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Sammanfattning 
Energiförbrukning är ett stort diskussionsämne inom byggbranschen och berör 
många aktörer, allt från tomtsäljare till byggentreprenörer och slutligen till de som 
brukar husen. Växjö kommun har på området Östra Lugnet i Växjö, ställt energikrav 
på specifik energianvändning. Kraven följde med tomterna vid köp och det var sedan 
upp till företaget som byggde på tomterna att klara kraven.  
I den här undersökningen görs en uppföljning på om husen i utvalda delar av Östra 
Lugnet klarar de krav som ställts på dem. Utifrån uppföljningen görs en 
undersökning om varför den faktiska energianvändningen skiljer sig från den 
energianvändning som beräknades fram i projekteringen. En av de undersökta 
faktorerna är de energiberäkningsprogram som används vid projektering av 
byggnaderna. I studien genomfördes också en enkätundersökning för att undersöka 
påverkan av boendevanorna t.ex. inomhustemperatur och vädring, 
familjesammansättning och de boendes ålder etc. Energiberäkningsprogrammen är 
den faktorn som undersökningen går djupast in på. 
Resultatet ger att det finns relativt många hus som inte klarar kraven från BBR eller 
Växjö kommun. Det visar också att det finns en stor differens mellan faktisk och 
beräknad energianvändning, och skillnaderna varierar mellan de olika 
energiberäkningsprogrammen. Inga definitiva slutsatser kan dras från 
enkätundersökningen. 
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Summary 
Energy consumption is a major topic of discussion in the construction industry and 
involve actors from land sales, building contractors and finally those who use the 
buildings. Växjö municipality have in the area Östra Lugnet set specific energy 
requirements. The requirements were implemented into the plot contracts and it was 
up to the construction company to fulfill. 
This study is a follow up to see if the houses in selected parts of Östra Lugnet meet 
the requirements set for them. Based on the follow up this study analyses why the 
actual energy consumption differs from the energy consumption estimated in the 
projection. One of the investigated factors is the energy simulation programs used 
when projecting the buildings. The study also conducted a questionnaire survey to 
examine the influence of occupant behaviour, e.g. the preference for indoor 
temperature and airing,  family size and their ages, etc. Energy calculation programs 
is the factor that the study goes deeply into. 
The result shows that there are many houses that do not fulfill the requirements of 
BBR or Växjö municipality. It also shows that there is a big difference between the 
actual and the estimated energy use, and the differences vary with different energy 
simulation programs. No definite conclusions could be drawn from the questionnaire 
survey.   
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Abstract 
Undersökningen som görs i det här examensarbetet följer upp energianvändningen på 
delar av området Östra Lugnet i Växjö. Energianvändningen jämförs mot de 
energikrav som BBR och Växjö kommun ställer.  
Arbetet tar också fram differenserna mellan faktisk och beräknad energianvändning, 
utifrån den specifika energianvändningen för bostäderna för år 2015. De differenser 
som resultatet visar jämförs sedan mot olika faktorer som kan påverka att det finns en 
skillnad. De faktorer den här undersökningen studerar närmare är framförallt 
energiberäkningsprogrammen som används i projekteringen, men också boendevanor 
och vad för typ av människor som brukar bostäderna. 
Nyckelord: BBR, boendevanor, beräknad energianvändning, 
energiberäkningsprogram, energikrav, faktisk energianvändning, specifik 
energianvändning, Växjö kommun 
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Förord 
Det här arbetet görs på uppdrag av Växjö kommuns mark- och exploanteringsenhet. 
Bakgrunden till arbetet är att Växjö kommun vill få en bättre inblick i hur husen på 
den aktuella delen av Östra Lugnet klarat de krav som ställts på dem. De vill också få 
mer kunskap om varför den faktiska energianvändningen skiljer sig mot den 
beräknande. 
Arbetet görs som den avslutande delen av utbildningen högskoleingenjör inriktning 
byggteknik som är på 180 hp. Examensarbetet är på 15 hp. 
Ett varmt tack tillägnas Mikael Johansson, exploanteringsingenjör och Jan 
Johansson, energiplanerare på Växjö kommun, för chansen att få utföra detta arbete 
samt för allt stöd under arbetets gång. Tack till Krushna Mahapatra, docent 
Linnéuniversitetet Växjö för handledning under arbetets gång och Farshid Bonakdar, 
forskningsamanuens Linnéuniversitetet Växjö för hjälp med diverse frågor. 
 
 
Ida Edvardsson         &         Ida Martinsson 
Växjö, 3 juni 2016 
 
  



VII 

Innehållsförteckning 
1. INTRODUKTION ......................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING ............................................................................................... 1 
1.2 MÅL OCH SYFTE .................................................................................................................................... 2 
1.3 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................. 2 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ....................................................................... 3 
2.1 FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR ................................................................................................. 3 
2.2 BAKGRUNDSKUNSKAP FÖR BEGREPP INOM STUDIEN ............................................................................. 4 

2.2.1 Energianvändning......................................................................................................................... 4 
2.2.2 Specifik energianvändning ............................................................................................................ 4 
2.2.3 Normalårskorrigering ................................................................................................................... 4 
2.2.4 Energikrav BBR ............................................................................................................................ 5 
2.2.5 Energikrav Växjö kommun............................................................................................................ 6 
2.2.6 Fjärrvärme .................................................................................................................................... 7 
2.2.7 Ventilation FTX-system ................................................................................................................ 7 
2.2.8 Projekterad energianvändning ..................................................................................................... 8 
2.2.9 Faktisk energianvändning............................................................................................................. 8 

2.3 BAKGRUNDSKUNSKAP FÖR DE OMRÅDEN STUDIEN BERÖR .................................................................... 8 
2.3.1 Energiberäkningsprogram ............................................................................................................ 9 
2.3.2 Den uppvärmda areans inverkan på energiförbrukningen ......................................................... 11 
2.3.3 Elförbrukningens påverkan av energiförbrukningen .................................................................. 11 
2.3.4 Inomhustemperatur i bostäder .................................................................................................... 11 
2.3.5 Vädring i bostäder ...................................................................................................................... 11 
2.3.6 Människans påverkan av energiförbrukning .............................................................................. 11 
2.3.7 Ålder och familjesituation ........................................................................................................... 12 
2.3.8 Inkomst........................................................................................................................................ 12 

2.4 TIDIGARE STUDIER .............................................................................................................................. 13 
3. OBJEKTSBESKRIVNING ......................................................................................... 14 

3.1 FLERBOSTADSHUS ............................................................................................................................... 14 
3.2 FRILIGGANDE VILLOR .......................................................................................................................... 14 
3.3 RADHUS, PARHUS OCH KEDJEHUS ........................................................................................................ 14 

4. METOD ........................................................................................................................ 16 
4.1 VAL AV METOD ................................................................................................................................... 16 
4.2 ANTAGANDEN ..................................................................................................................................... 16 
4.3 DATAINSAMLING ................................................................................................................................. 16 

4.3.1 Databaser ................................................................................................................................... 16 
4.3.2 Enkätundersökning ..................................................................................................................... 17 

4.4 INFORMATIONSSÖKNING ..................................................................................................................... 17 
4.5 DATAPROGRAM ................................................................................................................................... 17 
4.6 URVAL, VALIDITET OCH REABILITET ................................................................................................... 17 

5. GENOMFÖRANDE .................................................................................................... 18 
5.1 INTRODUKTIONSMÖTE ......................................................................................................................... 18 
5.2 INSAMLING AV DATA ........................................................................................................................... 18 

5.2.1 Databaser ................................................................................................................................... 18 
5.2.2 VEAB .......................................................................................................................................... 18 

5.3 SAMMANSTÄLLNING AV DATA ............................................................................................................ 19 
5.4 BERÄKNINGAR .................................................................................................................................... 19 

5.4.1 Specifik energiförbrukning ......................................................................................................... 19 
5.4.2 Normalårskorrigering ................................................................................................................. 19 
5.4.3 Beräkning av variationer ............................................................................................................ 19 

5.5 UTFÖRANDE AV ENKÄT ....................................................................................................................... 20 



VIII 

 
 
 
 
 
5.6 GENOMFÖRANDE AV ENKÄT ................................................................................................................ 20 
5.7 JÄMFÖRELSE INDATA OCH SVAR FRÅN ENKÄT ..................................................................................... 20 

6. RESULTAT OCH ANALYS ...................................................................................... 22 
6.1 UPPFÖLJNING AV ENERGIFÖRBRUKNING .............................................................................................. 22 
6.2 UPPFÖLJNING MOT DEN PROJEKTERADE ENERGIFÖRBRUKNINGEN ....................................................... 25 
6.3 JÄMFÖRELSE ENERGIFÖRBRUKNING OCH ELFÖRBRUKNING ................................................................. 32 
6.4 INOMHUSTEMPERATURENS PÅVERKAN PÅ ENERGIANVÄNDNINGEN .................................................... 33 
6.5 VÄDRINGENS PÅVERKAN PÅ ENERGIANVÄNDNINGEN ......................................................................... 34 
6.6 PÅVERKAN PÅ ENERGIANVÄNDNINGEN BEROENDE AV FAMILJESAMMANSÄTTNING ............................ 35 
6.7 INKOMSTEN I HUSHÅLLETS PÅVERKAN PÅ ENERGIANVÄNDNINGEN ..................................................... 37 

7. DISKUSSION ............................................................................................................... 38 
7.1 METODDISKUSSION ............................................................................................................................. 38 
7.2 RESULTATDISKUSSION ........................................................................................................................ 39 
7.3 FORTSATTA STUDIER ........................................................................................................................... 39 

9. SLUTSATSER.............................................................................................................. 41 
REFERENSER ................................................................................................................. 42 
BILAGOR ......................................................................................................................... 46 

 
  



