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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur Boverkets byggregler har påverkat prisbilden för
nybyggnation av småhus mellan år 2003 till 2012 och vidare mot Boverkets Vision 2025.
Syftet är även att finna de agent-principalsamband som finns inom byggsektorn.
Genom att investera i ett mer energieffektivt småhus blir driftskostnaderna mindre jämfört
med ett konventionellt småhus. Men samtidigt som driftskostnaderna blir lägre stiger
investeringskostnaden. I denna studie tar vi reda på om det är ekonomiskt lönsamt att
investera i ett energieffektivt småhus jämfört med ett konventionellt småhus utifrån kundens
perspektiv.
Studiens arbetssätt har varit kvalitativt där vi i samarbete med Derome Hus fått tillgång till 3
konventionella referenshus och ett passivhus och de data som var nödvändiga för att utföra
lönsamhetsbedömningar på husen. Vi har genomfört fem intervjuer med personer från
Deromekoncernen och Varbergs kommun.
De beräkningsmetoder vi har använt i studien är nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden och
känslighetsanalys. I nuvärdesmetoden har vi beräknat tillbaks alla framtida kapitalflöden till
år noll för att en rättvis och jämförelsebar prisbild skall uppstå. Annuitetsmetoden fördelar
hela investeringskostnaden i lika stora årliga annuiteter. I känslighetsanalysen provar vi olika
utfall i lönsamheten till följd av till exempel en förändring i det framtida elpriset. De
elprisförändringar vi har använt i känslighetsanalysen är en prisökning på 1 %, 2 % och 3 %.
Detsamma gäller för fjärrvärmepriset. Vi har räknat med en kalkyltid på 20 år och 50 år, där
20 år är den genomsnittliga boendetiden i ett hus i Sverige och 50 år beräknas vara den
ungefärliga ekonomiska livslängden för ett hus.
Resultatet i studien visar att passivhuset är det mest ekonomiskt lönsamma alternativet vid en
kalkyltid på 50 år. Men vid en kalkyltid på 20 år är referenshuset från 2003 det mest
lönsamma alternativet. Ett agent principal-samband lokaliserades också där
Finansinspektionen och Boverket gör det betydligt svårare för en privatperson att investera i
ett småhus.

Abstract
The purpose of this essay is to describe how Boverkets Byggregler has affected the cost of
newly built houses from 2003 to 2012, to Boverkets Vision 2025. The purpose is also to find
agent-principal relations in the construction sector.
When investing in an energy efficient house the operating costs are reduced compared to a
conventional house. But due to the lower operating costs, the investment cost rises. In this
study, we find out if it is economically viable to invest in an energy efficient house compared
to a conventional house from the customer's perspective.
The study's approach has been qualitatively where we in collaboration with Derome Hus had
access to three conventional reference houses and a passive house and data that was necessary
to conduct viability assessments on houses. We conducted five interviews with people from
Deromekoncernen and Varbergs kommun.
The calculation methods we have used in this study are present value method, annuity method
and a sensitivity analysis. In the present value method, we have calculated all future cash
flows to year zero for a fair and comparable pricing to occur. Annuity method allocates the
entire investment cost in equal annual annuities. In the sensitivity analysis, we test different
outcomes in profitability as a result of change in the future price of electricity and district
heating. The electricity price changes we have used in the sensitivity analysis are a price
increase of 1%, 2% and 3%. The same goes for the price of district heating. We have assumed
a calculation time of 20 years and 50 years, where 20 years is the average time a person lives
in the same house in Sweden and 50 years is estimated to be the approximate economic
lifetime for a house.
The results of the study indicate that passive house is the most economically viable option at a
calculation time of 50 years. But at a calculation time of 20 years the reference house from
2003 is the most profitable option. A principal-agent relation was also located where
Finansinspektionen and Boverket makes it more difficult for an individual to buy a house.
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1 Inledning
I inledningen presenteras bakgrunden till det problem vi tar upp i problemdiskussionen.
Problemdiskussionen mynnar ut i en forskningsfråga där även syftet med studien tas upp. För
att inte studien skall bli för omfattande görs avgränsningar och vi tar även upp tidigare
forskning. För att du som läsare lättare skall förstå upplägget finns även uppsatsens
disposition i detta kapitel.

1.1 Bakgrund
Energianvändningen i bostads- och servicesektorn står för 40 % av Sveriges slutliga
energianvändning och för omkring 50 % av den totala elanvändningen i Sverige
(Energimyndigheten, 2012). En minskning av energianvändningen inom bostads och
servicesektorn är ett av EU-målen inom 20-20-20 då medlemsländerna i EU förbinder sig att:
 minska utsläppen av växthusgaser med 20 % till år 2020
 öka andelen förnybar energi till 20 % till år 2020
 20 % mindre primär energitillförsel till år 2020 (energieffektivisering)
(Europakommissionen, 2012)
Enligt Energimyndigheten (2012) är målet för forskning kring byggnader i energisystemet att
byggnader skall bidra till att energianvändningen är effektiv och långsiktigt hållbar, och att
slutanvändningen i energi skall minska i bostäder. De områden som prioriteras är befintliganyproducerade- och framtidens bostäder och lokaler.
Boverket fick 2009 i uppgift i ett regleringsbrev att se över gällande energikrav i Boverkets
byggregler (BBR). Energikraven skulle senast 2011 skärpas med utgångspunkt från de krav
som ställts från EG-direktivet om byggnaders energiprestanda (2002/91/EG). Boverket har
ökat kraven på minskat energibehov och lägre U-värde1 med cirka 20 procent och de har även
infört ett effektkrav2 på nyproducerade bostäder. I EG-direktivet (artikel 4) skall
medlemsländerna fastställa minimikrav på byggnaders energiprestanda. Dessa skall ses över
med jämna mellanrum, minst vart femte år. Om det behövs skall BBR även uppdateras för att
återspegla den tekniska utvecklingen. EG-direktivet om byggnaders energiprestanda ger inga
krav på nivåer för energiprestanda utan detta är upp till varje enskilt land att själva fastställa
(Boverket, 2011, Konsekvensutredning). Boverket har även arbetat fram en vision till år 2025
där Riksdagen antagit en skrivelse från regeringen som berör begreppet näranollenergibyggnader3 (Boverket, 2012, Vision för Sverige 2025).
Avsnitt 9 om Energihushållning i BBR 2011 har förändrats omfattande på kravet om
energihushållning. Hårdare krav har ställts på byggnadens energianvändning, som formuleras
som maximal energimängd per uppvärmd golvarea. Detta har medfört tydligare gränser som
går att jämföra genom beräkningar och mätningar i den färdiga byggnaden (Boverket, 2011,
Konsekvensutredning).
Genom hårdare byggregler påverkas byggherrar, byggnadsnämnder, konsulter,
byggentreprenörer, tillverkare av bostäder, tillverkare av byggmaterial och köpare av bostäder
1

U-värde: Värmegenomgångskoefficient
Effektkrav: Maximal installerad eleffekt för uppvärmning
3
Nära-nollenergihus: En byggnad med hög energiprestanda. Passivhus är en annan benämning på näranollenergihus.
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(Boverket, Konsekvensutredning, 2011). Bland de som har blivit påverkade av detta är vår
uppdagsgivare Derome Hus, som arbetar med hustillverkning. Derome Hus producerar både
lösvirkeshus och prefabricerade trähus och har byggt bostäder sedan 1960-talet. De har ett
tydligt fokus genom att bygga alla bostäder med trästomme. Derome erbjuder kunderna olika
bostadslösningar från nyckelfärdiga bostäder till villabyggsatser. Detta görs under
varumärkena A-hus, Derome och Varbergshus. Derome Hus lägger fokus på en genomtänkt
planlösning och en konstruktion som ger en minimal energikostnad för de boende (Derome,
2013).

1.2 Problemdiskussion
När oljekrisen inträffade på 1970-talet beslutade Boverket att de nya byggreglerna skulle
prioritera strängare krav gällande isolering och energianvändning (Boverket, 2007,
Bostadspolitiken).
Dessa krav infördes gradvis i BBR. De nya kraven gällde inte bara själva energianvändningen
utan även nya standarder för U-värden på dörrar, fönster, väggar, och isolering, samt nya
regler för eluppvärmning (Elmroth, 2009). BBR skiljer sig beroende på var i Sverige man bor.
Det finns tre klimatzoner, där varje zon har sitt eget maxvärde för energianvändning (Dodoo,
Gustavsson & Sathre, 2010).
Men trots de nya byggreglerna utgör energianvändningen i bebyggelse en stor del av den
totala användningen av energi i Sverige och är en sektor där energibesparingar måste ske för
att nå upp till de nationella och europeiska målen (Molin, Rohdin & Moshfegh 2011).
Dock är dessa regler bara tillfälliga då EU:s energidirektiv från 2010 säger att alla nya
byggnader från och med 2020 skall uppfylla lågenergistandard (Zalejska-Jonsson, Lind &
Hintze 2012). EU-direktivet kräver att från och med år 2019 skall alla offentliga byggnader
som byggs vara nära-nollenergihus. Från år 2021 skall alla byggnader vara nära-nollenergihus
(Molin et al., 2011). I Boverkets vision till år 2025 skriver Boverket att investeringskostaden
inte får vara orimligt hög till den miljövinst och minskade energianvändningen kraven leder
till. För att kunna göra en lönsamhetsbedömning av de ökade krav, krävs det att framtida
energikostnaden vävs in i kalkylen. Detta för att se om miljövinsten är rimlig till hänsyn till
den högre investeringskostnaden (Boverket, 2012, Vision för Sverige 2025). Vid en
investering av ett energieffektivt hus är det avgörande för dess lönsamhet hur
driftskostnaderna ser ut över tid. För att avgöra lönsamhet är det vanligt att använda
nuvärdesmetoden (Olve & Samuelsson, 2008) och för att pröva hur känsliga vissa variabler är
görs en känslighetsanalys (Belanová, 2012). Detta eftersom det kan finnas svårigheter att
förutse framtida kapitalflöden (Brealey, Myers & Allen, 2011). Osäkerhetsfaktorerna kan vara
hur regelverk och hur energipris förändras över tid (Abadie, Chamorro & Gonzalez-Eguino,
2013)
Vid en byggprocess finns även en mängd olika intressenter där ett möjligt agentprincipalsamband kan uppstå eftersom flera olika avtal sluts mellan dessa (Nässén, Sprei &
Holmberg, 2008). Asymmetrisk information kan också uppstå och bidra till att intressenterna
drar åt olika håll, då parterna sitter på olika mängd information (Brealey et al., 2011).
Till följd av BBR om lägre energianvändning inom bostadsektorn har kostnaderna ökat för
nyproducerade bostäder. Detta har medfört att bostadsproducenter har fått ändra sina
byggnadsmetoder och det har även lett till en ökad materialåtgång men även en ökad expertis
och erfarenhet för att kunna uppfylla den höga standard som ställs på passivhus (Zalejska2

Jonsson et al., 2012). Dock utgör passivhus en liten del av den totala mängden nybyggda
småhus och av de 2000 passivhusbostäderna som finns idag är det endast 200 som är småhus
(Passivhuscentrum, 2012).
Men sett ur ett europeiskt perspektiv är bostadsbyggandet i Sverige lågt och efter finanskrisen
på 90-talet var det svenska bostadsbyggandet lägst i EU år 2000 enligt European Housing
Statistics från 2001. Bostadsbyggandet har sedan dess ökat något men är fortsatt lågt jämfört
med våra grannländer (SCB, 2012).
Det låga byggandet kan bero på dels finanskrisen men kan även bero på höga byggkostnader,
hyresreglering, skatter och subventioner och ineffektiv plan- och bygglovsprocess. Enligt
Eurostat är byggkostnaderna i Sverige bland de högsta i Europa och det ligger på omkring 55
% högre än genomsnittet i Europa (Statens bostadskreditnämnd, 2011). Detta beror dels på
den marknadsstruktur som finns i Sverige med höga bidrag som skapat en låg konkurrens och
låg import av byggmaterial men även arbetskostnaden för byggnadsarbetarna som stigit
kraftigt i Sverige jämfört med andra europeiska länder (ibid).
Figuren nedan visar hur prisutvecklingen sett ut för småhus och bostadsrätter från 1998 till
2012. Priset har stigit konstant och man spår en fortsatt ökning av priserna (TMF, 2012)

Figur 1. Prisutvecklingen på småhus och bostadsrätter från 1998-2012 (TMF, 2012 s. 8)
För Derome Hus har BBR bidragit till att investeringskostnaden för en nyproducerad bostad
har ökat både för producenter av bostäder och för bostadsköparna (Derome Förvaltning,
2013). A-hus har även till följd av BBR investerat i en modern produktionslinje som är
anpassad för såväl stora produktionsvolymer och som just byggelement för passivhus (A-hus,
2013).
För bostadsköparna innebär högre investeringskostnader att de får ta större bostadslån samt
större kontantinsats, vilket innebär att färre har råd att investera i en bostad.
Finansinspektionen har som krav att husköparen inte får låna mer än 85 procent av den totala
bostadskostnaden. Detta leder till att bostadsköparna måste ge en kontantinsats på 15 procent
av den totala investeringskostnaden (Finansinspektionen, 2012).
Under några år har en intensiv debatt om byggkostnaderna i Sverige pågått och en minskning
av byggkostnaderna har hög prioritet bland byggbolagen i Sverige. Samtidigt har passivhus
börjat visas sig på den svenska marknaden. Kostnaderna för ett passivhus har hittills varit
högre jämfört med traditionellt byggda hus. Därför är det viktigt att undersöka
konstruktionsmetoderna, för att försöka förbättra energiprestandan, samtidigt som
3

kostnaderna för konstruktionerna kan minskas (Boqvist, Claesson-Jonsson & Thelandersson,
2010).

1.3 Forskningsfråga
Är det ekonomiskt lönsamt för kunden att investera i ett mer energieffektivt småhus i relation
med ett konventionellt småhus, utifrån de energikrav som Boverkets Byggregler kräver vid
nybyggnation?

1.4 Syfte
Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och analysera hur Boverkets byggregler har påverkat
prisbilden för nybyggnation av småhus från 2003 till 2012 och vidare till Boverkets Vision
2025. Detta genom att göra en investeringsbedömning för olika referenshus för att se
skillnaden över tid. Tanken är också att finna de osäkerhetsfaktorer som kan uppstå vid en
investeringskalkyl för ett småhus. Vårt syfte är även att lokalisera agent-principal samband
inom byggsektorn.

1.5 Avgränsningar
För att inte studien skall bli för tidskrävande fokuserar vi på enskilda småbostäder i trä. Vi
avgränsar oss därmed mot flerbostadshus då denna studie annars blivit allt för omfattande. I
studien kommer vi inte beröra beteendemönster i bostäderna och fokus kommer istället läggas
på energianvändning och investeringskostnad vid nybyggnation av småhus i trä.

1.6 Tidigare forskning
Det som skiljer vår studie från tidigare forskning och utredningar gällande mer
energieffektivare småhus är främst att vi lägger ett fokus på småhus i trä och fokuserar på
osäkerhetsfaktorerna bakom en investering i ett småhus. Boverket gör själva en
konsekvensutredning när ändringar sker i BBR. De beskriver de konsekvenser ändringarna i
reglerna medför och motivet till varför de görs. Dock ligger den utredningen utanför vår
studies ramar.

4

1.7 Uppsatsens disposition
Kapitel 1 Inledning

•I detta kapitel kommer en inledning till studien att beskrivas följt av en problemdiskussion.
Problemdiskussionen kommer att mynna ut i en forskningsfråga som följs av syftet med
studien. Sist presenteras avgränsningar och tidigare forskning .
Kapitel 2 Teoretisk referensram
•I detta kapitel tas de teorier , begrepp och modeller upp som är relevanta för vår studie.
Kapitel 3 Metod
•I kapitlet om metod kommer vårt metodval och tillvägagångsätt för insamling av empiri att
presenteras.
Kapitel 4 Empiri
•Här kommer den insamlade empirin och datan som ligger till grund för analysen finnas
Kapitel 5 Analys
•I analysen kommer den bearbetade empirin att presenteras.
Kapitel 6 Slutsats
•I slutsats kommer det resultat vi kommit fram till i studien att redovisas och den kommer att
koppla samman med studiens syfte och forskningsfråga.

Figur 2. Uppsatsens disposition (Egen figur)

5

2 Teoretisk referensram
I vår teoretiska referensram kommer teorier, begrepp och modeller presenteras som är
relevanta för vår undersökning. Vi tar utgångspunkt i de huvudbegrepp som vi baserar
studien på: Investeringsbedömning, beräkningsmetoder, Agent-principal, Boverkets
Byggregler (BBR), investeringskostnad och driftskostnader.
Då syftet med studien främst innefattar en investeringsbedömning har vi valt att inleda den
teoretiska referensramen med detta. I investeringsbedömningen tar vi upp de centrala begrepp
och huvudsakliga beräkningsmetoder vi kommer att använda i vår analys. Därefter rör vi oss
mot agent-principal teorin för att på djupare sätt analysera vilka samband som kan hittas
mellan de berörda parterna i ett husbygge. Sedan följer en förklaring om Boverket och hur
BBR är uppbyggd. Boverkets Vision tas även upp för att förklara hur Boverket planerar
framtiden.
Vid en husinvestering är driftkostnaderna en viktig del då denna står för en stor del av den
framtida kostnaden. Här förklarar vi hur el- och fjärrvärmepris är uppbyggt och hur den
förväntas se ut i framtiden. För att en husinvestering skall bli möjlig krävs också ett banklån
och det är Finansinspektionen som sätter bolånetaket i Sverige.

