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Abstract

The impact of energy efficiency on tenants and
property owners

Marcus Nilsson och Rikard Falk

In this project the impact of energy efficiency measures on tenants and property 
owners was examined. The purpose was to familiarize oneself with the situation 
of the residents and gain a better understanding of their experience of 
indoor climate and comfort. Hence, the common profit of the property owner and 
the tenants could be seen. 

Mainly, literature studies were conducted for theoretical acquirement of knowledge.
 Initially, informational reading was conducted about what indoor climate is, 
how comfort can be measured and how customer satisfaction works. 
This added to a summary of “Rekorderlig renovering”, a common housing project 
aimed at reducing energy use and improving the indoor experience 
of tenants and gave a clearer understanding of what measures, to study. 

Simple calculations were made in order to see tendencies for operative temperature 
and the predicted percentage disatisfied. These managed improvements to 
windows, additional insulation and air velocity. A simpler model was also created 
in the building simulation program VIP energy for calculations of energy savings. 
The impact of measures was further studied through theoretical facts. 

Finally, comfort aspects in relation to measures, were discussed and this 
showed that the greatest effect on indoor climate and comfort would be 
ventilation and windows. Windows could individually give the biggest change 
in experience for the tenant. It was shown that the greatest difference in 
operative temperature came from windows. However, no concrete calculations 
were made of its impact on, for example, cold air convection. Thus, the conclusion 
was made that the windows could generate an impact on most different factors. 
Ventilation could also have a great overall positive effect on customer 
satisfaction, but may be a more difficult implement for the property owner. 
However, in pure energy savings, Led lighting and exhaust air heat pump 
showed the greatest difference. The difficulty of various benefits based on 
different interests was in line with the idea of the report of being able to unify these.
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SAMMANFATTNING 

 

I detta examensarbete har energieffektiviserande åtgärders påverkan på hyresgäster och 

fastighetsägare undersökts. Syftet var att sätta sig in i de boendes situation och få en 

bättre förståelse för deras upplevelse av inomhusklimat och komfort. Därav skulle 

fastighetsägarens och hyresgästens gemensamma vinning kunna ses. 

 

Huvudsakligen utfördes litteraturstudier för teoretisk inhämtning av kunskap. 

Inledningsvis bedrevs faktamässig påläsning kring vad inomhusklimat är, hur komfort 

kan mätas samt hur kundnöjdhet fungerar. Detta adderat till en sammanfattning av 

rekorderlig renovering, ett gemensamt bostadsprojekt i syfte att minska 

energianvändningen och förbättra inomhusupplevelsen för hyresgäster, gav en tydligare 

förståelse för åtgärder, vilka borde studeras.    

 

Beräkningsmässigt gjordes enkla kalkyler för att utläsa tendenser som fanns för operativ 

temperatur och PPD. Dessa behandlade förbättringar av fönster, tilläggsisolering samt 

lufthastighet. Även en enklare modell skapades i VIP-energy för enklare beräkningar 

vilka simulerades så att energibesparingar kunde erhållas. I övrigt studerades åtgärders 

påverkan genom teoretiska fakta.   

 

Slutligen diskuterades komfortdelar i förhållande till åtgärder och detta visade att största 

effekt på inomhusklimat och komfort torde vara ventilation och fönster. Fönster kunde 

enskilt ge den största förändringen i upplevelse för hyresgästen. Det visades på störst 

skillnad i operativ temperatur av fönster, dock gjordes inga konkreta beräkningar på 

dess påverkan på exempelvis kallras. Slutsatsen drog således på att fönstret kunde 

generera påverkan på flest olika faktorer. Dock kunde ventilation möjligen ha en större 

total positiv verkan på kundnöjdhet, men torde dock ha en svårare genomförbarhet för 

fastighetsägaren.  Rent energibersparingsmässigt visade emellertid LED-belysning och 

frånluftsvärmepump på störst skillnad. Svårigheten av olika fördelar baserat på olika 

intressen knöt an till rapportens idé om att kunna ena dessa.  
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Begrepp 

 
Inomhusklimat - Faktorer vilka påverkar förhållandena inomhus  

 