1 
Edvardsson & Martinsson 

1. Introduktion 
I takt med att samhället har utvecklats och moderniserats under de senaste 
århundraden så har energiförbrukningen ökat kraftigt i hela världen. Det är 
ett samhällsproblem då de icke förnybara energikällorna, som är 
dominerande idag, i framtiden eventuellt kommer att ta slut. De har även 
större miljöpåverkan än de förnyelsebara energikällorna. Det gör att 
länderna i världen måste börja arbeta för sänkt energiförbrukning samt för 
att energin som används ska vara förnyelsebar. EU har därför beslutat att 
energianvändningen ska minska med 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050, 
jämfört med förbrukningen år 1995 (EWEA, 2011). De förnyelsebara 
energikällorna har de senaste åren ökat och de kommer fortsätta öka enligt 
Energimyndigheten (2016) och prognoser tyder på att energiförbrukningen 
år 2020 kommer försörjas av 50 % av förnyelsebar energi.  
Energianvändningen i det enskilda hushållet är en stor bidragande faktor till 
att den totala energianvändningen i Sverige. Enligt Kellner (2004) så 
används 40 % av den totala energiförbrukningen till byggnader och över 80 
% av den energin används under byggandens bruksskede. För att styra så att 
byggnader i Sverige förbrukar så lite energi som möjligt så finns regelverket 
BBR, Boverkets Byggregler. BBR innehåller allmänna råd och föreskrifter 
för bland annat energihushållning (Boverket, 2015). 
Växjö har som mål att vara en framstående stad inom miljö- och 
energifrågorna och kallar sig själva sedan år 2007 ”Europas grönaste stad” 
(Växjö kommun, 2011). Planeringskontoret på kommunen jobbar aktivt med 
att ta fram riktlinjer för energianvändningen inom områden som planeras. 
Växjö kommun ställer därför hårdare krav på sänkt energianvändning än 
BBR. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
I norra delen av Växjö stad ligger området Östra Lugnet. Området började 
bebyggas år 2007 och stod klart år 2015 och består av blandad bebyggelse. 
När marken såldes av kommunen ställdes krav på att tomtköparen skulle 
klara en viss energianvändning, vilket varierade beroende på byggnadstyp. 
Det ställde också krav på att tomtköparen skulle ansluta sig till 
fjärrvärmenätet i kommunen på grund av att det ger mindre 
koldioxidutsläpp. Att kraven var rimligt ställda bekräftade senare Johansson 
och Petersson i en undersökning (2013). 
När tomtköparen lämnade in underlag för bygglov innehöll det beräkningen 
för den specifika energianvändningen, vilket var ett bevis på att den tänkta 
byggnaden skulle klara kommunens och BBRs krav. Beräkningarna utförs 
genom olika energiberäkningsprogram, vilket program som används skiljer 
sig från bygglov till bygglov. Tidigare undersökningar har visat att den 
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beräknade energianvändningen och den verkliga skiljer sig åt, i vissa fall så 
mycket som 50 % (Hagengran & Stenberg, 2005). Andra studier visar att det 
är vanligt att den verkliga energiförbrukningen ligger runt 30 % över den 
beräknade energiförbrukningen och i vissa fall kan det skilja runt 100 % 
(Azar och Menassa, 2012). Detta kan bero av flera faktorer, bland annat 
indata som används och vilket program beräkningen är utförd i. Inom Växjö 
kommun finns intresset att se reliabiliteten i de program som används, då det 
kan påverka eventuella nya krav från kommunen angående vilket program 
som ska användas vid energiberäkningarna. 
Förutom vilket energiberäkningsprogram beräkningen utförs i så finns det 
andra faktorer som kan spela in och avgöra en differens mellan faktisk och 
beräknad energianvändning. Det är faktorer om hur brukaren i bostaden 
väljer att bruka sin bostad och vad de är för typ av personer. 
Beteendefaktorn har visat sig ha en viktig roll i energiförbrukningen enligt 
Fabi m.fl. (2012). 

1.2 Mål och Syfte 
Huvudmålet är att visa om fastigheterna klarar energikraven från Växjö 
kommun och BBR. Även undersöka genom differensen, mellan verklig och 
beräknad förbrukning, vilka energiberäkningsprogram som ger bäst resultat 
av dem som används på delar av Östra Lugnet. Delmålet är att få fram om 
nyttjarnas beteende i hushållet gör att differensen är märkbar. 
Syftet är att kommunen ska få ökad förståelse och kunskap om varför 
verklig energiförbrukning skiljer sig mot beräknad energiförbrukning. 

1.3 Avgränsningar 
För att arbetet inte ska bli för stort och kunna genomföras under en kortare 
period har en del avgränsningar gjorts.  
Undersökningen kommer att baseras på indata från VEAB för år 2015. 
Resultatet av arbetet kommer bara innehålla studier gjorda på utvalda 
byggnader som är flerbostadshus och småhus byggda av företag på Östra 
Lugnet. 
Undersökningen kommer utgå ifrån att bostäderna är korrekt byggda. 
Resultatet kommer byggas på de beräkningsprogrammen som används för 
de aktuella bostäderna. 
Undersökningen kommer endast att belysa utvalda faktorer som kan påverka 
energiförbrukningen. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
2.1 Förkortningar och förklaringar 

Flerbostadshus Ett bostashus med flera bostäder under samma tak. 
Småhus Småhus är ett samlingsnamn för flera typer av 

bostäder, friliggande, radhus, parhus och kedjehus. 
Radhus Flera bostadshus där ytterväggarna sitter ihop med 

varandra. 
Friliggande hus (Villa) Bostad för en familj belägen på en enskild 

tomt. 
Parhus Ett friliggande hus som innehåller bostad för två 

familjer (Allt om spara, 2015). 
Kedjehus Flera hus som sitter ihop med varandra i något annat 

än ytterväggarna, exempelvist en carport. 
Boverket Ger ut för sitt bemyndigande område föreskrifter och 

allmänna råd (Boverket, 2015). 
BBR Boverkets Byggregler är föreskrifter och allmänna råd 

som gäller vid nybyggnation och tillbyggnation av en 
byggnad. Behandlar bland annat energikrav på 
bostäder (Boverket, 2015). 

Atemp Uppvärmd total golvarea (m2) för alla våningar i ett 
hus.  

Klimatskal Husets skydd mot yttre påverkningar. 
Normalår Är ett medelvärde av utomhusklimatet, jämfört under 

en längre tid. 
VEAB Växjö Energi AB ägs av Växjö kommun och 

distribuerar fjärrvärme, fjärrkyla och el inom 
kommunens område (VEAB, 2016). 

Hushållsenergi  Är energi eller el som används för hushållsändamål, 
t.ex. elen som driver diskmaskinen. 

Verksamhetsenergi Är energi eller el som används till gemensamma 
utrymmen i lokalen eller huset. 
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Tillskottsvärme Värme som alstras från elutrustning och människor 
vilket bidrar till ökad uppvärmning. 

2.2 Bakgrundskunskap för begrepp inom studien 

2.2.1 Energianvändning 
En byggnads energianvändning (Ebea) [kWh] är den energi som går åt till 
uppvärmning (Euppv), för att kyla (Ekyl), tappvarmvatten (Etvv) och energi och 
elektricitet för fastigheten (Ef). Till detta räknas inte hushållsenergi och 
verksamhetsenergi. Fastighetsenergi är elen som går till apparater och 
installationer som är avsedda för själva byggnaden (Boverket, 2015). 
Byggnadens totala energianvändning är en sammanslagning av de olika 
bidragande energierna. 
 = + + +  (1) 
Energianvändningen normalårskorrigeras med aktuell korrigeringsfaktor 
innan den används för vidare beräkningar. 

2.2.2 Specifik energianvändning 
Specifik energianvändning är den energi som en bostad förbrukar dividerat 
med den uppvärmda arean i bostaden, Atemp. Resultatet får enheten [kWh/m2 
och år]. Till detta räknas inte hushållsenergi och verksamhetsenergi 
(Boverket, 2015). 
 =  (2) 

2.2.3 Normalårskorrigering 
Den energianvändningen som påverkas av utomhustemperaturen för 
byggnaden (Ebea-Etvv) korrigeras med en faktor för normalårskorrigeringen 
(Nkorr). Energianvändningen för tappvarmvattnet är inget som påverkas av 
utomhustemperaturen därför ska den adderas efter korrigering. I den här 
undersökningen går det inte att specificera tappvarmvattnet och därför 
korrigeras hela energianvändningen. Korrigeringsfaktorn bestäms genom det 
genomsnittliga antalet graddagar för området och den aktuella perioden 
dividerat med antalet graddagar för det aktuella året energianvändningen är 
framtagen för. Graddagar är ett mått på hur utomhustemperaturen för en 
period har avvikit mot den normala utomhutempetaruten för en specifik ort 
eller station (SMHI 2015). Energiförbrukningen normalårskorrigeras för att 
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få ett mer rättvist resultat för förbrukningen. Är det ett kallare år används 
mer energi och är det varmare används det mindre (Boverket, 2015). 
 =    ö   30 å  

  ö    å  (3) 

 = + + +  (4) 
 = ×  (5) 

2.2.4 Energikrav BBR 
BBR står för Boverkets Byggregler och är regler som boverket tagit fram för 
att styra nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnation (Boverket 2015). 
BBR reglerar och sätter minimikrav för utformning och tekniska krav för 
byggnader. En av delarna som BBR reglerar omfattar energianvändning. Så 
här skriver Boverket allmänt om styrningen av energianvändningen: 
”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas 
genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och 
kylanvändning och effektiv elanvändning”(Boverket, 2015 s.150). 
BBR ställer krav på energianvändning i hushåll och ger allmänna råd till hur 
byggnaden ska utformas för att klara dessa krav. Det är upp till byggherren 
att se till att kraven följs och upp till kommunen där byggnaden står att 
kontrollera så att kraven från BBR följs. 
Krav på energianvändning skiljer sig beroende på vart i Sverige byggnaden 
uppförs. I detta fall är Sverige indelat i fyra zoner från norr till söder med 
hårdare krav i söder än i norr (Rockwool AB, 2016). Figur 1 visar 
zonindelningen i Sverige för energikrav. 
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Figur 1: Zonindelning för energikrav i Sverige för år 2015 (Rockwool AB 2016). 

Växjö ligger i Kronobergs län som är orienterad i zon III. För denna zon har 
de under de senaste tio åren kommit nya krav tre gånger. Vilket krav en 
byggnad ska uppfylla beror på när bygglovsansökan lämnats in. En byggnad 
som lämnat in bygglov före en regelrevidering behöver uppfylla de regler 
som gäller vid den tidpunkten, även om byggnaden uppförs efter 
regelrevideringen. I Tabell 1 redovisas de krav som gäller i zon III och även 
de som gällde innan det.  
 