2.1 Sammanfattning
Vid en investeringsbedömning uppskattas de framtida kassaflödena (Brealey et al., 2011). För
att detta ska vara möjligt upprättar vi en investeringskalkyl, men detta ställer oss även inför
prognosproblem (Olve & Samuelsson, 2008). Genom att vara medveten om en investerings
för- och nackdelar minskas risken för en felaktig prognos av kassaflödet (Brealey et al.,
2011).
De metoder vi kommer använda oss av är nuvärdemetoden, annuitetsmetoden och
känslighetsanalys. Nuvärdesmetoden är en allmänt accepterad metod för att värdera
investeringar, eftersom den anses uppfylla de krav som ställs vid en bedömning (Kayali,
2006). Fördelen med nuvärdesmetoden är att den tar hänsyn till en kalkyltid och pengars
värdeförändring över tid (Olve & Samuelsson, 2008). Vi kommer även använda oss av
annuitetsmetoden där vi vill få fram årskostnaden i lika stora belopp över hela investeringen
livlängd (Brealey, et al., 2011). Nuvärdesmetoden och annuitetsmetoden är inte alltid lämplig
vid osäkra investeringar utan kan kompletteras med en känslighetsanalys (Adadie et al.,
2013). Detta för att kunna se utfallet av en förändring i en variabel och hur denna påverkar
investeringens lönsamhet (Brealey et al., 2011).
Agent-principal teorin tar upp de problem som kan uppstå mellan ett projekt ägare (principal)
och den som utför arbetet (agent). Detta kan medföra att parterna eftersträvar olika mål
(Brealey et al., 2011). Det kan även förekomma asymmetrisk information vid ett agentprincipalproblem. Detta innebär att den ena parten har ett informationsövertag, vilket kan
bidra till att parternas beslutunderlag ser olika ut (ibid). Vid en byggprocess finns även en
mängd olika nivåer av agent-principalsamband. Detta då flera former av kontrakt sluts mellan
olika aktörer (Nässén et al., 2008).
Själva byggprocessen styrs av BBR och dess regler förändras kontinuerligt. I BBR finns de
regler och krav som måste följas vid en nybyggnation. Den största förändringen som har skett
i BBR är de striktare energikraven som infördes i BBR 2011 som säger att alla nya byggnader
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skall var utformade på ett så energieffektivt sätt som möjligt (Boverket, 2011, Regelsamling
för byggande)
I Boverkets Vision står det att alla nybyggda bostäder skall vara nära-nollenergihus år 2021,
där kraven för dessa efterliknar dagens passivhus. Samtidigt skall de miljömässiga
förändringar som visas i visionen vara samhälls- och fastighetsekonomiskt lönsamt (Boverket,
2012, Vision för Sverige 2025). Detta kan medföra en teknisk utveckling som kan påverka
företagen negativt då dess förmåga att göra pricksäkra prognoser försämras (Lee & Wong
2011).
Elpriset och fjärrvärmepriset kommer utgöra driftskostnaderna som i stor utsträckning
påverkar den totala kostnaden för investeringen. Dagens prognoser förutspår en ökning av
energipriserna (Energimyndigheten, 2011, Energiförsörjning i Sverige 2030).
För att en husinvestering skall bli möjlig krävs det ett banklån. Idag är bolånetaket satt till 85
% till följd av Finansinspektionens rekommendationer (Finansinspektionen, 2012).

2.2 Investeringsbedömning
En investering innebär en uppoffring som resulterar i att konsumtion inte kan ske nu, utan det
ger möjligheter i framtiden för t.ex. produktion och konsumtion. En investering kan
förknippas med en investering i t.ex. mark, maskiner eller i fastigheter (Olve & Samuelsson,
2008).
Många företag brukar göra en investeringsbudget och därefter välja ut vilka typer av
investeringar som skall ske. Därför är det viktigt att kunna förutse vilka externa faktorer som
kan påverka olika investeringsbeslut. För att kunna bedöma alla investeringar görs ofta en
detaljerad prognos, diskonteringsberäkningar och andra relevanta antaganden (Brealey et al.
2011).
De metoder som är vanligast att använda vid en investeringsbedömning är pay-off-,
internränte- och nuvärdesmetoden (Kayali, 2006). Dessa metoder är allmänt accepterade i den
ekonomiska litteraturen men de är inte alltid lämpliga vid osäkra investeringar (ibid). Enligt
Kayali (2006) har främst finanslitteraturen förespråkat nuvärdesmetoden eftersom den
uppfyller flest kriterier vid en bedömning. Pay-back metoden är enkel och överskådlig men
den är inte lämplig för att utvärdera alla investeringsprojekt, eftersom den inte tar hänsyn till
kassaflöden över tid (Kayali, 2006). Genom att använda en diskonteringsmetod som
nuvärdesmetoden fås en mer korrekt bild av kort- och långsiktiga investeringar genom att
hänsyn tas till en kalkyltid och kalkylränta (Olve & Samuelsson, 2008). Brealey et al. (2011)
menar även också att en investeringskalkyl som inte känner igen pengars värdeförändring
över tid, inte går att jämföra.
En investeringskalkyl ställer användaren inför prognosproblem som innebär svårigheter att
göra en träffsäker kalkyl. Detta kan nämnas som en nackdel för investeringskalkylen då
prognoser inte behöver betyda att kalkylen ger en rättvis bild (Olve & Samuelsson, 2008).
Kassaflödet är hela tiden exponerat mot förändringar i t.ex. efterfråga och råvarupriser vilket
kan förändra kassaflödet. Genom att vara medveten om de förändringar som kan ske, minskas
risken för en felaktig prognos av kassaflödet (Brealey et al., 2011). En nackdel med att göra
prognoser är att folk brukar bli allt för övertygade om att prognosen stämmer, vilket inte
behöver vara sanning (ibid).
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Det är ofta svårt att samla den information som krävs för att kunna uppskatta kassaflödet.
Företag använder då ofta olika system som samlar information, men risken finns även då för
att fel kan uppstå, vilket innebär att kalkylen kan visa ett felaktigt resultat (Olve &
Samuelsson, 2008). Adadie et al., (2013) menar att en känslighetsanalys är då ett bra
instrument för att identifiera de variabler som är osäkra vid ett investeringsbeslut, eftersom
man kan testa olika utfall. De menar även att om inte hänsyn till osäkerhet tas kan detta
medföra att fel investering väljs, vilket kan innebära att ett företag går miste om kapital
(Adadie, et al., 2013).
Brealey et al, (2011) tar upp tre huvudsakliga regler som skall följas när uppskattning av det
framtida kassaflödet skall ske:




Beräkna bara verkliga kassaflöden och ta med när de verkligen inträffar.
Uppskatta vilka konsekvenser en investering kan medföra.
Var konsekvent när inflation behandlas.

Inför ett investeringsbeslut måste man försöka inkludera alla oförutsedda händelser som
skulle kunna hända för att kunna vara rustad för framtiden. Genom att göra detta blir
prognoserna mer pricksäkra och kalkylen blir mer realistisk (Brealey et al., 2011). Vid
upprättandet av en investeringskalkyl får inte ett eventuellt rörelsekapital och fasta kostnader
räknas bort. Detta skulle kunna påverka det framtida kassaflödet. Restvärdet är också något
inte som får glömmas bort då detta skulle kunna ge ett positivt kassaflöde i framtiden (ibid).
Vid upprättandet av en investeringskalkyl måste också en medvetenhet finnas om inflation.
Inflation brukar benämnas i nominella eller reala termer. En regel som skall följas vid
beräkningar i inflation är om diskonteringsräntan är uppsatt efter nominella termer, måste
kassaflödet också anges i nominella termer. Samma regel gäller om reala kassaflöden
används, då skall en realränta användas. Genom att använda denna regel skapas samma
resultat (ibid).
2.2.1 Investeringens livslängd
För att en investeringskalkyl ska bli möjlig krävs att en lämplig kalkyltid sätts upp.
Livslängden på en investering är inte en konsekvens av kassaflödet utan den tidsram som sätts
upp för beräkningarna. Kalkyltiden kan antingen följa den ekonomiska livslängden på
investeringen eller genom att bestämma tidsperioden själv (Olve & Samuelsson, 2008).
Den ekonomiska livslängden avser den period som investeringen fortfarande är ekonomiskt
hållbar med hänsyn till dess kostnader. Begreppet ekonomisk livslängd får inte blandas ihop
med den tekniska livslängden då den tekniska livslängden kan vara betydligt längre än den
ekonomiska. Tekniska system kan också vara svåra att uppskatta då livslängden ofta kan
förlängas med upprustningar (ibid).
2.2.2 Kalkylränta
Kalkylräntan visar det avkastningskrav som företaget ställer på en möjlig investering. Dock
finns det flera faktorer som påverkar kalkylräntan. Till exempel risk och osäkerhet, andra
investeringsmöjligheter, prisförändringar och inflation (Yard, 1991). Kalkylräntan kan ur ett
enklare perspektiv ses som en alternativkostnad för kapitalet, där investeringen skall ge minst
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lika stor avkastning som det bästa alternativet för användningen av kapitalet. Sett ur detta
perspektiv är kalkylräntan den procentuella avkastningen som den alternativa investeringen
ger (Brealey et al., 2011). Det är viktigt att sätta en kalkylränta rätt eftersom en felaktigt satt
ränta kan gynna kortsiktiga investeringar och ge långsiktiga investeringar svårigheter att vara
lönsamma (Olve & Samuelsson, 2008).

2.3 Nuvärdesmetoden
Både svenska och utlänska företag brukar använda en diskonteringsmetod för att beräkna
investeringars lönsamhet. Vilken metod som används varierar men nuvärdesmetoden har
många företag föredragit eftersom den anses som mest teoretisk korrekt (Olve & Samuelsson,
2008). Företagen använder inte bara nuvärdesmetoden utan kompletterar denna med fler olika
metoder för att beräkna lönsamhet på investeringar (Brealey et al., 2011).
Ett företag försöker investera i projekt som ger högsta möjliga nettonuvärde.
Nuvärdesmetoden används för att jämföra in- och utbetalningar vid olika tidpunkter. Detta för
att kunna bedöma lönsamhet mellan olika investeringsalternativ. När nuvärdesmetoden
används diskonteras framtida kassaflöden tillbaka till år noll (ibid).
Visar en investering ett nettonuvärde på noll, innebär detta att investeringen förräntar det
investerade kapitalet med kalkylräntan (avkastningskravet). Ett positivt nuvärde visar att
investeringen förräntar sig bättre än kalkylräntan och företaget skall välja det alternativet som
ger högst nuvärde. Är nuvärdet negativt skall dessa inte investeras i utan förkastas då
företaget inte kan räkna med något kapitalöverskott (ibid).
Arshad (2012) menar att nettonuvärdesmetoden och internräntemetoden är de vanligaste
metoderna vid en bedömning av olika investeringsmöjligheter. Men nettonuvärdesmetoden är
mest fördelaktig vid investeringsbeslut eftersom metoden väljer de investeringar som
maximerar värdet. Nettonuvärdesmetoden räknar även med det förändrade värdet på pengarna
medan, internräntemetoden används med fördel vid värdering av enskilda projekt (Arshad,
2012).

∑

Figur 3 Nettonuvärdesformel

2.4 Annuitetsmetoden
Annuitetsmetoden används för att dela upp kassaflödet i lika stora belopp (annuiteter) över
hela investeringens ekonomiska livslängd. För att lyckas med detta används först
nuvärdesmetoden för att räkna tillbaka alla årliga kassaflöden till år noll. Därefter använd
annuitetsfaktorn för att fördela kassaflödet över tid (Brealey et al., 2011). Annuitetsmetoden
används ofta av företag när de skall byta ut investeringar och metoden är fördelaktig när det
enbart förekommer kostnader (Olve & Samuelsson, 2008).
9

När annuitetsmetoden används skall den investering som har lägst annuitet väljas. Detta
eftersom denna investering har den lägsta årliga kostnaden. Företag har ofta flera olika
investeringsalternativ och genom att bara använda nuvärdesmetoden kan det blir svårt att
ranka alternativen med olika förutsättningar. Annuitetsmetoden är på så sätt fördelaktig när
val skall ske mellan olika investeringar beroende på hur stora driftskostnader och hur lång den
ekonomiska livslängden är (Hung & Liu, 2005).

Figur 4 Annuitetsformel

2.5 Känslighetsanalys
För att kunna testa olika utfall av förväntade förändringar, görs en känslighetsanalys. I en
känslighetsanalys tas hänsyn till förändringar i vissa faktorer och det görs då en optimistisk
och en pessimistisk uppskattning (Brealey et al., 2011).
Genom att göra en känslighetsanalys granskas variablerna på detaljnivå. En nackdel med en
känslighetsanalys är att den kan ge ett tvetydigt resultat. Det kan t.ex. vara svårt att se vad
skillnaderna kan vara mellan olika variabler. Ett annat problem är även att de underliggande
variablerna tenderar att samverka (ibid).
Känslighetsanalys är en variant av scenarioanalys som är användbar för att precisera de
variabler som är svåra att prognostisera risken på. Grundiden med känslighetsanalysen är att
alla variabler förutom en är låst, för att därefter se hur mycket nettonuvärdet förändras av just
en variabel. Visar det sig att nettonuvärdet är känslig till följd av en viss variabel så ökar
risken för att prognostisera utfallet för just den variabeln (Belanová, 2012).
Känslighetsanalys är därför ett användbart verktyg för att kunna identifiera vilka variabler
som är kritiska för investeringen och för att kunna prognostisera vilka problem som innebär
mest skada för investeringen (ibid).

2.6 Agent-principalteorin
Enligt agent-principal teorin antas det att principalen vill maximera värdet för företaget.
Agenten, som är principalens underordnade, antas alltid sträva efter det som uppfyller sitt eget
behov bäst (Greve, 2009). En principal kan till exempel vara ägaren till företaget, och agenten
är anställd i företaget. Principalen (ägaren) vill få agenten (den anställde) att göra det som ger
störst vinst för principalen. Samtidigt kan agenten sträva efter att maximera sin egen nytta
genom att endast genomföra de affärer som gynnar agenten själv. Detta istället för att
genomföra en affär som kan medföra en större vinst för principalen, men som också innefattar
en viss risk för agenten (Brealey et al., 2011). Om principalen inte har någon möjlighet att
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övervaka agenten, kommer agenten att sträva efter det som gynnar denna bäst. Men det finns
också åtgärder för att minska risken. Ett alternativ är att principalen satsar på ett
kontrollsystem uppbyggt av regler och krav. Men denna teori har också fått väldigt mycket
kritik. Främst gällande antagandet att chefer alltid väljer den enklaste lösningen, eller den
lösning som gynnar dem bäst (Greve, 2009).
En del i Agent-principalproblematiken är att asymmetrisk information som kan uppstå när två
parter har tillgång till olika mängder relevant information. Detta kan liknas med att ett
företags chefer har mer relevant information om företaget än utomstående investerare
(Brealey et al., 2011). Detta kan leda till att beslutsunderlaget kan se olika ut mellan dessa
(Sloman, 2006).
En byggprocess kan ses som ett system med flera nivåer av agent principal relationer. Detta
eftersom flera former av kontrakt förekommer i en byggprocess med olika aktörer.
Byggherren är principal i byggprocessen och sluter kontrakt med flera externa aktörer (agent)
t.ex. hustillverkaren, arkitekter, konsulter osv för att upprätta sin bostad. Dessa agenter kan i
sin tur sluta kontrakt med ytterligare aktörer. I dessa kontrakt kan det bli brist på information
från principalens sida och kan användas av agenten för att minimera agenternas egna
kostnader för bekostnad av kvalitet och energieffektivitet. (Nässén et al., 2008)

2.7 Boverkets byggregler (BBR)
Boverket är en nationell förvaltningsmyndighet för frågor om samhällsplanering, stads- och
bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning samt för boendefrågor. Boverkets uppdrag
uttrycks i instruktionen, regleringsbrev, lagstiftning och genom regeringsuppdrag. Även EU
sätter upp mål som Boverket får ta del av. EU delar ut direktiv, och därefter är det upp till
regeringen som avgör hur målen i direktivet skall uppnås (Boverket, 2013, Om Boverket).
Boverket har bl.a. som uppgift av regeringen att ge ut regler för byggande av bostäder i
Sverige och utveckla tydligare och bättre verifierbara funktionskrav4. Detta har lett till
Boverkets Byggregler (BBR) som utgörs av föreskrifter och allmänna råd till plan- och
bygglagen (PBL), och plan- och byggförordningen (PBF) (ibid).
I BBR finns regler kring uppförande av byggnader och tillbyggnader. De krav som tas upp i
BBR är minimikrav och det är helt tillåtet att bygga bättre byggnader. Den 1:a januari 1994
trädde BBR i kraft och ersatte då den tidigare Boverkets nybyggnadsregler (NR). I oktober
2011 kom den senaste upplagan av BBR (ibid).
BBR har med jämna mellanrum ökat kraven på energihushållning i byggnader och krav har
ställts på byggnadens energianvändning, som formuleras som energimängd per uppvärmd
golvarea. Detta har medfört att en tydligare jämförelse och beräknar kan göras för
energihushållning i byggnaden. Detta har även lett till olika tekniska lösningar genom
funktionskrav som främjar den tekniska utvecklingen. Skillnad görs även inom
energihushållning om nya byggnader använder elvärme eller inte. Boverket har satt krav på
maximalt installerad eleffekt för uppvärmning. Detta för att minska användningen av el vid
uppvärmning av bostäder. (Boverket, 2011, Konsekvensutredning).

