

(www.passivhuscentrum.se). För att minimera 

transmissionsförlusterna byggs väggarna med dubbelt så 

tjock isolering som svensk standard. Mellan 45- 50 

centimeter för att minimera uppvärmningskostnaden 

(www.passivhem.se). 

(Bild 2, Här visas en grund för ett 

passivhus, där den extra 

isoleringen visas.) 

(Bild 3, Här visas en vägg för ett passivhus, där även här den extra 

isoleringen syns.) 
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 (Bild 5, Bilden är tagen med en värmekamera. 

Det främre huset är ett passivhus, där syns tydligt 

att värmeförlusterna är betydligt mindre än huset i 

bakgrunden som är ett konventionellt hus.)  

.) 

(Bild 4, här syns takutsprånget 

på vänster sida.) 

Det är nödvändigt att klimatskalet är helt tätt, och därmed skyddar mot fukt och frostskador. 

För att vara helt säker på att konstruktionen verkligen är tät görs det en så kallad 

tryckprovning. Detta görs i ett visst skede i byggprocessen för att på så sätt kunna lokalisera 

eventuella otätheter och åtgärda dessa (Andrén & Tirén, 2010).  

2.2.3  Tak  

Taket består av ett tjockt isolerande skikt om 50 centimeter 

isolering. Detta för att taket är en stor del av klimatskalet och 

att mycket av värmen försvinner ut där. På ett passivhus 

fungerar även taket på sommaren som ett skydd mot solen. 

För att få taket väl anpassat för ett passivhus så finns 

noggranna uträkningar för hur långt taket ska gå ner över 

huskroppen, så kallade takutsprång. På sommaren är det 

viktigt att skydda mot solinstrålningen medans det på vintern 

finns ett behov av att ta tillvara på värmen (Andrén & Tirén, 

2010). Taket kan förses med solceller för uppvärmning av 

tappvarmvatten.  

 

2.2.4  Dörrar och fönster 

Eftersom att solljuset är en stor värmekälla i ett passivhus fyller fönstren en stor funktion. 

Tanken var från början att ha så många fönster som möjligt på husets soliga sida och färre på 

den kalla norra sidan (Andrén & Tirén, 2010). Utvecklingen av bättre och mer energieffektiva 

fönster går framåt, det tillåter passivhusen att ha mer placeringsfrihet av fönstren. Kraven på 

ljusgenomsläppligheten är också en orsak till placeringsfriheten (Andrén & Tirén, 2010).  

 

Oftast används ordentliga treglasfönster med 

välisolerad karm och två LE- skikt. LE står för 

Låg Energi och är ett tunt, osynligt skikt av 

metall, till exempel silveroxid som läggs på en 

glasruta för att förbättra glasets 

transmissionsegenskaper. Att byta ut ett av 

klarglasrutorna i ett äldre fönster mot ett LE-

skikt kan minska värmeförlusterna med hela 35 

procent (Fredlund, 1998). De största 

värmeförlusterna sker genom fönster- och 

dörrpartier. Detta beror ofta på otätheter mellan 

karm och dörr eller karm och fönster. Det kan 

även finnas otätheter i fogarna kring dörr- och fönsterpartier (Fredlund, 1998). Allt för stora 

fönster kan ge kallras och bör därför undvikas. Kallras kan ge upplevelsen av att det termiska 

klimatet försämras genom att människorna som vistas där kan uppleva drag.  



 

8 

 

 (Bild 6, på bilden syns en luftsluss, den vita 

dörren ä en innedörr och den gula är en 

ytterdörr). 

En luftsluss är en bra värmesparande åtgärd. Slussen 

fungerar så att den innedörren stängs innan 

ytterdörren öppnas och tvärtom. Detta gör att inte 

hela huset kyls ner utan bara slussen när ytterdörren 

öppnas (www.passivhem.se).  

2.2.5 Ventilation och värmesystem 

I ett passivhus är ventilationen mekanisk med ett 

integrerat värmesystem. Passivhusen har inga ventiler 

i väggarna utan all ventilation tas in via 

ventilationsanläggningen där den också filtreras. 

Filtren tar effektivt bort smuts, damm samt pollen. 

Den varma frånluften värmer den nya kalla tilluften i 

värmeväxlaren och distribuerar denna på ett sätt som 

gör att kraven uppfylls. Värmeväxlaren har cirka 85 

procent värmeåtervinning (Andrén & Tirén, 2010). Kraven som ställs på 

inomhustemperaturen måste uppfyllas, därför är värmeväxlaren utrustad med ett litet 

värmebatteri. De dagar på vintern som är extra kalla så är det möjligt att förvärma tilluften. 

Denna tillskottsvärme kommer från valfri energikälla, exempelvis direktverkande el eller 

fjärrvärme.  

2.2.6 U-värden 

”U-värde, äldre beteckning k-värde, i tekniska sammanhang detsamma som 

värmegenomgångskoefficient, uttryckt i W per m
2
K. U-värdet uttrycker förmågan att överföra 

värme från ett medium till ett annat. I en värmeväxlare önskar man överföra största möjliga 

värmeeffekt; dvs. ett högt U-värde är önskvärt. En yttervägg eller ett fönster ska isolera så 

bra som möjligt; här är då ett lågt U-värde eftertraktat” (www.ne.se) 

U- värde beskriver värmeöverföringen mellan inomhus- och utomhusluft och uttrycks i Watt 

per kvadratmeter Kelvin, W/m
2
K. Kravnivån på angivna U-värden motsvarar lägsta 

godtagbara värmeisolering och får inte överskridas. Ett lågt U-värde innebär att fönster, dörrar 

och väggar isolerar bra (Glad, 2006). U-värdet visar hur mycket värme som förloras per 

kvadratmeter vid en grads skillnad mellan inomhus- och utomhusklimat. Fönstrets U-värde 

visar hur bra glas, karm och båge isolerar. En dörrs U-värde visar isoleringen av dörr och 

karm. Grund, väggar och tak utgör själva klimatskalet. U-värdet i klimatskalet visar ett 

sammanlagt värde av värmeförlusterna genom köldbryggorna och hur bra isoleringen är. Ju 

lägre U-värde desto bättre isolering (www.energimyndigheten.se). Tabellerna nedan visar 

skillnaderna i värmeisolering mellan ett passivhus och en konventionell fastighet.   
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Tabell 3. U-värde passivhus, W/m
2
K.           Tabell 4. U-värde konventionell   

                                                    fastighet,W/m
2
K . 

 

  

 

 

När en ny byggnad uppförs finns det krav som måste vara uppfyllda. Kraven finns reglerade i 

bygglagstiftningen. Boverkets byggregler, BBR, som har en författningssamling som 

innehåller bindande föreskrifter och krav gällande byggnationen i Sverige (www.boverket.se). 

Ett konventionellt hus är ett modernt byggt hus som följer byggnormen. I Boverkets 

byggregler anges ett minimikrav på hur det ska byggas. Här regleras bland annat bärförmåga, 

stadga, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd och energianvändning 

(www.boverket.se). Byggreglerna förändras ständigt och blir allt mer fokuserade på att 

minska energianvändningen. Det har skett en revidering av BBR 2008 gällande energikraven 

med syfte att förbättra och göra dessa mer tydliga. Nästa mål för byggreglerna är år 2020 där 

nivån för utsläppen är nere i passivhusstandard (www.nollhus.se).  

När ett nytt hus ska byggas måste bygglagstiftningens energikrav följas. För att säkerställa 

detta måste en oberoende expert göra en beräkning av den förväntade energiförbrukningen. 

Här tas all energiförbrukning utom hushållselen med i beräkningen, denna beräkning skickas 

sedan med i ansökan om ett bygglov. När huset sedan är färdigbyggt så kontrolleras värdena 

så att de inte överskrider den tillåtna eller förväntade förbrukningen. Detta kallas för 

energideklaration och utförs av en energiexpert från ett ackrediterat företag. Deklarationen är 

giltig i tio år (www.energimyndigheten.se). 

2.3 Bostadsrätt  

Fastighetsbyggandet sker på initiativ av de större byggentreprenörerna. På grund av 

lågkonjunkturer och fastighetskriser har de mindre aktörerna undanträngts. Stora byggbolag 

däribland NCC och JM som äger mark med byggrätter kan genom strategiska markförvärv 

och genom att utveckla samt fullfölja sina egna projekt styra marknaden. Vanligtvis utvecklas 

projekten med ändamål att överlåtas till en bostadsrättsförening som entreprenören har bildat 

(SOU 2002:115 s 335). I planeringsskedet och vid byggstart har bostadsrättsföreningen en 

interimsstyrelse bemannad av byggbolagets egen personal samt någon utomstående (Lundén 

& Svensson, 2008). Pressade tidsplaner är en av orsakerna till bristande kvalitet och höga 

kostnader inom byggsektorn. Byggfel medför en ökad påfrestning på miljön. Detta leder till 

en större energiåtgång på grund av sämre isolering i väggar, bjälklag och fönster än vad som 

föreskrivs (SOU 2002;115 s 335). Byggentreprenörer prioriterar ofta produktionsekonomiska 

bedömningar före förvaltningsekonomiska perspektiv, vilket kan medföra att förvaltningen 

riskerar att åsidosättas på grund av de produktionsprioriteringar som gjorts under byggskedet 

(SOU 2002;115 s 335).      

U- Vägg 0,09 

U-tak 0,09 

U-golv 0,07 

U-fönster 0,85 

U-dörrar 0,80 

U-vägg  0,18 

U-tak  0,13 

U-golv 0,15 

U-fönster  1,30 

U-dörrar  0,90 
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En bostadsrätt är en nyttjanderätt utan tidsbegränsning för bostadsrättsinnehavaren. 

Bostadsrätten innefattar både en nyttjanderätt till en viss lägenhet och en andelsrätt i 

föreningen (Julius, Nilsson, Hjorth & Uggla, 2009). En bostadsrättsförening är en ekonomisk 

förening som har till syfte att upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens fastighet 

(Julius., et al 2009). Enligt bostadsrättslagen (1991:614) är det endast bostadsrättsföreningar 

som får upprätta bostadsrätter samt att dessa upplåtelser endast får ske till de som är 

medlemmar i föreningen. En ekonomisk förening har till uppgift att främja medlemmarnas 

ekonomiska intressen, detta genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna kan delta i 

(Lagen om ekonomiska föreningar, 1 kap 1§). Bostadsrättsföreningen har en del regler att 

följa exempelvis att föreningen måste vara registrerad och ha en ekonomisk plan 

(Bostadsrättslagen 3 kap 1§). Karakteristiskt för en ekonomisk förening är att den är så kallad 

kooperativ, vilket innebär att medlemmarna är engagerade i den ekonomiska verksamheten. 

Genom att medlemmarna kan delta på den årliga föreningsstämman kan de vara med och fatta 

beslut gällande olika förslag. För att ett beslut ska gå igenom krävs det vanligtvis att fler än 

hälften av rösterna är för, det vill säga absolut majoritet (Fastighetsnytt, 2009 1).  

En ekonomisk plan är den handling som ger köparen inblick över föreningens ekonomiska 

förutsättningar. Den är av största vikt för en köpare och dennes bedömningar. Köparen bör 

granska planens tillförlitlighet (Isacson, 2006). Den ekonomiska planen är en teknisk och 

ekonomisk beskrivning som ska utgöra underlag för att kunna göra en bedömning gällande 

föreningen och dess verksamhet. Planen innehåller bland annat; en fastighetsbeskrivning, 

byggnadsbeskrivning, lägenhetsredovisning, fastighetens anskaffningskostnad, ekonomisk 

prognos och känslighetsanalys. Även finansieringsplan samt beräkningar av årliga kostnader 

och intäkter bör ingå (Lundén & Svensson, 2008). Gällande förvärv av en befintlig bostadsrätt 

grundas fastighetens utbetalningar och inbetalningar på redan känt underlag. Vid förvärv av 

nyproduktion baseras dessa uppgifter istället på antaganden (Isacson, 2006).  

För att få nyttja bostadsrätten betalas en avgift varje månad, liknande hyra för en 

hyresrättslägenhet. Avgiften motsvarar huvudsakligen lägenhetens del av föreningens drift- 

och kapitalkostnader (Isacson, 2006). I och med bostadsrättsinnehavarens delägande i 

bostadsrättsföreningen innebär detta också att denne har del i förvaltandet av den angelägna 

fastigheten genom föreningen (Fastighetsnytt, 2008 1). Föreningens ekonomi kommer till stor 

del att påverka köparens ekonomi, detta på grund av lägenhetens framtida värde samt 

årsavgiftens storlek. Dessa uppgifter kan fås genom föreningens årsredovisning eller genom 

kontakt med styrelsen (Lundén & Svensson, 2008).  

 

Enligt Von Scheele (2005) har det gjorts undersökningar på vad människor efterfrågar vid 

valet av bostad. Undersökningarna visar att bostaden ska vara ljus och välkomnande, ett stort 

kök att umgås i är också viktigt. En god ljudisolering, integritet och individuell trygghet är 

även betydelsefullt.  

2.4 Ekonomi 

 2.4.1 Grundinvestering  

Grundinvesteringen består av alla utbetalningar som uppstår i början av investeringen. Det är 

den utgift i kronor som sker i initialskedet (Ljung & Högberg, 1996). Grundinvesteringen kan 

komma att kallas för fler uttryck, investeringsutgift eller investeringskostnad. Med 

investeringskostnad menas det att grundinvesteringens utbetalningar slås ut över en tidsperiod 
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och därmed avser en kapitalkostnad (Löfsten, 2002). Ett större investeringsprojekt kan leda 

till utbetalningar för grundinvesteringen vid flera tillfällen (Löfsten, 2002).    