Tabell 1: Krav gällande specifik energianvändning för bostäder i zon III i enheten kWh/m2 och år. 

År för regelrev. Flerbostadshus 
Eluppvärmt 

Flerbostadshus 
Annat 

uppvärmningssätt 
än elvärme 

Småhus 
Eluppvärmt 

Småhus 
Annat uppvärmningssätt 

än elvärme 

2006 75 110 75 110 
2009 50 110 55 110 
2012 50 80 55 90 

2.2.5 Energikrav Växjö kommun 
När området Östra Lugnet planerades så valde Växjö kommun att ställa 
hårdare krav än de krav som finns i BBRs föreskrifter. Mikael Johansson, 
exploateringsingenjör på Växjö kommun berättade att kommunen valde att 
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sätta kraven till 100 kWh/m2 år för småhus och 90 kWh/m2 år för 
flerbostadshus. Kommunen ställde också kravet att tomtköparna var tvungna 
att ansluta sig till kommunens fjärrvärmenät som distribueras av VEAB. Det 
var inte heller tillåtet om det var företag som var tomtköpare, att installera 
värmepump i byggnaderna. Kommunen fick år 2013 bekräftat genom 
Johansson och Peterssons undersökning att det lönade sig miljömässigt att 
ställa de krav som kommunen gjort (2013). 

2.2.6 Fjärrvärme 
Över 50 % av Sveriges byggnader värms idag upp med fjärrvärme och av 
flerbostadhusen så är det mer än 90 % som är anslutna till fjärrvärmenätet i 
sin kommun. Fjärrvärme kommer som energi till byggnaderna från 
värmeverken i form av hett vatten. Vattnet värms upp på värmeverket med 
hjälp av bland annat restavfall från skogsavverkning, spillvärme från 
industrier och andra energikällor som annars hade gått till spillo. I dagsläget 
använder merparten förnyelsebara energikällor, men det förekommer även 
icke förnybara energikällor. Det varma vattnet går sedan i fjärrvärmenätet ut 
till en värmeväxlare som finns i byggnaderna. Värmen i vattnet som behövs 
tas till vara i bostaden och vattnet som kylts av skickas tillbaka ut i 
fjärrvärmenätet. Så går det runt i ett oändligt kretslopp (Svensk fjärrvärme, 
2016). 

2.2.7 Ventilation FTX-system 
Ventilationssystemet FTX betyder att systemet använder sig att både tilluft 
och frånluft samt värmeåtervinning från luften, se Figur 2. Luft tillförs 
byggnaden genom tilluftskanaler som är belägna med sin mynning i så ren 
och sval luft som möjligt. I byggnaden tar luften med sig föroreningar i 50-
70% grad och lämnar sedan byggnaden genom frånluftskanalerna. Innan 
luften lämnar byggnaden passaerar den genom en värmeväxlare som tar till 
vara på värmeenergin i frånluften. Den värmeenergin ansluter sedan till den 
nya tilluften som kommer in och värmer upp den. Det betyder att det inte 
behövs lika mycket energi för att värma upp luften som går in i bostaden 
(Svensk ventilation, 2016). Ett bra FTX-system kan återanvända 85 % av 
värmeenergin i frånluften. Återvinningen resulterar i stora besparingar av 
energianvändningen för byggnaden. FTX-system är inte väderberoende som 
många andra system, exempelvis självdragssystem, vilket gör att det 
fungerar lika bra oavsett årstid (Holmstedt, 2015). 
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Figur 2: Beskrivning hur ventilationssystemet FTX fungerar (Svensk ventilation 2016). 

2.2.8 Projekterad energianvändning 
Projekterad energianvändning är den energianvändningen som beräknas 
fram och lämnas in med bygglovet. Det är en av faktorerna som bidrar till 
om bygglovet godkänns eller inte. Personen eller företaget som har tänkt 
uppföra byggnaden ska kunna visa att den tänka byggnaden klarar 
energikraven som ställs på den. 

2.2.9 Faktisk energianvändning 
Faktisk energianvändning eller verklig energianvändning är den 
energianvändningen som sedan används av byggnaden när den är i bruk. 
Den faktiska energianvändningen som är normalårskorrigerad är den energin 
som inte får vara högre än den projekterade energin. 

2.3 Bakgrundskunskap för de områden studien berör 
Figur 3 ger en överblick vilka faktorer studien kommer behandla. 
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Figur 3: Överblick vilka faktorer studien kommer att titta närmare på (Edvardsson och Martinsson, 

2016). 

2.3.1 Energiberäkningsprogram  
Innan datorerna var lika utvecklande fanns det schablonmässiga 
beräkningsmodeller för beräknandet av energianvändning. Sedan ett par 
decennium tillbaka har beräkningsmodeller i form av datorprogram tagits 
fram och i dagsläget finns det många programvaror på marknaden som 
ständigt utvecklas. Ambrose Dadoo, Docent Linnéuniversitetet Växjö, 
berättade att i programmen byggs en modell av byggnaden upp och specifik 
indata för byggnaden och yttre påverkningar fylls i. Det har gjorts studier på 
att energiberäkningsprogrammen inte beräknar fram ett verkligt resultat. 
Azar & Menassa skriver (2012) att det är vanligt att byggnader förbrukar 
runt 30 % mer energi än beräknat och i vissa fall kan skillnaden vara så 
mycket som 100 %. Differensen kan bero på att programmen är uppbyggda 
efter fasta modeller och regelverk för rutiner och tekniska aspekter. Det 
saknar god förankring i verkligheten om hur människor faktiskt lever och 
brukar sin bostad (Srebric & Yang-Seon, 2015). Även om kunskapen ökar 
om vilka faktorer som påverkar så är det svårt att normalisera boende 
parametrar.  

2.3.1.1 VIP+ 
VIP+ är ett generellt energiberäkningsprogram som togs fram av Skanska år 
1990 och har efter det uppdaterats många gånger. Programmet riktar mest in 
sig på att utföra energiberäkningar för bostadshus och kan endast i 
begränsad utsträckning användas för andra typer av byggnader. Det enda 
som kan beräknas med VIP+ är energianvändningen per år. Programmet 
behandlar inte beräkningar som kan användas för att dimensionera 
kylsystem och värmesystem (Bergström, 2001). 
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2.3.1.2 Enorm 2004 
Enorm 2004 är ett äldre program som lanserades i slutet på 1980-talet av 
Equa Simulation AB. Namnet Enorm 2004 beror av att programmet är 
anpassat för BBRs energikrav som kom år 2004. Programmet används 
fortfarande idag för att beräkna energibehov och effektbehov för bostäder 
även om det finns program som är modernare. I programmet finns olika 
delprogram där det går att beräkna exempelvis U-värde för en vägg. 
Resultatet av det läggs sedan in manuellt till huvudberäkningen. 
Delprogrammen saknar alltså koppling med varandra (Jansson & 
Wetterstrand, 2005).  

2.3.1.3 TMF Energi 
TMF energiberäkningsprogram är ett program som beräknar 
energianvändningen för framförallt småhus. Programmet togs fram av SP, 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, för branschorganisationen TMF, Trä 
och Möbelföretagen, som står bakom de träförädlande företagen i Sverige. 
Anledningen till att programmet lanserades var att energikraven skärptes 
kraftigt år 2009 (TMF, 2016). 

2.3.1.4 ISOVER Energi 3 
Isolerings tillverkaren ISOVER tog under början av 2000-talet fram 
energiberäkningsprogram för bostäder. År 2010 släpptes sista uppdateringen 
av beräkningsprogrammet i samband med att Boverket skärpte energikraven 
(Klimatsmart, 2010). I dagsläget finns programmet kvar hos dem som köpt 
det men det säljs inga nya licenser då ISOVER anser att programmet inte 
längre går att uppdatera så att de går att tillämpa mot dagens krav (ISOVER, 
2016). 

2.3.1.5 BV2 
BV2 som med annat namn heter Byggnadens Värmebalans i 
Varaktighetsdiagram, är ett energiberäkningsprogram som togs fram år 1996 
med hjälp av teknisk bakgrund från en avhandling av Per Nilsson. 
Beräkningar i programmet ger en simulering av energianvändning och 
effektbehov. Programmet är mindre omfattande än flera av de mer moderna 
programmen men är ett generellt program och kan behandla både bostäder 
och lokaler. Simuleringen visar inte resultat timme för timme som flera 
andra program men har en förmåga att visa resultat av byggnadens värme- 
och kylbehov i samband med utomhustemperaturen vilket är unikt för BV2 
programmet (Bergström, 2001). 
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2.3.2 Den uppvärmda areans inverkan på energiförbrukningen 
Ett mindre hus med mindre yta förbrukar generellt mindre energi. Det beror 
dels på att det finns mindre yta att värma upp samt bor det färre personer där 
(Energikontoret Skåne, 2010). 

2.3.3 Elförbrukningens påverkan av energiförbrukningen 
Om människor vistas mycket i sin bostad förbrukar de också mer elektricitet 
än om de inte skulle befinna sig i bostaden. Lampor, spis, tv-apparater etc. 
används mer då människor brukar bostaden. Det innebär en ökad 
elkonsumtion men innebär också ökad grad av tillskottsvärme. 
Uppvärmning genom tillskottsvärme kan ge sänkt energiförbrukning då det 
inte går åt mindre energi till uppvärmning (Miljöministeriet Finland, 2013). 

2.3.4 Inomhustemperatur i bostäder 
Inomhustemperturen skiljer sig från bostad till bostad beroende på vilken 
temperatur de boende känner är den bästa komforttemperaturen för dem. 
Enligt en undersökning i Stockholm hade de bostäderna som var belägna i 
ett antal flerbostadshus en medeltemperatur på ca 22 °C (Sandberg & 
Engvall, 2002). Enligt de data som är insamlade i den här undersökningen så 
projekteras inomhustemperaturen till mellan 20-22 °C. Vissa boende vill ha 
det varmare än så i sina bostäder, vilket enligt Kungliga 
ingenjörsvetenskapsakademin (2002) har stor påverkan på värmebehovet. 
Energiförbrukningen ökar med 5 % för varje grad som temperaturen höjs 
med (Engvall m.fl., 2014). 