4

Funktionskrav: innebär vilken funktion samhället kräver men inte hur kravet ska uppnås.
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I Avsnitt 9 i BBR finns det ett allmänt krav om energihushållning i byggnader som säger att
alla nya byggnader skall vara utformade på ett så energieffektivt som möjligt genom låga
värmeförluster, lågt kylbehov, men även en effektiv värme- och kylanläggning, samt effektiv
elanvändning. Kraven är specificerade för bostäder och lokaler samt för tre olika klimatzoner
(Boverket, 2011, Regelsamling för byggande).
BBR är ett administrativt styrmedel för att styra samhällsutvecklingen som innebär att
allmänheten och näringslivet styrs åt en viss riktning (Boverket, 2006, Konsekvensutredning).
En administrativ styrning av företag kan vara till syfte att påverka dess beteende (Nilsson,
Olve & Parment 2010).
2.7.1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EG om byggnaders
energiprestanda
Bakgrunden till BBR är direktiv 2010/31/EG. Direktivet handlar om byggnaders
energieffektivitet. EU:s medlemsländer skall på nationell nivå utforma en beräkningsmodell
för byggnaders energianvändning. EU har även satt upp ett minimikrav för att uppnå en
optimal kostnadsnivå för energiprestanda. Kraven skall uppdateras vart femte år och dessa får
skiljas mellan olika byggnadstyper. De nya byggnader som byggs måste följa dessa krav.
Gällande de byggnader som redan finns skall renoveringar ske för att få en förbättrad
energiprestanda (EU, 2010).
EU har satt upp ett mål där alla nya byggnader skall vara nära-nollenergibyggnader från 31
december 2020 och nya offentliga byggnader skall vara nära-nollenergibyggnader från 31
december 2018. EU kommissionen ser gärna en tillväxt av denna typ av byggnader och
rekommenderar medlemländerna att hitta praktiska tillämpningar av definitioner av näranollenergihus. De ser gärna att länderna sätter upp etappmål för förbättrad energiprestanda
och politiska och ekonomiska åtgärder för förbättring av energiprestanda (ibid).
EU:s medlemsländer skall också införa ett certifieringssystem för byggnaders energiprestanda
där t.ex. byggnaders energiförbrukning och även ge rekommendationer för minskade
energikostnader kan ses (ibid).
2.7.2 Boverkets vision 2025
I Boverkets Vision finns planer för hur framtidens byggnader är tänkta att utformas. Men trots
att uppvärmningsmetoderna och byggprodukterna kommer blir mer miljövänliga,
materialsnåla och energieffektiva finns det en negativ sida av det skriver Boverket.
Livslängden på produkterna är kortare, vilket leder till högre kostnader och en större
omsättning på produkter, men även att avfallsmängden stiger. En annan baksida med
utvecklingen och de strängare kraven är att befintliga installationer inte kan kompletteras för
att nå nya krav. Istället måste dessa ersättas med nya produkter (Boverket, 2012, Vision för
Sverige).
Riksdagen har antagit en skrivelse från regeringen gällande begreppet näranollenergibyggnader. Vad som sägs i denna skrivelse är att det endast får ske miljömässiga
skärpningar till den grad att det är fastighetsekonomiskt och samhällsekonomiskt försvarbart.
Detta kan innebära att miljönyttan av kravet på hur låg energianvändningen skall vägas mot
investeringsbehovet. Det betyder att frivilliga insatser blir viktigare för
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energieffektiviseringen. Sedan regeringens sista skrivelse till riksdagen gällande skärpta
energieffektiviseringar har Boverket satt ett krav på att energibehovet och u-värdet skall
minska med cirka 20 procent. Men för byggnader med eluppvärmning infördes dessa krav
redan 2009. (ibid)
Boverkets vision kommer innebära en teknisk utveckling eller förändring som direkt kan
påverka företagets kunskap och resurser gällande marknadsanalyser, vilket negativt påverkar
företagets förmåga att göra pricksäkra prognoser gällande kundernas framtida preferenser och
att veta när kunderna önskar en förändring. Problemet med detta är att många av de faktorer
som bidrar till en teknisk utveckling ligger utanför företagets gränser. När förändringarna sker
ofta och kraftigt får även kunderna det svårare att veta vad de faktiskt behöver och vill ha.
Detta bidrar till en ytterligare försvåring för företaget att göra en prognos av marknaden (Lee
& Wong 2011)
Det är även visat att tekniska förändringar negativt påverkar synergin och integrationen
mellan tidigare tekniker, metoder och rutiner. Kraftiga förändringar gör det även svårare att nå
en konsensus och kan bidra till konflikter gällande hur de nya förändringarna skall behandlas
(ibid).
När tekniska förändringar sker inom marknad med hög konkurrens är det viktigt att företaget
snabbt anpassar sig och på ett smart sätt visa kunderna att deras alternativ är det bästa. I
många fall är det den som snabbast utvecklar den nya produkten med högst kvalitet som
klarar sig bäst (ibid).

2.8 Passivhus (Nära-nollenergihus)
För att ett hus skall få kallas för passivhus krävs det att huset är verifierat enligt den standard
som är upprättad av Passivhouse institut, i Darmstadt, Tyskland (Deromeförvaltning:
Passivhus 2013). Ett passivhus har ingen konventionell värmekälla utan huset är välisolerat
och väldigt tätt. Istället används den energi som alstras av människorna och tekniken i huset.
För att ta tillvara på all den energi som alstras används ett FTX5-system som använder värmen
i huset för att värma upp inkommande luft innan den sprids i bostaden (ibid)
Tabell 1 Energikrav Passivhus (FEBY, 2012 s. 4)
Klimatzon 1
Klimatzon 2
Klimatzon 3
17
16
15
Effektkrav (W/m2)
49
45
Icke
elvärmda 53
(kWh/m2)
29
27
25
Elvärmda
(kWh/m2)
I denna tabell ser man dagens passivhuskrav som är uppsatta av FEBY. Skillnad görs på om
huset värms upp med el eller inte. Man har även satt upp ett effektkrav för husen och man gör
skillnad på tre olika klimatzoner.

5

Från- och tilluftsvärmeväxlare med återvinning
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Figur 5 Passivhusets klimatskal (Derome Förvaltning, 2013)
I denna figur ser man hur passivhusets klimatskal är uppbyggt och hur principen för passivhus
ser ut. Passivhus kan även kallas för nära-nollenergihus. Nära-nollenergihus innebär den
kravnivå som skall gälla all nyproduktion av småhus senast 31 december 2020. Kriterierna på
hur dessa krav kommer se ut finns inte ännu (Nollhus, 2013). Men för att klara av de framtida
målen krävs det att kraven blir ännu striktare. Utgångspunkten på de striktare kraven kommer
att grundas i de lågenergibyggnader som finns idag. Men det är oklart vad gäller hur
långtgående en kvantifierad skärpning kommer behöva vara. Energieffektiviseringen inom
detta område är kritiskt för att klara av att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem.
Det är en förutsättning för att målen inom energi- och klimatområdet skall kunna uppnås
(Regeringen, 2012)

2.9 Fjärrvärme och fjärrvärmepris
Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i svenska hushåll och mer än hälften av
alla bostäder och lokaler värms upp med fjärrvärme (Svensk Fjärrvärme, 2013).
2011 uppgick den totala energianvändningen av varmvatten och uppvärmning i småhus i
Sverige till 33 TWh. 18 procent av detta bestod av fjärrvärme. Användningen av fjärrvärmen i
Sverige har stadigt ökat från 2006 4,4 TWh till 2011 5,8 TWh. (Energimyndigheten, 2012,
Energistatistik för småhus)
Fjärrvärmepriset har utvecklats i lägre tak än de alternativa bränslena. Detta kan bero på att
fjärrvärmeverken är flexibla och kan använda bränslen beroende på hur pris och tillgång ser ut
på marknaden. Detta gör att fjärrvärmepriset förblir attraktiv i förhållande till andra
uppvärmningsformer (Svensk Fjärrvärme, 2010). Fördelar med fjärrvärme är att det är
billigare än alternativen (olja, el osv.) och att fjärrvärme oftast använder förnybart bränsle.
Värmeväxlaren kräver lite utrymme vilket sparar kostnader för bostadsägare och det kräver
ingen arbetsinsats. Nackdelar med fjärrvärme är att en leverantör inte kan väljas fritt utan man
är fast med sin lokala fjärrvärmedistributör (Energimyndigheten, 2011, Om fjärrvärme)
Energimyndigheten har även gjort en prognos på hur de tror fjärrvärmepriset kommer att se ut
fram till år 2030 och detta visas i nedanstående tabell.
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Tabell 2 Prognos av Fjärrvärmepris för småhus (Energimyndigheten, 2011, Långsiktsprognos
2010 s. 55)
SEK/MWh inkl. 2007
2010
2020
2030
moms
623
736
853
935
Småhus

2.10 Värmepumpar
Att använda värmepumpar för uppvärmning av småhus i Sverige är populärt. Från 1990 har
antalet småhus som installerat värmepumpar bara ökat och vid 2010 använde 46 % av
småhusen i Sverige en värmepump (Energimyndigheten, 2013, Energiläget 2012).
En nackdel med värmepumpar är att de inte producerar lika höga temperaturer som t.ex. en el
eller oljepanna vilket kan göra att värmen inne i huset kan sjunka när det är riktigt kallt ute.
En nackdel är även att värmepumpar är beroende av el och investeringskostnaden är relativt
hög. Fördelen med värmepumpar är att det är låga driftskostnader, väldigt liten arbetsinsats
och inga utsläpp av miljöskadliga ämnen (Energimyndigheten, 2012, Värmepumpar).

2.11 Elpriser
I Sverige är det inte enbart själva elen som står för majoriteten av kostnaden i fakturan. Den
större delen av kostnaden på elfakturan består av skatter och avgifter som är beslutade i
riksdagen. Sedan 1996, då elmarknaden avreglerades har skattenivån för el blivit nästan tre
gånger så stor. Detta har medfört en ökad skatteintäkt på cirka 40 miljarder kronor. Vad dessa
40 miljarder inkluderar är: energiskatt på el, produktionsskatter på vattenkraft och kärnkraft,
fastighetsskatt på kraftverk, myndighetsavgifter, samt mervärdesskatten (moms). Därefter
räknas även kostnaden för utsläppsrätter med, vilket är beslutat på EU nivå, som är till för att
minska klimatproblemen till följd av koldioxid. Totalt sett härstammar nästan hälften av
elkostnaden från politiska beslut (Svensk Energi, 2012)

Elkostnad
Elförbrukning 40%
Skatter & avgifter
40%
Elöverföring 20%

Figur 6 Elprisets beståndsdelar (Vattenfall, 2013)
Vad som hände år 1996 var att alla elkunder fritt fick välja vilken elleverantör de ville ha.
Detta innebar en avreglering på marknaden och det blev fri konkurrens. Dock så är det endast
40 procent av den totala elräkningen som utgör själva elförbrukningen. Därefter består 20
procent av elräkningen av kostnader för elnätet. Dock varierar denna kostnad en aning
beroende på var i landet kunden befinner sig, samt vilken boendeform denna har. Resterande
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40 procent består av skatter och avgifter. Detta innebär kostnad på cirka 1 400 kronor per år
för en kund som har en elförbrukning på 2 000 kWh (Svensk Energi, 2012).
Alla som handlar med el betalar en grundavgift – fast avgift, som utgår ifrån de förändringar
som sker på Nord Pool. Det är hos Nord Pool som priserna dagligen sätter grunden till det
priset som elhandelsföretagen ger till sina kunder. I elräkningen finns även skatterna som går
till kunden. Dessa består dels av en energiskatt på el, moms med 25 procent på det totala
priset för elnät och elhandel, samt vissa myndighetsavgifter (Vattenfall, 2013)
Energimyndigheten har i sin rapport om Energiförsörjning i Sverige 2030 (2011) gjort den
prognos för hur elpriset kommer se ut fram till år 2030. Detta visas i Tabell 3 och i Figur 9
ser vi elprisets utveckling från 1996-2012.
Tabell 3 Prognos av elpris (Energimyndigheten, 2011, Långsiktsprognos 2010 s. 55)
Elpris (Basår 2007)
Elpris
166,5
2007
195,1
2020
198,1
2030

Figur 7 Elprisets utveckling från 1996-2012 (Svensk Energi, 2012)

2.12 Finansinspektionen
I Sverige ansvarar Finansinspektionen (FI) för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning för
finansiella marknader och för finansiella företag. Finansinspektionens uppgift är även att
bidra till ett stabilt och väl fungerande system och de skall ge konsumenterna ett skydd i
finanssektorn (Finansinspektionen, 2013).
Finansinspektionen ger beslut om allmänna råd för institut som ger ut krediter med bostaden
som säkerhet. I Finansinspektionens beslutspromemoria: Allmänna råd om begränsning av
lån mot säkerhet i bostad 2012 ger Finansinspektionen råd att krediter med bostaden som
säkerhet inte bör överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde. Hushållens skuldsättning
i Sverige har i förhållande till den disponibla inkomsten ökat de senaste åren. En allt för hög
skuldsättningsnivå och belåningsgrad gör en låntagare sårbar vid en eventuell minskning av
fastighetspriserna.
Syftet med Finansinspektionens allmänna råd är till för att motverka en negativ utveckling på
kreditmarknaden där kreditinstitut använder sig av en högre belåningsgrad än sina
konkurrenter vid kreditgivning. Den negativa utvecklingen skulle därmed öka den totala
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skuldsättningen för konsumenterna vilket medför att konsumenterna skulle på sikt skada sitt
förtroende för kreditmarknaden (Finansinspektionen, 2012).
”En begränsning till 85 procent bedöms vara en proportionerlig åtgärd för att förhindra en
osund utveckling och kommer inte att innebära en onödigt stor påverkan på rådande
bolånepraxis och på bostadsmarknaden samtidigt som trenden med ökande belåningsgrader
bromsas”. (Finansinspektionen, 2012 s.14)

Figur 8 Diagrammet visar utvecklingen av bostadsbyggandet (TMF, 2012 s. 10)
I figuren visas utvecklingen av bostadsbyggandet. Specialbostäder innebär till exempel
student- och äldrebostäder. Under 2011 infördes bolånetaket, som innebar att bolånet endast
uppgår till 85 procent av kostnaden. Resterande 15 procent är handpenningen. Effekten av
detta syns tydligt i grafen för småhus, som visar en tydlig minskning efter 2011.
Bankerna bär med sig en risk för varje lån de godkänner. Risken grundar sig i att lånetagaren
inte har någon möjlighet att amortera lånet eller att lånetagaren inte kan betala räntan (Switzer
& Wang 2013). Risken för banken stiger desto högre summa banken väljer att låna ut. Genom
att höja bolånetaket sjönk risken vid just bolån markant. (Finansinspektionen, 2012).
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3 Metod
För att du som läsare lättare skall kunna skapa en förståelse och kritiskt kunna granska vår
uppsats förklarar vi här vårt tillvägagångsätt och våra val i studien. Du som läsare behöver
också förstå hur vi som författare tänker och hur vår världsbild ser ut för att kunna få en
helhetsbild av studien.

3.1 Synsätt
Vår syn på verkligheten tar utgångspunkt i en social konstruktion där man antar att något
skapas av människor och uppfattas av människor. En subjektiv uppfattning kräver en
personlig tolkning för att förstå innebörden, där i motsatsen positivistisk anda ses verkligheten
som objektiv och som kan mätas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).
Positivism
Social konstruktivism
Objektiva,
kan
bekräftas
av
Subjektiva,
skapas
av
Verklighet
våra sinnen
samspel mellan människor
Deduktiv
Induktiv
Ansats
Kvantitativa
Kvalitativa
Data
Figur 9 Vetenskaps och kunskapsteori (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011 s. 81).
Vi upplever att den värld vi lever i kan tolkas på en mängd olika sätt beroende på vilket
perspektiv man väljer att se det igenom. Vi anser att det krävs en djupgående analys av det
studerade fenomenet för att steg för steg skapa sig en förståelse om innehållet. Genom att
bearbeta det insamlade materialet kommer det bitvis bli färgat av vårt subjektiva varande. Vi
anser att det är ofrånkomligt att vara helt objektiv vid en kvalitativ undersökning då hela
studien grundar sig i att skapa sig en helhetsuppfattning. Vi har därmed valt att arbeta ur det
hermeneutiska synsättet som är en del av den sociala konstruktivismen. Vi arbetar härmed
efter en induktiv ansats och med en kvalitativ forskningsmetod.
Hermeneutiken syftar till att uppnå en förståelse av det studerade fenomenet/problemet. För
att uppnå en förståelse krävs en tolkning (Johansson, 2011). Hermeneutik betyder ungefär
tolkningslära, och används idag för att få fram en vetenskaplig riktning där forskaren studerar,
tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen (Patel &
Davidsson, 2003).
Motsatsen till hermeneutiken är positivismen. Positivismen används i samband med
kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys. Forskarrollen för en positivist är objektiv.
Vad som skiljer sig mellan hermeneutiken och positivismen också är att den hermeneutiska
forskaren närmar sig sitt forskningsobjekt subjektivt utifrån sin egen förförståelse, för att på
så sätt kunna se helheten i forskningsproblemet. Den positivistiska forskaren däremot närmar
sig sitt forskningsobjekt bit för bit (Patel & Davidsson, 2003). Att ur positivistisk syn försöka
förstå, användes modeller för beskrivning och förklaring för att skapa en förståelse. Finns
inget syfte med att förklara och beskriva kan forskaren i positivistisk syn inte uppnå
förståelse. För att nå förståelsen tolkas de beskrivningar och förklaringar utifrån
referensramen och sätter in dem i ett sammanhang. För att förstå något i hermeneutisk mening
måste en viss förförståelse finnas där, som sedan tar sig in i samspelet mellan
helhetsförståelse och delförståelse (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011).
Vad hermeneutiker betonar gällande tolkningsprocessen är att det inte sker helt
förutsättningslöst. Den består alltså av en eller flera omedvetna antaganden, vilka tillsammans
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kan kallas för en förståelsehorisont. Dessa antaganden kan till exempel vara vilka språkliga
kategorier som kan användas i det aktuella fallet eller vilket slags objekt som forskaren har
framför sig (Johansson, 2011).

Uttolkande

Tolkningsmönster

Förståelse

Helhet

DIALOG
MED TEXT

Del

Dialog

Förförståelse

Text

Figur 10 Den hermeneutiska cirkeln: basversionen (Alvesson & Sköldberg, 1994 s. 174)
Figuren ger en överblick på hermeneutikens grunder och dess värderingar. Det är vanligt att
forskare skaffar sig en uppfattning om hur verkligheten ser ut ur olika positioner och
perspektiv. Utifrån antaganden görs en preliminär och ganska grov tolkning av det studerade
fenomenet/problemet. Därefter används denna preliminära tolkning för att vägleda studiens
detaljer. Till slut så visar detaljundersökningen om den preliminära tolkningen är korrekt eller
om det krävs en revision av den. I denna tolkningsprocess växlas mellan att betrakta helheten
och delarna. Detta kallas den hermeneutiska cirkeln (Johansson, 2011).