Termiskt klimat - Hur ett utrymme upplevs med avseende på temperatur och drag 

 

Specifik energianvändning (kWh/m2, Atemp, år) - Byggnadens årliga 

energianvändning fördelat på Atemp 

 

Atemp (m2) – invändig golvarea som värms till mer än 10°C 

 

Temperaturverkningsgrad (%) - Mått på hur effektiv värmeväxlaren är vid FTX  

 

U-värde (W/m2*K) - Värmegenomgångskoefficient vilken anger en byggnadsdels 

isolerförmåga  

 

Medelstrålningstemperatur (°C) - Viktade medeltemperaturen hos omgivande ytor 

 

Operativ temperatur (°C) - Upplevd temperatur och definieras som medelvärdet av 

luftens temperatur och omgivande ytors temperatur. 

 

Lågemissionsglas - Fönster med viss beläggning vilken ger låg värmestrålningsförlust 

 

Solenergitransmittans - Mått på hur mycket av solens värme som kommer in genom 

ett fönster 

 

NKI - Nöjd Kund Index. Index för hur nöjda kunderna är med det ett företag. 

 

PPD - Predicted Percentage Dissatisfied. Mått på andelen förväntade missnöjda av 

rådande termiskt klimat. 

 

PMV - Predicted Mean Value. Mått på upplevelsen av termiskt klimat. 

 

IMD - Individuell mätning och debitering
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1. INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

 

Världen står inför omfattande klimatutmaningar och EU ställer mål för både 2020 och 

2030 om minskad och förbättrad energianvändning.1 Boverkets byggregler (BBR) tolkar 

målen och sätter krav vilka fastighetsägare måste rätta sig efter. Äldre bostäder kräver 

rätt förvaltning och många står inför omfattande och kostsamma renoveringar. Med den 

potential för energibesparing som finns samt strävan att nå klimatmål, skapas 

möjligheter för energieffektiva åtgärder.  

 

För en hållbar utveckling samt en bibehållen och ökad kundnöjdhet hos hyresgäster 

krävs att åtgärder ses ur ett större perspektiv än endast dess energianvändning. 

Inomhusmiljön har stor påverkan på människors hälsa och trivsel vilket bör beaktas vid 

åtgärder. Vid energieffektiva åtgärder finns det således ett intresse från de boende 

angående påverkan åtgärderna kan ha på komfort.2  Följande arbete har inriktats mot 

hyresrätter. I dagens samhälle medför hyreshöjningar oftast komplikationer i form av 

missnöjdhet och uppståndelse i media. Därav är det ytterligare viktigt att kunna påvisa 

och motivera för hyresgäster att åtgärder ger en förbättring av inomhusklimat och 

komfort och att konflikt, mellan energibesparing och inomhusklimat samt hyreshöjning, 

ej föreligger.    

 1.2 Uppsalahem 

Detta examensarbete gjordes tillsammans med Uppsalahem som är ett av Sveriges 

allmännyttiga bostadsbolag. Allmännyttiga bostadsbolag är kommunala och brukar gå 

under samlingsnamnet Allmännyttan. En del av det ansvaret kommunen har i att 

tillgodose kommunens invånare med bostäder handlar om att äga bostadsbolag för att 

tillfredsställa detta behov.3 Allmännyttan är enligt lag (2010:879) skyldiga att ta 

samhällsansvar och agera affärsmässigt. Allmännyttans huvudsakliga uppgift är att 

erbjuda trygga och prisvärda bostäder, som bidrar till ett hållbart samhälle som är 

tillgängligt för alla. Syftet är att tillgodose allmänhetens behov vad gäller boende. Det 

ska erbjudas ett varierande utbud av boenden som ska attrahera alla olika typer av 

hyresgäster, oavsett bakgrund. Allmännyttans hyresgäster har också rätt till 

                                                 
1
 EU-upplysningen (2016). Klimatmål för att stoppa global uppvärmning, www.eu-upplysningen.se 

(2016-04-26) 
2 Boverket. Bygg hållbart, www.boverket.se 
3
Allmännyttan. Vad är allmännyttan, www.allmannyttan.se  