2.3.5 Vädring i bostäder 
För att snabbare uppnå en svalare inomhustemperatur är det effektivt att 
vädra. Vädring tar också bort dålig luft som kan orsaka sämre 
inomhusklimat. Under årets kallare tider kan vädringen få stora 
konsekvenser för energianvändningen då det direkt ökar värmebehovet för 
uppvärmningen eftersom uppvärmning måste ske efter avkylning. Ur 
energisynpunkt är det ofta en stor värmeförlust. Det hänger ihop med teorin 
om det ökande värmebehovet då inomhustemperaturen ökar (Engvall m.fl., 
2014). Vädringens påverkan har länge varit oklar och försummas vanligen i 
energiberäkningsprogrammen (Hagengran & Stenberg, 2005). 

2.3.6 Människans påverkan av energiförbrukning 
Människans energiförbrukning påverkas till stor del av hur boendeformen 
ser ut. Man ser flera skillnader på att bo i småhus jämfört med 
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flerbostadshus. Boende i småhus kan lättare styra och kontrollera all teknisk 
utrustning jämfört med boende i flerbostadshus. Även hus av samma typ, 
med samma tekniska förutsättningar, kan ge en energianvändning som 
skiljer sig dubbelt så mycket (Hols & Taimor, 2013). Det beror på att 
människor har olika rutiner i sin vardag. Energianvändningens storlek 
hänger ihop med hur en persons val av livsstil ser ut (Shen, Cui & Fu, 2015).  

2.3.7 Ålder och familjesituation 
Det har visat sig att åldern har stor inverkan på energianvändningen i 
hemmet. Den äldre generationen är generellt mer energisnåla än den yngre 
som är mer slösaktig, även om de yngre ofta anses mer insatta i energi- och 
miljöfrågor. Detta kan bero på att de äldre tidigt i livet har lärt sig att leva 
mer sparsamt (Thorsén, 2012). Enligt Gram-Hanssen (2014) förbrukar de 
som är i 30-50 års ålder mest energi och el i jämförelse med andra 
ålderskategorier. 
Energianvändning och beteende varierar också stort beroende på familjetyp 
och hushåll. Familjer med tonåringar har oftast högre genomsnittlig 
energiförbrukning per hushållsmedlem än barnfamiljer, en orsak är att 
tonåringar duschar både oftare och längre än små barn. Barn-/tonårsfamiljer 
brukar räknas till storförbrukare av energi och för det mesta används högre 
inomhustemperatur än hos ensamstående och vuxna par utan barn. De större 
hushållen kan ibland vara effektivare än de små då energianvändningen per 
person blir lägre inom vissa funktionsområden, t.ex. är det lättare att få ihop 
en full disk- och tvättmaskin eller effektivare matlagning i stora familjer 
(ELFORS, 2015). 

2.3.8 Inkomst 
Det finns ett flertal studier som visar att både elförbrukningen och den totala 
energiförbrukningen ökar med inkomsten. Figur 4 visar sambandet mellan 
elkostnad och inkomst. Vid låg inkomst är elkostnaden låg och högre 
inkomst ökar även elkostnaderna. Den streckade linjen visar att elkostnaden 
tillslut avtar vid en viss inkomstnivå. Att elkostanden ökar är indirekt att 
elförbrukningen ökar (Heden, 2006). 

 
Figur 4: Bilden är ett diagram som visar att elförbrukningen kan speglas med vilken inkomst 

hushållet har (Heden, 2006). 



13 
Edvardsson & Martinsson 

2.4 Tidigare studier 
Litteratursökning har visat att det finns många studier gjorda för området 
sedan innan. Både om energianvändning i bostäder, studier om olika 
energiberäkningsprogram samt boendevanor. År 2013 utfördes en studie av 
två studenter vid Linnéuniversitetet som berörde kraven som kommunen 
ställt på tomtköparna på Östra Lugnet. Undersökningen visade resultat på 
om de bostäder som de studerade hade klarat kommunens krav samt om 
kraven var relevanta.  
Parallellt med den här studien görs en liknande undersökning för andra delar 
av Östra Lugnet. Undersökningen utförs av fem studenter som studerar 
energi och miljöprogrammet vid Linnéuniversitetet. 
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3. Objektsbeskrivning 
Fastigheter som kommer att undersökas i studien är bostäder i delar av 
området Östra Lugnet i Växjö. Området är en nybebyggelse som började 
exploateras år 2007. I samband med att Östra Lugnet började planeras så 
började Boverket att se över energikraven som då gällde för bostäder. Växjö 
kommun ville bidra till att sänka energiförbrukningen ytterligare och 
bestämde att det skulle ställas hårdare krav på energianvändningen än vad 
BBR ställer. Bostäderna som undersöks i studien är av olika typer och har 
olika krav ställda på sig. Gemensamt för dem alla är att de är byggda av 
företag. 

3.1 Flerbostadshus 
I undersökningen ingår sju stycken flerbostadshus fördelat på tio byggnader 
som har en Atemp som ligger mellan 298-1011 m2. Flerbostadshusen 
innehåller totalt 84 lägenheter. Husen ska uppfylla kraven som BBR ställer 
för aktuell period när bygglovet lämnades in. Det ska också uppfylla Växjö 
kommuns krav för energianvändning. Kommunen ställde också krav till 
köparen att huset skulle vara anslutet till fjärrvärmenätet och fick inte 
installera värmepump till bostäderna. Alla flerbostadshus använder sig av 
ventilationssystemet FTX. 

3.2 Friliggande villor 
Området innehåller 56 stycken friliggande villor, som har en Atemp mellan 
74-168 m2. De flesta är koncepthus och bildar grupphusområden. Tomterna i 
de här områdena såldes från kommunen till företag som byggde och sedan 
sålde vidare till privatpersoner. Växjö kommun har ställt krav på företagen 
som köpte tomterna att de förutom att klara BBRs krav ska uppfylla deras 
energikrav och ansluta sig till fjärrvärmenätet. Det är inte heller tillåtet att 
installera värmepump i bostaden under byggnationen. De friliggande 
villorna har ventilationssystemet FTX.  

3.3 Radhus, parhus och kedjehus 
I området finns också nio stycken bostäder som är radhus, parhus och 
kedjehus. Atemp för husen ligger mellan 113-200 m2 De här bostäderna har 
samma krav på sig som de friliggande villorna, men förbrukar normal 
mindre energi eftersom klimatskalet är mindre än om det hade varit helt 
friliggande.  
Det finns ett parhus med två bostäder i området som skiljer sig från kraven. 
Myresjöhus fick lov att bygga ett parhus som var ett nylanserat koncepthus. 
Detta hus värms endast upp med värmepump och är inte anslutet till 
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fjärrvärmenätet. Kommunen har inte riktat något speciellt krav på detta hus 
förutom kraven BBR ställer på hus som är eluppvärmda.  
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4. Metod 
4.1 Val av metod 

Undersökningen har till största delen utgått från kvantitativa metoder genom 
datainsamling från databaser samt genom enkätundersökning. Enligt 
Studeravidare (2014) är reliabiliteten av resultatet högre med kvantitativa 
metoder än med kvalitativa metoder. Det för att kvantitativa metoder ger en 
större överblick över hela undersökningsområdet. Kvalitativa metoder går 
djupare in i området och avgränsar ofta detta till mindre omfattande i en 
sådan här studie. Om arbetet hade utförts med kvalitativa metoder så som 
intervjuer istället för enkät hade undersökningen inte fått lika stor spridning 
och generellt resultat. 

4.2 Antaganden 
Arbetet har innefattat en del antaganden som borde tas hänsyn till om 
studien skulle utföras på nytt och få samma utfall. Ett antagande som gjorts 
är att byggnaderna anses vara korrekt byggda och att Atemp stämmer överens 
med den area som byggnaden är i verkligheten. Studien utgår också ifrån att 
byggnaderna inte förändrats sedan byggnation med nya installationer. 
Värdet för den elförbrukning som går åt till att driva den mekaniska 
ventilationen antas till 8 kWh/m2 och år. Det är inget värde undersökningen 
själv tar fram utan ett värde som tas från tidigare studie (Mahapatra, 2015). 
Eftersom data om energianvändning inte är specificerad för de olika 
faktorerna normalårskorrigeras hela värdet av energianvändningen. 

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Databaser 
I den här undersökningen har arbetet till största delen bestått av att samla 
olika indata för att jämföra dessa. Data i form av bostädernas projekterade 
energianvändning har samlats via kommunens databaser Byggreda och 
Handläggarkartan. I byggreda har bostädernas bygglov kunnat hämtas, vilka 
innehåller resultaten för energiberäkningarna som gjorts. Handläggarkartan 
har bidragit med en översikt över vad för typ av hus de olika bostäderna är. 
Det har även samlats data från VEAB för den faktiska 
fjärrvärmeförbrukningen och elförbrukningen knutet till varje hus. 
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4.3.2 Enkätundersökning 
Undersökningen består delvis av en enkätundersökning som riktar sig mot 
de boende i det aktuella området. De boende har möjligheten att delta och 
dela med sig om utvalda frågor om deras boendevanor. Enkäten är anonym 
men innehåller möjligheten att redovisa sin adress för att lättare knyta an till 
data som samlats in från databaser. Enkäten har nått de boende genom brev 
på posten. De boende som har möjlighet att svara på enkäten genom 
svarskuvert eller genom en web länk där svaren kan lämnas in digitalt. 
Enkäten har tagits fram i samarbete med studenterna som bedriver en 
parallell undersökning för andra delar av Östra Lugnet parallellt med den här 
studien. 

4.4 Informationssökning 
För att få bra bakgrundskunskap till undersökningen har litteratursökning 
gjorts. Framförallt genom Linnéuniversitetets vetenskapliga databaser. 
Information har även hämtats från hemsidor och genom muntliga samtal 
med personer som har kunskap inom området energianvändning samt 
tidigare föreläsningar. 

4.5 Dataprogram 
De datorprogram som används är Byggreda, Handläggarkartan och Excel. I 
Excel har den data som samlats in från Byggreda, Handläggarkartan samt 
enkätundersökningen lagts in och sammanställt fakta för varje bostad. 
Nödvändiga beräkningar och diagram har gjorts i Excel. 