3.2 Perspektiv
Alla har olika sätt att se på verkligheten dvs. ett perspektiv. Det är viktigt att ha ett perspektiv
vid ett utredningsarbete och det kan innebära avgörande skillnader på vilken syn problemet
ses på (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).
Som forskare är ambitionen att skaffa sig en egen uppfattning om sättet att se på verkligheten
ur olika positioner och perspektiv. Då kan praktiska problem stötas på eller en person som kan
vara mindre kapabel att leva sig in och begripa olika parter. Forskare är också människor och
finns i den sociala verkligheten och därmed väljer sida och perspektiv. Men vissa av dessa
problem kan forskaren ha överinseende med om denne är medveten om det och är
klarspråkiga i ställningstagande och perspektivval. (Eliasson, 1995)
De företag som forskaren arbetar med kan vara beställare eller initiativtagare till forskningen
som i vårt fall. Företaget kan då förse forskaren med empiriskt material och dela med sig från
sina egna kunskaper, erfarenheter, och upplevelser. De är då samarbetspartners och delta som
subjekt i studien och de kan även vara brukare av resultatet från studien. (Eliasson, 1995)
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Det perspektiv vi betraktar studien på, är ur ett kundperspektiv. Detta eftersom de beräkningar
och den insamlade data är tagen med hänsyn till konsumentpriser. Fördelarna med ett
samarbete är tillgång till mer relevant information. Men detta kan även innebära nackdelar då
man endast ser det ur en smal synvinkel och detta kan bidra till att problemet endast kan
betraktas från en dimension. Det insamlade materialet kan även ge en vinklad bild av
verkligen som kan bidra till svårigheter med generalisering.

3.3 Metodansats
En forskares arbete består av att kunna knyta samman teori med verklighet. Ett centralt
problem inom forskning är hur relatering till teori med verkligheten skall se ut. Det finns tre
begrepp som används, deduktiv, induktiv och abduktiv. Dessa begrepp anger alternativa sätt
för att relatera teori och empiri (Patel & Danielsson, 2003).
När en fallstudie görs används oftast en induktiv ansats över problemet för att på så sätt
analysera informationen. När en forskare arbetar deduktivt utgår denne ifrån allmänna
principer och befintliga teorier. Utifrån detta dras slutsatser om enskilda företeelser och ur
befintlig teori. (ibid).
Vid induktiv forskning studeras ett forskningsobjekt utan att den tidigare ha förankrat
undersökningen i en tidigare teori. Forskaren försöker upptäcka en ny väg inom området.
Sedan används den insamlade empirin för att formulera en teori. Men detta innebär även
risker då forskaren inte vet något om teorins räckvidd eller generalitet då detta baseras på ett
empiriskt underlag som är hämtat från en specifik situation, tid eller människor. Även fast
forskaren ger sig in på ett nytt område utan existerande teorier behöver det inte betyda att det
är förutsättningslöst. Forskaren får alltså använda sig av sina egna idéer och föreställningar
som kommer att påverka de teorier som produceras (ibid).
”Induktiva undersökningar underlättar istället en intensivanalys som inte binder forskaren vid
specificerade variabler och ökar därför sannolikheten att han eller hon kommer att finna
kritiska variabler och relationer” (Merriam, 1994 s.72)
Vid en abduktiv forskning kombineras induktiv och deduktiv forskning. Vid abduktiv
forskning utgår forskaren ifrån ett enskilt fall för att formulera ett hypotetiskt mönster som
kan förklara fallet. Förslag till ett teoretiskt djupstruktur (Patel & Danielsson, 2003).
I studien kommer vi arbeta ur en induktiv ansats där vi kommer gå på djupet i det studerade
ämnet. Utgångspunkt kommer att tas i empirin som sedan kommer stärkas av teorin. Då vi
kommer göra beräkningar som berör framtida kassaflöden finns det en mängd olika variabler
som påverkar utfallet. Genom att vi har en induktiv ansats binder vi oss inte vid specificerade
variabler och vi kommer därigenom öka sannolikheten att vi kommer hitta den kritiska
variabeln som är avgörande för vår studie. Fördelen med en induktiv ansats är att vi inte låser
fast oss i en teori utan studien får en större öppenhet som tillåter nya infallsvinklar. Risken
med en induktiv ansats är att generaliteten i studien kan begränsas och att studien blir
påverkade av våra egna uppfattningar.
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3.4 Konkret val av forskningsmetod
Ett viktigt särmärke för de kvalitativa metoderna är att de utgår från studiesubjektets
perspektiv medan kvantitativa studier i högre grad utgår från forskarens egna idéer om vilka
dimensioner och kategorier som skall stå i centrum (Alvesson & Sköldberg, 1994).
Det finns likheter mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder då båda metoderna är
inriktade på att ge bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur vi som människor,
grupper och institutioner påverkas av varandra. En kvantitativ metod används främst för att
omvandla information till mängd och utifrån detta göra en statistisk analys. Inom kvalitativ
forskning är det forskarens uppfattning och tolkning av information som lägger grunden
(Holme & Solvang 1991).
Tabell 4 Utmärkande drag för kvalitativa och för kvantitativ forskning (Merriam, 1994 s. 32)
Faktor
Kvalitativ forskning
Kvantitativ forskning
Kvalitet
Kvantitet
Fokus
Fenomenologi,
Symbolisk Positivism, logisk empirism
Teoretisk grund
interaktion
Fältarbete,
subjektiv, Experimentell,
empirisk,
Stickord
etnografisk, naturalistisk
statistisk
Förståelse,
beskrivning, Förutsägelse,
kontroll,
Mål
upptäckt, hypotesgenerering beskrivning,
bevisning,
hypotesprövning
Flexibel,
utvecklande, Förutbestämd, strukturerad
Metodiska egenskaper
ostrukturerad
Naturlig, känd
Obekant, konstlad
Situation
Litet,
icke-slumpmässigt,
Stort,
slumpmässigt,
Urval
teoretiskt
representativ
Forskaren
som
främsta ”Icke– levande” instrument
Datainsamling
instrument,
intervju, (skalor,
test,
enkäter,
observationer
datorbearbetning)
Induktiv (av forskaren)
Deduktiv (genom statistiska
Analys
metoder)
Allsidiga,
holistiska, Precisa,
detaljerade,
Resultat
utvecklingsbara
reduktionistiska
Figuren sammanställer de utmärkande drag som finns i kvalitativ och kvantitativ forskning
och ger en övergripande bild på hur olika metodval hänger samman.
En kvalitativ metod har främst ett förstående syfte. Inget fokus ligger på att testa om den
insamlade informationen har en generell giltighet. Utan det centrala blir att samla in
information på olika sätt för att dels kunna få en djupare förståelse av det problem som
studeras. Även för att kunna beskriva helheten av sammanhanget. En kvalitativ metod
utmärks av en närhet till den källa informationen skaffas från (Holme & Solvang, 1991).
Vid kvantitativ forskning används ofta sifferdata för att beskriva verkligheten genom en
analys. Forskaren observerar alltså data genom att identifiera och räkna förekomsten av detta
beteende i ett förutbestämt kategorisystem. Vid kvalitativ forskning är kategorier,
dimensioner, variabler, händelser eller företeelser bestämda och definierade av forskaren
redan innan forskningen startar (Fejes & Thornberg, 2012).
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Vid insamling och analys av data till en kvalitativ studie krävs det att informationen är
sensitiv för mening och betydelse. Människor passar bäst till detta ändamål men även för att
observera, analysera och intervjua andra människor (Merriam, 1994). Under detta moment är
det viktigt att fånga det unika hos den intervjuade personen och dennes livssituation. Den
insamlade informationen är det centrala i undersökningen och det läggs därmed stor vikt på
att informationskällan är trovärdig och relevant för undersökningen. För att lyckas fånga
egenarten hos den intervjuade vill man att intervjun skall vara så vardaglig som möjligt
(Holme & Solvang, 1991).
Vi har i vår studie valt att arbeta ur en kvalitativ forskningsmetod då vi inriktar oss på
iakttagelse och förståelse utifrån människans synvinkel genom intervjuer. Med tanke på våra
tidigare val av synsätt, perspektiv och metodansats samt syftet med studien lämpar sig en
kvalitativ forskningsmetod bäst. Detta eftersom vi kan gå djupare och göra en bättre analys av
fenomenet. Dock kan vissa svårigheter med generaliseringen då empirin enbart berör ett
företag.

3.5 Operationalisering
Samarbetet med Derome Hus innebär att vi får empiriskt material som annars hade varit svår
att insamla. Detta ger förutsättningar för en djupanalys då empirin som tilldelas är mer
djupgående och specificerad till vårt ändamål. Nackdelen med samarbetet är främst att det
empiriska materialet är anpassat för just deras verksamhet och kan ge en vinklad bild av
verkligheten.
Vi kommer utföra intervjuer med personer som är insatta i BBR och byggbranschen, för att på
så sätt kunna stärka studiens reliabilitet, validitet och även relevans. Intervjuerna kommer att
vara semistrukturerade för att kunna på bästa sätt beröra de huvudbegrepp som vi vill få svar
på. Dessa intervjuer kommer att spelas in och även återgivnes i skriftlig form för att kunna
analysera och tolka för att få ut den mest relevanta informationen för vår studie. Intervjuerna
kommer att ske genom personliga möten då vi träffar intervjupersonen på plats för att skapa
skall en så öppen och vardaglig diskussion som möjligt. Vi försöker undvika ledande frågor
och även sådana frågor som skulle kunna orsaka en intervjuareffekt.
De personer har vi har valt att intervjua är väl insatta i det berörda ämnet och har en lång
erfarenhet av branschen som helhet vilket var den största anledningen till att vi valde att
intervjua just dessa personer. Vi gjorde ett subjektivt urval och detta skedde genom att leta
upp de personer som vi ansedde ha mest erfarenhet både genom rekommendationer från
Christian Kylin och från Deromes hemsida. Fördelen med ett subjektivt urval är att
personerna vi valt att intervjua har djup kunskap inom det berörda ämnet. Nackdelen med att
göra en icke-slumpmässigt urval är att de kan avvika från vad hela populationen tycker vilket
betyder att möjligheten för generalisering begränsas (Olsson & Sörensen, 2001). Nackdelen är
även att det endast är Deromes synvinkel som betonas.
Följande personer har intervjuats:




Christian Kylin, Fastighetschef, FoU, Derome Förvaltning
Peter Mossbrant, VD, Derome Hus
Anders Carlsson, Tekniks chef, A-hus
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Annica Svahn, Säljare, Varbergs Hus
Tore Johansson, Byggnadsinspektör, Varbergs Kommun

Fördelen med att intervjua dessa personer är att de har en fördjupad kunskap om BBR och
dess uppbyggnad. BBR är ganska komplicerad och okänd för många, vilket innebär att det är
svårt för utomstående personer som inte har någon tidigare kunskap av BBR att svara på våra
frågor. Holme och Solvang (1991) menar på att om fel personer hade intervjuats skulle det
kunna leda till att undersökningen tappat syftet utifrån den utgångspunkt som studien hade vid
starten. Därför är det avgörande att få rätt personer i undersökningen (Holme & Solvang,
1991).
Kombinatonen av våra intervjupersoner gör att vi får fokus utifrån vårt syfte och vi får en
djupare kunskap och bredd om området, eftersom personerna jobbar med olika positioner i
företag/ kommun. Detta för att se om det finns några olikheter mellan svaren från
intervjupersonerna som gör att de upplever det berörda ämnet på olika sätt (ibid).
Nackdelen med att intervjua personer som har riklig kunskap om ett berört området är att de
kan förvränga och ge en övertygande bild av verkligheten. Vi har hanterat detta genom att vi
har en medvetenhet om nackdelarna kring urvalet av dessa intervjupersoner. Genom denna
medvetenhet är dessa intervjupersoner värdefulla för vår studie (ibid).
Insamling av sekundärdata så som ritningar, driftskostnader och investeringskostnader osv.
för en konventionell villa från 2003, 2008, 2012 och ett passivhus kommer tilldelas av vår
handledare Christian Kylin och från Anders Carlsson på A-hus. Detta för att kunna beräkna
lönsamhet på dessa småhus och för att analysera och tolka den framtida lönsamheten och
kostnaden vi nybyggnation av småhus i trä. Anledningen till att vi valt dessa årtal och
referenshus är på grund av att de ligger i nära anslutning till BBRs största förändringar, och
att detta ger en möjlighet till jämförelse. För att får en jämförelsebar bild av pris kommer
Derome tillhandahålla oss konsumentpriser. Detta säkerhetställer också att vinklingen blir så
liten som möjligt. För att även kunna jämföra referenshusens driftskostnader på ett rättvist sätt
kommer investeringarna ligga i Göteborg och kommer röra de vanligaste
uppvärmningsformerna för småhus, fjärrvärme och frånluftsvärmepumpar.
Utifrån denna insamlade data kommer grunden till empirin läggas och bidra till
uppbyggnaden av analysen.
Här presenteras två frågor vi ställt vid våra intervjuer:


Vad har BBR:s energi och effektkrav lett till för ökade kostnader för kund?

Vi ställde denna fråga för att den är en central del i vår studie och svaret på denna fråga är
avgörande för att se om det är ekonomiskt lönsamt att investera i ett mer energieffektivt
småhus. Nackdelen med denna fråga är att svaret är specificerat för just deras tolkning av
BBR. Vilket kan innebär vissa svårigheter med att generalisera.


Vilken är den främsta anledningen till att det byggs mindre antal hus idag?

Vi ville få en förståelse för vad orsakar en nedgång av nybyggnationer i Sverige. Detta skapar
även ett bra diskussionsunderlag för slutsatsen. Svagheten i denna fråga är att varje person
upplever en förändring på olika sätt vilket kan leda till ett vinklat svar.
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(Bilaga med resterande intervjufrågor finns att läsa i bilaga 1)

3.6 Validitet och reliabilitet
Utifrån den litteratur, metod och empiri vi utgår från beror resultatet på den selektiva process
varje individ genomgår vid uppfostran, utbildning och arbetsliv. Dessa förutsättningar skapar
den personliga referensram som påverkar ens beteende och arbetet med studien. Enligt
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) kan ett utredningsarbete inte vara objektivt dock
hindrar detta inte att använda sig av en begränsad objektivitet som kan uttryckas:





relevans i val av det man studerar t.ex. variabler och samband
trolighet i slutsatser
neutralitet vid analys av undersökningsmaterialet
balans mellan olika intressen

För att få fram en trovärdig i slutsats krävs att det att den är rimlig och väl underbyggd. För att
lyckas med detta krävs att informationen är framtagen med godtagbara metoder. (Eriksson &
Wiedersheim- Paul, 2011). När arbete sker med en undersökning är det viktigt att veta att
tillförlitliga och stabila utslag kan fås. Detta kallas reliabilitet och kan också nämnas som
tillförlitlighet då ett mätinstrument eller tillvägagångsätt skall ge samma resultat vid olika
tillfällen under samma omständigheter (Merriam, 1994).
När frågor ställs om åsikter finns det faktorer som kan ge ett vinklat svar från respondenten.
Detta kan ske genom en intervjuareffekt eller att den intervjuade personen är färgad av ämnen
sedan tidigare. Om två intervjuare får ett identiskt resultat tillföljd av ett gemensamt
frågeschema vid olika intervjutillfällen, eller om en intervjuare får liknande resultat vid två
olika tillfällen, är reliabiliteten hög vid intervjun (Bell, 2000). Reliabilitet kan vara
problematiskt vid tolkande utredningar(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) eftersom
människans beteende inte är statiskt utan föränderligt (Merriam, 1994).
Vid en undersökning är det viktigt att mäta vad som avses att mäta eller beskriva. Detta kallas
för valitiditet (Bell, 2000). Det är även viktigt att beskriva vad som mäts och det är viktigt att
skilja på yttre och inre validitet. (Eriksson & Wiedersheim- Paul, 2011)
Inre validiteten visar i vilken mån resultatet stämmer överens med verkligheten. Fångar
verkligen resultatet det som verkligen finns och studeras det som forskaren tror studeras?
(Merriam, 1994). Den yttre validiteten innebär den utsträckning i vilken resultaten från en
viss undersökning är tillämpliga i andra situationer än den undersökta. Är resultatet
generaliserbart? (Merriam, 1994). Enligt Guba & Lincoln (1981) måste en undersökning ha
en inre validitet för att den skall kunna generaliseras eller kunna ha en yttre validitet.
För att ge studien en god reliabilitet och validitet kommer empiri och teorier hämtas från
relevanta och tillförlitliga källor. Vi kommer ställa samma frågor under alla intervjuer för att
på så vis jämföra svaren för att därefter se om det är likvärdiga varandra. Är så fallet har vi
lyckats skapa god reliabilitet. Vad gäller validiteten har vi valt att ställa sådana frågor till
största grad är vägledande för vår studie. Detta för att täcka de ämnen som vi avser att mäta.
För att kunna generalisera måste man kunna påvisa att ett resultat stämmer överens vid flera
olika mättillfällen. Då vi inte har någon kvantitativ data att jämföra med, kan de bli
svårigheter med att generalisera vårt resultat.
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4 Empiri
I detta kapitel kommer vi ta upp den insamlade data vi fått från intervjuer, möten och
sekundärdata och sammanställa detta till empiri. Den information som kan utläsas i detta
kapitel är ett urval av det som är mest relevant för vår studie för att vi skall kunna uppfylla
vårt syfte.
Derome har uttryckt ett önskemål om en djupare analys kring lönsamhet vid nybyggnation av
småhus. Kontakten med Derome Hus skapades genom att vi sökte ett examensarbete hos
koncernföretaget Derome AB och därigenom fick vi kontakt med Christian Kylin på Derome
Förvaltning som även blev vår handledare på företaget. Som stöd under uppsatsarbetet har vi
haft en kontinuerlig kontakt med Christian.