Passivhusens konstruktion innebär att husen inte behöver någon tillförd energi, som 

exempelvis radiatorer. Investeringskostnaderna är därför högre i ett passivhus, då det behövs 

extra isolering i väggar, tak och under grunden. Passivhuset behöver även förses med 

särskilda fönster, ett FTX-system och andra specifika detaljer som tillhör tekniken 

(www.passivhuscentrum.se). Projekteringen kan ofta kräva mer tid då passivhuset bör utföras 

med stor noggrannhet för att få täthet enligt särskilda riktlinjer. Är det första gången ett 

företag bygger med passivhusteknik kan grundinvesteringen komma att kosta extra eftersom 

det krävs grundliga förberedelser samt utbildning av inblandade parter. Därmed stiger 

investeringskostnaderna (www.passivhuscentrum.se).  

 

Eftersom investeringskostnaderna är något högre än för konventionellt husbygge är det av 

betydelse att driftkostnaderna är tillräckligt låga, så att merkostnaderna betalas igen 

(www.passivhuscentrum.se). För att bedöma fastighetsinvesteringens lönsamhet kan 

beräkningar göras enligt nuvärdesmetoden (Yard, 2010). Förklaring av nuvärdeberäkning ges 

senare i detta avsnitt.  

2.4.2 Livscykelkostnadskalkylering  

Livscykelkostnadskalkylering, LCC, är en kalkyl grundad på så kallad livscykelkostnad och 

ger underlag för långsiktiga bedömningar av en investering. Kalkylen inkluderar kostnader för 

flera år framöver och därmed fastighetens totala livscykelkostnader så som utveckling och 

projektering, produktion, underhåll, service samt driftkostnader (Andersson, 2001).  

 

Metoden ger en bra översikt över ifall en dyrare grundinvestering är mer lönsam i längden, än 

den billigare. Faktorer till detta är att de lägre driftkostnaderna beaktas och att 

investeringsalternativet innebär en besparing på lång sikt (Wååk, 1992). Det går även att se 

vart i livscykeln som en investering har återbetalat sig och vart besparingen sker (Wååk, 

1992). När det gäller beräkningar på passivhus måste det kunna motiveras varför den dyrare 

investeringen skulle löna sig. Driftkostnaderna blir därför väldigt betydande för kalkylen.  

 

LCC -beräkningar är nödvändiga när det gäller att granska olika investeringsalternativ och 

kunna rangordna det mest lönsamma alternativet eller den bästa produktionsmetoden över tid 

(Wååk, 1992). Wååk (1992) menar samtidigt att beräkningssättet är ett jämförelsetal för en 

investerings samlade ekonomiska konsekvenser under hela dess livslängd där vissa 

förenklingar och uteslutningar skett för att underlätta användningen av jämförelsetalet. När 

LCC-kalkyler ska användas för budgetering och bedömning ställs höga krav på ingående 

värden och att alla relevanta kostnader blivit definierade. För att göra beräkningen hanterbar 

och praktisk innebär detta att kostnadselement avsiktligt utesluts. Detta kan vara av olika skäl 

men främst kostnader som anses små, kostnader som anses vara i samma omfattning för de 

olika alternativen eller kostnader som redan förbrukats och därmed inte påverkas av framtida 

beslut. Dessa analyser innehåller därför stora osäkerheter och i de flesta fall går det inte ens i 

efterhand att finna något riktigt LCC-värde enligt Wååk (1992).  

2.4.3 Ekonomisk livslängd 

För att kunna göra en bedömning gällande en investerings lönsamhet, måste den ekonomiska 

livslängden fastställas i förväg (Olsson, 2005). Detta är den tid det är ekonomiskt försvarbart 

att använda investeringen och där den ger högst lönsamhet. Bolag använder ofta 

schablonmässigt förbestämda ekonomiska livslängder, vilka grundar sig på 

erfarenhetsmässiga uppskattningar gällande exempelvis driftkostnader (Ljung & Högberg, 

1996).  
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2.4.4 Teknisk livslängd  

Den tekniska livslängden avser den tid fastigheten faktiskt tekniskt fungerar. Denna kan vara 

längre än den ekonomiska livslängden, men aldrig kortare (Andersson, 2001).  

2.4.5 Risk och fastigheter  

Risk är en stor faktor som beaktas när investeringsbeslut ska fattas (Holmqvist, 2002). Det 

finns två sorters osäkerhetsfaktorer för en fastighetsägare. Den första är affärsosäkerheten, då 

risken är associerad med marknadsvärdesutvecklingen, hyresintäkter samt drift- och 

underhållskostnader. Den andra osäkerhetsfaktorn är den finansiella osäkerheten gällande 

lånat kapital, vars räntor och amorteringar kan överstiga det inbetalade driftnettot, vilket kan 

bidra till likviditetsproblem (Holmqvist, 2002).  

 

En annan faktor som inte den enskilda fastighetsägaren kan påverka är svängningar på 

kapitalmarknaden som gör inverkan på räntor och därmed även kapitalkostanden för lånat 

kapital (Holmqvist, 2002). Ett sätt att skydda sig mot denna risk är enligt Holmqvist (2002) 

att besitta lån innehavande olika löptider, amorteringar och dylikt. Genom att beakta 

portföljsvalsteorin kan risker utjämnas. Konceptet innebär att försöka sprida risken genom att 

inneha fastighetsbestånd med olika lägen, ålder och lånestruktur. På detta sätt kan en 

investerare bedöma ifall den tänkta investeringen passar in i fastighetsportföljen och därmed 

bedöma risktagandet ytterligare ett steg (Holmqvist, 2002).  

2.4.6 Investeringskalkyl  

Investeringskalkyler används för att bedöma om långsiktiga investeringar är lönsamma eller 

inte. När investeringskalkyler tillämpas i fastighetsbranschen används de för att ge en 

bedömning över tänkbara alternativ, då kalkylen visar investeringars lönsamhet, 

likviditetseffekter samt risker (Holmqvist, 2002). För att kunna ta ett så rationellt beslut som 

möjligt är det även viktigt att känslighetsanalyser utformas. Detta för att de kan påvisa 

eventuella osäkerheter i en investering (Holmqvist, 2002). Investeringskalkyler syftar till att 

underlätta och förbättra beslut. Dock är det även nödvändigt att beakta många andra faktorer i 

ett investeringsskede då kalkylerna inte utgör allt beslutsunderlag (Olsson, 2005).  

 

I fastighetsbranschen råder det långa tidsperspektiv i investeringskalkyler och det handlar ofta 

om stora belopp. Detta innebär att konsekvenserna av besluten ger stor betydelse för 

företagets likviditet och resultat (Holmqvist, 2002). Eftersom det ofta föreligger tidperioder 

på 50- 100 år, baseras besluten ofta på antaganden om hur marknaden kommer att vara i 

framtiden. Därför kan det vara svårt att avgöra om investeringen kommer vara gynnsam i en 

framtid. Trots denna osäkerhet anses det ändå som att det kan ske ganska säkra prognoser. 

Detta på grund av den trögrörlighet som finns på fastighetsmarknaden samt den långa 

varaktigheten hos fastigheter (Holmqvist, 2002).   

2.4.7 Kalkylränta  

”Kalkylräntan, diskonteringsräntan, har stor betydelse vid investeringskalkylering och den 

skall motsvara avkastningskravet på kapital”(Andersson, 2001, s. 233). Betalningar vid olika 

tidsperioder är olika värda då det finns möjlighet att placera pengar räntebärande. För att 

kunna bestämma en investerings lönsamhet måste det finnas en räntesats som kan värdera 

betalningar vid olika tidpunkter (Olsson, 2005). Denna räntesats kallas kalkylränta och 

bestäms genom de krav som bankerna och övriga långivare ställer på företaget. Kalkylräntan 

speglar alltså avkastningskravet på företagets satsade kapital (Olsson, 2005). Enligt Olsson, 

(2005) bör ägarnas krav vara fem till tio procentenheter högre än den genomsnittliga 

låneräntan.) ”Kalkylräntan uttrycks per år och kan därför sägas vara ett mått på hur starkt 

företaget föredrar att få 1kr idag jämfört med 1kr om ett år” (Ljung & Högberg, 1996, s 29).  
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Det finns bolag som använder sig av schablonmässig kalkylränta som inte tar hänsyn till 

risker för olika projekt (Holmqvist, 2002). Andra metoder som kan användas är mallar där ett 

objekt tilldelas en viss kalkylränta beroende på läge och gradering. Bolag använder sig även 

av marknadsbaserade räntor. När ett bolag tar hänsyn till finansieringsstrukturen använder de 

sig av weighted avarage cost of capital, WACC, vilket innebär att den del av fastigheten som 

har finansierats av eget kapital vägs ihop med avkastningskravet på eget kapital och räntan på 

lånen (Holmqvist, 2002).  

2.4.8 Nuvärdemetod  

Nuvärdeberäkning av en investering visar om investeringen är lönsam eller inte, det vill säga 

hur framtidens inbetalningsöverskott står sig i relation till grundinvesteringen (Yard, 2001). I 

nuvärdeberäkningen jämförs alla in- och utbetalningar vid investeringstillfället, nollpunkten. 

De framtida inbetalningsöverskotten nuvärdeberäknas, de diskonteras till nuvärde genom vald 

kalkylränta (Olsson, 2005). 

 

Kalkylräntan som följer inflationen= (1+Kkr)/(1+Inflation) -1 

 

nusummefaktor = a(1-(1+r)
n
)

   

   r 

a= inbetalningsöverskott          
 

r = räntesatsen
 

n= antalet år 

Kkr = kalkylräntan  

 

(Yard, 2001) 

2.4.9 Känslighetsanalys 

I känslighetsanalysen undersöks det hur känsligt kalkylresultatet och slutsatserna är för 

förändringar i förutsättningarna. Faktorer som beaktas är; kalkylräntans storlek, den 

ekonomiska livslängden och storleken på de löpande in- och utbetalningarna (Ljung & 

Högberg, 1996). Med hjälp av tänkbara utfall och antaganden kan framtida konsekvenser av 

en investering uppmärksammas och analyseras (Olsson, 2005). Pay- back metoden kan med 

fördel ses som ett sätt att beakta osäkerheten i och med en investering. Återbetalningstiden 

kan ge ett underlag för hur länge en investering ger upphov till inbetalningsöverskott. Är 

bedömningen av inbetalningsöverskott relativt säker under återbetalningstiden kan det antas 

att satsat kapital återfås (Ljung & Högberg, 1996). Genom kalkyler kan det beaktas och visa 

samband för hur känsligt nuvärdet är för förändringar i inbetalningsöverskottet och med hur 

mycket inbetalningsöverskottet kan sjunka tills nuvärdet blir noll (Ljung & Högberg, 1992).  

2.4.10 Pay- back metoden 

Återbetalningsmetoden används när många olika investeringar ska övervägas och är en av de 

enklaste kalkyltyperna. Metoden visar hur lång tid det tar för en investering att återbetala sig 

med inbetalningsöverskottet. Den investering som återbetalar sig snabbast är den mest 

lönsamma enligt metoden (Andersson, 2001). Pay-back tar inte hänsyn till livslängden för den 

totala investeringen utan bara betalningsöverskotten för den närmsta tiden (Hallgren, 2002). 

2.4.11 Drift och underhåll  

När det gäller fastighetsberäkningar har det blivit allt vanligare att det tas hänsyn till 

livscykelkostnader under fastighetens ekonomiska livslängd. Dessa är många gånger svåra att 

i förväg förutse, men för att göra en investeringskalkyl så rättvisande som möjligt är det 

betydande att de värden som bestäms överensstämmer med framtida utfall. För att välja 

ingångsvärden för drift och underhåll bör de som utför kalkylen beakta den marknadsmässiga 
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nivån för drift och underhåll i liknande fastigheter, se över vilka faktorer som kan påverka 

höjningar av driften och granska utveckling av driftkostnader enligt statistik (Holmqvist, 

2002). Samtidigt som betalningsviljan för hyresintäkter minskar i och med en fastighets 

föråldrande stiger utbetalningarna för drift och underhåll på grund av förslitning. Dock kan 

fastighetsägaren i viss mån själv påverka driftnettot genom graden av aktiv förvaltning. Ett 

portföljstänkande kan också gynna en fastighets driftkostnader. Detta i form av 

synergieffekter vilket innebär att en fastighetsägare kan vinna fördelar genom samordning. 

Drift och underhåll kan effektiviseras om fastighetsägaren innehar fler fastigheter inom 

närliggande område. Denne kan därmed minska sina kostnader för drift och underhåll 

(Holmqvist, 2002).  

2.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Utifrån den litteratur vi har studerat har vi tagit fram passande teorier om passivhus, 

bostadsrätter och ekonomi. Dessa teorier kommer vi i följande delar av uppsatsen att koppla 

till vår problemformulering. Genom ovan nämnda teorier har vi även fått en bredare kunskap 

inför insamlingen av vår empiri. I teorin om passivhus har vikten lagts vid konstruktion och 

energibesparing. I bostadsrättersteorin har vi belyst byggbolagens kontroll över nya 

byggprojekt samt teorier om vad en bostadsrättsförening är och vad det innebär att bo i en 

sådan. I teorin kring ekonomin har många olika men nödvändiga teorier beskrivits för 

investeringsbeslut. Vidare har vi valt att lyfta fram nuvärdeberäkning och känslighetsanalys i 

våra jämförelseobjekt för att se skillnader. Vi kommer inte att räkna på någon pay- backtid då 

den enbart ger en överskådlig information när investeringen har återbetalat sig, men vi är 

medvetna om att det är en bra förstastegsmetod dock är det inget vi väljer att beakta i denna 

uppsats.  
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3. Metod  

________________________________________________________________  
 

I följande kapitel beskriver vi våra metodval samt vårt tillvägagångssätt för insamling av 

data. Vi kommer även att beskriva hur vi analyserar vår insamlade empiri.    