4.6 Urval, validitet och reabilitet 
Urvalet har gjorts efter kommunens önskemål om vilket område som ska 
undersökas. Det för att det aktuella området har energikrav på sig som det 
finns intresse över att följa upp. 
Eftersom delar av studien beror av en enkät kan validiteten variera. Det 
beroende på hur de boende tolkar enkätfrågorna och hur noga de är med att 
svara korrekt. Validiteten är högre på delarna där indata kommer från 
databaser. 
Reliabilitet kan variera vilket beror på att energidata alltid varierar. Att få 
exakt samma resultat igen går inte att få om man ser till siffrorna i sig eller 
om annat område undersöks. Reliabiliteten kan vara stor om liknande studier 
skulle jämföras generellt och visa att utstickande faktorer har större 
påverkan på energianvändningen än andra. 
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5. Genomförande 
5.1 Introduktionsmöte 

I början av arbetet hölls ett introduktionsmöte där kommunen fick framföra 
sina synpunkter om vad de ville se ett resultat över. Bakgrundsfakta till 
arbetets syfte lyftes fram och olika parter från kommunen fick komma med 
sina åsikter om varför de hade intresse i studien. 

5.2 Insamling av data 

5.2.1 Databaser 
Datainsamlingen gjordes på kommunhuset där tillgången till databaserna 
Byggreda och Handläggarkartan finns. I Byggreda finns tillgång till alla 
handlingar för en fastighet som behövs för att söka bygglov, däribland 
energiberäkningsresultatet för varje byggnad. Resultatet för 
energiberäkningen innehåller olika mycket information beroende på vem 
som gjort beräkningen och i vilket energiberäkningsprogram. Indata som var 
intressant att hämta till den här studien var 

 Atemp i m2 
 Beräknad energiförbrukning i kWh/m2 och år 
 Energiberäkningsprogram för aktuell beräkning 
 Projekterad inomhustemperatur i °C 
 Projekterat ventilationssystem 

5.2.2 VEAB 
Förfrågan skickades till VEAB om önskan att få ta del av den faktiska 
fjärrvärmeförbrukningen och elförbrukningen. Det är inga offentliga 
uppgifter utan kan endast fås genom VEABs godkännande. VEAB bistod till 
denna studie med en färdig lista över de aktuella fastigheterna, deras 
elförbrukning och fjärrvärmeförbrukning. 
För att normalårskorrigera fjärrvärmeförbrukningen bistod VEAB med 
antalet graddagar för år 2015 och det genomsnittliga antalet graddagar för 
aktuell period. 
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5.3 Sammanställning av data 
Data som samlades in från kommunens databaser och från VEAB 
sammanställdes i ett Excel dokument, där varje fastighet redovisades med en 
egen faktarad som innehöll det unika data för fastigheten, se Bilaga 1 och 
Bilaga 2. 

5.4 Beräkningar 
I Exceldokumentet har beräkningsverktygen i programmet används för att 
beräkna nödvändig fakta för varje fastighet. 

5.4.1 Specifik energiförbrukning 
Enligt formeln (2) = , beräknades den specifika 
energiförbrukningen för år 2015. I täljaren sattes fjärrvärmeförbrukningen in 
och i nämnaren fastighetens Atemp. Resultatet gav energiförbrukningen i 
enheten kWh/m2 och år. 

5.4.2 Normalårskorrigering 
För att få fram den specifika energiförbrukning som ska jämföras med den 
projekterade energiförbrukningen, normalårskorrigeras  enligt 
formel (5) = ×  [kWh/m2 och år]. 

 är normalårskorrigeringsfaktorn som beror av antalet aktuella 
graddagar och beräknas enligt formel (3),  

=    ö    å  
  ö    å . 

Aktuella graddagar för år 2015: 3393 graddagar 
De genomsnittliga antalet graddagar för den aktuella perioden: 3787 
graddagar (VEAB, 2016) 

5.4.3 Beräkning av variationer 
Variationer av den faktiska energianvändningen och den projekterade 
energianvändningen beräknas enligt följande formel. 
 = −  (6) 
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Faktiska energianvändningen ( ) minus projekterade 
energianvändningen ( ) ger differensen hur mycket mindre eller mer en 
bostad förbrukar mot vad som var projekterat ( ) i enheten kWh/m2 och 
år. 
Vad differensen är mot den projekterade procentuellt beräknas enligt formel. 
 × 100 (7) 

5.5 Utförande av enkät 
Enkäten togs fram i samarbete med en annan grupp studenter från Energi 
och miljö programmet på Linnéuniversitetet. Enkäten sattes ihop med hjälp 
av en del frågor som fanns i enkäter från tidigare studier gjorda inom 
boendevanor och energianvändning. Relevanta frågor från tidigare enkäter 
sattes sedan ihop med ytterligare frågor som behövdes för att komplettera 
enkäten. En internetversion av enkäten gjordes av den andra gruppen 
studenter för att ge möjlighet att svara digitalt. Enkäten finns att se i sin 
helhet i Bilaga 4. Alla frågor i enkäten behandlas inte i den här 
undersökningen. De frågor som valdes ut var frågan om hushållets inkomst, 
vädringsvanor, inomhustemperatur och de boendes ålder. 

5.6 Genomförande av enkät 
Kuvert med enkät och svarkuvert lämnades ut i alla aktuella boendes 
brevlådor. Sammanställningen av enkäten utfördes på samma sätt som 
sammanställningen av data i Excel. Varje bostad som svarat fick en egen 
rad, se Bilaga 3. 

5.7 Jämförelse indata och svar från enkät 
För att undersöka och få fram resultat på det som var önskvärt att indata 
skulle ge resultat över gjordes olika diagram och tabeller. Dels undersöktes 
det om bostäderna uppfyllde BBR och Växjö kommuns krav på 
energianvändning. Den faktiska energianvändningen jämfördes också mot 
den beräknade energianvändningen för att få svar på om och hur mycket det 
generellt skiljer de olika åt. 
Energiberäkningsprogrammen som används jämfördes mot varandra i 
aspekten om vilket energiberäkningsprogram som diffar minst/mest mot den 
verkliga förbrukningen. Det för att generellt se om det finns något eller 
några program som ger mer eller mindre verkligt resultat än de andra. 
Differensen i procent jämfördes sedan mot svaren från utvalda enkätfrågor.  
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För att redovisa resultat på ett så lättöverskådligt och generellt sätt som 
möjligt har de boende i området och de som svarat på enkäten grupperats i 
lämpliga grupper för varje enskilt resultat. 
För flerbostadshusen som ingick i studien undersöktes bara om husens 
energiförbrukning klarat de krav som ställdes från BBR och Växjö kommun, 
samt hur mycket differensen var från den beräknande energiförbrukningen 
för husen. Enkätundersökningen utgick till alla boende i lägenheterna men i 
brist på information kunde det inte vidare behandlas i denna studie.  
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6. Resultat och Analys 
I det här kapitlet kommer resultatet och analysen till studien att redovisas. 
Analysen görs i samband med att resultatet redovisas. Största delen av 
resultaten kommer att redovisas i diagram med en tillhörande förklaring. 

6.1 Uppföljning av energiförbrukning 
Nedan redovisas resultat för bostädernas energiförbrukning. Det jämförs 
med vilken Atemp bostäderna har samt kontrolleras det om de uppfyller 
energikraven som ställs på dem. Indata är tagen från Bilaga 1. 
Figur 5 är ett diagram där det redovisas de 56 stycken friliggande villornas 
specifika energiförbrukning för år 2015 samt vilken uppvärmd area (Atemp) varje bostad har. Diagrammet innehåller också två linjer som markerar de 
olika energikraven. Den röda linjen markerar vart BBRs krav för specifik 
energienergianvändning går gällande villor (110 kWh/m2 år) och den gröna 
linjen markerar Växjö kommuns krav för villorna (100 kWh/m2 år). 

 
Figur 5: Diagram över de friliggande villornas resultat för specifik energianvändning för 2015 och 

uppföljning på om de klarar kraven som är satta från BBR och Växjö kommun. 
Som exempel motsvarar punkten längst ner till vänster i nederkant i 
diagrammet en bostad som är 74,0 m2 (Atemp) och har en specifik 
energianvändning för år 2015 på 57,9 kWh/m2 år. Bostaden ligger under 
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kraven för specifik energianvändning som ställs från BBR och Växjö 
kommun.  
Av de 56 stycken villorna som undersöktes så är det 17 stycken hus som 
förbrukar mer än de maxkrav Växjö kommun ställer på specifik 
energianvändning för villorna i detta område. Det ger en procentsats på 31 
% som inte uppfyller kraven. Av de 17 som förbrukar mer än kraven så är 
det 13 stycken som även ligger över BBRs krav för energianvändning. Det 
betyder att en fjärdedel av alla villor i det aktuella området inte klarar kraven 
som myndigheten Boverket satt. Vad som inte redovisas i diagrammet men 
som kan utläsas i Bilaga 1 är att majoriteten av de hus som inte uppfyller 
kraven ligger i samma område och är av ungefär samma typhus. Med hjälp 
av avläsning av villornas faktarader så visar det att hushållen i bostäderna 
skiljer sig mycket åt i familjesammansättning och vilken typ av människor 
som bor i villorna.  
Diagrammet visar också att de hus med lägsta Atemp klarar kraven men också 
majoriteten av de hus som har den högsta Atemp klarar kraven. 
Figur 6 är ett diagram som är uppbyggt på samma sätt som Figur 5, men 
visar resultat för de parhus, radhus och kedjehus som ligger i det aktuella 
området. 

 
Figur 6: Diagram som visar resultat för parhusen, radhusen och kedjehusens resultat för specifik 

energianvändning för 2015 och uppföljning på om de klarar kraven som är satta från BBR och Växjö 
kommun. 