4.1 Möte 1, 2013-02-25, Christian Kylin – Derome Förvaltning
Medverkande: Christian Kylin, Jesper Jandorff, Oskar Uhrbom
Plats: Derome Förvaltning, Varberg
Under detta möte fick Christian ta del av vår rårapport för att se till att problemformulering
och syfte stämde överens med vad Derome ville att vi skulle studera.
Därefter diskuterade vi om möjliga vägar att gå under arbetets gång. Detta så som vilka
personer som vore lämpliga att intervjua, vilka nyckeltal som är relevanta och vilka versioner
av BBR vi skulle fokusera på. Samt vilka kapitel i BBR vi skulle analysera. Resultatet av
detta blev att vi skulle fokusera på BBR från 2003 till 2012 samt vidare till Boverkets
framtida vision rörande Avsnitt 9 om energihushållning. För att inte arbetet skulle bli för
tidskrävande gick vi även igenom möjliga avgränsningar.

4.2 Intervju 1, 2013-04-10, Tore Johansson – Varbergs kommun
Medverkande: Tore Johansson, Jesper Jandorff, Oskar Uhrbom
Plats: Statsbyggnadskontoret, Varberg
Tore Johansson arbetar som Byggnadsinspektör på Stadsbyggnadskontoret på Varbergs
kommun. Han är väl insatt i BBR och jobbar med anmälan, kontrollverksamhet, tillsyn,
rådgivning och bygglov för byggnationer inom kommunen. Kommunen arbetar främst som ett
kontrollorgan och granskar att alla dokument är på plats för byggherren. Kraven som finns i
BBR måste uppfyllas för att byggherren skall få sin bostad godkänd.
Tore upplever att BBR inte är lika tydliga som förr och att kraven nu endast visar vad som är
tillräckligt att göra. Det är byggherren som bär ansvaret för att kraven i BBR uppfylls, och i
de flesta fallen måste byggherren ta in experter för varje område vid ett husbygge vilket
innebär att de är upp till experterna att uppfylla kraven i BBR. Nackdelen med dagens BBR är
även att det finns många standarder men dessa är svåra att få tag på vilket försvårar för både
byggmästaren och byggherren.
Hur övergången till nära-nollenergihus kommer se ut är Tore inte säker på. Men han
poängterar att det måste hittas en helhetslösning för att övergången skall vara möjlig där man
till exempel måste utbilda byggnadsarbetarna för att deras expertis skall bli tillräcklig.
Prisbilden kommer även vara en avgörande faktor då det enligt Tore är investeringskostnaden
på huset som bestämmer om köpet blir av eller inte. Efterfrågan på lågenergihus i Varberg är
lågt redan idag, och någon märkvärd ökning har inte märkts av heller. Anledningen till detta
tror Tore beror på att till exempel ett passivhus kostar några hundra tusen extra i
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grundinvestering, samtidigt som folk inte tar någon hänsyn till de lägre driftskostnaderna.
Men när de har möten inför byggnation med byggherren är kommunen är noga med att tala
om och hänvisa till BBR och även trycka på att energipriset inte kommer bli lägre över tid.
Detta för att göra byggherren medveten om att driftskostaderna är en viktig aspekt för
framtida kostnader. Ofta är kapitalet så pressat att byggherren väljer att styrka ”extra tillval”
för att få ner investeringskostanden.
Vid frågan om han tror att de högre BBR kraven leder till att färre hus byggs så pekar han på
att det är främst finansieringsfrågan som är huvudfrågan och som styr om en investering sker
eller inte.
Tore pekar på att han tycker att byggherrarna skulle behöva bli mer medvetna om
energianvändning. När de träffar byggherren på samråd har byggherren redan ett färdigt
kontrakt och ritningar. De skulle helst vilja prata med byggherren från start för att poängtera
och ge information om energianvändning osv. Ofta är det så att kunskapsnivån är liten hos en
byggherre eftersom byggnationen är så komplex och det är svårt att sätta sig in i detaljer och
påverka från start.

4.3 Intervju 2, 2013-04-12, Annica Svahn - Varbergs Hus
Medverkande. Annica Svahn, Jesper Jandorff, Oskar Uhrbom
Plats: Varbergs Hus, Derome
Annica är högskoleutbildad byggnadsingenjör som inledde sin karriär i USA. Efter tio år kom
Annica tillbaka till Sverige och blev anställd på Varbergshus som projektledare för
entreprenörssidan. Men efter tre år bestämde hon sig för att arbeta som säljare för
Varbergshus. Varbergshus säljer lösvirkeshus med totalentreprenad där allt byggs på plats
efter kundens önskemål.
När vi frågade vilken påverkan BBR har haft på husen svarade hon att det inte var förrän
2011 som den riktigt stora skillnaden kom inom BBR. Här förändras energikraven radikalt,
vilket ledde till att Varbergshus var tvungna att ta fram ett helt nytt klimatskal vilket bidrog
till lägre driftskostnader för huset. Men baksidan av det förbättrade klimatskalet var en
prisökning på mellan 100 000 – 150 000 kronor. Av dessa 100 000 – 150 000 kronor består
ungefär 50 procent av arbetskostnader och resterande 50 procent av extra material.
Men trots erfarenheten från 2011 är Annica osäker på hur marknaden kommer se ut gällande
Boverkets vision eftersom ingen vet hur den kommer påverka prisbilden på husen. Samtidigt
påpekar hon att Varbergs Hus redan nu ligger nära smärtgränsen för vad en normal familj har
råd att betala för ett hus. Skulle en prishöjning bli aktuell tror Annica att kunderna kommer
börja titta på enklare husmodeller istället eftersom det inte finns någon möjlighet för
Varbergshus att sänka sin vinstmarginal, vilket innebär att prisökning hamnar på kundens
sida. Dock menar Annica att med ny teknik finns det möjligheter till billigare tillverkning.
Men den nya tekniken beräknas inte vara färdig under första åren efter 2021.
När Annica fick frågan om hon hade sett en ökad förfrågan av passivhus svarade hon att
intresset för energieffektivisering finns, dock inte i så stor utsträckning. Vad gäller kundernas
medvetenhet om husets driftskostnader till följd av energieffektiviseringar i BBR har Annica
inte märkt av alls.
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Vad gäller elpriserna tror Annica att det bara finns ett resultat – elpriset kommer att stiga.
Men detta är inget som kunderna oroar sig över. De känner sig trygga med deras
frånluftsvärmepump, där el är tillskottet. Anledningen till detta är att kunderna har en stor
förhandlingsförmåga gällande el, då de kan välja vilken elleverantör som helst, som är till
förmån för kunden. Jämförs detta med många av husen i Göingegården där fjärrvärme är
aktuellt ses detta med blandade känslor. Vissa tycker att det är jättebra då det är enkelt och
miljövänligt. Samtidigt som andra inte vill ha fjärrvärme alls då de blir låsta till en och samma
leverantör där de inte har någon förhandlingskraft över huvud taget.

4.4 Intervju 3, 2013-04-16, Christian Kylin- Derome Förvaltning
Medverkande: Christan Kylin, Oskar Uhrbom, Jesper Jandorff
Plats: Derome Förvaltning, Varberg
Christian Kylin inledde sin karriär på Derome 2001 där han började på sågverket. Här
jobbade han fram tills 2005, då han bestämde sig för att plugga fastighetsekonomi. När
Christian var färdig med sin utbildning blev han projektledare för Derome i Växjö. Kort
därefter kom lågkonjunkturen 2008 och Christian började jobba på förvaltningssidan hos
Derome, där han var med och byggde hyreshus i Halmstad med fokus på lågenergi- och
passivhus. Därefter blev han projektledare för One Tonne Life projektet. Efter detta blev han
projektansvarig för Need4B, vilket är ett lågenergibyggnadsprojekt, samtidigt som han
jobbade på förvaltarsidan. I mars 2012 blev han fastighetschef på Derome förvaltning.
När vi frågade Christian vad BBR hade inneburit svarade han att BBR är det lägsta kravet de
måste hålla sig till, samtidigt tycker han att BBR är hårda. Men på just Christians avdelning
där de bygger passivhus och lågenergihus har BBR inte haft någon större påverkan då de
arbetar utanför dess ramar för att alltid kunna ligga steget före.
Gällande Boverkets vision känner sig Christian säker på och att övergången kommer bli
enkel, men han poängterar också att det alltid kommer finnas smådetaljer att arbeta på.
Derome har som mål att sitta i förarsätet vid kommande revideringar av BBR. Den viktigaste
faktorn för visionen tror Christian kommer ligga hos produktleverantörer av till exempel
värmepumpar precis som det har gjort tidigare. Men det råder fortfarande en osäkerhet
gällande hur visionen kommer se ut, men förmodligen kommer den innebära en större
anpassning mot EU, med EU-regler i BBR som resultat. Anledningen till detta är EU:s
hektiska arbeta med att nå 2020-målen. Hur prisbilden för husen kommer se ut är också
oklart. Däremot tror Christian att det inte skall behöva bli dyrare att bygga husen så länge
Derome blir lite mer effektiva i byggprocessen. Det som kommer påverkar priset till största
del är dock värmepumparna.
Som det ser ut idag vet Derome att det finns en ökad efterfrågan på passivhus, dock är detta
något som de inte har märkt av ännu. Anledningen till detta tros bero på att bolånetaket är en
avgörande faktor vid en husinvestering och eftersom den här typen av hus kostar lite mer än
ett konventionellt hus, är det inte många som väljer att bygga ett passivhus. Initialt är det
många kunder som tycker det är positivt med låga driftskostnader men detta är sällan något
som avgör om investeringen blir av.
Vid frågan om energiprisets utveckling tror Christian att det med allra största sannolikhet
kommer ligga kvar på samma nivå. Om en höjning sker blir det nog marginell. Anledningen
till detta är att Sverige redan är i princip självförsörjande av energi.
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4.5 Intervju 4, 2013-04-18, Peter Mossbrant- Derome Hus
Medverkande: Peter Mossbrant, Jesper Jandorff, Oskar Uhrbom
Plats: Derome Förvaltning, Varberg
Peter Mossbrant började sin karriär på Derome sågverk redan vid 11 års ålder. Där jobbade
han fram till han läste en fyra årig teknisk utbildning på gymnasiet. Därefter började Peter
jobba som konstruktör i tre år för att sedan bli entreprenadsingenjör. Efter detta blev han
försäljningsingenjör, samtidigt som han jobbade som exploateringsprojektör. En tid efter detta
fick han jobbet som försäljningsledare. Idag är Peter VD för Derome Hus.
Sedan energikraven infördes 2002 har energianvändningen nästan halverats och detta är något
som Peter är positiv till och tycker att det är en bra utveckling eftersom det dels ger en
miljöförbättring samtidigt som det ger en ekonomisk vinst på den andra änden.
BBR kraven som kom 2011 innebar en kostnadsökning på cirka 15 000 - 20 000 kronor för
energikraven och 50 000 för effektkraven för en normal villa.
Men Boverkets vision ser inte lika ljus ut. Peter tror inte att de förbättringar som kommer
behöva ske i framtiden, väger upp mot den kostnad som kraven medför. Det råder även en
osäkerhet gällande vilka krav nära-nollenergihusen måste uppfylla. Det man vet just nu är
bara att kostnaden skall väga upp mot miljönyttan som husen medför. Men Boverket har
också fått en tillsägelse från ministerhållet att de inte får införa någon ny regel som innebär en
kostnadsökning för husen. För att övergången skall gå bli så effektiv och enkel som möjligt
för marknaden och kunderna krävs det att allt det onödiga i BBR plockas bort, så som
glassäkerhetskraven, fallskydd från dörrar etc. Görs detta hade man redan idag kunnat bygga
hus med den senaste energieffektiviseringstekniken, men till ett kostnadsneutralt pris jämfört
med hur mycket hus kostar idag.
Det största problemet idag med passivhus och lågenergihus är egentligen bankerna. Deras
bolånetak på 85 % som innebär en kontantinsats på 15 % gör det väldigt svårt för väldigt
många att kunna bygga hus. Sedan att bankerna värderar ett hus från 70-talet på samma sätt
som ett lågenergihus från idag gör det ännu mer problematiskt samtidigt som Boverket, driver
på en kostnadsökning på bostäder. Dessa två mål drar åt olika håll, där den ena sidan gör så
att husen kostar mer och den andra sidan gör det svårare att få låna pengar till husen. Detta har
gjort att efterfrågan på lågenergihusen är väldigt låg, eftersom att i princip ingen har råd att
köpa det.
Gällande energiprisets utveckling tror Peter att priset kommer fortsätta vara väldigt lågt
alternativt en väldigt liten ökning.

4.6 Intervju 5, 2013-04-22, Anders Carlsson- A-hus
Medverkande: Anders Carlsson, Jesper Jandorff, Oskar Uhrbom
Plats: Campus Varberg
Anders inledde sin karriär på ett lokalt byggföretag strax efter en fyra årig teknisk utbildning.
Därefter arbetade han som teknisk support på ett kemiföretag, men kände snabbt att han ville
tillbaka till byggbranschen så nästa plats blev inom Kungsbacka kommun. År 2000 började
han på A-hus som mängdinspektör. Sedan dess har han flyttats runt inom företaget för att idag
arbeta som teknisk chef.
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Det var egentligen inte förrän 2011 som BBR märktes av på riktigt och detta påverkade A-hus
väldigt mycket då de fick omarbeta hela sitt klimatskal. Dock har detta inneburit positiva
effekter då andra byggföretag istället valde att satsa på en bättre värmepump och göra
småförändringar i klimatskalet vilket också gör husen dyrare men även osäkra för framtida
ändringar i BBR. Detta märktes tydligt av i den senaste revideringen av BBR, där de
byggföretagen som satsade på en bättre pump var tvungna att göra om sitt klimatskal. Men
Derome behövde inte göra någonting alls då deras nya klimatskal redan ligger på rätt sida om
marginalen.
Det positiva med BBR är att alla inom branschen får samma spelregler. Men totalt sett har
BBR inte varit positivt då det har inneburit en kostnadsökning på cirka 300 000. Av dessa 300
000 kronorna utgör värmepumpen cirka 50 000 kr och klimatskalet 25 000 kr.
Gällande Boverkets vision har TMF6 sänt signaler om att redan 2017 kommer det ses
förändringar som kommer kräva en uppgradering i energieffektiviteten där kraven kommer
ligga på 45 kWh/m2. Skillnaden nu är att Derome kommer att ha några år på oss att förbereda.
När kraven 2011 kom fick Derome endast några månader på sig att fixa förändringar som
uppfyllde kraven. Sedan har TMF sänt signaler som säger att Boverkets vision 2020 kommer
innebära ett energikrav på runt 30 kWh m2. Men Derome ser med tillförsikt på detta då de har
ett bra klimatskal, vilket innebär att det inte kommer behövas göra några störa förändringar.
Redan idag märker Derome av en ökad efterfrågan i lågenergihusen. Men när det kommer till
köpbeslut spelar tyvärr inte energieffektiviteten så stor roll. Det är grundinvesteringen som är
den styrande kraften i nästan alla köp och en högre grundinvestering som ger en lägre
driftskostnad är inte så aktuellt för många. Dock har Derome försökt plocka ut det bästa ur
passivhusen för att ge lågenergihusen ett optimalt pris sett till vad kunden får.
Men totalt sett ligger nybyggnationerna rekordlågt. Anledningen till detta tror Anders vara
bankerna och deras höga bolånetak samtidigt som myndigheter har bidragit till en prisökning
på 300 000 kr vilket kunde varit kapitalinsatsen till ett hus. Prisökningarna har även påverkat
Deromes vinstmarginal negativt.
Enligt historiken kommer priset stiga med cirka 3 % per år. Energimyndigheten säger att det
kommer stiga med 1 % per år men det tror Anders är för lite.

4.7 Insamling av data, 2013-04-29, Referenshus
De referenshus vi fått är inhämtade från Anders Carlsson på A-hus och är tidigare levererade
byggsatser till kund. Dessa referenshus är en-plans hus och med liknande planlösning och
storlek, detta för att lättare kunna jämföra dessa olika byggnader.
Tabell 5 Referenshus (A-hus, egen figur)
Hus
Kvadratmeter
Investeringskostnad
Passivhus
140
1 622 259 kr.
Pettersson 2012
140
1 410 660 kr.
Eriksson 2008
140
1 201 933 kr.
Gibson 2003
135,5
1 031 124 kr.
*Alla priser är inkl. moms och uppräknade i dagens penningvärde
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Ovanstående investeringskostnader för referenshusen är för byggsatser utan entreprenad.
Referenshusen är avsedda för klimatzon 3 och uppfyller de krav som BBR ställer. Dessa
siffror ger en översiktlig bild på hur BBR har påverkat husets kostnader.
Tabell 6 Energianvändning för uppvärmning i Göteborg (kWh/ år) (Energimyndigheten, 2013
Energikalkylen, egen figur)
Hus (kWh/ år)
Passivhus
Pettersson 2012
Eriksson 2008
Gibson 2003

Energianv.
(FVP) Energianv.
Frånluftsvärmepump Fjärrvärme
5 600
12 600
14 905

(FJV) Energianv. (FTX)
Värmeåtervinning
4 900

13 860
16 100
17 600

Energianvändningen är beräknat utifrån schablonvärden från energimyndighetens
energikalkyl och är placerade på samma ställe (Göteborg) för att få liknande värde för lättare
jämförelse. Energianvändningen är endast beräknad på uppvärmning och ingen hänsyn är
tagen till energianvändning av varmvatten och hushållsel. Skillnad är även tagen om huset är
uppvärmt med frånluftsvärmepump (FVP), fjärrvärme (FJV) eller från- och tilluftaggregat
med värmeåtervinning (FTX).
Tabell 7 Investeringskostnad uppvärmningssystem (Egen figur)
Typ av uppvärmning
FVP (Nibe F-750)
FJV
(Göteborgs
energi, 2013)

Livslängd
20 år
25
år
värmeväxlare

FTX
2013)

20 år

Inv. Kostnad
Årlig fast kostnad
86 000
50 000
6 000
(anslutningsavgift)
37 000 (byte av
värmeväxlare, (PML,
2013)
(Luftbutiken, 20 000

för

I denna tabell ses investeringskostnaderna och eventuellt fasta kostnader för de
uppvärmningssystem som kommer användas i investeringskalkylerna. Livslängd är även en
viktig del då en återinvestering kommer ske när livslängden för systemet är slut.
Fjärrvärmekostnaden är beräknad på ett genomsnitt eftersom svårigheter med uppskattning av
anslutningsavgift förekommer då denna varierar beroende på hur långt det är mellan huset och
fjärrvärmenätet. Värmepumpen Nibe F-750 uppfyller BBR:s senaste krav (Nibe, 2013) vilket
gör den fördelaktig att använda vid denna jämförelse.
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5 Analys
I detta kapitel kommer vi systematiskt gå igenom den insamlade empirin. Vi kommer göra
detta genom vår egenuppbyggda analysmodell som kommer utgör grunden för vår analys.