 

http://www.eu-upplysningen.se/
http://www.boverket.se/
http://www.allmannyttan.se/
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boinflytande, där de ska ha möjlighet att påverka i frågor som rör bostad och 

bostadsområde.4  

 

Allmännyttan ska drivas utan att skapa en skev konkurrenssituation till de 

konventionella företagen och allmännyttan ska därför idkas efter affärsmässiga 

principer. Den affärsmässiga grunden ska vara att de ska ta beslut utifrån vad som är 

bäst för företaget med hänsyn till det långsiktiga perspektivet. De krav som kommunen 

sätter på bostadsbolaget ska utgå från marknadssituationen som råder och ska ställa 

liknande avkastningskrav som den privata sektorn gör.  

 

 Idag bor ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning i hyresrätt, varav ungefär hälften 

av dessa ägs av Allmännyttan. Uppsalahem äger knappt 16 000 lägenheter varav 

ungefär 4 500 är studentlägenheter.5 Likt fördelningen av hyresrätter i Sverige, äger 

Uppsalahem ungefär hälften av de hyresrätter som finns Uppsala och den andra hälften 

ägs av privata företag.6  

  

1.3 Syfte 

Detta examensarbete hade som syfte att undersöka hur energieffektiviserande åtgärder 

påverkar hyresgäster i form av inomhusklimat och komfort. Även hur hyresgäster och 

fastighetsägare kan tänkas ställa sig till detta baserat på egna intressen har undersökts. 

Målet var således att försöka arbeta ur båda parters perspektiv och presentera resultat, 

från vilka slutsatser om maximal gemensam vinning kan uppnås.  

 

Projektets kan ses som väldigt omfattande och har därav avsett att verka övergripande, 

där syftet varit att föra diskussioner från tendenser och förändringar snarare än exakta 

värden. Emellertid presenteras resultatet väldigt konkret i syfte att ge läsaren en 

tydligare bild.  

 

Examensarbetets ämne valdes för att kunna ge oss själva personlig utveckling och 

djupare kunskap inom ett område vi båda intresserar oss för. Sekundärt har arbetet även 

haft som mål att lyfta ett ämne som är aktuellt i mediedebatten och samtidigt inspirera 

andra till fortsatta tankar och idéer, från vilka nya arbeten kan ta form.     

                                                 
4
SABO. Om sabo, www.sabo.se 

5
 Uppsalahem, Årsredovisning 2015, Åtta45 Tryckeri AB, Uppsala, 2016 

6
 Uppsalahem, Uppsalahem presentation från VD, Sandberg. S. 

http://www.sabo.se/
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1.4 Frågeställning 

Övergripande studerades: 

● Hur påverkar energieffektiviserande åtgärder de boende och fastighetsägare 

Som delfrågor användes: 

● Hur påverkar energieffektiviserande åtgärder inomhusklimat och komfort 

● Hur påverkar energieffektiviserande åtgärder energibesparing, kundnöjdhet och 

miljömål 

1.5 Avgränsning 

Inledningsvis har endast bostäder med upplåtelseformen hyresrätter legat som grund till 

arbetets utformning. Flertalet åtgärder berörs eller nämns inte då inriktningen varit 

energieffektiva åtgärder vilka har en större potentiell påverkan på komfort. Arbetets 

omfattning ledde även till ett flertal antaganden, och noggrannheten i beräknade resultat 

kan således variera stort.  Kundnöjdhet begränsades till komfort, och övriga inverkande 

faktorer nämndes men behandlades ej djupare. 

 

1.6 Metod 
 Arbetet har varit teoretiskt vilket inneburit att inga egna mätningar har utförts. Ingen 

direkt kontakt heller hafts med hyresgäster. För undersökning av åtgärders påverkan på 

komfort inhämtades huvudsakligen teori från material av Uppsalahem, kurslitteratur, 

studier och forskning. Förenklade beräkningar, i syfte att se förändringar i komfort, 

utfördes i Excel. Vidare gjordes även simuleringar i byggnadssimuleringsprogrammet 

VIP Energy, där en färdig typbyggnad användes som grund.    