Av områdets nio parhus, radhus och kedjehus så var det endast en bostad 
som inte uppfyllde Växjö kommuns krav men uppfyller BBRs krav. Det är 
ett kedjehus som har högst Atemp av husen. Det är ett hus som är tre våningar 
högt. Det betyder att de har en större yta klimatskal i jämförelse mot Atemp 
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som är en bidragande orsak till att de behöver värmas upp mer då det finns 
mer varma ytor mot kalla.  
I området finns det ett parhus med två bostäder som inte är anslutna till 
fjärrvärmenätet utan värms upp med värmepump. Detta hus ställs mot BBRs 
krav för eluppvärmda hus (55 kWh/m2 år) då enskilt krav från Växjö 
kommun saknas. Bostäderna i det här huset var projekterade till att använda 
38 kWh/m2 år. Under 2015 förbrukade de 65 kWh/m2 år respektive 57 
kWh/m2 år, detta inklusive hushållsel. Då fakta om bostädernas hushållsel 
saknas fås inget exakt värde av hur mycket som går åt till att värma upp 
bostäderna. Enligt ALLTID (2016) är hushållselen ca 20 % av den totala 
elförbrukningen. Om fallet är samma här så klarar båda bostäderna BBRs 
krav men uppfyller inte de värden som bostäderna var beräknat att använda. 
Resultatet om flerbostadhusen klarar energikraven redovisas i Figur 7. 
Diagrammet är uppbyggt på samma sätt som Figur 5 och Figur 6, men i 
Figur 7 markerar den röda linjen energikraven som ställs från BBR för 
flerbostadshus (110 kWh/m2 år). Den gröna linjen markerar kraven som 
ställs från Växjö kommun för flerbostadshus (90 kWh/m2 år) i det aktuella 
området. 

 
Figur 7: Diagram som visar flerbostadshusens resultat för lägenheternas totala specifik 

energiförbrukning för 2015 och uppföljning på om de klarar kraven som är satta från BBR och Växjö 
kommun. 

För de sju stycken flerbostadshusen så är det tre stycken som ligger över 
energikraven som ställs från Växjö kommun och av dem är det två stycken 
som ligger över kraven för specifik energianvändning som ställs från BBR. 
Det ger att över 40 % av flerbostadshusen inte klarar de krav som ställs på 
dem från Växjö kommun. Det går att avläsa i diagrammet att de husen med 
minst Atemp klarar sig sämst mot kraven medan de husen med högst Atemp 
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klarar sig med marginal under kraven. På samma sätt här som för radhuset i 
Figur 6 så är den uppvärmda ytan liten i jämförelse mot klimatskalet då det 
är ett flerbostadshus. 

6.2 Uppföljning mot den projekterade energiförbrukningen 
I det här avsittet redovisas resultat över hur väl den faktiska 
energianvändningen stämmer överens med den projekterade 
energianvändningen som beräknats fram genom de olika 
energiberäkningsprogrammen. Det ges även resultat om riktigheten i varje 
energiberäkningsprogram samt jämförs programmen mot varandra. 
Differensen jämförs mot Atemp för varje bostad för att se om det är någon 
skillnad på differensen om man ser till Atemp som faktor. På grund av endast 
ett fåtal parhus, radhus och kedjehus redovisas dem tillsammans med 
villorna. Indata är tagen från Bilaga 1. 
Nedan visas Figur 8 som är ett diagram där varje hus motsvaras av en blå 
kvadrat. Bostädernas Atemp kan läsas av medhjälp av x-axeln och på y-axeln 
redovisas den procentuella skillnaden mellan den faktiska 
energianvändningen och den beräknade energianvändningen. I Figur 8 
redovisas alla villor, kedjehus, radhus, parhus och de olika 
energiberäkningsprogrammen villorna är projekterade med.  

 
Figur 8: Diagram som redovisar procentuell skillnad av den faktiska energianvändningen och den 

beräknade energianvändningen jämfört mot Atemp för alla villor, kedjehus och parhus. 
Ett exempel på hur resultaten ur diagrammet i Figur 8 kan avläsas är att titta 
på den blå punkten längst upp till höger. Den punkten motsvarar en villa 
som har en Atemp på 151,8 m2. Y-axeln för punkten visar ett värde på 
61,28%. Den procentsatsen betyder att bostaden förbrukar 61,28% mer 
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energi än vad det var projekterat att den skulle göra. De som ligger på ett 
negativt värde förbrukar mindre än vad som bostäderna är projekterade för, 
vilket är eftersträvsamt. 
Av 65 villor, kedjehus och parhus så är det 24 stycken, vilket motsvarar 37 
%, som förbrukar mer energi än vad som beräknades fram i projekteringen. 
Resultatet visar att procenten för de 24 bostäderna ligger mellan 0,16- 
61,28% mer förbrukning än beräknat och resterande villor förbrukar mellan 
0,12 – 40,5% mindre än beräknat. Diagrammet visar att de bostäder som har 
lägst Atemp förbrukar mindre än beräknat. Även merparten av de som har en 
större Atemp förbrukar mindre. Flera av villorna i mitten av diagrammet är de 
som förbrukar mest procentuellt mot beräknat.  
Med noggrannare avläsning i Bilaga 1 med hjälp av Atemp kan det avläsas att 
husen som tidigare stack ut med sin energiförbrukning i Figur 5 är 
merparten av de husen som sticker ut med hög procentsats även här. Huset 
med procentsatsen 61,28% är ett hus som projekterades som passivhus men 
förbrukar över det idag. Det uppfyller ändå Växjö kommun och BBRs krav 
på specifik energiförbrukning. Teorier om energiberäkningsprogram säger 
att en differens där bostäder förbrukar mer energi än beräknat inte alls är 
ovanlig. En siffra på 30 % högre energiförbrukning är vanligt 
förekommande och sägs bero på att beräkningsprogrammen är simpla och 
använder enkel indata (Azar & Menassa, 2012). Det spridda resultatet för 
energiberäkningarna är något som kan förklaras med Srebric & Yang-Seons 
teori från 2015 som säger att energiberäkningsprogrammen saknar kunskap 
om de olika familjesammansättningarna och hur de lever. Då det i området 
finns många olika familjetyper och typer av människor med olika vanor. 
I Figur 9, Figur 10, Figur 11, Figur 12 och Figur 13 nedan redovisas hur de 
olika energiberäkningsprogrammen som används för villorna, kedjehusen, 
radhusen och parhusen sprider sig procentuellt mellan verkligen 
energiförbrukning och beräknad energiförbrukning. 
Figur 9 som redovisar beräkningsprogrammet VIP+ innehåller 14 stycken 
punkter numrerade från 1-14. Punkterna visar resultatet av skillnaden mellan 
faktisk energianvändning och beräknad energianvändning för varje 
energiberäkning gjord i programmet VIP+. Punkt 1 som exempelvis visar en 
bostad där det är 0,16 % högre energiförbrukning än beräknat.  
Resultatet i diagrammet redovisar att energiberäkningsprogrammet VIP+ 
ligger relativt jämnt runt axeln för 0 % skillnad. Det finns två bostäder som 
skiljer sig med en högre procent än vad som är beräknat. Det jämna 
resultatet kan förklars med att VIP+ är ett relativt gammalt program som har 
funnits sedan beräkningsprogrammen började lanseras och är idag väl 
inarbetat i branschen. 
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Figur 9: Diagram som visar resultat över hur energiberäkningsprogrammet VIP+ skiljer sig 

procentuellt mellan verklig och beräknad energiförbrukning. 
Resultatet för energiberäkningsprogrammet BV2 2010 redovisas i Figur 10. 
Det är endast ett hus som använder mer energi än beräknat. Detta hus 
använder ca 2 % mer än beräknat. Beräkningen har resultatet 97,31 kWh/m2 
år, det resulterar i att även om bostaden använder en procentuellt högre 
energimängd så klarar bostaden kravet från Växjö kommun för specifik 
energianvändning. Programmet är ett äldre mycket generellt program men 
använder sig av en unik funktion som visar resultat av byggnadens värme- 
och kylbehov i samband med utomhustemperaturen. Även om de är ett 
generellt program får det ett bra resultat i den här undersökningen. 

 
Figur 10: Diagram som visar resultat över hur energiberäkningsprogrammet BV2 2010 skiljer sig 

procentuellt mellan verklig och beräknad energiförbrukning. 
I Figur 11 redovisas resultatet för energiberäkningsprogrammet TMF. 
Diagrammet visar att det är stor spridning procentuellt för de 30 stycken hus 
som är projekterade med TMF. Den största differensen ligger på 56,05% och 
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den lägsta på -33,30%. 16 stycken hus vilket motsvarar över 50 % av de 
husen som är projekterade med TMF har en högre energiförbrukning än 
beräknat. TMF är ett program som riktar in sig på att projektera småhus men 
är relativt nytt då det lanserades år 2009. 

 
Figur 11: Diagram som visar resultat över hur energiberäkningsprogrammet TMF skiljer sig 

procentuellt mellan verklig och beräknad energiförbrukning. 
Figur 12 visar resultat för energiberäkningsprogrammet Isover Energi 3. 
Alla hus som är beräknade med programmet förbrukar mindre än beräknat 
med en procentsats mellan -1,91 % - -41,96%. De negativa värdena är 
spridda men det är ändå något att eftersträva då det går åt mindre energi än 
beräknat. Isover är även ett äldre program, sista utgåvan av uppdatering 
släpptes 2010 men de har funnits sedan år 2000. 

 
Figur 12: Diagram som visar resultat över hur energiberäkningsprogrammet Isover Energi 3 skiljer 

sig procentuellt mellan verklig och beräknad energiförbrukning. 
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De husen i området som är kedjehus är beräknade med 
energiberäkningsprogrammet Enorm 2004. Resultatet för de husen redovisas 
i Figur 13. Det är tre hus som sitter ihop och bildar ett kedjehus. Hus 
nummer 1 i diagrammet använder 7,35 % mer energi än beräknat. Detta är 
de trevåningshus som tidigare nämndes i samband med resultat för Figur 6. 
Huset förbrukar knappt 2 kWh/m2 år över Växjö kommuns krav vilket i 
jämförelse med andra differenser är låg. Procentsatsen för differensen mot 
det projekterade värdet är som resultaten visar större. Huset är projekterat till 
att använda 95 kWh/m2 år. Det som eventuellt inte togs i beaktning vid 
projekteringen är att det idag bor en barnfamilj i huset. Den här familjetypen 
är något som kan vara avgörande för att de förbrukar mer i jämförelse till 
andra familjekategorier enligt ELFORS (2015). En annan orsak som tidigare 
nämnts i resultatet för Figur 6 är att huset har större klimatskal om man ser 
till Atemp än andra bostäder då huset är tre våningar.  
I huset som enligt Figur 13 förbrukar 34,99% mindre energi än beräknat bor 
det äldre människor. Det kan också med åldersteori vara förklarligen till 
varför de förbrukar mindre. 
Enorm 2004 är också ett gammalt program som lanserades i slutet av 1980-
talet. Generellt visar resultaten för de olika energiberäkningsprogrammen att 
de fyra programmen som lanserades år 2000 eller tidigare får ett jämnare 
resultat och en lägre procentuell skillnad mellan faktisk och beräknad 
energianvändning. Det programmet som är nyast på marknaden TMF är de 
som ger ojämnast resultat. 