5.1 Analysmodell
Den analysmodell vi valt att arbeta efter ger oss möjlighet att konsekvent och systematiskt
bearbeta empirin och teorin på ett likvärdigt sätt genom hela analysen. Detta ger oss en god
grund för analyskapitlet. Genom att vi har ett hermeneutiskt synsätt är tolkning en viktig del.
Därför stödjer vi oss mot de huvudbegrepp vi baserar studien på. Vi bearbetar empirin med
hjälp av dessa huvudbegrepp för att få ut den nyckeldata som behövs för att sedan göra en
koncentrering. Koncenteringen används för att sortera ut de mest relevanta delarna. Vi har
gjort en egen bearbetning av analysmodellen för att på så sätt få med det som är mest relevant
och för att kunna tyda vår studie.

Empiri

Tolkning

Koncentrering

Beräkningar
av
referenshus

Figur 11 Analysmodell (Egen figur)
Modellens uppbyggnad består av dessa faser:
Empiri: Empirin utgör den del i arbete som data till analysen hämtas.
Tolkning: Utifrån vårt synsätt kommer vi här tolka den insamlade empirin för att försöka få
rätt svar på rätt frågor. Nackdelen med en tolkning är att data kan tolkas olika beroende på
vilket synsätt vi arbetar igenom (Backman, 2008). De teorier vi valt att tolka empirin med är
de huvudbegrepp som presenteras i kapitel 2.






Investeringsbedömning
Beräkningsmetoder
Investeringskostnad och driftskostnader
Agent-principal
Boverkets Byggregler

Koncentrering: Vi kommer koncentera den insamlade empirin för att sortera ut de mest
relevanta delarna. Koncentreringens innebär att man genererar de poänger och formuleringar
som har störst vikt i vår studie (Fejes & Thornberg, 2009). Forskarens subjektiva tankar utgör
både en styrka och en svaghet. Styrkan kan utläsas från studien genom att det genereras nya
förståelser och nya sätt att se på världen. Den potentiella svagheten är att studien är starkt
beroende av forskarens erfarenheter, utbildning, intellekt och kreativitet (ibid.).
Beräkningar av referenshus: Här kommer vi utföra de beräkningar som är relevanta för vår
studie. Beräkningarna kommer ske på fyra olika referenshus med de olika beräkningsmetoder
vi har i den teoretiska referensramen.
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5.2 Förutsättningarna för beräkningarna
De metoder vi kommer använda för att beräkna lönsamhet på referenshusen är
nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden och för att testa känslighet i vissa variabler kommer vi
göra en känslighetsanalys. Vi har valt dessa metoder eftersom vi vill värdera kapital över tid
och testa känslighet i vissa variabler. Genom att använda fler metoder vid en
investeringsbedömning skapas en större jämförelse mellan investeringarna. Vi har därmed
valt bort att använda pay-off metoden och internräntemetoden. Kayali (2006) menar att paybackmetoden är enkel och överskådlig men lämpar sig inte att utvärdera investeringsprojekt
då metoden inte tar någon hänsyn till något avkastningskrav och pengars värde över tid.
Internräntemetoden är lämplig att använda när en internränta söks vilket motsvarar ett
avkastningskrav (Brealey at al, 2011). Då vi endast gör beräkningar med negativa kassaflöden
finns inget fokus på avkastningskrav utan fokus ligger på att värdera pengar över tid för att få
fram det mest fördelaktiga alternativet bland referenshusen.
Vi har tillsammans med Derome Hus diskuterat fram de parametrar och variabler som krävs
för att tillgodose kalkylen med rätt data. Genom diskussionen minimerar vi risken att få med
irrelevant information som skulle kunna ge kalkylen ett vinklat resultat. Exempel på dessa kan
vara livslängd på hus, vilken värmepump som skall användas och vilka referensobjekt som
skall beräknas på.
Vi har även gjort vissa generaliseringar i vår investeringskalkyl för att lättare kunna jämföra
referensobjekten på bästa sätt.










7

Vi har valt en beräknad livslängd på 50 år vilket motsvarar husets livslängd. Vi har
även valt att sätta en kalkyltid på 20 år vilket motsvarar en genomsnittslig boendetid i
samma villa i Sverige. Vi har beräknat att 50 år är den ekonomiska livslängden för
referenshusen och vi har därmed valt bort den tekniska livslängden som skulle kunna
vara längre (Olve & Samuelsson, 2008).
Ingen hänsyn till renoveringsbehov tas.
Restvärde kommer inte tas med eftersom den inte är fokus i vår studie. Fokus ligger på
investeringskostnad och driftskostnader för uppvärmning.
För att endast kunna jämföra förändringarna som kommer från BBRs energikrav har vi
valt att arbeta med samma värmepump på samtliga referenshus för att inte ta hänsyn
till den teknologiska utveckling som skett och en rättvisare prisbild skapas.
Varje referenshus kommer att beräknas med fjärrvärme och frånluftsvärme var för sig.
Undantaget i passivhuset där vi beräknar med ett FTX7 system.
En alternativkostnad (kalkylränta) i kalkylen sätts till 2 %. Vi beräknar att den
alternativa användingen av kapitalet ger en avkastning på 2 % baserat på en
genomsnittslig sparränta på kapital i Sverige. En felaktigt satt ränta skulle kunna ge
förmån till en kortsiktig investering vilket skulle kunna ge kalkylen en orättvis bild av
verkligheten (Olve & Samuelsson, 2008).
Någon hänsyn tas inte till beteendemönster för boende och vi kommer bortse från
hushållsel och andra kostnader.

FTX: Från- och tilluftsaggregat med värmeåtervinning
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5.2.1 Nuvärdemetoden
Vi har valt nuvärdesmetoden då den är en av de populäraste metoderna idag vid
investeringsbedömningar hos företag (Olve & Samuelsson, 2008). Då vi kommer arbeta med
diskonterade kassaflöden över tid samt investeringskostnader kommer vi med hjälp av
nuvärdesmetoden kunna beräkna om alla kostnader till vad dagens penningvärde. Detta bidrar
till en rättvis bild då värdet på kassaflödena förändras över tid (Brealey et al., 2011).
Nackdelen med denna metod är att alla framtida kassaflöden är prognoser. Dock är
prognoserna för samtliga referenshus hämtade från samma källa. Nuvärdemetoden är dock
inte alltid lämplig vid osäkra investeringar utan får kompletteras med andra
beräkningsmetoder som i vårt fall en känslighetsanalys (Adadie et al., 2013).
Nuvärdesmetodens syfte i denna studie är att skapa en rättvis prisbild på alla objekt som
kalkylen berör för att sedan använda detta nuvärde till följande beräkningar.
5.2.2 Annuitetsmetoden
Vi kommer att använda oss av annuitetsmetoden för att vi vill får fram den årliga kostnaden
för referenshusen för att lättare kunna jämföra dessa mellan varandra (Brealey et al., 2011).
Vid en bostadsinvestering är den årliga kostnaden en viktig del för att kunna påvisa vilken
villa som är mest fördelaktig ur kostnadssynpunkt. Eftersom vi har olika referensobjekt vi vill
jämföra, är annuitetsmetoden fördelaktig för att välja mellan olika investeringar beroende på
hur stora driftskostnader och hur lång den ekonomiska livslängden är (Hung & Liu, 2005).
Derome Hus använder också annuitetmetoden vid beräkning av årskostnad vid
husinvesteringar för kund.
5.2.3 Känslighetsanalys
Då vi arbetar med osäker data som grundar sig i framtida prognoser kommer vi använda oss
av en känslighetsanalys. Här ges möjligheten att testa olika utfall av prognoserna för att på så
sätt se vilken variabel som är mest kritisk och avgörande för kalkylerna (Brealey et al., 2011).
De variabler vi ser som mest kritiska är elpriset och fjärrvärmepriset. Dessa variabler kommer
vi testa olika utfall på för att se hur kalkylen ändras av dessa. Även alternativkostnaden
kommer vi testa olika utfall på, då även denna variabel påverkar nuvärdet i kalkylen.
Nackdelen med en känslighetsanalys kan vara att det kan ge en falsk trygghet i att prognosen
stämmer, vilket inte behöver vara sanning (Brealey et al., 2011). Men genom att göra
känslighetsanalysen låser vi inte fast oss i ett scenario utan möjligheten att testa olika utfall
ges. Där av är en känslighetsanalys ett användbart verktyg för att kunna identifiera vilka
variabler som är kritiska för investeringen (Belanová, 2012). I känslighetsanalysen kommer
både energipris och kalkylränta varieras eftersom vi vill se hur olika förutsättningar i kalkylen
påverkar nuvärdet av investeringarna.
5.2.4 Elpris och fjärrvärmepris
Energipris är en avgörande variabel i våra kalkyler då dessa utgör de rörliga kostnaderna för
huset. Hur energipriset kommer att se ut i framtiden är svårt att förutse och ingen kan ge ett
exakt svar på dess utveckling. På elpriset är det inte en faktor som spelar in utan den styrs av
bl.a. politiska beslut och utbud och efterfrågan (Vattenfall, 2013). Enligt Anders Carlsson
(2013) visar historiken en prisökning på 3 % för elpriset per år och Energimyndighetens
prognoser påvisar en ökning på 1 %. Vad som gäller fjärrvärmeprisets utveckling beror den
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på vad alternativa uppvärmningsformer kostar, bränslets prisutveckling och av de skatter som
fjärrvärmeproducenterna betalar för bränslena de använder (Energimyndigheten, 2010,
Långsiktsprognos)
Ingen har ett direkt svar på hur prisutveckligen kommer se ut, och den data som finns är
endast prognoser. Men genom att vara medveten om att prognoserna inte behöver vara
sanning minskas risken av en felaktig kalkyl (Brealey et al, 2011). Därför kommer vi testa
olika scenarion i vår känslighetsanalys för att se hur olika ökning på priserna ger för utslag i
vår kalkyl. Vi kommer testa en prisökning i känslighetsanalysen på 1 %, 2 % och 3 % men
grundantagandet i övriga kalkylerna kommer ligga på en prisökning för energipriserna på 2 %
per år.

5.3 Resultat av analys
5.3.1 Nuvärdesberäkningar
De värden vi räknat på i t.ex. passivhuset grundar sig i en förväntad energiförbrukning på 27
kWh/m2. Där elprisets startpunkt ligger på 1,33 kr/ kWh följt av en prisökning med 2 % per
år. Vi har gjort beräkningarna med en grundinvesteringkostnad för huset och en
investeringskostnad för uppvärmningssystemet som i passivhuset är ett FTX-system.
Investeringskostnaden för passivhuset är 1 622 259 kr och priset för FTX-systemet är 20 000
kr. FTX-systemet förväntas hålla i 20 år och därefter görs en återinvestering i ett nytt FTXaggregat. Alternativkostaden i kalkylen är satt till 2 % och energiprisökningen är satt till 2 %.
Därefter beräknas nuvärde på hela livslängden för att värdera värdet över tid. Notera att vi
endast gjort beräkningar med kostnader vilket innebär att lägst nuvärde är den mest
fördelaktiga investeringen (För fullständiga nuvärden av alla beräkningar, se bilaga 2).
(Kalkylblad för Excel finns i bilaga 3).
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20 år

Figur 12 Nuvärdesberäkning för referenshus (Egen figur)
Vid en kalkyltid på 50 år är passivhuset det mest fördelaktiga alternativet med ett
nettonuvärde på 1 933 629 kr och den minst fördelaktiga investeringen är Pettersson 2012
FJV, med ett nettonuvärde på 2 157 802 kr. Vid en kalkyltid på 20 år är den mest fördelaktiga
investeringen Gibson 2003 FJV med ett nettonuvärde på 1 457 008 kr. Den dyraste
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investeringen är Petterson 2012 FVP med ett nuvärde på 1 765 136 tätt följt av Passivhuset
med ett nuvärde på 1 762 807 kr.
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Figur 13 Nuvärde på driftskostnader (Egen figur)
I dessa beräkningar visas nuvärdet över den totala driftskostnaden över 50 och 20 år.
Beräkningen har utförts genom att multiplicerat den årliga energianvändningen och
energikostnaden för att sedan beräkna nuvärdet på dessa. Alternativkostnaden är satt till 2 %
och även energiprisökningen beräknas på 2 %.
Resultatet på 50 år visar tydligt att passivhuset är har den lägsta driftkostnaden med ett
nuvärde på 291 370 kr. Det dyraste alternativet är Gibson, 2003 FVP med ett nettonuvärde på
982 967 kr. Vid en kalkyltid på 20 år är driftskostnaden för passivhuset 120 548 kr och för det
dyraste alternativet Gibson 2003 FVP 410 387 kr.
5.3.2 Känslighetsanalys
Beräkningarna är gjorda på samma sätt som ovan där alternativkostnaden är satt till 2 % och
där vi har satt en ökning på elpriset med 1 %, 2 % och till 3 %.
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Figur 14 Känslighetsanalys på prisökning vid 50 års Kalkyltid (Egen figur)
I samtliga fall är passivhuset mest fördelaktigt delvis beroende på att energianvändningen är
låg vilket innebär att den inte är lika känslig för olika energipris. Petterson 2012 FJV är dyrast
vid en ökning av energiprisen med 1 % och 2 % medan Gibson 2003 FVP är dyrast vid 3 %.
Gibson 2003 FVP är mest känslig vid olika pris vilket beror på en hög energianvändning.
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Figur 15 Känslighetsanalys på prisökning vid 20 års kalkyltid (Egen figur)
Vid en kalkyltid på 20 år är Gibson 2003 FJV mest fördelaktig vid de tre olika
energiprisökningarna. Vid en prisökning på 1 % är Passivhuset dyrast med ett nettonuvärde på
1 753 072 kr och vid 2 % och 3 % ökning är Pettersson 2012 FVP dyrast med 1 765 136 kr
resp. 1 785 140 kr.
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Figur 16 Känslighetsanalys av kalkylränta vid 50 års kalkyltid (Egen figur)
I denna figur visas de olika utfallen till följd av en alternativ kalkylränta. Vi har också här
antagit att energipriset kommer stiga med 2 %. Här syns tydligt skillnader mellan alternativa
räntor där passivhuset är mest fördelaktigt vid en kalkylränta på 2 % som även syns i rubrik
5.4.1. Vid en kalkylränta på 4 % och 6 % är Gibson 2003 FJV mest fördelaktig. Detta beror
främst på att värdet av kassaflödet över tid blir mindre och värderas lågt. Samtidigt som
investeringskostnaderna får en stor betydelse och ger stort utslag.
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Figur 17 Känslighetsanalys av kalkylränta vid 20 års kalkyltid (Egen figur)
Vid en 20 års kalkyltid är Gibson 2003 FJV mest fördelaktig med ett nuvärde på 1 457 008 kr,
1 390 629 kr och 1 340 014 kr för de olika utfallen. Minst fördelaktig vid en kalkylränta på 2
% är Pettersson 2012 FJV på 1 765 136 kr. Vid 4 % och 6 % är Passivhuset dyrast med
1 738 339 kr resp. 1 720 326 kr.
5.3.3 Annuitetsmetoden
Nedan syns den årliga kostnaden över 50 år med olika ränta på annuiteten. Antaganden i
kalkylen är som grundantagandena att alternativkostnaden är 2 % och att energipriset stiger
med 2 % per år. Räntan i annuitetskostnaden skulle kunna motsvara en bankränta eller ett
avkastningskrav.
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Figur 18 Annuitetsberäkning, 50 års kalkyl (Egen figur)
Passivhuset är vid denna punkt billigast per år vid alla annuiteter. Anledningen till detta är att
dess nuvärde är lägst bland referenshusen vid grundantagandena.
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Figur 19 Annuitetsberäkning, 20 års kalkyl (Egen figur)
Vid kalkyltiden på 20 år är Gibson 2003 FJV billigast vid alla annuiteter medan passivhuset
och Pettersson 2012 FJV och Petterson 2012 FVP är i stort sett lika dyra per år.
5.3.4 Sammanfattning av beräkningar
Utifrån de referenshus vi beräknat ses en tydlig prisökning utifrån förändringar i BBR över
tidsperioden. Samtidigt har driftskostnaderna sjunkit till följd av en bättre energieffektivitet.
Dock är det inte bara energikraven som har drivit på en kostnadsökning utan BBR har även
infört bl.a. handikappskrav, säkerhetskrav, fallskyddskrav, brandkrav osv. vilket har drivit på
kostnaderna ytterligare. Enligt Anders Carlsson (2013) och Peter Mossbrant (2013) har BBR
lett till en kostnadsökning med cirka 300 0008 kr för Pettersson villan där energikraven utgör
cirka 70 000 kr för A-hus. Av dessa 70 000 kr står 20 000 kr för ett nytt klimatskal och 50 000
kr för effektkravet. Tas hänsyn bara till energibesparingarna har BBR varit positivt. Här syns
då för t.ex. Petterson 2012 FVP får en besparing på 140 000 kr jämfört med Eriksson 2008
FVP. Det innebär en nettobesparing på 70 000 kr i bara driftskostnader över 50 år.
Utifrån de beräkningar som gjorts ses två olika resultat beroende på vilken kalkyltid som satts
upp. Vid en kalkyltid på 50 år som avser husets totala livslängd är passivhuset mest
fördelaktigt vid en kalkylränta på 2 %. Ökas kalkylräntan till 4 % och 6 % är passivhuset inte
det mest fördelaktiga utan då blir Gibson 2003 FJV billigast. Detta beror på att högre
kostnader värderas lägre över tid. Sett till en 50 årig kalkyltid är passivhuset i de flesta utfall
billigast samtidigt som Petterson 2012 är minst fördelaktig.
Vid en kalkyltid på 20 år är däremot passivhuset inte det bästa alternativet. Detta beror i stort
på husets dyra investeringskostnad vilket även gäller för Pettersson 2012. Billigast vid denna
kalkyltid är Gibson 2003 FJV p.g.a. dess låga investeringskostnad. Här i tabell 8 finns en
sammanställning av de billigaste och dyraste nuvärdena vid beräkningarna för att få en
sammanfattande bild.