________________________________________________________________  
 

3.1 Metodstrategi 

Valet av vilken metodansats som ska väljas styrs av problemformuleringen (Jacobsen 2002). 

Enligt Patel & Davidson (1991) bearbetas den insamlade datan på två sätt: genom en 

numerisk analys eller genom bearbetat textmaterial. Den numeriska metoden heter kvantitativ 

metodansats. I den samlar forskaren in information genom postenkäter samt standardiserade 

besöksintervjuer (Jacobsen 2002). Den andra metodansatsen som kallas kvalitativ får 

forskaren information genom respondenternas egna ord, där forskaren vill veta hur de tolkar 

verkligheten (ibid.). En kvalitativ metod används vid en oklar problemformulering, där 

kunskapen fördjupas om det forskaren inte vet så mycket om. Vi har valt att använda oss av 

en kvalitativ ansats eftersom vi kommer att utföra fallstudier på två olika fastighetsbolag, 

genom att göra besöksintervjuer. Detta val grundar sig på att vi vill förstå varför det inte 

uppförs fler bostadsrätter med passivhusstandard. Vi anser att en kvalitativ ansats förklarar 

detta bättre än en kvantitativ eftersom denna ansats bidrar till en mer nyanserad skildring om 

hur respondenterna förstår och uppfattar denna situation (Jacobsen, 2002). En annan fördel 

med metodvalet är att vi kan ha en flexibel problemställning, som enkelt kan ändras under 

studietiden (Jacobsen 2002). Vi är medvetna om att en kvalitativ metod kan ha 

generaliseringsproblem samt att vi får en närhet till respondenten, som kan bidra till sämre 

kritisk reflektion. Eftersom vi är medvetna om detta kommer vi vara förberedda med 

information inför våra intervjuer.  

3.2 Metod för datainsamling 

Jacobsen (2002) beskriver två olika strategier som en forskare kan använda sig av för att 

kunna förklara eller beskriva verkligheten. Dessa strategier är induktiva och deduktiva. 

Strategierna skiljer sig åt när det gäller öppenhet för ny information. Alvesson och Sköldeberg 

(1994) menar att det finns en blandning mellan dessa två ansatser, kallad abduktion. 

Abduktionen kan liknas vid den induktiva ansatsen, då forskaren utgår från empiri till teori. I 

den abduktiva ansatsen studeras enskilda fall genom hypoteser (Alvesson & Sköldeberg, 

1994). Vi har valt att använda oss av en abduktiv ansats eftersom vi har bildat oss hypotesen: 

Byggföretag har redan dragit sina slutsatser gällande passivhuskonceptet på bostadsrätter. Vi 

vill veta: stämmer detta?  

Detta innebär att vi kommer påverka den insamlade informationen så lite som möjligt, så 

kallad öppen metod (Alvesson & Sköldeberg, 1994). Jacobsen (2002) anser att relevans är 

nyckelordet i en induktiv metod. Informationen blir strukturerad och därefter indelad i 

kategorier efter att den har samlats in. Genom att använda sig av denna metod får forskaren 

relevant information av respondenten (Jacobsen, 2002). Detta tillvägagångssätt har vi använt 

oss av i denna studie, då vi anser att vi får ta del av den fördel som finns med en induktiv 

metod.  
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Insamling av primärdata sker från en förstahandskälla medans sekundärdata är information 

som kommer från en andrahandskälla (Jacobsen 2002). Vår primärdata har samlats in via 

öppna individuella intervjuer och sekundärdata består av ekonomiska underlag som vi har fått 

ta del av samt intervjuerna med två fastighetsmäklare, där vi har försökt ta reda på 

konsumenternas beteende gällande köp av bostadsrätt.    

3.2.1 Val av respondenter  

Vi har valt att göra en fallstudie på Hamnhuset i Göteborg och bostadsrättsföreningen Bron i 

Halmstad. Våra respondenter har fått svara på frågor med utgångspunkt från våra kategorier; 

passivhus, bostadsrätt samt ekonomi.   

En av respondenterna är projektansvarig vid ett nyupplåtet hyreshus beläget i Göteborg, byggt 

med passivhusstandard. Vi har även intervjuat en projektansvarig för en nyupplåten 

konventionell bostadsrättsfastighet som finns i Halmstad. Dessa två fastigheter som vi 

undersöker är ungefär lika stora, lika gamla och är båda belägna vid vatten. Vi anser att det är 

intressant att studera fastigheter i två städer för att möjliggöra en generalisering (Jacobsen, 

2002). Enligt Jacobsen (2002) finns olika urvalskriterier vid val av respondenter, en av dessa 

är att respondenter besitter mycket information. En annan respondent vi har valt att intervjua 

är en arkitekt som har infört passivhustekniken till Sverige. Han har varit med i många 

byggprojekt runt om i landet och är en framstående person inom det nämnda ämnet. 

Ytterligare andra respondenter vi har intervjuat är två fastighetsmäklare, detta för att få en 

uppfattning av konsumenterna och dess priskänslighet.  

3.2.2 Intervjuteknik 

Med utgångspunkt från vår problemformulering och tillvägagångssätt har vi valt att utföra 

personliga besöksintervjuer. Vi har då kunnat ställa följdfrågor för att utöka 

informationsinsamlandet. Vi menar att detta har tillfört oss bättre svar i jämförelse med vad 

en undersökningsenkät hade gjort. Besöksintervjuer får en mer sanningsenlig och uppriktig 

datainsamlig i jämförelse med att genomföra en telefonintervju, där det är enklare för 

personen som blir intervjuad att ge missvisande svar (Jacobsen, 2002). Vår intervjuguide är 

utformad med öppna frågor med möjlighet till följdfrågor. Detta kan bidra till en djupare 

undersökning (Jacobsen, 2002). Vi har spelat in våra intervjuer dels för att lättare kunna iaktta 

våra respondenter och dels för att kunna anteckna en del svar. 

Enligt Jacobsen (2002) är det bra med ögonkontakt under intervjun, då kroppsspråk visar 

mycket samt att det kan medföra att förtroendet ökar mellan intervjuaren och respondenten. 

Vid inspelning blir det också lättare att återgå till svaren och kunna citera vad respondenten 

har sagt, vilket ofta sker i en kvalitativ forskning. Jacobsen (2002) menar också att 

kompletterade anteckningar kan vara bra att göra, då det kan bli en slags innehållsförteckning 

till det som har spelats in. Givetvis finns det även nackdelar med att spela in. Respondenten 

kan bli nervös och vågar därför inte svara som det är. Detta gäller främst för personer som är 

ovana vid det (ibid.). Vi anser att detta inte är ett problem gällande våra intervjuer, då våra 

intervjupersoner har en vana att vara respondenter.  

3.3 Metod för analys  

Analysprocessen i kvalitativ data sker i tre stadier; beskrivning, systematisering och 

kategorisering samt kombination (Jacobsen, 2002). I det första stadiet sker en beskrivning av 
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insamlad data, där ska intervjuerna beskrivas noggrant och detaljrikt. Efter detta sker en 

systematisering och kategorisering av insamlad data. Detta innebär att data grupperas med det 

som behandlar samma områden. Kategorisering är nödvändig för att sammanställa 

jämförelser mellan de olika respondenternas svar. Det sista och tredje stadiet i processen är en 

kombination. Denna går ut på att hitta likheter respektive skillnader i insamlad data (ibid.). Vi 

har använt oss av tre kategorier; Passivhus, bostadsrätt samt ekonomi. Vi kom fram till dessa 

kategorier genom att de sammankopplar våra olika intervjuer. När det gäller insamlandet av 

vår empiri har vi utgått ifrån vårt syfte i studien, detta för att det ska underlätta vid 

kategoriseringen. Vi har även använt oss av dessa kategorier i analysen för att få en klar 

struktur när vi påvisar likheter och skillnader i operationaliseringen.  

3.4 Rapportens trovärdighet 

För att en empirisk studie ska få hög tillförlitlighet och giltighet måste det insamlade 

materialet noggrant granskas (Jacobsen 2002).  

3.4.1 Validitet 

Validiteten i en uppsats visar om det som ska mätas faktiskt har mätts och att det som mätts 

uppfattas som relevant. Undersökningen på några få enheter ska också kunna generaliseras 

(Jacobsen 2002). Vi anser att vi mäter det som vi har till avsikt att mäta, detta grundar vi på 

att vi intervjuat de personer som är nämnda ovan. Våra fem respondenter är relevanta för 

uppsatsen då de har erfarenhet av; passivhus, bostadsrätt samt kundernas priskänslighet.  

3.4.2 Reliabilitet   

Reliabiliteten visar tillförlitligheten och trovärdigheten i en undersökning. Är undersökningen 

genomförd på ett trovärdigt sätt och går den att lita på (Jacobsen 2002). Då vi har använt oss 

av att ha öppna besöksintervjuer, medför detta att vi får en bra kontakt med våra respondenter. 

Detta bidrar till en bra diskussion med följdfrågor och gör trovärdigheten i denna uppsats hög. 

Undersökningen har hög tillförlitlighet om ungefär samma resultat visas när en exakt likadan 

undersökning görs igen, samt om intervjupersonen är objektiv till respondenten under 

intervjun (Jacobsen 2002). För att få så hög tillförlitlighet som möjligt har vi valt att spela in 

intervjuerna för att undvika missförstånd. Jacobsen (2002) beskriver att sättet att agera vid en 

besöksintervju kan påverka respondentens svar. För att vara så objektiva som möjligt är vi 

medvetna om intervjuareffekten. Vi anser dock inte att vi har påverkat våra respondenter 

nämnvärt, då vi menar att de har stor kunskap inom ämnet samt många års erfarenhet.    

3.5 Operationalisering 

Operationaliseringsprocessen innebär att det görs en återkoppling mellan teori och empiri. För 

att kunna göra denna återkoppling har processen tre utgångspunkter som är; de teoretiska 

förutsättningarna, vilka är undersökningsfrågorna samt vilka frågor som ska utformas till 

respondenterna (Jacobsen 2002). Denna process grundar sig alltså på syfte och problem och 

bidrar till att kunna förklara centrala begrepp samt att ha en röd tråd i strukturen (Jacobsen, 

2002). Vid utförandet av vår intervjuguide utgick vi ifrån vår teoretiska referensram, vår 

problemformulering samt syfte. Med utgångspunkt från vår problemformulering: Varför 

uppförs  så få bostadsrätter med passivhuskoncept? skrev vi tre rubriker i vår intervjuguide, 

som är följande: passivhus, bostadsrätt och ekonomi. Dessa valde vi för att de passade 

tillsammans med vår problemformulering samt syfte. Ordet passivhus passade bra då det är ett 

centralt ämne i problemformulering och syfte. Samma gäller för bostadsrätter. För att kunna 
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jämföra passivhus på nyupplåtelse av bostadsrätt, är vi även tvungna att göra en jämförande 

kalkyl därmed kom sista begreppet ekonomi (se bilaga 1 för vår operationalisering). 
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4. Empiri 

________________________________________________________________  
 

I följande kapitel presenterar vi vår empiri. Där beskriver vi företagen i kort samt den 

information vi har fått ta del av genom våra respondenter. 

________________________________________________________________  

 

4.1 Passivhuscentrum i Alingsås 

Passivhuscentrum startade år 2007 av Alingsås kommun och Västra Götalandsregionen. 

Syftet med centret är att sprida kunskap och skapa intresse om energieffektivt byggande och 

passivhustekniken. Centret vänder sig till både aktörer och konsumenter och är en resurs för; 

stadsplanerare, byggherrar, politiker, entreprenörer och konsulter.  

På Passivhuscentrum intervjuade vi Hans Eek. Eek är i Sverige ledande inom ämnet och har 

deltagit i de flesta passivhusprojekt runt om i Sverige. Han har varit arkitekt sedan år 1974 

och sedan dess arbetat med energihushållning, med stöd från husbyggnadsrådet. Eek var en av 

drivkrafterna till ombyggnationen av miljonprogrammet Brogården i Alingsås, där han själv 

är bosatt. Projektet innefattar 300 lägenheter som gjordes om till passivhus. Området deltar i 

ett europeiskt forskningsprojekt tillsammans med Frankrike och Nederländerna. Målet med 

forskningen är att utveckla kostnadseffektiv renovering av befintliga bostadshus samt att 

reducera energiförbrukningen för uppvärmning med minst 75 procent 

(www.Passivhuscentrum.se).  

Av Eek fick vi en föreläsning om passivhus samt en rundvandring på Passivhuscentrum i 

Alingsås. Eeks kunskap om passivhus har vi användning av genom hela uppsatsen. 

4.1.1 Passivhus 

Idag är temperaturen en grad högre än för hundra år sedan, hävdar Eek (personlig kontakt 

2011). Följs direktiven från Kyotoprotokollet kommer temperaturen stiga med två grader på 

hundra år. Görs det inget åt problemen med koldioxidutsläppen kommer det att bidra till att 

temperaturen istället ökar fyra och en halv till sex grader på hundra år. Eek menar att det är en 

självklarhet att bygga fastigheter så energisnåla som möjligt. Fortsättningsvis menar han att 

passivhustekniken är väldigt enkel, det är bara att bygga tätt och torrt från början i ett 

nybyggnadsprojekt.  