 

Vad gäller kundnöjdhet hölls en kortare presentation samt ett möte med Per Viklund, 

ansvarig inom området kundnöjdhet på Uppsalahem. 
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2. TEORI 

2.1 Krav 

2.1.1 BBR 

För att byggnader ska uppfylla viss önskad prestanda ställs det krav från myndigheter på 

byggnadens funktioner. Dessa krav utformas i föreskrifter utifrån svenska lagar av 

Boverket. Boverket är Sveriges myndighet för samhällsplanering, byggande och 

boende, och tillhandahåller bland annat aktuella och gamla byggregler. BBR (Boverkets 

byggregler) 24 är föreskrifter och allmänna råd angående tillgänglighet, hygien, 

rumshöjder, brandskydd, bostadsutformning, driftutrymmen, hälsa och miljö, buller, 

säkerhet vid användning, och energianvändning. BBR gäller både vid nyproduktion och 

ombyggnad. De myndighetskrav som varit aktuella när byggnaderna uppfördes har i 

detta arbete använts vid beräkning av byggnadernas prestanda. För flerbostadshus 

belägna i Uppsala gäller att specifika energianvändningen ej ska överstiga 80 

kWh/m^2år, Atemp.
7  

2.1.2 Folkhälsomyndigheten  

Folkhälsomyndigheten är en statlig myndighet vilken arbetar med folkhälsofrågor. 

Myndigheten arbetar med vetenskaplig kunskap och ger krav och rekommendationer i 

syfte att främja folks hälsa. Gällande inomhusklimat finns folkmyndighetens 

författningssamling med allmänna rekommendationer och riktvärden, dessa presenteras 

i tabell 2.1.8Av tabell 2.1. kan värden för olika klimatfaktorer avläsas beroende på om 

andelen förväntade missnöjda (Predicted Percentage Disatisfied) önskas vara mer, 

mindre eller lika med 10 procent.  

                                                 
7 Boverket (2015). BBR 22, avsnitt 9, energihushållning, www.boverket.se (2015-03) 
8 Folkhälsomyndigheten (2014). Folkhälsomyndighetens författningssamling, 

www.folkhälsomyndigheten.se (2014-02-04) 

 

http://www.boverket.se/
about:blank
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Tabell 2.1 PPD vid olika klimatfaktorer  

Klimatfaktor inomhus PPD < 

10% 

PPD = 

10% 

PPD > 10% 

Högsta operativ temperatur vinter (°C) 23 24 26 

Optimal operativ temperatur vinter (°C) 22 22 22 

Lägsta operativ temp vinter (°C) 21 20 18 

Högsta operativ temperatur sommar (°C) 25.5 26 27 

Optimalvärde operativ temp sommar (°C) 24.5 24.4 24.5 

Lägsta operativ temperatur sommar (°C) 23,5 23 22 

Lufthastighet inom vistelsezon, vinter (m/s) 0.15 0.15 0.15 (0.25)  

Lufthastighet inom vistelsezon, sommar (m/s) 0.20 0.25 0.40 

 

 

2.2 Mål och direktiv 

Uppsalahem är Uppsalas största bostadsbolag och har en stor inverkan på samhället. 

Eftersom de vill vara med och bidra till en levande stad med framtiden i beaktande 

fokuserar Uppsalahem på hållbarheten i deras verksamhet. För att hållbarhetsmålen ska 

kunna uppfyllas måste hållbarhetens tre grundkomponenter - ekologi, ekonomi och 

socialt balanseras.5 Dessa tre komponenter ligger till grund för de 17 mål som sattes 

2015 bland världens länder.9  

 

Ett av fem ägardirektiv som Uppsalahem har är att de ska arbeta med 

energieffektiviseringar och använda sig av ny miljö- och energiteknik. Uppsalahems 

energianvändning har stor inverkan på deras totala miljöpåverkan. Beträffande 

energianvändningen så innefattar den energi som gå åt till uppvärmning, varmvatten och 

fastighetsel. Uppsalahem har mellan 2007–2015 minskat företagets energianvändning 

med 16 procent. Uppvärmning står för ungefär 88 procent av energianvändningen i 

Uppsalahems bostäder. En stor del av utmaningen i att minska energianvändningen är 

alltså att minska förbrukningen av energi vid uppvärmning av bostäderna och det kan 

göras med energieffektiviserande åtgärder.5 

                                                 
9
 Lunds Universitet (2017). Vad är hållbarhet?, www.lu.se (2017-01-26) 

http://www.lu.se/
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2.3 Hyressättning  

I Sverige bestäms hyror med hjälp av hyreslagen och hyresförhandlingslagen. 