8

Notera att arbetskostnader är inkluderade.
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Tabell 8 Sammanfattning av de billigaste och dyraste nuvärdena (Egen figur)
Sammanfattning
Nuvärde 50 år
Nuvärde 20 år
Driftkostnader 50 år
Driftkostnader 20 år
Energipris 1 % 50 år
Energipris 2 % 50 år
Energipris 3 % 50 år
Energipris 1 % 20 år
Energipris 2 % 20 år
Energipris 3 % 20 år
Kalkyl 2 % 50 år
Kalkyl 4 % 50 år
Kalkyl 6 % 50 år
Kalkyl 2 % 20 år
Kalkyl 4 % 20 år
Kalkyl 6 % 20 år

Billigast
Passivhus
Gibson 2003 FJV
Passivhus
Passivhus
Passivhus
Passivhus
Passivhus
Gibson 2003 FJV
Gibson 2003 FJV
Gibson 2003 FJV
Passivhus
Gibson 2003 FJV
Gibson 2003 FJV
Gibson 2003 FJV
Gibson 2003 FJV
Gibson 2003 FJV

Dyrast
Pettersson 2012 FJV
Petterson 2012 FVP
Gibson 2003 FVP
Gibson 2003 FVP
Pettersson 2012 FJV
Pettersson 2012 FJV
Gibson 2003 FVP
Passivhus
Pettersson 2012 FVP
Petterson 2012 FVP
Petterson 2012 FJV
Petterson 2012 FJV
Petterson 2012 FJV
Petterson 2012 FVP
Petterson 2012 FVP
Passivhus

5.4 Agent Principal
För att tydliggöra de agent-principal samband vi funnit tar vi upp dessa i en förenklad
förklaring. De samband vi lokaliserat är husköparen som är principal till bank och
hustillverkare. Därefter följs hierarkin där EU är principal för regering. Regering är principal
för Finansinspektionen och Boverket. Dessa är i sin tur principal för banker och
hustillverkare.
Vid en byggnationsprocess är kunden (byggherren) principal och sluter avtal med olika
leverantörer (agenter) för att upprätta sin bostad (Nässen et al, 2008). Enligt Tore Johansson
(2013) kan detta vara ett problem där byggherren ofta inte har den information som krävs för
att upprätta en byggnad på bästa sätt. Hustillverkaren, bank och kommun (agenter) sitter
däremot på mer information vilket skapar ett asymmetriskt informationsflöde där olika parter
sitter på olika information (Brealey et al, 2011). Här antas att agenterna försöker maximera
sin egen nytta för att nå upp till sina egna mål utan hänsyn till principalen (Greve, 2009).
Där finns även ett ineffektivitetsproblem som kan uppstå efter att ett byggkontrakt upprättas.
Där agenten (byggföretaget) som uppför det nya huset antas minimera sina egna kostnader
genom att reducera energieffektiviteten, då det i många fall är svårt att övertyga principalen
(husköparen) att den högre initiala investeringskostnaden faktiskt lönar sig i längden enligt
Christian Kylin (2013). Grunden i detta problem beror också på asymmetrisk information där
agenten i många fall har ett informationsövertag gentemot principalen (Brealey et al., 2011).
Till följd av ovan nämnt där husköparen (principalen) ser investeringskostnaden som den
avgörande faktorn blir möjligheten till ett banklån mindre då priset på husen stigit de senaste
åren (se figur 1). Samtidigt kräver bankerna en kontantinsats på 15 % (Finansinspektionen,
2012) vilket ytterligare försvårar att investera i ett mer energieffektivt alternativ, som i de
flesta fall har en högre investeringskostnad. Bolånetaket är bestämd av den statliga
myndigheten Finansinspektionen. Samtidigt höjer den statliga myndigheten Boverket
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nybyggnationskraven för hus till följd av EU-direktivet som kräver att energieffektiviteten
skall ligga på en viss nivå.
Problemet är att två principaler från två håll gör det svårare att investera i ett energieffektivt
hus då Boverket höjer kraven genom BBR vilket medför högre kostnader, och
Finansinspektionen som höjer bolånetaket. Detta menar Peter Mossbrant (2013) är ett
allvarligt problem där efterfrågan sjunkit eftersom det är få husköpare som har möjlighet att
öka investeringskostnaden ytterligare. Peter Mossbrant menar även att de statliga
myndigheterna inte har någon insikt i varandras arbete och motverkar varandras mål för att
uppnå sina egna (Brealey et al., 2009).
Agent principal-problemet mellan bank och lånetagare fungerar på sätt att banken utgör en
agentroll och lånaren principalroll. Banken tar minsta möjliga risk vid utlåning, där risken
stiger desto högre utlåning banken behöver göra (Switzer & Wang, 2013). För kunden
däremot minskar risken till en viss grad vid en investering av ett energieffektivt hus då, huset
är relativt okänsligt mot prisförändringar i energipris i och med att driftkostnaderna är låga.
Detta gör det enklare för kunden att förutse vilka totala kostnader ett energieffektivt hus
kommer medföra, då den absolut avgörande kostnaden är investeringskostnaden (Annica
Svahn, 2013). Om kunden istället väljer att investera i ett konventionellt hus utan fokus på
energieffektivisering blir det svårare att förutse framtida kostnader då en förändring i
energipris påverkar den totala prisbilden i större utsträckning. Dock menar Peter Mossbrant
(2013) att detta inte är någonting som bankerna tar hänsyn till då de värderar ett passivhus
likadant som de värderar ett konventionellt hus från 70-talet.

5.4.1 Boverkets Byggregler
BBR är ett administrativt styrmedel (Boverket, 2006, Konsekvensutredning) som är till för att
påverka marknaden att bygga mer energieffektiva byggnader. Detta innebär att byggföretagen
som agenter måste göra det som Boverket som principal vill (Greve, 2009). Generellt sett har
samtliga intervjupersoner sagt att BBR har varit negativt för deras verksamhet och för
husköpare. Undantaget är dock energikraven där intervjupersonerna tycker att det har vart en
positiv utveckling då det faktiskt finns ett ekonomsikt incitament till att göra
energiförbättringar. Däremot är detta något kunderna inte har i direkt åtanke när de skall
bygga då majoriteten av kunderna enligt intervjupersonerna endast fokuserar på
investeringskostnaden. Detta då finansieringsfrågan är den avgörande faktorn om köpet blir
av eller inte menar Christan Kylin (2013). Switzer & Wang (2013) menar att bankerna bär
risken vid varje lån de godkänner och Finansinspektionen vill förhindra att belåningsgraden
fortsätter att öka i Sverige (Finansinspektionen, 2012). Detta har lett till att
Finansinspektionen har satt bolånetaket till 85 % av investeringsbeloppet. Samtliga
intervjuade menar att detta har bidragit till en kraftig minskning av försäljningen även fast
bostadsbristen ser ut som den gör på marknaden.
BBRs bakgrund ligger i direktiv 2010/31/EG om byggnaders energiprestanda (EU, 2010) där
BBR succesivit ökar kraven för bostäder för att uppnå dessa mål. BBR är ett ofrånkomligt
regelverk för Derome Hus men Anders Carlsson (2013) påpekar att detsamma gäller för alla
hustillverkare vilket innebär att spelreglerna blir samma överallt. Enligt Tore Johansson var
BBRs regler enklare att tyda förr vilket innebär att kommunerna nu tolkar reglerna på olika
sätt beroende på i vilken kommun som byggs i. Detta har enligt Peter Mossbrant (2013)
skapat problem då Deromes tolkning av BBR måste stämma överens med kommunens.
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Annars ges inte det ett bygglov. Även här märks ett agent-principal problem där asymmetrisk
information uppstår där två parter sitter på olika mängder information (Brealey et al, 2011).
Boverkets vision säger att alla nya småbostäder som byggs efter år 2020 skall vara näranollenergishus (Boverket, 2012, Vision för Sverige 2025). Dessa hus kan jämföras med
dagens passivhus där investeringskostnaden är större än vid en konventionell villa medan dess
driftskostnader är låg. Annica Svahn (2013) menar att vi idag ligger på smärtgränsen gällande
vad en normal familj har råd att betala för ett hus och till följd av detta säger hon att husen
inte kan bli dyrare. Samtidigt påpekar Peter Mossbrant (2013) att det från ministerhållet
kommit en tillsägelse till Boverket som säger att de inte får införa nya regler som innebär
ytterligare kostnader.
Ingen är riktigt säker på hur övergången till nära-nollenergi kommer att se ut då detta kommer
styras av finansieringsfrågan och prisbilden på huset. Peter Mossbrant (2013) tror inte att de
energikrav som behöver införas i framtiden kan väga upp de kostnader som kraven medför.
För Deromes del däremot tror Peter Mossbrant (2013) att övergången kommer ske smidigt då
de redan idag ligger på en god marginal sett till BBRs energikrav. Christian Kylin (2013)
poängterar även att det alltid kommer finnas smådetaljer de kommer behöva slipa på. Men
Boverket lägger även en mängd andra krav så som handikappskrav, säkerhetskrav som enligt
Peter Mossbrant (2013) är ett problem. Enligt Lee & Wong (2011) kan teknisk utveckling
påverka ett företag negativt då det blir svårare för dessa att förutse marknadens utveckling. De
menar även att kunderna får svårare att hålla sig uppdaterade och veta vad de behöver.
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6 Slutsats
I slutsatsen kommer vi besvara vår forskningsfråga och syftet med studien. Här kommer även
en diskussion föras och vi kommer ge förslag på vidare forskning och presentera vårt
allmänna bidrag.


Är det ekonomiskt lönsamt för kunden att investera i ett mer energieffektivt småhus i
relation med ett konventionellt småhus, utifrån de energikrav som Boverkets
Byggregler kräver vid nybyggnation?



Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och analysera hur Boverkets byggregler har
påverkat prisbilden för nybyggnation av småhus från 2003 till 2012 och vidare till
Boverkets Vision 2025. Denna genom att göra en investeringsbedömning för olika
referenshus för att se skillnaden över tid. Tanken är också att finna de
osäkerhetsfaktorer som kan uppstå vid en investeringskalkyl för ett småhus. Vårt syfte
är även att lokalisera agent-principal samband inom byggsektorn.

6.1 Diskussion
Sett till de beräkningar som skett i analysen syns två olika resultat. Vid en kalkyltid på 50 år
vilket beräknas vara den ekonomiska livslängden för ett hus, är passivhuset i de flesta fall det
billigaste alternativet. Anledningen till detta är att driftskostnaderna för passivhuset är
betydligt lägre än för de andra referenshusen (se figur 13). Dock påverkar kalkylräntan
utfallet när räntan blir högre, vilket innebär att de investeringar med låg investeringskostnad
blir mer fördelaktigt då räntan påverkar de framtida kassaflödena mer. Vad som bör kommas
ihåg är att passivhuset är mindre priskänsligt vid förändringar av energipriser vilket gör att det
totala nuvärdet står sig stabilt över tid.
Görs istället beräkningar på en kalkyltid på 20 år, vilket motsvarar den genomsnittliga tiden
en person bor i samma hus i Sverige är passivhuset inte ett självklart val. Detta då
passivhusets grundinvestering är den klart dyraste av alla referenshus. Vid en kortare
kalkyltid lämnas det mindre utrymme för energibesparingarna att betala tillbaka den högre
investeringskostnaden. Gibson 2003 FJV är här billigast vid en hög kalkylränta och vid en
kort kalkyltid. Detta eftersom grundinvesteringen är så pass mycket lägre att de totala
driftkostnaderna inte hinner stiga så mycket i värde.
Sett ur ett kundperspektiv är Gibson 2003 FJV mest fördelaktig eftersom den genomsnittsliga
boendetiden i Sverige är 20 år och det är alltså den 20 årliga kostnaden som hamnar på
kunden. Sett ur husets hela ekonomiska livslängd är Passivhuset mest fördelaktigt eftersom de
externa faktorerna så som energipris inte påverkar husets framtida kassaflöde i samma
utsträckning som referenshusen. Att referenshusen från 2012 presterar sämre än alternativen
beror främst på en hög investeringskostnad som inte kan bäras upp av de lägre
driftskostnaderna.
Gällande BBRs vision om nära-nollenergihus ser övergången osäker ut om trenden fortsätter
likadant som den gjort mellan 2003 – 2012. Fortsatter prisökningarna kommer det kommer
det bli svårt att bygga ett ekonomiskt lönsamt nära-nollenergihus då energikraven för näranollenergihuset kommer vara ganska lika passivhusets energikrav. Visionen säger att det
endast får ske miljömässiga skärpningar till den grad att det är fastighetsekonomiskt och
samhällsekonomiskt försvarbart. Vad vi ser nu är att den lägre driftskostad inte väger upp
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investeringskostnaden. Och jämförs detta med en villa från 2003 där energieffektivitet inte
var prioritet, är denna villa bättre sett ur en ekonomisk synpunkt men sämre ur en miljömässig
synpunkt. Som svar på vår forskningsfråga anser vi att det inte är ekonomsikt lönsamt för
kunden att investera i ett mer energieffektivt småhus i relation till ett konventionellt småhus
vid de förutsättningar vi haft. Genom att Boverket lägger till extra krav utöver energikraven
blir det större svårigheter att räkna hem de senare referenshusen, genom att deras
investeringskostnad sett till energibesparingar inte vägs upp.
Vad som gjort investeringskalkylen svår att utföra är att kunna förutspå hur de framtida
kassaflödena kommer att se ut. De osäkra faktorerna vid en investeringskalkyl för småhus i är
främst hur energipris kommer utvecklas över tid. Energipriset är något som driver kostnaden
för huset och den avgörande delen att en energieffektiviseringsinvestering skall vara lönsam.
Dessa osäkra variabler kan påverka investeringen både positivt och negativt vilket även
medför en högre risk att det verkliga utfallet inte blir som förväntat. Generalisering av
resultatet från beräkningarna kan ge vissa svårigheter då vi endast studerat referensobjekt från
en tillverkare och på en klimatzon. Dock är BBR något som påverkar alla tillverkare av hus i
Sverige på samma sätt, men tillämpningen av reglerna kan variera mellan olika tillverkare
som försvårar generaliseringen. Kraven ser även olika ut beroende på i vilken klimatzon man
bor i. De generaliseringar som kan göras är för andra hus med liknande
investeringskostnad/driftkostnad och storlek samt tillgång till liknande uppvärmningsmetoder.
Det största agent-principalsambandet vi analyserat under studiens gång är främst hur olika
myndigheter motverkar varandras mål för att kunna uppnå sina egna. Dels genom att
Boverket försöker uppnå EU-direktivets mål om byggnaders energieffektivitet och även
Finansinspektionens mål att förhindra en bostadsbubbla. Boverket har som principal mot
byggföretagen (agent) satt upp BBR som ett övervakningssystem för att byggföretagen skall
sträva år de mål som Boverket har satt upp. Agent-principal sambanden mellan Boverket och
Finansinspektionen som båda är principaler motverkar byggnadssektorn (agent) genom att
Boverkets krav leder till högre investeringskostnad och Finansinspektionen gör att
möjligheten till att låna blir svårare. Ett samspel här är dock avgörande för att kunna nå fram
till EU:s miljömål som har sin deadline år 2020. Som det ser ut idag finns det inget samspel
alls mellan parterna då alla vill maximera sin egen nytta och klara sina egna krav och mål utan
att ta hänsyn till andra, enligt agent-principal teorin. Genom att en byggprocess är så
komplicerad krävs att kunden (byggherren) skaffar sig den information som krävs. Men detta
kan vara svårt eftersom BBR är komplex och man får ta in experter på varje område. Genom
att utforma BBR mer tydligt och enkelt kan detta informationshinder minskas. De agentprincipal samband vi stött på under studiens gång genom intervjuer och teoriinsamling anser
vi vara generaliserbara då det gäller nationella myndigheter vars mål påverkar alla till samma
grad.

6.2 Studiens begränsningar
De begränsningar som studien har är att ingen hänsyn tagits till arbetskostnad på
investeringen vilket är en kostnadsvariabel som ser olika ut beroende på vilket hus som
byggs. Studien ger även begränsningar genom att endast en klimatzon studerats. Genom att
beräkna med fler klimatzoner kan ytterligare jämförelser ske och man kan stärka studiens
resultat. Men eftersom vi bara haft tillgång till referenshus i en klimatzon har detta inte varit
möjligt.
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Vi har heller inte tagit hänsyn till restvärdet på husen då detta inte har vart en avgörande
faktor för att avgöra vilket hus som är mest fördelaktigt sett till investeringskostnad och
driftskostnader. Restvärdet är även en variabel som är svår att på sikt värdera. Restvärdet
skulle kunna gjort kalkylen mer rättvis då värdering av ett mer energieffektivt hus på sikt
borde vara högre värderat än en konventionell villa.