Eek menar att det finns tre olika värmeförluster. Dessa är transmissionsförlust, 

ventilationsförlust och avloppsförlust. För att minska de transmissionsförluster som kan 

uppstå menar han att det inte ska finnas för stora fönster i konstruktionen samt att bygga tätt  

med mycket isolering. Gällande ventilationsförlusterna används ett mekaniskt till- och 

frånluftssystem med roterande värmeåtervinning, FTX. Eek menar att avloppsförlusterna är 

svårare att göra någonting åt. Han menar dock att det finns några åtgärder i form av 

snålspolande armaturer samt solfångare.  

Enligt Eek består vanligtvis ett roterande FTX-system av två energisnåla fläktar. Frånluften 

passerar genom den ena fläkten i FTX-systemet, där värmen tas tillvara för att sedan värma 

upp tilluften och vidare genom den andra fläkten distribueras ut. I denna tilluft finns ett 
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pollenfilter som medför att inomhusluften blir renare än i ett konventionellt hus, därmed ett 

mer allergivänligt hus. Uppförs konstruktionen enligt passivhusteknik behövs  inga radiatorer. 

Han menar även att pengar sparas in genom att värmen ventileras genom FTX-systemet, då 

kan isoleringen få kosta lite mer.  

Tillförd effekt får inte överstiga 10 W/m
2
 gällande flerbostadshus i södra Sverige, annars blir 

tilluften för varm. År 2020 sker en ny byggnorm i alla EU länder då inget annat än passivhus 

ska konstrueras. Kriterierna är detsamma som för passivhus men namnet kommer att vara 

ändrat enligt Eek. Fortsättningsvis menar han att många länder i EU är i framkant, Sverige 

ligger efter, då den svenska byggindustrin måste bli bättre.  

Eek hävdar att det inte är tjockleken på isoleringen som är viktigast, då den täta folien är 

viktigast. Han menar att det är viktigt med en tät folie för att undvika fukt i konstruktionen. 

Är inte folien tät finns det risk för kondens, vilket leder till mögel. Passivhusens konstruktion 

ger ingen möjlighet för självständig uttorkning, därför är det viktigt att bygga rätt från början. 

För att kontrollera foliens täthet sker en täthetsmätning. Återigen menar Eek att det inte är 

någon konst att bygga tätt.  

Passivhustekniken är på samma nivå som den var år 2001 när den infördes i Sverige. Sveriges 

tekniska forskningsinstitut, SP, har gjort täthetsmätningar som visar att passivhus byggda i 

Lindåsen utanför Göteborg, är lika täta som när husen byggdes år 2001 (Eek).  

Som boende i ett passivhus hävdar Eek återigen att komforten är bättre än i ett konventionellt 

hus. Han menar även att det finns en del myter som inte stämmer. Bland annat är en av dem 

att många tror att det är varmare i ett passivhus på sommaren jämfört med ett konventionellt. 

Detta är dock inte fallet. Eek menar att fönster ska vara stängda på dagen och med fördel 

öppna på natten då kall luft lagras i byggnadsmaterialet. Enligt Eek ska grundvärmen vara 

inställd på 20°C. Eek gav ett exempel på när ett passivhus hade en inomhus temperatur på 25-

30 grader varmt, trots att det var cirka 20 grader kallt utomhus. Konstruktionen i en fastighet 

har stor betydelse då den har en livslängd på cirka 50-60 år. Eek menar att material som byggs 

in i husen idag påverkar miljön om flera år.  

4.1.2 Bostadsrätter 

Eek anser att många bostadsrätter är undermåligt byggda, då han menar att många 

byggföretag har fuskat för att tjäna så mycket pengar som möjligt på så kort tid som möjligt. 

Han menar att detta är ett grundläggande problem då byggföretagen efter projekttiden lägger 

över förvaltningen på bostadsrättsföreningarna och därmed brister kvalitetskraven. Han menar 

även att detta är en faktor till varför det inte upplåts särskilt många bostadsrätter med 

passivhusteknik. Vid nybyggnation av bostadsrättsfastigheter tar byggföretagen inte hänsyn 

till förvaltningen av huset, bara vinsten vid försäljningen.  

4.1.3 Ekonomi  

Eek anser att det lönar sig att ta ett lån på några procents ränta och investera i ett passivhus. 

Han menar att det på lång sikt ger lägre räntekostnader i relation till de kommande 

driftkostnaderna för ett konventionellt hus.   

”Det är billigare att förvalta ett passivhus från första dagen om man summerar ökade 

räntekostnader och minskade energikostnader”(Hans Eek personlig kontakt 2011-03-14). 
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Det är svårt att skilja på vilka kostnadsposter som är de dyraste vid nyproduktion av 

passivhus, det är helheten menar Eek. Fortsättningsvis menar han att de på Passivhuscentrum 

brukar jämföra med byggnation i enlighet med byggreglerna. Då uppgår extrakostnaderna för 

att uppnå passivhuskraven med upp till fem procent i merkostnader. Skillnaden i pris per 

kvadratmeter mellan passivhus jämfört med konventionellt hus vid nybyggnation menar han 

är mellan noll till tre procent.  

4.2 Älvstranden utveckling AB 

Älvstranden utveckling AB är ett kommunalt bolag, företaget har sitt ursprung i den stora 

strukturomvandling som startade inom varvsnäringen under slutet av 1970-talet. Älvstranden 

utveckling AB var från början en del av Svenska Varv AB som senare bytte namn till Celsius 

AB. Företaget bildade år 1985 ett dotterbolag, Eriksbergsförvaltning AB och då tog 

utvecklingen av stadsdelen fart på riktigt (www.alvstranden.com).  

På uppdrag av Göteborgs stad ska Älvstranden utveckling AB driva arbetet och utvecklingen 

av norra och södra älvstranden med bland annat följande riktlinjer:  

- Exploatera områden kring Göta älv som är av betydelse för en gynnsam 

stadsutveckling. 

- Skapa en mångsidig sammansättning av bostäder, arbetsplatser och 

rekreationsmöjligheter genom att ta hänsyn till de ekologiska, sociala och ekonomiska 

dimensionerna. 

- Skapa område för hållbar utveckling. 

Passivhustekniken är en del av företagets väg mot en hållbar utveckling 

(www.alvstranden.com). 

”hållbar utveckling är en utveckling av staden som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att förverkliga sina behov” 

(www.alvstranden.com). 
 

Vi har intervjuat Thomas Nygren på 

Älvstranden utveckling AB. Han arbetar som 

projektledare och var ansvarig vid uppförandet 

av Hamnhuset på Norra Älvstranden i 

Göteborg. Tidigare projekt där han varit 

delaktig i är Parkhuset som hade ambitionen att 

vara miljövänligt. Huset byggdes med hårdare 

energi- och miljökrav än vad som ansågs 

normalt enligt BBR år 2004. Nästa projekt var 

Höghuset som var ytterligare energioptimerat. 

Steget mot att bygga passivhus startade år 2006, 

där Hamnhuset var klart för inflyttning år 2008. Fastigheten har 115 hyreslägenheter 

fördelade på två byggnader. Genom Nygren har vi fått ta del av teknisk information om 

Hamnhuset och dess ekonomiska underlag till vår jämförelse med bostadsrättsföreningen 

Bron i Halmstad.  

(Bild 7, Hamnhuset). 

http://www.alvstranden.com/om-oss/foeretagsoeversikt/
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4.2.1 Passivhus 

Då Hamnhuset är placerat intill Göta älv är grunden pålad och källarväggarna är utförda i 

vattentät betong. De bärande väggarna och pelarna består av betong och stål. Anledning till att 

Hamnhuset är konstruerats som ett, u så som på bilden, beror på att detaljplanen har styrt 

utformningen samt att alla hyresgäster ska få utsikt över havet.  

De risker och problem som fanns vid uppförandet av Hamnhuset var enligt Nygren att 

betongstommen krävde två års torktid. Detta bidrog till ett ökat energibehov, eftersom det 

krävdes mer tillförd värme för att torka ut konstruktionen de två första åren. Nygren menar 

också att det regelbundet sker provtryckningar på känsliga ställen i väggkonstruktionen, så 

som vid fönster och dörrar. För att undvika köldbryggor i ytterväggarna används en effektiv 

värmeisolering. Ytterväggarnas U-värde är 0,14 W/m
2 

K. Fönstren är treglasfönster med ett 

U-värde på1,1 W/m
2 

K, taket har ett U- värde på 0,11 W/m
2
K och grunden har ett U-värde på 

0,7 W/m
2
K . Enligt Nygren måste hyresgästerna vädra lägenheterna på sommaren och de ska 

även rengöra filtret i tilluftskanalen. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats. För att 

undvika köldbryggor har balkongerna avskärmats med tio centimeters isolering. 

Trätakstolarna är prefabricerade och påbyggda med råspånt och takpapp. Vindsbjälklaget är 

isolerat med 500 millimeter lösullsisolering. Vinden är ouppvärmd. Ventilationen består av ett 

mekaniskt till- och frånluftssystem med roterande värmeväxlare, FTX-system, vilka är 

placerade i husens källare. Värmeåtervinningen på dessa är 82 procent. Kolfilterfläktarna har 

en värmeåtervinning på 100 procent. Hamnhuset är välisolerat och FTX-systemet är anslutet 

till fjärrvärme. Värme - och vattenförbrukningen för Hamnhuset är 25 kWh/m
2
/år.  

Lägenheterna har inget traditionellt radiatorsystem utan varje lägenhet 

är utrustade med ett eldrivet värmebatteri där de själva kan höja värmen 

om hyresgästen önskar varmare än 21 grader. Varje lägenhet har 

system anpassat för individuell mätning och debitering för varm- och 

kallvatten, vilket ger incitament till de boende att spara energi. På taken 

finns 200 m
2
 solfångare, vilket medför en besparing på tappvarmvattnet  

med hälften av årsbehovet. Vid uppförandet av Hamnhuset har fokus 

lagts på fuktsäkert byggande. Betongen har fuktdimensionerats och 

produktionen följer ett speciellt fuktkontrollprogram som beaktat både 

material och uttorkningsklimat.   

 

4.2.2 Bostadsrätt 

Nygren anser att det är oerhört intressant att utreda varför det inte byggs så många passivhus 

som bostadsrätter. Han menar att passivhus och att vara miljösmart är i tiden, detta i samband 

med låga driftkostnader borde vara av intresse för en bostadsrättsinnehavare.   

4.2.3 Ekonomi  

Nygren menar att det är långsiktigt försvarbart att bygga passivhus. De poster som har kostat 

lite extra är att samordna alla olika aktörer. Pay- backtiden är beräknad till 30 år då detta är 

(Bild 8, Hamnhuset i genomskärning. 

Här visas hur ventilationen sker i 

fastigheten samt att solen värmer upp 

på taket.) 
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 (Bild 9, Prognoskostnad för Hamnhuset.) 

den tekniska livslängden på FTX- systemen, enligt Nygren. Kalkylräntan motsvarar företagets 

internränta. Denna bestäms årsvis utifrån ränteläge och företagets belåningsgrad. Internräntan 

är för nuvarande beräknad till 3,5 procent (Nygren, 2011).  

Tabell 5. Ekonomiskt förutsättningar Hamnhuset 

 

 

  

 

 

(Ekonomiska underlag i Tkr, se bilaga 2 & 3) 

Underlagen för Hamnhuset är till stor del baserad på LCC- beräkningar. Dessa har varit en 

betydande del i utredningsarbetet kring projektet. I alla beräkningar som gjorts har det funnits 

med ett jämförande normalternativ. Normalternativet består av de branschkrav som finns. I 

alla beräkningar, förutom en, visar det sig att det är mest lönsamt att investera mer i 

initialskedet. Detta trots en högre kapitalkostnad varje månad (Nygren). Målet med 

beräkningarna har varit att sänka energianvändandet utan att höja driftkostnaderna och hyran 

för hyresgästerna. För detta krävdes det extra investeringar och räntekostanden för dessa 

betalas igen med sänkta driftkostnader (Nygren).  

 

De extra investeringarna för de 

energibesparande åtgärderna hamnar på 

fyra procent, eller omräknat i kronor 

cirka åtta miljoner av den totala 

investeringen. Flera av de 

energibesparande investeringarna är i sig 

själva inte av största betydelse, men de 

bidrar alla till konceptet. En 

kombination av alla åtgärderna sänker 

det totala energianvändandet i 

Hamnhuset.  

 

Hamnhuset använder bara 44 procent av den totala energi i ett liknande hus byggt enligt 

byggnorm med samma yta och samma antal lägenheter (LCC-beräkningar Hamnhuset). Den 

som investerar i ett passivhus har redan dag ett samma eller en lägre månadskostnad även om 

det här räknats in kapitalkostnader, amorteringar och driftkostnader. Den långsiktiga ägaren 

har därmed mest att tjäna (LCC- beräkningar av Hamnhuset).  

Grundinvestering  225.357 

Bidrag 17.146 

Hyresintäkt 11.372 

Drift 751 

Kalkylränta, % 3.5 

Bruttoarea, BTA m
2 

15021 
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4.3 JM AB 

JM´s verksamhet är fokuserad på nyproduktion av bostäder i Sverige, Norge, Danmark, 

Finland och Belgien. JM´s projekt är oftast stora och komplexa där tyngdpunkten ligger på 

universitetsorter och områden som är i utveckling. Företaget satsar på ett hållbart 

samhällsbyggande genom att ta ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Företaget räknas 

som ett av 50 ledande noterade bolag i Norden när det gäller hållbarhetsfrågor och år 2008 

infördes lågenergihus som valbar standard (www.jm.se).  