Hyreslagen omfattar hur en hyra ska bedömas som skälig när hyresvärd och hyresgäst 

inte är ense om hyran. Hyresförhandlingslagen handlar om hur kollektiva förhandlingar 

ska skötas.10 Dagens hyressättning görs utifrån ett bruksvärdessystem. Tidigare 

tillämpades Hyresregleringslagen, vilket gjorde att staten kontrollerade 

hyresregleringen.11 Bruksvärdessystemet liknar ett marknadssystem, där utbud och 

efterfrågan styr pris, men bruksvärdessystemet ska även hindra att det sätts oskäliga 

hyror. En hyra anses oskälig om den är märkbart högre än likvärdiga lägenheter.10 När 

bruksvärdessystemet började tillämpas var det allmännyttans hyror som användes som 

norm för att bestämma om en hyra var skälig. Sedan den 1 januari 2011 ändrades 

bruksvärdessystemet så att alla förhandlingsöverenskommelser som har gjorts enligt 

hyresförhandlingslagen ligger till grund för vad som är skäliga hyror.11 

 

Bruksvärdet på en lägenhet bestäms bland annat utifrån lägenhetens läge i byggnaden, 

storlek, planlösning, modernitet och ljudisolering. Fastighetens egenskaper kan också ha 

inverkan på hyran, såsom läge, boendemiljö, kommunikation, hiss, tvättstuga, garage, 

fastighetsservice och förråd. Saker som inte ska påverka hyran är produktionskostnader, 

förvaltningskostnader och driftkostnader. För att energieffektiviserande åtgärder ska 

påverka hyran måste de påverka bostadens egenskaper som är märkbara för de boende. 

En åtgärd som enbart minskar energianvändningen kan alltså inte användas som motiv 

för att höja hyran.12 

 

2.4 Inomhusmiljö  

Upplevelsen av inomhusmiljön påverkas av flertalet faktorer. Enligt Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut kan dessa rubriceras under huvudkategorierna fysisk miljö och 

faktorer kopplade till individen.13 Detta arbete, som med ovanstående nämnda 

avgränsningar, behandlar nedanstående faktorer. 

2.4.1 Termisk komfort 

Termisk komfort kan definitionsmässigt beskrivas som hur ett utrymme upplevs 

                                                 
10 Boverket (2014). Det svenska hyressättningssystemet, www.boverket.se (2014-03) 

 
11

 Allmännyttan. Hyresrätten och lagstiftningen, www.allmannyttan.se 
12 Hyresnämnden (2015). Bruksvärde, www.hyresnämnden.se (2015-06-17) 
13 Nilsson, P-E. God inomhusmiljö, Sveriges tekniska forskningsinstitut  

http://www.boverket.se/
http://www.allmannyttan.se/
about:blank
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temperaturmässigt av människan.14 Detta torde vara den enskilda faktor vilken har störst 

påverkan bland hyresgäster och har således en vital roll. Faktorn påverkas av ett antal 

parametrar vilka huvudsakligen utgörs av lufttemperatur, lufthastighet, aktivitet, klädsel, 

strålningsdrag, golvtemperatur och luftfuktighet. Dessa bidrar till hur de boende 

upplever temperaturen och benämns riktad operativ temperatur.13 

 

Den operativa temperaturen kan beräknas genom medelvärdet av lufttemperaturen och 

medelstrålningstemperaturen. Medelstrålningen kan förenklat förklaras som 

medelvärdet av alla omgivande ytors medeltemperatur.15Uppsalahem eftersträvar en 

lufttemperatur mellan 20-22 °C och av data, vilka visar värden från temperaturgivare 

placerade i bostäder, bekräftas att detta temperaturintervall också uppnås.  