6.3 Allmänt bidrag
De bidrag som framkommit under studiens gång är främst vikten av osäkerhet som kommer
till följd av framtida kassaflöden. Detta är någonting som varje investeringskalkyl ställs inför.
Vårt bidrag är även agent-principal samband som vi lokaliserat i byggsektorn. Även detta är
någonting som vi anser generellt påverkar alla som bygger bostad i Sverige.

6.4 Förslag på vidare forskning
Den framtida forskningen som skulle kunna ske är en kvantitativ studie där flera olika
forskningsobjekt på flera olika platser i Sverige tas med för att lättare kunna generalisera de
resultat som fås fram. Man skulle även kunna göra en livscykelanalys där alla kostnader över
tid, från byggstart till rivning tas med. Detta för att kunna påvisa de kostnader och den
påverkan huset har på klimatet och ekonomiskt över hela dess livscykel.
En liknande studie som vår kan göras fast med ett fokus på ett företagsperspektiv där man
tittar på hur förändringen sett ut över tid och hur den förväntas se ut i framtiden för företaget.
Detta för att påvisa hur externa faktorer kan påverka ett företags lönsamhet.
Forskning skulle även kunna göras för att se om det är möjligt att ge statliga subventioner
och/eller ett sänkt bolånetak för de som vill bygga ett mer energieffektivt hus. Man skulle
även undersöka hur detta skulle påverka marknaden i helhet. I samma takt som
investeringskostnaden ökar blir det svårare att få banklån i och med att Finansinspektionen
satt ett bolånetak på 85 %. Detta medför att färre personer kan bygga hus även fast
bostadsbristen är stor. Skulle det vara möjligt att ge mer förmånliga bankvillkor till de som
väljer att bygga ett energieffektivt hus genom t.ex. längre bolånetak eller lägre ränta? Detta
skulle kunna bidra till att fler bostäder byggs och det blir enklare för Sverige att uppnå EU:s
miljömål.
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Bilaga 1. Intervjufrågor
Kan du beskriva din bakgrund och berätta lite om företaget?
Berätta om vad BBR har inneburit för er hittills!
Vad har BBR:s energi och effektkrav lett till för ökade kostnader för kund?
Vilken är den främsta anledningen till att det byggs mindre antal hus idag?
Hur upplever du BBR har förändrat er verksamhet?
Har BBR vart positiv eller har det skapat problem?
Vad anser du om Boverkets vision till år 2025? Hur tros övergången se ut?
Vad tror du kommer hända på bostadsmarknaden när nära-nollenergihus blir ett krav?
Vilken uppvärmningsform är vanligast i de villor ni bygger?
Har ni sett en ökad efterfråga i passivhus, (nollenergihus)?
Har kunderna ett stort fokus på driftskostnad? Eller är investeringskostnaden prioritet?
Hur tror du energipriset kommer förändras över tid?
Försöker ni påverka kunderna att köpa ett lågenergihus?
Är ni noga med att upplysa kunderna om driftskostnaderna och energibesparing?
Nybyggnationer minskar! Har ni märkt av en minskning av nybyggnationer?
Är reglerna rimliga utifrån de högre kostnaderna?
Vad har du för uppfattning om lönsamheten kring de nya byggreglerna?
Är kunderna medvetna att BBR kraven förändras?
Hur ser efterfrågan ut på bostäder?
Är kunderna mer medvetna om kostnader kontra miljö?
Hur ser du BBR i framtiden gällande nybyggnation?
Upplever byggnadsarbetarna mer komplicerade arbetsmetoder utifrån BBR?
Nybyggnationer minskar! Har ni på Derome märkt av en minskning av nybyggnationer?
Har det skett någon byggteknologisk utveckling? Isf hur ser den ut?
Hur ser produktionen av byggnationer ser ut och hur har den försändrats över tid?
Är reglerna rimliga utifrån de högre kostnaderna?
Hur tror du byggmetoderna kommer att förändras?
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Bilaga 2. Sammanställning nuvärde
Nettonuvärde
Passivhus
Pettersson 2012 FJV
Pettersson 2012 FVP
Eriksson 2008 FJV
Eriksson 2008 FVP
Gibson 2003 FJV
Gibson 2003 FVP

50 år

20 år
1 933 629
2 157 802
2 124 850
2 063 874
2 058 433
2 038 103
2 100 092

1 762 807
1 732 609
1 765 136
1 569 801
1 613 333
1 457 008
1 527 511

Nuvärde: Alternativkostnad 2 %, Energiprisökning 2 %
Driftskostnader
Passivhus
Pettersson 2012 FJV
Pettersson 2012 FVP
Eriksson 2008 FJV
Eriksson 2008 FVP
Gibson 2003 FJV
Gibson 2003 FVP

50 år

20 år
291 370

120 548

697 142
628 190
811 942
770 500
956 979
982 967

271 949
268 476
317 869
325 400
375 884
410 387

Nuvärde: Alternativkostnad 2 %, Energiprisökning 2 %
Känslighetsanalys 50 Energiprisökning Energiprisökning Energiprisökning
år
1%
2%
3%
Passivhus
1 879 767
1 933 629
2 007 836
Pettersson 2012 FJV
2 064 678
2 157 802
2 286 100
Pettersson 2012 FVP
2 027 100
2 124 850
2 259 522
Eriksson 2008 FJV
1 946 152
2 063 874
2 226 063
Eriksson 2008 FVP
1 930 190
2 058 433
2 235 117
Gibson 2003 FJV
1 889 304
2 038 103
2 243 109
Gibson 2003 FVP
1 926 323
2 100 092
2 339 498

Alternativkostnad 2 %
Känslighetsanalys 20 Energiprisökning Energiprisökning Energiprisökning
år
1%
2%
3%
Passivhus
1 753 072
1 762 807
1 773 830
Pettersson 2012 FJV
1 715 777
1 732 609
1 751 666
Pettersson 2012 FVP
1 747 468
1 765 136
1 785 140
Eriksson 2008 FJV
1 548 524
1 569 801
1 593 892
Eriksson 2008 FVP
1 590 153
1 613 333
1 639 577
Gibson 2003 FJV
1 430 113
1 457 008
1 487 459
Gibson 2003 FVP
1 496 103
1 527 511
1 563 072

Alternativkostnad 2 %
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Känslighetsanalys 50
år
Kalkylränta 2 % Kalkylränta 4 % Kalkylränta 6 %
Passivhus
1 933 629
1 824 310
1 765 285
Pettersson 2012 FJV
2 157 802
1 901 736
1 764 040
Pettersson 2012 FVP
2 124 850
1 883 615
1 753 628
Eriksson 2008 FJV
2 063 874
1 765 756
1 605 305
Eriksson 2008 FVP
2 058 433
1 765 068
1 606 874
Gibson 2003 FJV
2 038 103
1 686 856
1 497 658
Gibson 2003 FVP
2 100 092
1 728 897
1 528 590

Energiprisökning 2 %
Känslighetsanalys 20
år
Kalkylränta 2 % Kalkylränta 4 % Kalkylränta 6 %
Passivhus
1 762 807
1 738 339
1 720 326
Pettersson 2012 FJV
1 732 609
1 684 868
1 648 431
Pettersson 2012 FVP
1 765 136
1 704 736
1 661 367
Eriksson 2008 FJV
1 569 801
1 513 826
1 471 125
Eriksson 2008 FVP
1 613 333
1 542 724
1 491 591
Gibson 2003 FJV
1 457 008
1 390 629
1 340 014
Gibson 2003 FVP
1 527 511
1 441 663
1 378 935

Energiprisökning 2 %
Annuitet 50 år
Passivhus
Pettersson 2012
FJV
Pettersson 2012
FVP
Eriksson 2008 FJV
Eriksson 2008 FVP
Gibson 2003 FJV
Gibson 2003 FVP

Annuitet 2 %
Annuitet 4 %
Annuitet 6 %
61 534
90 011

122 678

68 668

100 446

136 900

67 620
65 679
65 506
64 859
66 832

98 912
96 074
95 820
94 874
97 760

134 810
130 941
130 596
129 306
133 239

Alternativkostnad 2 %, Energiprisökning 2 %
Annuitet 20 år
Passivhus
Pettersson 2012
FJV
Pettersson 2012
FVP
Eriksson 2008 FJV
Eriksson 2008 FVP
Gibson 2003 FJV
Gibson 2003 FVP

Annuitet 2 %
Annuitet 4 %
Annuitet 6 %
107 807
129 710

153 690

105 961

127 488

151 057

107 950
96 004
98 666
89 106
93 418

129 882
115 509
118 712
107 209
112 397

153 893
136 862
140 658
127 029
133 175

Alternativkostnad 2 %, Energiprisökning 2 %
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Bilaga 3. Kalkylblad*
År
Passivhus Investering
Driftskostnad
Inv. FTX
Summa Kostnader
Nuvärde
Summa Nettonuvärde
Summa Driftskostnader

0
1 622 259

Pettersson 2012 Investering
Driftskostnad FJV
Inv. FJV anslutningskos.
Summa Kostnader
Nuvärde
Summa Nettonuvärde
Summa Driftskostnader
Driftskostnad FVP
Inv. FVP
Summa Kostnader
Nuvärde
Summa Nettonuvärde
Summa Driftskostnader

1 410 660

Eriksson 2008 Investering
Driftskostnad FJV
Inv. FJV anslutningskostnad
Summa Kostnader
Nuvärde
Summa Nettonuvärde
Summa Driftskostnader
Driftskostnad FVP
Inv. FVP
Summa Kostnader
Nuvärde
Summa Nettonuvärde
Summa Driftskostnader

1 201 933

Gibson 2003 Investering
Driftskostnad FJV
Inv. FJV anslutningsavgift
Summa Kostnader
Nuvärde
Summa Nettonuvärde
Summa Driftskostnader
Driftskostnad FVP
Inv. FVP
Summa Kostnader
Nuvärde
Summa Nettonuvärde
Summa Driftskostnader

1 031 124

Nuvärdesfaktor
Elpris
Fjärrvärmepris
Elpris
Fjärrvärmepris
Elprisökning per år
Fjärrvärmepris ökning per år
Alternativkostnad

20 000
1 642 259
1 642 259
1 933 629
291 370

50 000
1 460 660
1 460 660
2 157 802
697 142
86 000
1 496 660
1 496 660
2 124 850
628 190

50 000
1 251 933
1 251 933
2 063 874
811 942
86 000
1 287 933
1 287 933
2 058 433
770 500

50 000
1 081 124
1 081 124
2 038 103
956 979
86 000
1 117 124
1 117 124
2 100 092
982 967

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17

18

19

20

5 128

5 231

5 335

5 442

5 551

5 662

5 775

5 890

6 008

6 128

6 251

6 376 6 503 6 634 6 766 6 902 7 040

12

13

14

7 180

7 324

5 128
5 027

5 231
5 027

5 335
5 027

5 442
5 027

5 551
5 027

5 662
5 027

5 775
5 027

5 890
5 027

6 008
5 027

6 128
5 027

6 251
5 027

6 376 6 503 6 634 6 766 6 902 7 040
5 027 5 027 5 027 5 027 5 027 5 027

7 180
5 027

7 324
5 027

7 470
29 719
37 189
25 027

8 866
6 000
14 866
14 574

9 043
6 000
15 043
14 459

9 224
6 000
15 224
14 346

9 409
6 000
15 409
14 235

9 597
6 000
15 597
14 126

9 789
6 000
15 789
14 020

9 984
6 000
15 984
13 915

10 184
6 000
16 184
13 813

10 388
6 000
16 388
13 713

10 595
6 000
16 595
13 614

10 807 11 024 11 244
6 000 6 000 6 000
16 807 17 024 17 244
13 518 13 423 13 330

12 171 12 414 12 663
6 000 6 000 6 000
18 171 18 414 18 663
12 977 12 893 12 811

12 916
6 000
18 916
12 730

9 306

9 492

9 682

9 876

10 073

10 275

10 480

10 690

10 904

11 122

11 344 11 571 11 803 12 039 12 279 12 525 12 776 13 031 13 292

9 306
9 124

9 492
9 124

9 682
9 124

9 876
9 124

10 073
9 124

10 275
9 124

10 480
9 124

10 690
9 124

10 904
9 124

11 122
9 124

13 557
127 791
11 344 11 571 11 803 12 039 12 279 12 525 12 776 13 031 13 292 141 349
9 124 9 124 9 124 9 124 9 124 9 124 9 124 9 124 9 124 95 124

11 208
6 000
17 208
16 870

11 432
6 000
17 432
16 755

11 661
6 000
17 661
16 642

11 894
6 000
17 894
16 531

12 132
6 000
18 132
16 422

12 374
6 000
18 374
16 316

12 622
6 000
18 622
16 211

12 874
6 000
18 874
16 109

13 132
6 000
19 132
16 009

13 394
6 000
19 394
15 910

13 662 13 935 14 214
6 000 6 000 6 000
19 662 19 935 20 214
15 814 15 719 15 626

12 209

12 454

12 703

12 957

13 216

13 480

13 750

14 025

14 305

14 591

14 883 15 181 15 484 15 794 16 110 16 432 16 761 17 096 17 438

12 209
11 970

12 454
11 970

12 703
11 970

12 957
11 970

13 216
11 970

13 480
11 970

13 750
11 970

14 025
11 970

14 305
11 970

14 591
11 970

17 787
127 791
14 883 15 181 15 484 15 794 16 110 16 432 16 761 17 096 17 438 145 578
11 970 11 970 11 970 11 970 11 970 11 970 11 970 11 970 11 970 97 970

14 167
6 000
20 167
19 771

14 450
6 000
20 450
19 656

14 739
6 000
20 739
19 543

15 034
6 000
21 034
19 432

15 334
6 000
21 334
19 323

15 641
6 000
21 641
19 217

15 954
6 000
21 954
19 112

16 273
6 000
22 273
19 010

16 598
6 000
22 598
18 909

16 930
6 000
22 930
18 811

17 269 17 614 17 967
6 000 6 000 6 000
23 269 23 614 23 967
18 714 18 620 18 527

16 544

16 875

17 212

17 556

17 907

18 266

18 631

19 004

19 384

19 771

20 167 20 570 20 981 21 401 21 829 22 266 22 711 23 165 23 629

16 544
16 219

16 875
16 219

17 212
16 219

17 556
16 219

17 907
16 219

18 266
16 219

18 631
16 219

19 004
16 219

19 384
16 219

19 771
16 219

0,980
1,357
0,836

0,961
1,384
0,853

0,942
1,411
0,870

0,924
1,440
0,888

0,906
1,468
0,905

0,888
1,498
0,923

0,871
1,528
0,942

0,853
1,558
0,961

0,837
1,589
0,980

0,820
1,621
1,000

11 469
6 000
17 469
13 239

14 498
6 000
20 498
15 535

18 326
6 000
24 326
18 436

15

11 698
6 000
17 698
13 150

14 788
6 000
20 788
15 446

18 692
6 000
24 692
18 347

16

11 932
6 000
17 932
13 063

15 084
6 000
21 084
15 359

19 066
6 000
25 066
18 259

15 386 15 694 16 007
6 000 6 000 6 000
21 386 21 694 22 007
15 273 15 189 15 107

19 448 19 837 20 233
6 000 6 000 6 000
25 448 25 837 26 233
18 174 18 090 18 007

16 328
6 000
22 328
15 026

20 638
6 000
26 638
17 927

24 101
127 791
20 167 20 570 20 981 21 401 21 829 22 266 22 711 23 165 23 629 151 893
16 219 16 219 16 219 16 219 16 219 16 219 16 219 16 219 16 219 102 219

0,804
1,654
1,020

0,788 0,773 0,758 0,743 0,728 0,714
1,687 1,720 1,755 1,790 1,826 1,862
1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,148

0,700
1,900
1,171

0,686
1,938
1,195

0,673
1,976
1,218

1,33
0,82
2%
2%
2%

Kvm
Pettersson 2012
Eriksson 2008
Gibson 2003
Passivhus

140
140
135,5
140

Fjärrvärmeväxlare

37000

Nettonuvärde
50 år
Passivhus
Pettersson 2012 FJV
Pettersson 2012 FVP
Eriksson 2008 FJV
Eriksson 2008 FVP
Gibson 2003 FJV
Gibson 2003 FVP

1 933 629
2 157 802
2 124 850
2 063 874
2 058 433
2 038 103
2 100 092

Energianvändning/ Kvm
FJV
FVP
FTX
76
49
96
64
125
90

Tot FJV Tot FVP Tot FTX
10600
6860
13400
9000
16938
12195
27
3780

50 år
20 år
50 år
20 år
50 år
20 år
20 år
Driftskostnader
50 år
20 år
Annu 2% Annu 2% Annu 4 % Annu 4% Annu 6% Annu 6%
1 762 807 Passivhus
291 370 120 548 Passivhus
61 534 107 807
90 011 129 710
122 678 153 690
1 732 609 Pettersson 2012697
FJV142 271 949 Pettersson 2012
68FJV
668 105 961
100 446 127 488
136 900 151 057
1 765 136 Pettersson 2012628
FVP
190 268 476 Pettersson 2012
67FVP
620 107 950
98 912 129 882
134 810 153 893
1 569 801 Eriksson 2008 FJV
811 942 317 869 Eriksson 2008 FJV
65 679
96 004
96 074 115 509
130 941 136 862
1 613 333 Eriksson 2008 FVP
770 500 325 400 Eriksson 2008 FVP
65 506
98 666
95 820 118 712
130 596 140 658
1 457 008 Gibson 2003 FJV956 979 375 884 Gibson 2003 FJV
64 859
89 106
94 874 107 209
129 306 127 029
1 527 511 Gibson 2003 FVP
982 967 410 387 Gibson 2003 FVP
66 832
93 418
97 760 112 397
133 239 133 175

*Notera att detta kalkylblad endast går till 20 år men beräkningar är gjorda på 50 år.
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