JM bildades år 1945 av byggmästaren John Mattson, då under namnet John Mattson byggnads 

AB. Sedan dess har JM byggt bland annat Hötorgscity, Kulturhuset, Millesgårdens konsthall 

och området kring södra station i Stockholm. Kolmårdens djurpark är också ett projekt byggt 

av JM.  

På JM i Halmstad har vi intervjuat Gary Petersson. Han informerade oss då om 

Bostadsrättsföreningen, Brf Bron. Byggnadsprojektet genomfördes som totalentreprenad och 

Brf Bron stod klart för inflyttning år 2010. Vi har tagit del av föreningens ekonomiska 

underlag till vår jämförelse med Hamnhuset i Göteborg.  

4.3.1 Passivhus  

Petersson är insatt i begreppet passivhus dock är konceptet inget JM bygger efter. En av hans 

uppfattningar är att det inte går att resa bort på vintern, då han menar att det är kallt när de 

boende kommer hem. Att uppföra Brf Bron som passivhus var inget alternativ för JM i 

Halmstad då byggdirektiven kommer från ledningen i Stockholm. JM likställer det mesta och 

är ett rikstäckande bolag. Det finns för tillfället inga centrala direktiv om att det ska byggas 

passivhus inom företaget. De har dock ett mål på att de ska under 55kWh/m
2
/år. JM har inte 

gått så långt än men siktar på att bygga bättre än BBR, menar Petersson. Han menar att det 

inte finns några kunder som efterfrågar passivhus hos JM och att det är ett stort steg från 

konventionellt hus till passivhus gällande kraven på energiförbrukningen.  

 4.3.2 Bostadsrätt 

Brf Bron är en fastighet belägen på Nissastrand i Halmstad med 77 lägenheter byggt på ett 

konventionellt vis. Fastigheten är utformad som två flerbostadshus i sex och sju våningar. 

Under källare och garage har pålning utförts. Grundläggningen består av en vattentät 

betongplatta och den bärande stommen är av platsgjuten betong. Utfackningsväggar av trä 

med isolering och gips. Fasaderna är utförd av skärmtegel, puts och kompositskiva. Huset 

värms upp av ett vattenburet radiatorsystem kopplat till fjärrvärmenätet. Huset ventileras 

genom mekanisk frånluftsventilation med återvinning. Tilluft tas in bakom radiatorer i 

sovrum och vardagsrum, frånluft via badrum, kök och klädkammare. Fönster i byggnaden är 

av trä och aluminium med två- och treglas. U-värdern för Brf bron är; väggar 0,14 W/m
2
K, 

grund 1,216 W/m
2
K, vindsbjälklag 0,089 Wm

2
 K, fönster 1,30 W/m

2
 K och dörr 0,160 W/m

2
 

K. Enligt Petersson bygger JM sina hus utifrån krav bättre än BBR, teoretiskt beräknat. 

Gränsvärdet på BBR, klimatzon söder är 110 kWh/m
2
/år, då menar Petersson att JM 

projekterar för 90 kWh/m
2
/år istället. Efter att huset stod klart gjordes en energideklaration 

som visar att förbrukningen ligger på 95 kWh/m
2
/år. JM i Halmstad följer boverkets regler 

om effektkrav på 55 W/m
2
, när det gäller fjärrvärme. Petersson menar att det är nödvändigt att 

teoretiskt projektera för lägre förbrukningskostnader än de målmått som kalkylerats, detta för 

att objektet sedan verkligen ska kunna uppnå de krav som ställts. Energiförbrukningen består 

till stor del av tappvarmvatten. Förbrukningen beror på den eller de som brukar lägenheten. 

Fortsättningsvis menar Petersson att det inte är någonting de kan göra så mycket åt eftersom 

det är konsumentens beteende som avgör hur mycket energi som går åt.  
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4.3.3 Ekonomi  

Petersson upplever inte någon efterfrågan på passivhus, han menar även att 

kvadratmeterpriset förmodligen skulle öka betydligt. Han upplever att det är ett högt pris per 

kvadratmeter för passivhus. I det stora hela handlar det om vilken investering som prioriteras 

och hur den återbetalar sig. JM sålde fastigheten, Brf Bron med en slutlig köpeskilling för 

föreningen på 244 300 000 kronor inklusive moms och kostnad för tomt.  

Petersson menar att de kanske inte hade kunnat göra lika stor vinst om de hade upplåtit 

passivhus istället. JM hade kanske inte kunnat sälja fastigheten för 260 miljoner kronor på 

den rådande marknaden (Petersson, 2011), vilket exempelvis hade varit summan de 

budgeterat fram att sälja för om det hade gällt passivhus. Det är inte säkert att de investerade 

pengarna som placeras i den dyrare investeringen betalar tillbaka sig. Det går absolut att 

bygga passivhus men det går inte att garantera att kunderna är beredda att betala för den extra 

investeringen, vilken kan medföra en osäker vinst. Då byggföretagen får ansvara för de extra 

kostnaderna. Petersson menar att det inte går att räkna hem lika stor vinst som vid en  

konventionell fastighet, om inte kunderna kan motiveras att betala för detta. Petersson menar 

fortsättningsvis att ingen skulle förlora på ett lyckat passivhusprojekt, utan det är bara 

kunderna, föreningen, som får betala mer insats istället. Blir inte lägenheterna sålda står 

byggföretagen med tomma lägenheter och fallande intäkter är ett faktum.  

Den största kostnadsposten i driftkostnaderna är värmeavgifterna som är budgeterade till 

615 000 för år ett, Brf Bron. Driftkostnaderna är beräknade efter normalförbrukning. 

Beräknade värden för olika poster kan dock variera från år till år enligt Petersson.     

Känslighetsanalyser har utförts gällande ränte- och inflationsförändringar i den ekonomiska 

planen för Brf Bron. Två scenarier har analyserats. Räntealternativen visar hur känslig 

årsavgiften är i förhållande till eventuella räntehöjningar. Alternativ ett visar en förändring på 

0,6 procent och alternativ två visar en förändring på 1,6 procent. Scenario två visar hur 

driftkostnaderna följer inflationen. Kalkylräntan är enligt ekonomisk plan för Brf Bron 

beräknad till 4,6 procent.   

Tabell 6. Ekonomiska förutsättningar Brf Bron 

Grundinvestering  229.300 

Hyresintäkt 4735 

Driftkostnader 1907 

Kalkylräntan, % 4.6 

Bruttoarea, BTA m
2
 11364 

(Ekonomiska underlag i Tkr, se bilaga 2 & 4) 

4.4 Swedbank Fastighetsbyrå AB 

Fastighetsbyrån startade år 1966 och är marknadsledande på den svenska bostadsmarknaden 

med trettiosju tusen förmedlade fastigheter år 2010. Fastighetsbyrån vill leda utvecklingen 

från traditionellt fastighetsmäkleri till att bli ett kunskaps- och service företag. 

Fastighetsbyråns alla kontor är sedan år 2004 certifierade enligt ISO 14001 

(www.fastighetsbyran.se).  

”Vår vision grundar sig på insikten om att våra kunders krav och behov förändras och ökar” 

(www.fastighetsbyran.se). 
 

Vi har intervjuat Lars Rane på Fastighetsbyrån i Halmstad. Rane har arbetat som 

fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån sedan år 1996. Eftersom att han har lång erfarenhet på 
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marknaden var han ett självklart val för oss. Intervjun gör vi för att få en inblick i hur 

priskänslig konsumenten är när det kommer till att investera i en bostadsrätt.   

4.4.1 Passivhus 

Rane är insatt i passivhuskonceptet och föredrar det, då han bland annat sa:  

"skulle jag byggt ett hus idag, skulle jag ha försökt att sträva ditåt, investera idag och glida i 

morgon" (Rane personlig kontakt 2011-04-18). 

Han menar att passivhus är i tiden, dock är det inte möjligt att motivera bostadsrättsköparen 

till att inverstera ett högre belopp i utbyte mot en mer energibesparande bostad. Det händer 

inte att miljökonstruktioner är av intresse vid bostadsrättsköp.  

4.4.2. Bostadsrätt 

Rane anser att det är viktigt att besiktiga fastigheten och inte bara lägenheten. Detta är inget 

som kunder gör, utan de är mer intresserade av ifall det finns en balkong samt att det är ljust 

och fräscht i lägenheten. Fortsättningsvis menar Rane att intresset för energibesparing som 

han upplever på husmarknaden inte har skett på bostadsrättsmarknaden. Han är dock säker på 

att en förändring även där kommer ske i framtiden.  

4.4.3 Ekonomi 

Enligt Rane är kunderna till bostadsrätter mest intresserade av två siffror, insats och 

månadsavgift. Kunderna är inte intresserade av driftkostnader. Däremot anser han att 

kunderna borde vara mer uppmärksamma på föreningens årsredovisning, där mycket viktigt 

information ges om föreningens ekonomi. Rane menar att nivån är nådd i Halmstad gällande 

försäljningspris på nyupplåtna bostadsrätter, då han menar att insatsen är runt två miljoner 

kronor med en månadsavgift på cirka sex tusen kronor.   

4.5 Svensk Fastighetsförmedling AB 

Svensk Fastighetsförmedling etablerades år 1938 och är en av de ledande 

fastighetsmäklarkedjorna i Sverige. Kedjan består av 230 bobutiker och har cirka 1 100 

medarbetare. År 2010 förmedlade kedjan drygt trettio tusen objekt till ett förmedlingsvärde av 

drygt 45 miljarder kronor.  

  

Vi har intervjuat Niclas Simonsson på Svensk Fastighetsförmedling för att få en inblick av 

bostadsrättsköparnas priskänslighet. Niclas är utbildad bygg- och fastighetsekonom med 

mäklarinriktning och har arbetat på byrån sedan år 2006. Vi anser honom som lämplig 

intervjuperson på grund av hans breda utbildning samt erfarenhet av bostadsrättmarknaden på 

Nissastrand i Halmstad.  

4.5.1 Passivhus 

Simonsson har väldigt liten erfarenhet av passivhus. Han menar att han har läst lite om det på 

högskolan och även lite i branschtidningar men mer än så vet han inte. Passivhus nämns 

ibland men det sker alldeles för sällan enligt Simonsson. Simonsson menar att allting går att 

sälja oavsett hur marknaden ser ut, då han menar att det gäller att hitta rätt person till rätt 

objekt. Angående villor upplever Simonsson att konsumenterna är mer angelägna om 

driftkostnaderna, detta i jämförelse med bostadsrättsköpare.  
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4.5.2 Bostadsrätt 

Simonsson menar att det är pengarna som styr att det inte uppförs så många bostadsrätter som 

passivhus. Han menar att Skanska och övriga byggbolag inte tänker särskilt långsiktigt. Detta 

för att bostadsrätterna överlåts direkt när de är färdigbyggda till föreningarna, då 

byggföretagen har tjänat sina pengar. Simonsson menar även att det kanske kan vara lättare 

att sälja bostadsrätter som passivhus, då han menar att de kan ha ett högre andrahandsvärde. 

Som det ser ut i Halmstad säljs bostadsrätterna ändå oavsett vilken konstruktion de är, enligt 

Simonsson. Angående bostadsrättsinnehavarna på Nissastrand bor de där ganska länge. Han 

menar att många som bor där är över medelåldern, som har sålt sin tidigare villa och 

investerat pengarna i en bostadsrätt. Han upplever att det kan finnas en efterfrågan om 

passivhus hos kunderna. Då han upplever att konsumenterna anser att passivhus är bra, men 

sen när det räknas på det så är det fortfarande ekonomin som styr. Är det för omständigt och 

dyrt vill de inte köpa (Simonsson).   

Simonsson upplever att köpare av bostadsrätter i äldre föreningar har ett större intresse 

gällande drift och ventilation jämfört med nya föreningar. Han menar att konsumenterna 

förväntar sig en bra standard i ett nybyggt hus. Han anser att kvalitén generellt är mycket bra 

på Nissastrand, dock har han sett vissa byggfel och slarv i somliga lägenheter. Enligt 

Simonsson beror sådana fel på tidspress. Exempel på brister kan vara; skador efter tappade 

material, kantstötta ytor och slarvigt utförda ytskikt. Blir det skador på lägenheten åtgärdas 

inte dessa på en gång. Byggarbetarna påbörjar istället arbetet med nästa ofärdiga lägenhet och 

tar konsekvenserna av anmärkningarna på lägenheterna i efterhand vid besiktningstillfället. 

Detta är då enligt Simonsson på grund av tidspress.    

Enligt Simonsson går det inte som boende att påverka värmekostnaden då detta mäts 

kollektivt i en bostadsrättsförening. Fortsättningsvis menar han att det inte finns någon 

motivation till att spara någon energi och inte heller någon möjlighet att påverka sina egna 

värmekostnader. Det finns ingen individuell mätare till skillnad från i en villa (Simonsson). 

 4.5.3 Ekonomi 

Simonsson upplever inte att det finns någon ekonomi i uppförandet av passivhus gällande 

bostadsrätter. Fortsättningsvis menar han att byggföretag hade byggt passivhus om det hade 

lönat sig. " Pengar, pengar, pengar- inte okunskap eller något sådant" (Simonsson personlig 

kontakt 2011-05-13). Simonsson anser att magkänslan spelar en stor roll, men priset är den 

avgöranden faktorn. Spekulanter frågar om årsredovisningen men det är inte många som kan 

analysera denna, det är inte heller  många som kontaktar en bankman för en genomgång av 

den trots att det är nödvändigt (Simonsson).     