 

Som ovan nämns, inverkar även människans aktivitetsgrad och klädsel vid dennes 

klimatupplevelse. Vid klädsel är det dess isolerande förmåga som är av betydelse och 

kan definieras enligt: 

1 clothing unit = 1 clo = 0,155 m2K/W 

0,5 clo motsvarar lätt inomhusklädsel exempelvis lätta underkläder och 1,5 innebär 

väldigt varm inomhusklädsel i form av varm tröja. För aktivitetsgrad används även 

begreppet metabolism vilket vidare mäts i enheten met, där 1 met är ekvivalent med 

energiomsättningen för en person i vila. Detta kan definitionsmässigt skrivas som: 

1 met = värmealstringen 58,2 W/m2 kroppsyta.16,17 . I figur 2.1 illustreras vilket värde 

den operativa temperaturen har i förhållande till aktivitetsgrad och klädselns 

isoleringsgrad.   

                                                 
14

 Wikipedia (2017). Termisk comfort, www.wikipedia.org (2017-03-15) 
15

 Dahlblom, M och Warfvinge, C. Projektering av VVS-installationer, Studentlitteratur AB, Lund, 2010 
16

 Benitez, M och Goyeryd, A. Dagens inneklimat, Stockholm, 2015 
17 Abel, E och Elmroth, A. Byggnaden som system, Alfaprint, 2008 
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 Figur 2.1 Optimal operativ temperatur utifrån klädsel och aktivitetsgrad 15 

        

2.4.2 Tillfredställelse av termisk komfort 

I syfte att bestämma hur rådande förhållanden påverkar de som vistas i ett rum kan 

följande två mätvärden tillämpas: 

PPD - “Predicted Percentage Dissatisfied” innebär det förväntade antalet missnöjda och 

anges i procent. Vid beräkning antas lika klädsel och aktivitet, och ger således ett 

ungefärligt värde. 

PMV - “Predicted Mean Vote” visar hur den termiska komforten upplevs och anger ett 

värde mellan -3 till 3. Lägre delen av skalan är en indikation på att det är för kallt 

medan högre delen indikerar för varmt. Således är 0 det optimala. 

 

PPD-värdet kan aldrig förväntas bli lägre än 5 procent, sålunda kan PMV-värdet aldrig 

bli 0 ty dessa korrelerar.17,18 Detta visas i figur 2.2. Dessa värden kan beräknas utifrån 

standard ISO 7730, vilken i detta arbete tillämpas med hjälp av en färdig 

beräkningsmodell.18  

                                                 
18

 Lunds Universitet, http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/PMV-PPD.html, Holmer, I. 

http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/PMV-PPD.html
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Figur 2.2 Figur över PMV och PPD18 
 

2.4.3 Ljud och buller 

I syfte att uppnå en god ljudkomfort bör minskat buller eftersträvas. Buller kan förklaras 

som oönskat ljud och upplevs olika från personer samt tid på dygnet. Det kan upplevas 

väldigt störande och även ge hälsoskadliga effekter.19 Men oönskat ljud är subjektivt 

och är nödvändigtvis ej likställt med hög ljudnivå. Ljud som tidigare maskerats av annat 

ljud och senare framkommer kan uppfattas som ej behagligt, exempelvis en droppande 

kran.13 Enligt Naturvårdsverkets kartläggning från 2011, utsattes 1,64 miljoner personer 

i Sverige för vägtrafikbuller över 55 dB (A). A innebär att filter, vilket efterliknar örats 

funktion används.20 1,64 miljoner är ej avgränsat till hyresrätter men eftersom det är ett 

stort antal bör det rimligen vara ett problem som i stor utsträckning även drabbar 

hyresgäster. 

 

Fönster räknas oftast som den svagaste delen vad gäller isolering mot ljud utifrån.21 

kvalitén på materialet och utförandet på tätningslist mellan karm och båge samt 

drevning mellan fönster och vägg bör vara bra för att uppnå god ljudisolering. Även 

antalet glas i fönstret påverkar ljudisoleringen.21 

2.4.4 Ljus 

Enligt BBR gäller att belysning ska finnas i kommunikationsutrymmen, 

utrymningsvägar samt för orientering på tomter. Vid orientering på tomter ställs krav 

kring att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska kunna orientera sig. 