 
Figur 13: Digram som visar resultat över hur energiberäkningsprogrammet Enorm 2004 skiljer sig 

procentuellt mellan verklig och beräknad energiförbrukning. 
Figur 14 nedan visar en sammanställning av alla energiberäkningsprogram 
som används. Varje stapel motsvarar ett energiberäkningsprogram. De olika 
färgfälten i diagrammet är sex olika kategorier som bildats för att gruppera 
de procentuella differenserna. Exempelvist motsvarar det mörkblåa fältet de 

-45,00
-35,00
-25,00
-15,00

-5,00
5,00

15,00
25,00
35,00
45,00
55,00
65,00

0 1 2 3

Procentuell skillnad faktisk energianvändning & projekterad (%)

Enorm 2004



30 
Edvardsson & Martinsson 

hus som förbrukar över 20 % mindre energi än beräknat. Varje program har 
fått olika andelar av varje färg beroende på hur stor den procentuella 
skillnaden mellan faktisk och beräknad energianvändning är för de hus 
programmet använts till.  

 
Figur 14: Diagram med sammanställning av energiberäkningsprogrammen. 

Som exempel ger BV2 resultatet i detta diagram att den största andelen av 
resultatet för programmet är att husen förbrukar mer än 20 % mindre energi 
än beräknat i programmet.  
De färgfält som är orange, ljusblå och lila är färgfält det ska finnas så lite 
som möjligt av om beräkningsprogrammen ska anses som bra program att 
projektera i.  
Nedan i Figur 15 redovisas en sammanställning av 
energiberäkningsprogrammen där de jämförs mot varandra i samma 
diagram. De procentuella differenserna mellan faktisk energianvändning och 
beräknad energianvändning har kategoriserats i sex kategorier som redovisas 
på x-axeln. I varje stapel visas sedan hur många procent av ett visst 
energiberäkningsprogram som har gett den procentuella differensen som 
stapeln står över. Den sista stapeln är en fördelning på hur 
energiberäkningsprogrammen används procentuellt till alla 
energiberäkningarna som gjorts. 
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Figur 15: Diagram med sammanställning av alla energiberäkningsprogram som används och deras 

fördelning över den procentuella skillnaden mellan faktisk energianvändning och beräknad 
energianvändning. 

Som exempel kan följande utläsas i första stapeln ur diagrammet i Figur 15. 
Stapeln redovisar de energiberäkningarna som har gjorts för de hus som 
förbrukar över 20 % mindre energi än beräknat. Det är 15 hus av 65 som 
ingår i den kategorin. Inom den kategorin är det 33,3% av beräkningarna 
som är utförda i programmet BV2, vilket visas genom det mörkblå fältet. 6,7 
% är beräknade med Enorm 2004 och så vidare.  
Det lila fältet motsvarar energiberäkningsprogrammet TMF, som man kan se 
i sista stapeln motsvara närmare 50 % av alla energiberäkningar. Det går 
också att utläsa i diagrammet att den färg som är majoritet av de kategorier 
som förbrukar mer än beräknat är den lila färgen. VIP+ som beskrivs av den 
ljusblåa färgen ser man är dominerande i mittenkategorierna, vilket betyder 
att de gett ett värde i sina beräkningar som är mest verkligt. Det gröna fältet 
som representerar Isover Energi 3 är det enda program som förbrukar 
mindre än vad beräkningarna kom fram till för alla sina objekt. 
För de sju flerbostadshus som finns i området har det används tre olika 
program vid projektering. Resultatet för den procentuella skillnaden mellan 
faktisk och projekterad energianvändning redovisas i Figur 16. Här ligger 
alla program på samma diagram. 
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Figur 16: Diagram som visar resultat över hur energiberäkningsprogrammen som används för att 

projektera flerbostadshusen skiljer sig procentuellt mellan verklig och beräknad energiförbrukning. 
Resultatet visar att alla hus som beräknats av de program som använts, 
VIP+, BV2 eller Isover Energi 3 förbrukar mer än de var projekterade för. 
Procentuellt ligger differensen mellan 6,85 % -54,80%, där programmen 
VIP+ och BV2 ligger högst. Inget av de här programmen har någon riktlinje 
att de fungerar bättre på småhus än flerbostadshus. En generell slutsats är 
svårt att dra då det endast finns få flerbostadshus. 

6.3 Jämförelse energiförbrukning och elförbrukning 
Resultat för jämförelse mellan energiförbrukning och elförbrukning visas i 
Figur 17. Här visas bostädernas specifika energiförbrukning på y-axeln och 
elförbrukningen på x-axeln. I diagrammet finns även en trendlinje infogad. 
Indata är tagen från Bilaga 1. 

 
Figur 17: Diagram som jämför specifik energiförbrukning mot elförbrukning i bostäderna. 
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Det går att utläsa energiförbrukningen mot elförbrukningen för varje hus av 
de 65 villor, rad-, par- och kedjehus i området. Som exempel går det att 
utläsa att ett hus i området har en specifik energiförbrukning på ca 60 
kWh/m2 år och en elförbrukning på ca 35 kWh/m2 år.  
I teorin så kan det finnas en tydlig trendlinje som visar att om 
elförbrukningen ökar så minskar energiförbrukningen. Vilket har att göra 
med tillskottsvärme från människor och apparater som hjälper till med 
uppvärmningen (Miljöministeriet Finland, 2013). I den här jämförelsen finns 
det en trendlinje som visar att så är fallet. Den är inte så tydlig men visar en 
svag lutning att energiförbrukningen går ner med ökad elförbrukning. 

6.4 Inomhustemperaturens påverkan på energianvändningen 
Nedan visas Figur 18 över vilken inomhustemperatur de 17 av 65 hushåll, 
som svarat på enkätundersökningen vill ha hemma hos sig. Den första 
stapeln beskriver en temperatur under 21 grader och den andra över 21 
grader, samt antal svar. Alla som har 5 % högre verklig energiförbrukning 
än beräknat markeras med grönt i staplarna. De som ligger inom 5 % över 
och 5 % under befinner sig nära beräknad energianvändning och är markerat 
med rött. De som ligger mer än 5 % under beräknad energianvändning är 
markerat med blått i staplarna. Indata är tagen från Bilaga 1 och Bilaga 3. 

 
Figur 18: Diagram som visar hur inomhustemperaturen i hushållen skiljer sig procentuellt mellan 

verklig och beräknad energiförbrukning. 
Resultatet visar att ca 50 % av hushållen förbrukar mindre energi än 
beräknat. Stapeln som redovisar en inomhustemperatur under 21 grader har 
en större andel av dem som ligger över 5 % skillnad i energiförbrukning. 
Detta motsäger teorin att energiförbrukningen ökar med 5 % för varje grad 
temperaturen höjs (Engvall m.fl. 2014). Resultatet över 
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inomhustemperaturens påverkan är inget som man kan dra några paralleller 
med teorin i den här undersökningen.  

6.5 Vädringens påverkan på energianvändningen 
Från enkätundersökningen kunde 18 svar om de boendes vädringsvanor 
redovisas i ett diagram. I Figur 19 redovisas de boendes vädringsvanor på x-
axeln, på y-axeln redovisas den procentuella skillnaden mellan den faktiska 
energianvändningen och den beräknade energianvändningen. Det gröna 
området i varje stapel visar att den verkliga energianvändningen är mer än 5 
% högre än beräknat, och det blå området visar att den verkliga 
energianvändningen ligger mer än 5 % under det beräknade värdet. Det röda 
området i staplarna visar att den verkliga energianvändningen ligger relativt 
nära beräknat värde, det skiljer ±5 %. Indata är tagen från Bilaga 1 och 
Bilaga 3.  

 
Figur 19:Diagram som ger resultat över hur vädring i bostaden skiljer sig procentuellt mellan verklig 

och beräknad energiförbrukning. 
Resultatet i diagrammet visar att dem som vädrar dagligen eller några 
gånger i veckan har större andel grönt än de som bara vädrar några gånger i 
månaden eller sällan, dvs. deras energianvändning är högre än beräknat. 
Detta kan kopplas ihop med tidigare teori att vädring inte är särskilt bra ur 
energisynpunkt och att det ofta bidrar till en stor värmeförlust (Engvall m.fl. 
2014). Diagrammet visar samtidigt att ca 50 % av de som vädrar ofta eller 
dagligen har en lägre energiförbrukning än beräknat. Analysen av detta är att 
inga slutsatser från de indata som finns kan kopplas med teorin om vädring. 
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6.6 Påverkan på energianvändningen beroende av familjesammansättning 
I Figur 20 framgår hur familjesituationen skiljer sig procentuellt mellan 
verklig och beräknad energiförbrukning. Det finns fyra olika kategorier, den 
första är äldre par/ensam, den andra är ungt-/ medelålderspar/ensam, den 
tredje är barn-/tonårsfamilj med ett barn och den sista kategorin är barn-
/tonårsfamilj med fler än ett barn. Även antal av varje familjetyp i området 
visas under varje stapel. Det gröna område redovisar att familjetyperna har 
en energiförbrukning som är högre än 5 % jämfört med projekterad 
energiförbrukning. Det blå området visar att de förbrukar -5 % eller mindre 
energi än beräknat och det röda området visar att skillnaden mellan verklig 
och beräknad energiförbrukning ligger inom ±5 %. Indata är tagen från 
Bilaga 1 och Bilaga 3. 