Simonsson menar att byggföretagen håller ner sina produktionskostnader genom att projektera 

för enklare boendestandard, dock finns det olika tillvalsmöjligheter för köparna. Exempel på 

tillvalsmöjlighet kan vara golvvärme samt handdukstork i badrummen. Simonsson anser att 

detta inte ska vara en fråga om tillvalsmöjlighet, utan finnas med i projekteringen från början. 

Han menar att det vore bra att installera vattenburen golvvärme samt handdukstork i samtliga 

baddrum från början och istället välja bort radiatorerna från baddrummen.    

  



 

28 

 

5. Analys 

________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi ge en sammanställning av våra teori- och empiriavsnitt. 

Fortsättningsvis analyserar vi likheter respektive skillnader som framkommit från teorierna 

och intervjuerna. 

________________________________________________________________ 

5.1 Passivhus 

Petersson är insatt i begreppet passivhus dock är konceptet inget som JM bygger enligt. Han 

menar att det inte finns några kunder till de som efterfrågar detta, han upplever även att 

kvadratmeterpriset skulle öka betydligt mer. Rane är också insatt i begreppet passivhus, dock 

anser han inte att bostadsrättsköparna efterfrågar detta. Simonsson är mindre insatt i ämnet 

dock vet han att konceptet har med en fastighets energiförbrukning att göra. 

Passivhus har en tät konstruktion som medför att värmeförlusterna kan minskas radikalt och 

knappt någon köpt energi behöver tillföras huset. Det är nödvändigt att klimatskalet är helt 

tätt, detta för att ge skydd mot fukt- och frostskador. Enligt Fredlund (1998) sker de största 

värmeförlusterna genom otätheter i fönster- och dörrpartier. För att vara helt säker på att 

konstruktionen verkligen är tät görs en så kallad täthetsmätning (Andrén & Tirén, 2010). För 

att få nya passivhus godkända måste det göras en täthetsmätning (Eek). Det sker regelbundna 

provtryckningar på känsliga ställen i Hamnhusets väggkonstruktioner, så som vid fönster och 

dörrar (Nygren, 2011). En luftsluss är en bra värmesparande åtgärd (www.Passivhem.se). I 

Hamnhuset fungerar trappuppgången som en sådan (Nygren). 

 I ett passivhus tar värmeväxlaren tillvara på överskottsvärmen och återvinner den sedan 

(Feist, 2005). Detta bidrar till att traditionell uppvärmning som radiatorer inte ska behövas. 

Genom denna teknik kan energiåtgången minska med så mycket som 85 procent (Feist, 

2005). I Hamnhuset består ventilationen av ett FTX- system som har en värmeåtervinningen 

på 82 procent (Nygren). Temperaturen i Hamnhuset följer kraven på 20 grader i 

vistelsezonen, då Hamnhuset har minst 21 grader inomhus (Nygren). I den mekaniska 

ventilationen finns ett filter som filtrerar bort pollen, damm och annan smuts, detta gör att 

husen både är och upplevs som renare (www.passivhuscentrum.se). En behaglig temperatur 

och en god luftomsättning bidrar till ett bra inomhusklimat. Detta uppnås genom att 

lufttemperaturen är jämnt fördelad i huset och att luftväxling och lufthastighet är låg (Andrén 

& Tirén, 2010). Enligt Eek är inomhusluften renare i ett passivhus i förhållande till ett 

konventionellt hus, då han exemplifierade två familjer som kunde ta bort 

astmamedicineringen på sina barn efter att de hade flyttat in i ett passivhus.  

Eek anser att det finns en del myter gällande passivhus. En av dessa är om det är tillåtet att 

vädra eller inte. Eek menar att ett passivhus fungerar som ett konventionellt hus, det vill säga 

att det är tillåtet att vädra hur mycket som helst bara det sker förnuftigt. Gällande vädringen 

har Nygren en annan åsikt, då han menar att lägenhetsinnehavaren måste vädra mycket på 

sommaren och mindre på vintern. En av Peterssons uppfattningar om passivhus är ifall en 

lägenhetsinnehavaren reser bort på vintern, kommer denne hem till en kall lägenhet. Medans 

Eek menar att passivhus är så välisolerat att väggarna stänger ut den kalla luften. Han 

exemplifierade ett verkligt scenario när det en vinter var cirka 20 grader kallt, trots kylan var 

det 25 -30 grader varmt i passivhuset. Detta för att väggarna i ett passivhus är isolerade enligt 

svensk standard om 45 centimeter och har ett U-värde på endast 0,1 W/m
2
K 

(www.passivhuscentrum.se). Betongen som används till grunden bör ha en låg fukthalt 

eftersom konstruktionen inte kommer att ha något förlåtande värmesystem som hjälper till 

med uttorkningen (Andrén & Tirén, 2010). Nygren menar att en betongstomme kräver två års 
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torktid, detta har inte byggföretagen tid att vänta på. De första två åren krävde Hamnhuset ett 

ökat energibehov, då mer energi behövde tillföras för att torka ut betongstommen. Samtliga 

av våra respondenter är eniga om att passivhus ligger i tiden och är att föredra. Eek nämnde 

att ett nytt EU-direktiv gällande nybyggnationer av konventionella hus kommer att komma år 

2020, detta direktiv utformades för att minska koldioxidutsläppen med 20 procent. Svenska 

byggindustrin måste anpassa sig mer efter EU. Som det ser ut för tillfället ligger Sverige efter 

i utvecklingen (Eek, 2011). Nygren anser att passivhus är lite passé, då han menar att det även 

är viktigt att kolla på hur mycket koldioxidutsläpp det är i materialen i fastigheten. Eek anser 

att det självklart ska tas hänsyn till vilka material som stoppas in i byggnaden, men han menar 

att det har inget med passivhuskonceptet att göra. Vidare belyser han att materialen för 

bebyggelsen har stor betydelse då livslängden för en fastighet är lång. Nya mål för byggregler 

träder i kraft år 2020 där nivån för utsläppen är nere i passivhusstandard (www.nollhus.se). 

Kraven är olika beroende på i vilken klimatzon ett passivhus ska byggas. I Klimatzon söder är 

kravet på 45 kWh/m
2
/år (FEBY Kravspecifikation för passivhus, 2009). Hamnhuset har en 

värmeförbrukning på 25 kWh/m
2
/år (Nygren). Följande U-värde gäller för Hamnhuset.  

       

    

 

 

 

 

5.2 Bostadsrätt  

En Bostadsrätt innefattar både en nyttjanderätt till en viss lägenhet och en andelsrätt i en 

ekonomisk förening (Julius., et al 2009). För att få nyttja bostadsrätten betalas en avgift varje 

månad, denna motsvarar huvudsakligen lägenhetens del av föreningens drift- och 

kapitalkostnader (Isacson, 2006). Enligt Rane och Simonsson är köparna vanligtvis endast 

intresserade av insatsen och månadsavgiften, då de vill bo så billigt som möjligt. Båda två 

menar även att det är viktigt att förstå och granska årsredovisningen. Kan inte köparen detta 

själv bör denne ta kontakt med bankman för närmare granskning. Enligt Isacson (2006) är den 

ekonomiska planen av största vikt för en köpare. Då denna ger möjlighet till att kunna granska 

och få inblick över föreningens ekonomi. Enligt Rane är inte konsumenterna intresserade av 

föreningens driftkostnader. Det har gjorts en del undersökningar på vad konsumenterna 

efterfrågar vid sitt val av bostad. Undersökningarna visar att bostaden ska vara ljus och 

hemtrevlig med mera (Von Scheele, 2005). Rane menar att det inte är många som frågar om 

konstruktionen vid en visning av en bostadsrätt. Det är mer vanligt att spekulanterna är 

intresserade av om det finns balkong eller inte. Fortsättningsvis menar han att köparna till en 

bostadsrätt inte är tillräckligt miljömedvetna för att besvära sig om driften i fastigheten. Detta 

är mer vanligt bland villaköpare. Han antar dock att detta i framtiden kommer att ändras, då 

driften är en dyr kostnadspost i boendet.   

Eek och Rane anser båda att byggföretag bygger så billigt som möjligt på kortast möjliga tid. 

Eek menar att många bostadsrätter är undermåligt byggda då de byggs under kostnadskrav 

och tidspress. Pressade tidsplaner är en av orsakerna till bristande kvalitet och höga kostnader 

inom byggsektorn (SOU 2002;115 s 335). Rane anser att detta är fallet gällande Brf Bron, då 

han menar att lägenheterna saknar golvvärme som standard i badrummet. Fortsättningsvis 

menar Eek att vid nybyggnation av bostadsrättsfastigheter tar byggföretagen inte hänsyn till 

U- vägg 0,14 

U- tak 0,11 

U-grund 0,70 

U-fönster 1,10 

U-dörr 0,80 

U- vägg 0,09 

U-tak 0,09 

U-grund 0,07 

U-fönster 0,85 

U-dörrar 0,80 

Tabell 8. Passivhusstandard, enligt FEBY Tabell 7. Hamnhuset 
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förvaltningen av husen, bara vinsten vid försäljningen. Byggentreprenörer prioriterar ofta 

produktionsekonomiska bedömningar framför förvaltningsekonomiska perspektiv. Detta kan 

medföra att förvaltningen riskerar att åsidosättas på grund av de produktionsprioriteringar 

som gjorts under byggskedet (SOU 2002;115 s 335). Eek menar att detta är ett grundläggande 

problem då förvaltningen efter projekttiden läggs över på bostadsrättsföreningarna, vilket 

vanligtvis medför brister i kvalitetskraven.  

Simonsson menar att byggbolagen håller ner sina produktionskostnader genom att projektera 

för enklare boendestandard, dock menar han att det finns olika tillvalsmöjligheter för 

konsumenterna. Exempelvis på tillvalsmöjlighet kan vara golvvärme samt handdukstork i 

badrummen. Simonsson anser att detta inte ska vara en fråga om tillvalsmöjlighet, utan finnas 

med i projekteringen från början. Han menar att det vore bra att installera vattenburen 

golvvärme samt handdukstork i samtliga baddrum från början och istället välja bort radiatorn 

från baddrummen.   

Energikraven enligt BBR får inte överstiga 110 kWh/m
2
/år i klimatzon söder. Enligt 

Petersson bygger JM sina hus utifrån krav bättre än BBR. Då han menar att JM projekterar för 

90 kWh/m
2
/år. Efter att Brf Bron stod klart gjordes en energideklaration som visar att 

förbrukningen ligger på 95 kWh/m
2
/år. Följande U-värden gäller för Brf Bron: 

             

 

 

   

 

 

Pettersson menar att energiförbrukningen till stor del består av tappvarmvatten. 

Fortsättningsvis menar han att detta beror på de boendes beteende och att detta inte går att 

påverka. Nygren anser att det är oerhört intressant att utreda varför det inte byggs så många 

passivhus som bostadsrätter. Han menar att passivhus och att vara miljösmart är i tiden, detta i 

samband med låga driftkostnader borde vara av intresse för en bostadsrättsinnehavare.  

5.3 Ekonomi
                      

En nuvärdeberäkning av en investering visar om investeringen är lönsam eller inte, det vill 

säga hur framtidens inbetalningsöverskott står sig i relation till grundinvesteringen (Yard, 

2001). I nuvärdeberäkningen jämförs alla in- och utbetalningar vid investeringstillfället. Det 

framtida inbetalningsöverskottet nuvärdeberäknas, det diskonteras till nuvärde genom vald 

kalkylränta (Olsson, 2005). Enligt Olsson (2005) bör kalkylräntan vara mellan fem till tio 

procent. I vår nuvärdeberäkning har en kalkylränta på sex procent antagits. Denna följer 

inflationen på två procent, vilket blir en kalkylränta på tre komma nio procent (se bilaga 2). 

Den ekonomiska livslängden i beräkningen är antagen till 50 år. Det är vanligt att livslängden 

är mellan 50 till 100 år för en fastighet (Holmqvist, 2002). Genom att vi använt oss av dessa 

siffror har vi fått fram ett nuvärde för Hamnhuset på 23 219 000 kronor. Nuvärdet per 

kvadratmeter blir således 15 458 kronor.    

 
 

 

U-vägg  0,18 

U-tak  0,13 

U-golv 0,15 

U-fönster  1,30 

U-dörrar  0,90 

U-vägg  0,14 

U-tak  0,089 

U-golv 0,216 

U-fönster  1,30 

U-dörrar  0,16 

Tabell 10. konventionellt hus enligt BBR Tabell 9. Brf Bron 
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Tabell 11. Hamnhuset (exkl. bidrag)           Tabell 12. Hamnhuset (inkl. bidrag) 

 

 

(Nuvärdeberäkningar bilaga 2 & 3)                (Nuvärdeberäkning bilaga 2 & 3)  

 

Eek anser att det lönar sig att ta ett lån på några procents ränta och investera i ett passivhus. 

Han menar att det på lång sikt ger lägre räntekostnader i relation till de kommande 

driftkostnaderna för ett konventionellt hus. Nygren anser också att det är långsiktigt 

försvarbart att bygga passivhus. De poster som har kostat lite extra gällande Hamnhuset är att 

samordna alla olika aktörer. Pay-backtiden är beräknad till 30 år, eftersom detta är den 

tekniska livslängden för FTX- systemen (Nygren). Företag använder ofta schablonmässigt 

förbestämda ekonomiska livslängder, vilka grundar sig på erfarenhetsmässiga uppskattningar 

gällande exempelvis driftkostnader (Ljung & Högberg, 1996). Den tekniska livslängden avser 

den tid fastigheten faktiskt tekniskt fungerar. Denna kan vara längre än den ekonomiska 

livslängden, men aldrig kortare (Andersson, 2001). Gällande Hamnhuset motsvarar 

kalkylräntan företagets internränta. Denna bestäms årsvis utifrån ränteläge och företagets 

belåningsgrad. Internräntan är beräknad till sju procent (Nygren 2011). Betalningar vid olika 

tidsperioder är olika värda eftersom det finns möjlighet att placera kapital räntebärande. För 

att kunna kalkylera en investerings lönsamhet måste det finnas en räntesats som kan värdera 

betalningar vid olika tidpunkter (Olsson, 2005). Kalkylräntan bestäms genom de krav som 

bankerna och övriga långivare ställer på företaget (Olsson, 2005).  

Det är svårt att skilja på vilka kostnadsposter som är de dyraste vid nyproduktion av 

passivhus, det är helheten menar Eek. Fortsättningsvis menar han att de på Passivhuscentrum 

brukar jämföra sina kalkyler med byggnation i enlighet med BBR och då uppgår 

extrakostnaderna för att uppnå passivhuskraven upp till fem procent i merkostnader. 

Skillnaden i pris per kvadratmeter mellan passivhus jämfört med konventionellt hus vid 

nybyggnation är mellan noll till tre procent (Eek).  

Underlagen för Hamnhuset i Göteborg är till stor del baserad på LCC-beräkningar. I samtliga 

beräkningar har det funnits med jämförande normalternativ. Normalternativen består utav de 

branschkrav som ställs. Alla beräkningar, förutom en påvisar att det är mest lönsamt att 

investera mer i initialskedet, trots en högre kapitalkostnad varje månad (Nygren). LCC- 

beräkningar ger en bra översikt över ifall en dyrare grundinvestering är mer lönsam i längden, 

än den billigare. Faktorer till detta är att de lägre driftkostnaderna beaktas och att 

investeringsalternativet innebär en besparing på lång sikt (Wååk, 1992). De besparingar vi 

konkret kan påvisa är energiförbrukningar mellan de två fastigheterna. Energiförbrukningen 

för Hamnhuset är 25 kWh/m
2
/år exklusive hushållsel. Energiförbrukningen för Brf Bron är 95 

kWh/m
2
/år exklusive hushållsel. När LCC- kalkyler ska användas för budgetering och 

bedömning ställs höga krav på ingående värden och att alla relevanta kostnader blivit 

definierade. För att göra beräkningen hanterbar och praktisk innebär detta att kostnadselement 

avsiktligt utesluts. Dessa analyser innehåller därför stora osäkerheter och i de flesta fall går 

det inte ens i efterhand att bestämma något riktigt LCC-värde enligt Wååk (1992). Målet med 

beräkningarna gällande Hamnhuset har varit att sänka energianvändandet utan att höja 

driftkostnaderna och hyran för hyresgästerna. För detta krävs extra investeringar och 

räntekostnader. Dessa betalas igen med sänkta driftkostnader (Nygren). De extra 

investeringarna för de energibesparande åtgärderna hamnar på fyra procent av den totala 

investeringen (Nygren). Fler av de energibesparade åtgärderna är i sig själva inte av största 

betydelse, men alla bidrar till konceptet.  

Nuvärde 232190000 

Nuvärde/ m
2
 15458 

Kapitalvärde 6832000 

Nuvärde 232190000 

Nuvärde/m
2
 15458 

Kapitalvärde 23978000 
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När det gäller fastighetsberäkningar har det blivit allt vanligare att hänsyn tas till 

livscykelkostnader under fastighetens ekonomiska livslängd. Det är många gånger svåra att i 

förväg förutse dessa (Holmqvist, 2002). En investerare som satsar på ett passivhus har redan 

dag ett en lägre månadskostnad även om kapitalkostnader, amorteringar och driftkostnader är 

inräknade (Nygren). Samtidigt som betalningsviljan för hyresintäkter minskar i och med en 

fastighets föråldrande stiger utbetalningarna för drift och underhåll på grund av förslitning. 

Dock kan fastighetsägaren i viss mån själv påverka driftnettot genom graden utav aktiv 

förvaltning (Holmqvist, 2002).  

 

Genom tidigare nämnda antaganden beräknas även kalkylräntan på tre komma nio procent för 

Brf Bron. Den ekonomiska livslängden är densamma som ovan, det vill säga 50 år. Därmed 

har vi fått fram ett nuvärde för Brf Bron på 61 806 000 kronor (bilaga 2).  

Tabell 13. Brf Bron  

Nuvärde 61806000 

Nuvärde/m
2
 5449 

Kapitalvärde -167494000 
(Nuvärdeberäkningar bilaga 2 & 4) 

Enligt Rane är prisnivån nådd i Halmstad, då han menar att en insats på två miljoner med en 

avgift på cirka sex tusen är max vad konsumenterna betalar för en bostadsrätt. Nygren anser 

att det är långsiktigt försvarbart att bygga bostadsrätter som passivhus och att det borde finnas 

en marknad för detta. Simonsson menar att det inte finns någon ekonomi i uppförandet av 

passivhus gällande bostadsrätter, då det handlar om pengar. Fortsättningsvis menar han att 

byggföretag hade byggt passivhus ifall det hade lönat sig. Petersson upplever att det är ett 

högt pris per kvadratmeter för passivhus. I det stora hela handlar det om vilken investering 

som prioriteras och hur den återbetalar sig.  

När investeringskalkyler tillämpas i fastighetsbranschen används de främst för att ge en 

bedömning över tänkbara alternativ, då kalkylen visar investeringars lönsamhet, 

likviditetseffekter samt risker (Holmqvist, 2002). Petersson menar att JM kanske inte hade 

kunnat göra lika stor vinst om de hade upplåtit passivhus istället för ett konventionellt hus. 

Petersson menar att JM förmodligen inte hade kunnat sälja fastigheten för 260 miljoner 

kronor på den aktuella marknaden, istället för 244 miljoner som nu är fallet. Det är inte säkert 

att de investerade pengarna som placeras i den dyrare investeringen betalar tillbaka sig 

(Petersson). För att kunna ta ett så rationellt beslut som möjligt är det även viktigt att 

känslighetsanalyser utformas. Detta för att kunna påvisa eventuella osäkerheter i en 

investering (Holmqvist, 2002). I en känslighetsanalys undersöks det hur känsliga 

kalkylresultaten är för förändringar i förutsättningarna (Ljung & Högberg, 1996). Det har 

gjorts känslighetsanalyser gällande ränte- och inflationsförändringar i den ekonomiska planen 

för Brf Bron. Dessa visar hur känslig årsavgiften är i förhållande till räntehöjningar och 

inflationsförändringar. Driftkostnader och underhåll är många gånger svåra att i förväg förutse 

vid kalkylering, men för att göra en investeringskalkyl så rättvisande som möjligt är det 

betydande att de värden som bestäms överensstämmer med framtida utfall. Den största 

kostnadsposten i driftkostnaderna för Brf Bron är värmeavgifterna. Driftkostnaderna är 

beräknade efter normalförbrukning. Beräknade värden för olika poster kan dock variera från 

år till år (Petersson). För att välja ingångsvärden för drift och underhåll bör de som utför 

kalkyler beakta den marknadsmässiga nivån för drift och underhåll i liknande fastigheter men 

även se över vilka faktorer som kan påverka höjningar av driften och utvecklingen av 

driftkostnader (Holmqvist, 2002). 
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Petersson menar att det inte går att räkna hem lika stor vinst gällande passivhus, om inte 

kunderna kan motiveras att betala för detta. Med hjälp av tänkbara utfall och antaganden kan 

framtida konsekvenser av en investering uppmärksammas och analyseras (Olsson, 2005). 

Faktorer som inte den enskilda fastighetsägaren kan påverka är svängningar på 

kapitalmarknaden som gör inverkan på räntor och därmed även kapitalkostanden för lånat 

kapital (Holmqvist, 2002). Petersson menar att det absolut går att bygga bostadsrätter i 

passivhus, men kan inte kunderna motiveras att betala extra för denna investering står 

byggföretagen där med tomma lägenheter och bristande intäkter. Simonsson menar att 

konsumenterna är villiga att betala lite mer om rätt magkänsla finns. Spekulanter tar ofta del 

av årsredovisningen vid en bostadsrättsvisning men det är tyvärr inte många som kan 

analysera föreningens ekonomiska förhållanden, enligt Rane och Simonsson.  
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6. Slutdiskussion 

________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser om varför det inte uppförs så många 

bostadsrätter som passivhus. Vi betonar våra egna åsikter berörande ämnet som vidare 

avlutas med förslag till fortsatt forskning. 

________________________________________________________________ 

6.1 Slutsats 

Genom att vi i analysen har kopplat samman vår teoretiska referensram med vår empiri kan vi 

med hjälp av den presentera nedanstående slutsatser. Med utgångspunkt från vår 

problemformulering och vårt syfte ger vi antaganden om vilka förhållanden som styr valet av 

byggnadsstandard. Problemformuleringen som vår undersökning har sitt utgångsläge från är:  

"Varför uppförs så få bostadsrätter med passivhusstandard i Sverige?"   

För att vi enklare ska kunna svara på vår problemformulering har vi formulerat ett syfte som 

vi anser kan hjälpa oss med detta som lyder följande: 

"Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka ekonomiska förhållanden som påverkar valet 

av byggnadsstandarden, samt skapa en förståelse om varför det inte uppförs så många 

bostadsrätter i passivhusstandard. Vidare kommer de skillnader som finns mellan passivhus 

och konventionella hus att belysas."   

Samtliga av våra respondenter är eniga om att passivhus ligger i tiden och är att föredra. De är 

också eniga om att det är pengarna som styr uppförandet av bostadsrätter. Under 

forskningstiden har vi stött på okunskap inom ämnet passivhus. Ingen av respondenterna har 

kritiserat tekniken utan tyngdpunkten har lagts på ekonomin inom konceptet.  

Enligt vår tidigare beskrivna teori och empiri kan vi konstatera att passivhus är långsiktigt 

försvarbart då de genererar lägre driftkostnader på längre sikt. Vi har fått en uppfattning om 

att byggföretag bygger så billigt som möjligt på kortast möjliga tid. Därmed konstaterar vi att 

det inte finns något långtidsperspektiv inom byggbranschen gällande uppförandet av 

bostadsrätter. Ur denna synvinkel menar vi att det självklart faller sig naturligt för 

byggföretag att prioritera produktionsekonomiska kostnader framför förvaltningsekonomiska 

perspektiv. På grund av detta går tyvärr den blivande bostadsrättsföreningen miste om 

framtida eventuella driftbesparingar som skulle kunnat göras.   

Vi har även kommit fram till att det gäller att bygga ett passivhus rätt från början, då det inte 

ges samma möjlighet att torka ut konstruktionen i efterhand jämfört med ett hus byggt på ett 

konventionellt vis. Som tidigare beskrivet behöver en betongstomme lång torktid. Vi anser 

därför att det finns stor risk för mögel om inte ett passivhus byggs tätt och rätt från början, då 

de inte har något förlåtande värmesystem. Byggföretagen har inte tid att vänta på detta, vilket 

kan vara en av anledningarna till att det byggs fler konventionella bostadsrätter gentemot 

passivhus. En bekräftelse från vår fallstudie på att byggföretag inte tänker särskilt långsiktigt 

är att inte golvvärme är standard för de nyupplåtna lägenheterna på Brf Bron. Då vi menar att 

ifall detta projekterats från början i alla lägenheter hade golvvärmen kunnat installerats till det 

vattenburna systemet. En annan aspekt är överlåtelsen av fastigheten, där det 

förvaltningsekonomiska perspektivet åsidosätts och de affärsekonomiska intressen tar över.    

I analysen framgår att Hamnhuset har för höga U-värden jämfört med FEBY´s krav gällande 

passivhus. Vi anser att ifall Hamnhuset hade byggts idag hade det inte benämnts som ett 

passivhus, men när det uppfördes år 2008 gällde tidigare krav. Detta resonemang håller vi 
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även gällande Hamnhusets FTX- system då det endast återvinner 82 procent, när det idag 

ställs ett krav på 85 procent. Brf Bron har bättre värden än vad BBR kräver. Om vi hade 

jämfört dessa värden med ett passivhus byggt idag hade skillnaden i värmeåtgång varit större 

än vad som här kunnat påvisats. Den faktiska skillnaden i energiförbrukning mellan 

Hamnhuset och Brf Bron är 70 kWh/m
2
/år. Det framgår tydligt att energiförbrukningen skiljer 

sig mellan ett konventionellt hus och ett passivhus. Genom vår fallstudie mellan Hamnhuset 

och Brf Bron kan vi konstatera att det går att reducera kostnader för tappvarmvatten genom 

att förse fastigheten med solceller. Detta antagande grundar vi på att Hamnhuset halverar sina 

kostnader för tappvarmvatten per år genom användning av solceller. Då skillnaden är markant 

borde det finnas en efterfrågan hos konsumenterna.   

 

De slutsatser vi kan dra från våra respondenter gällande bostadsrättsköparna är som bekant 

skrivet att de endast är intresserade av två siffror, insats och månadsavgift. Detta innebär helt 

enkelt att det inte finns någon efterfrågan på bostadsrätter uppförda som passivhus hos 

konsumenterna i dag. För att kunna skapa intresse och förståelse hos konsumenterna gällande 

drift och energiförbrukning inom bostadsrättsföreningar finner vi det behövligt att varje 

bostadsrättsinnehavare får ta del av en individuell energiförbrukningsmätare. Denna ska 

tydligt visa den enskildes energiförbrukning. Vi menar att detta blir ett incitament för de 

boende att hålla energiförbrukningen nere. På längre sikt skulle även detta bidra till att 

konsumenterna blir mer medvetna om driften. Därmed blir de mer angelägna om frågor 

gällande fastighetens konstruktion, kostnader samt drift, vilket i sin tur kan bidra till att 

efterfrågan på passivhus ökar. Ett annat grundläggande problem är att de flesta köparna 

faktiskt inte förstår sig på varken årsredovisning eller den ekonomiska planen. Ett faktum är 

att konsumenterna till mestadels är intresserade av om det är ljust och fräscht i lägenheten.  