 
Figur 20:Diagram som ger resultat över hur familjesituationen skiljer sig procentuellt mellan verklig 

och beräknad energiförbrukning. 
Resultatet visar att den första kategorin med äldre par/ensam har minst andel 
grönt jämfört med de andra kategorierna. De andra färgerna i första stapeln 
visar att den faktiska energiförbrukningen hos äldre par/ensam ligger nära 
den projekterade eller under. Det finns teori om att den äldre generationen 
har en mer sparsam livsstil än den yngre (Thorsén, 2012). I den andra 
stapeln som är ungt-/medelålderspar/ensam redovisas den största andel grönt 
jämfört med de andra staplarna, vilket innebär att deras energiförbrukning är 
mer än 5 procent högre än beräknat. Detta kan jämföras med teorin om att 
personer i 30-50 års ålder förbrukar mer energi än personer i andra åldrar 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Procentuell skillnad mellan faktisk  energianvändning & projekterad energianvändnig (%)  

Familjetyp
> 5% högre
Upp till 5% lägre/högre
> 5% lägre



36 
Edvardsson & Martinsson 

(Gram-Hanssen, 2014). De två staplarna som innehåller familjer med 
barn/tonåringar ser relativt jämna ut i energianvändningen, men man kan se 
att energiförbrukningen går upp något när det finns fler barn i familjen. 
Staplarna i Figur 21 nedan visar antal boende i varje hushåll på x-axeln och 
på y-axeln visas den procentuella skillnaden mellan verklig 
energianvändning och beräknad energianvändning. Det gröna området i 
varje stapel visar att den verkliga energianvändningen är 5 % högre än den 
beräknade. Det blåmarkerade området visar att den verkliga 
energianvändningen ligger mer än 5 % under det beräknade värdet, och det 
röda området i staplarna visar att den verkliga energianvändningen ligger 
inom ±5% från de beräknade. 

 
Figur 21: Diagram som visar hur antal boende skiljer sig procentuellt mellan verklig och beräknad 

energiförbrukning. 
Diagrammet redovisar att hushåll med fem personer har den högsta andel 
där energiförbrukning är mer än 5 % högre än beräknad, och det är inget hus 
i denna stapel där energiförbrukningen ligger under det beräknade värdet. 
Detta kan vara ett resultat på att olika familjetyper inte tagits hänsyn till vid 
projekteringen i energiberäkningsprogrammen. Enligt teori tar inte 
programmen hänsyn till hur människor lever och brukar sin bostad (Srebric 
& Yang-Seons, 2015). Resterande grupper med 1-2, 3 och 4 personer ligger 
relativt jämt fördelat i procentuellt skillnad mellan verklig och beräknad 
energiförbrukning. 
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6.7 Inkomsten i hushållets påverkan på energianvändningen 
Figur 22 beskriver den sammanlagda månadsinkomsten hos de 18 av 65 
hushåll som svarat på enkätundersökningen. Den första stapeln visar 0-
40 000 kronor och den andra 40 000-80 000 kronor. De olika färgerna i 
diagrammet beskriver hur mycket den verkliga energiförbrukningen skiljer 
jämfört med den projekterade energiförbrukningen. Indata är tagen från 
Bilaga 1 och Bilaga 3. 

 
Figur 22: Diagram som visar resultat över hur den sammanlagda månadsinkomsten skiljer sig 

procentuellt mellan verklig och beräknad energiförbrukning. 
Resultatet i diagrammet redovisar att de som ligger i den lägre inkomstnivån 
har högre andel där energiförbrukning är mer än 5 % högre än beräknad. 
Detta motsäger teorin om att energiförbrukningen ökar med inkomst (Heden, 
2006). I den andra stapeln där inkomsten ligger mellan 40 000-80 000 
kronor är det ca 85 % som har en längre energiförbrukning än beräknat eller 
ligger precis över 0 %. 
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7. Diskussion  
7.1 Metoddiskussion 

För att utföra studien valdes en kvantitativ metod med insamling av data och 
enkätundersökning. Om man ser till insamling av data från Växjö kommuns 
databaser och från VEAB så var det en metod som gav mycket resultat. 
Merparten av den önskade indata kunde tas därifrån på ett smidigt och 
lättarbetat sätt. Endast ett fåtal värden saknades för att få samma indata för 
alla husen. 
Resultatet av enkätundersökningen gav mycket mindre mängd indata än vad 
som hoppats på då endast 18 stycken svarade av 65 bostäder. Det kan bero 
på att enkäten skickades ut sent och de boende hade kort tid på sig att svara. 
Möjligheten att svara via internet fanns men det gav ett dåligt resultat då 
endast 2 av svaren kom in den vägen. Hade studien gjorts om hade 
enkätundersökningen skickats ut i början av arbetet, så det hade funnit 
utrymme för påminnelser. På grund av tidsbristen så lämnades enkäten ut 
relativt hastigt vilket gjorde att tänkt information missades. Därför behövdes 
de läggas mer tid på att skicka ut en komplettering. Eftersom enkäten 
gjordes tillsammans med en annan grupp studenter är det mycket frågor med 
i enkäten som inte behandlas i den här undersökningen. Detta gjorde enkäten 
onödigt stor. 
Skulle liknande undersökningar göras så kan det vara av fördel att välja om 
inriktningen skulle vara på småhus eller på flerbostadshus, då det är svårt att 
blanda de olika i samma undersökning. På grund av svårigheten med 
datainsamling för varje enskild bostad i flerbostadshusen kunde inte de 
husen undersökas till lika stor grad som önskats. Enkätundersökningen 
lämnades ut till alla boende i flerbostadshusen. Men eftersom data för varje 
bostads energiförbrukning inte kunde samlas in för flerbostadshusen kunde 
inte informationen från enkätundersökningen användas. 
Även om datainsamlingen på Växjö kommuns databaser fick bra resultat för 
det område som ingick i urvalet så gav enkätundersökningen lite resultat. 
Det gör att generella slutsatser inte kan dras för vissa av resultaten där indata 
kommer från enkätundersökningen. Det ger inte lika tillförlitligt resultat som 
om klara generella slutsatser kunnat göras. Vilket är ett sämre resultat än vad 
som hoppats på. 
De resultat som uteslutande kommit från indata via Växjö kommun känns 
mer tillförlitligt och det har dragits mer generella slutsatser. Resultatet kunde 
blivit ännu bredare om undersökningen hade innehållit mer bostäder. Det är 
något som kan tas i beaktning om liknande undersökning ska göras.  
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De avgränsningar som gjorts har begränsat arbetet så att det skulle kunna 
genomföras på ett bra sätt under tidsperioden för studien. Undersökningen 
hade kunnat ge ett annat resultat om den hade gjorts med ett större tidsspann 
och möjlighet att samla in mer data. 

7.2 Resultatdiskussion 
Resultatet för uppföljningen av bostädernas energiförbrukning, för att se om 
de uppfyllde de krav som ställts på dem, gav på ett sätt ett väntat resultat. 
Att ingen bostad skulle ligga över de krav som ställts på dem kändes som ett 
orimligt resultat. Det som var oväntat var däremot att det var så många som 
stack ut med sin energiförbrukning. Om enkätundersökningen hade gett mer 
svar på området hade eventuellt enskilda faktorer kunnat pekas ut. Det hade 
varit intressant att gå in djupare på de enskilda husen för att se om det är 
faktorer om boendevanor som är det som spelar störst roll eller om det i 
detta fall är ett byggnationsfel eller andra faktorer. 
Uppföljning mot den projekterade energianvändningen gav ett resultat som 
kunde förklaras med teori för det området. Det var däremot intressant att se 
variationen inom varje program och resultatet där programmen jämfördes 
mot varandra. En generell analys som drogs var att de äldre programmen 
gav relativt bättre resultat. TMF sticker ut med sämre resultat i de 
undersökningar som gjorts. Det som förvånar är att de program som gav bäst 
resultat i det här området, Isover Energi 3, inte finns till försäljning längre. 
Resultatet hade eventuellt varit annorlunda om fler hus undersökts och i 
andra områden. Något som kan vara värt att undersöka närmare är att teorin 
skriver att beräkningsprogrammen är alldeles för generella. Ändå 
marknadsförs programmet BV2 som ett generellt beräkningsprogram och 
visar i den här studien bra resultat mot andra program.  
Angående resultatet för om energiförbrukningen beror av elanvändningen, 
var det intressant att se att det fanns en trend som det finns bakgrundsteori 
till. Men eftersom trendlinjen endast är svag så känns det svårt att dra 
generella analyser utifrån resultatet. 
Resultaten kring de mänskliga faktorernas påverkan där en del av svaren 
togs från enkätundersökningen gav blandade resultat. De resultat som kom 
närmast befintlig teori var från indata som tillhandahållits från Växjö 
kommun. Indata som kom från enkätundersökningen gav resultat som inte 
kunde förknippas med befintlig teori. Eventuellt hade dessa resultat blivit 
annorlunda om fler svar hade kommit in. 

7.3 Fortsatta studier 
Inom området finns det mycket att fortsätta studera. Exempel på fortsatta 
studier som hade varit intressanta att göra är dels en djupare studie på 
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boendevanor och beteende kring energianvändning. Där kan det vara smart 
att rikta in sig på till exempel småhus och göra en studie som omfattar fler, 
alternativt gå in djupare med intervjuer. 
Inom precis det område den här studien har behandlat hade det varit 
intressant att göra en djupare undersökning av de hus som sticker ut med sin 
energianvändning och undersöka varför. Kan det vara byggnationsfel, beror 
det på energiberäkningsprogrammet eller är det så att just dessa boende har 
ett mer slösaktigt beteende.  
Beräkningsprogrammet TMF har stuckit ut i jämförelsen av 
beräkningsprogrammen. Det hade varit intressant att se en studie som går in 
djupare på hur programmet är uppbyggt och komma med förbättringsförslag. 



41 
Edvardsson & Martinsson 

9. Slutsatser 
Det finns bra skäl att följa upp energianvändningen för nybyggda hus då det 
i stor grad skiljer sig mellan faktisk och beräknad energianvändning. 
Uppföljning kan leda till förbättring både i verktygen som beräknar fram den 
tänkta energiförbrukningen och förbättring från de som projekterar. 
Uppföljning kan också leda till att Växjö kommun får ökad förståelse för de 
krav de ställt och på vilka områden de eventuellt behöver gå in och 
specificera sina krav. 
För att göra en liknande undersökning behövs indata från många hus för att 
kunna dra generella slutsatser. 
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BILAGA 1: Tabell överindata för villor, radhus, parhus och 
kedjehus 

De data som samlats in från Växjö kommun och beräknats fram. 
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BILAGA 2: Tabell för indata över flerbostadshus 
De data som samlats in från Växjö kommun och beräkningar för 
flerbostadshus. 
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BILAGA 3: Tabell över enkätsvar för villor, radhus, parhus 
och kedjehus 
Sammanställning av svaren från enkätundersökningen. 
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Bilaga 4: Enkätmall 
Mall för enkäten som delades ut. 
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