 

Hamnhusets pay- backtid är beräknad till 30 år, detta beror på att det motsvarar FTX-

systemets livslängd. Vi ifrågasätter varför de väljer att räkna på en kortare teknisk livslängd 

än den ekonomiska. Pay-backtiden ska baseras över hela investeringstiden och inte bara FTX 

systemet, därför borde en längre beräkningstid ha beaktats vilket också hade gynnat deras 

beräkningar gällande energisparandet. Det är kortsiktigt att beräkna utifrån 30 år då en 

fastighet beräknas hålla 50-100 år. I fallstudien har vi jämfört nuvärdet per kvadratmeter för 

de båda fastigheterna. Vi har kommit fram till att det kostar 10 009 kronor mer i nuvärde per 

kvadratmeter för ett passivhus. Passivhuset har även ett högre inbetalningsöverskott, vilket vi 

anser är bra. Till stor del beror detta på att det är lägre driftkostnader i ett passivhus. I vår 

fallstudie kan vi se att passivhus bidrar till ett högre inbetalningsöverskott än ett 

konventionellt hus, vilket vi finner likheter i den befintliga teorin.  

 

Avslutningsvis vill vi poängtera svaren på vår problemformulering samt besvara vår ställda 

hypotes. Anledningarna till varför det inte uppförs så många bostadsrätter till passivhus är för 

att: byggföretag har ett kortsiktigt tänkande då de vill vara försäkrade om att de får sina 

pengar och då på kortast möjliga tid. Fortsättningsvis menar vi att det är pengar som styr hur 

bostadsrätter uppförs, då vi menar att konsumenterna inte är främmande till att bo i ett 

passivhus. Problemet är att de inte är villiga att investera lite extra. På den rådande 

bostadsrättsmarknaden anses investeringen redan hög. Konsumenterna efterfrågar inte 

passivhus på den nuvarande marknaden, då de endast beaktar insats och avgift. Vi ser stora 

fördelar med passivhus ur ett långsiktigt förvaltningsekonomiskt perspektiv, men som det ser 

ut i dag finns det ingen efterfrågan av passivhus på bostadsrättsmarknaden. Därmed finner vi 

den betydande anledningen till varför det inte uppförs bostadsrätter som passivhus. Incitament 

tyder på att det kommer ske en förändring på bostadsmarknaden, då det ska införas en ny 

byggnorm år 2020 som även kommer beröra bostadsrätter och dess energikrav. Vi anser att 

det är mer aktuellt än någonsin att uppföra energismarta hus. Detta är bara passivhusens 

början då vi är övertygande om att de är här för att stanna och även utvecklas.   
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6.2 Bidrag 

Då vi har utfört en fallstudie mellan två fastigheter begränsar detta studiens möjlighet till 

generalisering på bostadsrättsmarknaden. Vi menar att dessa två objekt inte kan svara för en 

hel marknad. Vi anser att vår studie har ökat förståelsen för varför det inte har uppförts så 

många bostadsrätter som passivhus. Vi anser även att uppsatsen bidragit till att visa 

möjligheterna för passivhus att passa in på bostadsrättsmarknaden. Då vi menar att den högre 

investeringskostnaden betalas igen med lägre driftkostnader. Vi har genomgående belyst de 

skillnader som finns mellan de två olika konstruktionerna. Vidare har uppsatsen bidragit till 

att påvisa passivhusens lönsamhet ur ett längre perspektiv, men även dess nödvändighet för 

ett hållbart samhälle.   

6.3 Förslag till fortsatt forskning  

Efter att vi har forskat om vilka förhållanden som påverkar uppförandet av passivhus till 

bostadsrätter har vi tagit del av andra infallsvinklar som kan anses vara intressant för fortsatt 

forskning. En av dessa anser vi hade varit att göra en fallstudie mellan två 

bostadsrättsfastigheter, där en är uppförd som passivhus och den andra på ett konventionellt 

vis. Anledningen till att vi inte gjorde detta är att vi valde att undersöka två fastigheter som 

var nyupplåtna och har vattenutsikt, samt att utbudet av bostadsrätter med passivhusteknik är 

ytterst liten.  

 

Efter att vi har gjort en kvalitativ undersökning anser vi att det även hade varit intressant att 

göra en kvantitativ forskning. Ett förslag på detta kan vara att undersöka vad konsumenterna 

anser om bostadsrätter uppförda som passivhus via postenkäter. Då vi i denna forskning har 

undersökt vad mäklarna upplever hur konsumenternas beteende om passivhus samt 

priskänslighet. Vi menar att en kompletterande metod som postenkäter givit uppsatsen en 

ytterligare trovärdighet och relevans, då det framgår om respondenterna har varit 

sanningsenliga. En fortsatt studie kan även omfatta vad det kostar i kapitalkostnad att 

investera i ett passivhus. I vår undersökning har vi avgränsat oss till nybyggda passivhus. En 

annan aspekt kan vara att utreda om det lönar sig att renovera samhällets miljonprogramm till 

passivhus. Då byggnormerna kommer att ändras inom snar framtid kan en annan intressant 

studie handla om fler lågenergihus än passivhus så som exempelvis plusshus och liknande.   
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Bilaga 1 operationaliseringsprocessen 
 

Passivhus 

 

 

Bostadsrätt 

 

Ekonomi 

 

Kvalitetskrav 

U-värde 

Klimatskal 

Ventilation, FTX 
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Ekonomiskförening 

Avgift 

Årsredovisning 

Förvaltning 

 

 

 

Grundinvestering 

LCC 

Ekonomisk livslängd 

Teknisk livslängd 

Risk 

Investeringskalkyl 

Kalkylränta 

Nuvärdemetod 

Känslighetsanalys 

Pay-back 

Drift och underhåll 

 

 

Energikälla 

Byggnadsmaterial 

U- värde 

Krav enligt FEBY 

Energibesparing 

FTX-system 

Energiförbrukning 

 

 

 

 

Drift och underhåll 

U-värde 

Krav enligt BBR 

Efterfrågan 

Teknisk uppbyggnad 

Energiförbrukning 

 

 

 

 

Årliga besparingar på drift 

Årliga hyresintäkter 

Livslängd 

Kalkylränta 

Ekonomisk plan 

Känslighetsanalys 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 Beräkning av nuvärde 
Hamnhuset  

G Tkr 225.357 inkl. moms 

G Tkr 208.211 Inkl. Bidrag  

a Tkr 10624 hyra- drift 

kkr % 6 Antagen ränta som följer inflationen 

inflationen % 2  

Ny kkr % 3,9  

BTA m
2 

15021  

(Uppgifter från underlaget, som finns i bilaga 3). 

Kalkylräntan som följer inflationen= (1+Kkr)/(1+Inflation) -1 

 

nusummefaktor = a(1-(1+r)
n
)

   

                         r 

Hamnhuset utan bidrag    

(1+0,06)/(1+0,02)-1= 3,9% 

10624(1-(1+0,039)
50

) = 232189,885 Tkr            232189,885/15021= 15,46 Tkr/ m
2
 

          0,039 

Kapitalvärde utan bidrag = 6832 Tkr            Kapitalvärde med bidrag = 23978 Tkr 

 

Brf Bron 

G Tkr 229300 Inkl moms & exkl. mark 

a Tkr 2828 Intäkter - kostnader  

kkr % 6 Antagen ränta som följer inflationen 

inflationen % 2  

Ny kkr % 3,9  

BTA m
2 

11364  

( uppgifter från underlaget i bilaga 4) 

 

2828(1-(1+0,039)
50

) = 61806,56 61806,56/11364= 5,44 Tkr/ m
2
  

           0,039 

Kapitalvärde = -167494 Tkr 

a= inbetalningsöverskott          
 

r = räntesatsen
 

n= antalet år 

Kkr = kalkylräntan  

  

* Vi har antagit en Kalkylränta på 6 % i båda fallen, då det är ett branschmått. Vi antog att 

kalkylräntan följer inflationen på 2%, vilket blev en kalkylränta på 3,9%. En vanlig livslängd 

är mellan 50- 100 år, därför valde vi en på 50 år i båda fallen.  



 

 

 

 

Vi har valt att inte ta med markkostnaden på grund av att fastigheterna ligger på helt olika 

orter. Dessa avgränsningar gäller i kalkylerna. Skatten ingår inte heller, då det är samma 

skattekonsekvenser för de både objekten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3 Ekonomiska underlag till Hamnhuset I Göteborg 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4 Ekonomiska underlag till Brf Bron Halmstad 

 

 

BTA totalt för Brf Bron är 11364 m
2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 5. intervjufrågor till JM AB 
Passivhus 

1. Hur skulle du definiera passivhus? 

2. Varför valde ni att upplåta Brf Bron till konventionellt hus? 

3. Varför har ni inga funderingar på att upplåta några passivhus? 

 

Bostadsrätter 

4. Material i fastigheten, ex radiatorsystem, ventilationssystem? 

5.Vilka standarder har ni byggt efter, BBR?  

  

Ekonomi 

6. Vad kostade det att upplåta hela fastigheten? Vad sålde ni den för? 

7. Vilken kalkylränta? 
 
Avslutningsvis 

 8. Har du något att tillägga som du anser kan vara väsentligt för vår forskning?  

- Skulle vi kunna få kontakta dig igen vid eventuella frågor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 6 Intervjufrågor om Hamnhuset 
Passivhus 

1. Vad är din erfarenhet av passivhus? 

2. Generellt, vilka risker och problem kan det finnas med passivhus? 

3. Vilka risker ser du med passivhus? 

4.Varför  valde man att bygga Hamnhuset till passivhus, och inte ett konventionellt hus? 

- Vilka fördelar såg ni? 

5. Varför är huset placerat som ett U?  

6. Hur kom det sig att Hamnhuset inte har fler än fem våningar? 

7. Var det något särskilt ni fick tänka på när ni byggde Hamnhuset? Ex, FTX, isolering m.m  

8. Hur kom ni fram till konstruktionen av balkongerna? 

9. Vilket är det största problem som har uppstått under nybyggnationen av hamnhuset?  

10.Hur fungerar ventilationen i Fastigheten? 

-  Exempelvis hur många FTX? 

11. Hur fungerar solcellerna på taket? 

Bostadsrätt 

12. Varför tror inte du det uppförs mer bostadsrätter som passivhus? 

Ekonomi 

13. Hur är det ekonomiskt försvarbart att bygga passivhus? 

- Vad tror du ni sparar in på? 

14. Vilka poster är det som har kostat extra vid projekteringen av hamnhuset? 

15. Hur mycket mer kostar det cirka att bygga ett passivhus? 

16. Hur har ni kommit fram till kalkylräntan 7%?  

17. Kostade det mer för eventuell extra tid till projektering, för att det va en ny teknik? 
 
Avslutningsvis 

18. Har du något att tillägga som du anser kan vara väsentligt för vår forskning?  

- Skulle vi kunna få kontakta dig igen vid eventuella frågor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga7 Intervjufrågor till Passivhuscentrum 
Passivhus 

1. Hur kom du in på det här med passivhus? 

2. Generellt, vilka risker och problem kan det finnas med Passivhus? 

3. Är solceller det vanliga uppvärmningssättet i passivhus? Vindkraft? 

4. Är FTX-system det lönsammaste alternativet? 

5. Hur har passivhus utvecklingen förbättrats? 

6. Som boende är det någon skillnad att bo i ett passivhus gentemot ett vanligt? 

7. Är kunder och brukare överlag nöjda med passivhus? 

- Vad finns det för eventuellt missnöje i ett passivhus? 

Bostadsrätt 

8.Varför upplåts det inte så många bostadsrätter i passivhus? 

- Tror du det finns en marknad för det? 

Ekonomi 

9.Hur är det ekonomiskt försvarbart att bygga passivhus? 

- Vad tror du man sparar in på? 

10.Hur mkt mer kostar det cirka att bygga ett passivhus? 

11.Är merkostnaderna större för ett passivhus än med ett konventionellt hus? 

- i såfall med hur mycket ungefär? 
Avslutningsvis 

 8. Har du något att tillägga som du anser kan vara väsentligt för vår forskning?  

- Skulle vi kunna få kontakta dig igen vid eventuella frågor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 8 intervjufrågor till fastighetsmäklare 

Passivhus 

1. Vad är din erfarenhet av passivhus? 

2. Varför tror du att det inte finns så många bostadsrätter som passivhus? 

- Tror du att det finns någon efterfrågan? 

Bostadsrätt 

3. Spontant enligt din uppfattning, vad är köparna mest intresserade utav vid bostadsrättsköp? 

-Vad frågar de mest om? 

4. Upplever du att köparna är miljömedvetna?  

 

Ekonomi 

5. Hur priskänsliga upplever du att köparna är?  

- upplever du att kunderna ser sitt förvärv ur ett längre perspektiv? 

6. Vad upplever du att köparna är mest villiga att betala för?  

7. Är det många köpare som frågar om driftkostnader och energi? 

 

Avslutningsvis 

8. Har du något att tillägga som du anser kan vara väsentligt för vår forskning?  

- Skulle vi kunna få kontakta dig igen vid eventuella frågor? 

 

 