                                                 
19

 Naturvårdsverket (2017). Buller ger ohälsa, www.naturvardsverket.se (2017-04-25) 
20

 Naturvårdsverket (2014). Kartläggning av antalet överexponerade för buller, www.naturvardsverket.se 

(2014-06-30) 
21

 Research Institute of Sweden. Buller, www.energy.extweb.sp.se 
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Övrigt gäller att belysning ska kunna anordnas.22 

2.5 Kundnöjdhet 

Kundnöjdhet kan definieras som resultatet av matchningen mellan kundens 

förväntningar före ett köp och de utfallsbedömningar som kunden gör efter att ett köp 

fullbordats.23 Begreppet bygger således på att kunden bär med sig olika förväntningar 

och denna variabel torde resultera i en utvärdering av den slutliga produkt eller leverans 

som erhölls. Kundnöjdhet mäts övergripande genom nöjd kund index (NKI). NKI görs 

ej inom ett specifikt område, exempelvis social upplevelse eller komfort, utan syftar till 

att ge en övergripande bild kring hur nöjd kunden är, detta ger även möjligheter att 

kunna jämföra branscher. Metodiskt ges tre frågor till en kund, vilka syftar att ge de 

svarandes övergripande åsikter om ett företag. Svaren ges av en procentsats mellan 0–

100 %, där ett högre värde betyder nöjdare kund och ett lägre värde vice versa.  

De tre frågor som ställs inom fastighetsbranschen är följande: 

1. Tänk dig en hyresvärd som är perfekt i alla avseenden. Hur nära detta ideal 

tycker du att företag X ligger? 

2. Hur motsvarar företag X dina förväntningar? 

3. Vilket helhetsbetyg ger du företag X?24 

 

NKI-värden har en relativt låg relevans för detta arbete eftersom det är resultatet av 

kundens totala intryck och ej endast komfort. Därav har enkla utföranden gjorts i syfte 

att försöka se tendenser till komfortens påverkan på NKI.  

     

2.5.1 Uppsalahems syn på kundnöjdhet 

Varje år skickar Uppsalahem ut en årlig kundundersökning i syfte att bestämma 

företagets NKI. Uppsalahem har ett genomsnittligt NKI på 67,3 () där värdet, sett över 

en längre period, stått still. De ligger generellt även lägre än vad de själva anser att de 

borde, enligt Per Viklund som är ansvarig inom området. Han menar även på att det 

finns en vetskap om att komfort har den största enskilda påverkan på kundnöjdhet. 

Noterbart är skillnader i nyproduktion och äldre byggnader. Komforten och NKI i 

nyproducerade bostäder är helt enkelt bättre.  

 

Viklund nämner att kundnöjdhet kan tolkas som differensen av kundens förväntan och 

kundens upplevelse av verklig leverans. Från denna formel och information av Viklund 

                                                 
22

 BBR (2017). Belysning, www.boverket.se (2017-04-24) 
23

 Wikipedia (2015), Kundnöjdhet, www.wikipedia.org (2015-03-05) 
24

 Andersson, J och Sandberg, M. NKI som styrmedel, Stockholm, 2002 
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kan det sägas att en förväntan om låg standard men en verklig leverans vilken 

överträffar denna standard, torde ge en hög kundnöjdhet. Därav är bemötandet av 

kunder viktigt och att ej utlova högre standard än vad som kan efterlevas till kunderna.   

 

Över 60 NKI kan anses vara godkänt med varken jättenöjda eller missnöjda kunder. Ett 

svarsdeltagande över 50 procent ses som bra och medför följaktligen ett statistiskt 

säkrare resultat.  

 

2.5.2 Korrelation och kausalitet 

Vid hantering av data och statistik, i detta fall gällande kundnöjdhet, är det av stor vikt 

att beakta begreppen korrelation och kausalitet. Det förstnämnda syftar till sambandet 

av variablers styrka och riktning. Vid beräkning uttrycks detta i en 

korrelationskoefficient, som anges från -1 till +1, där värdena anger maximalt negativt 

samband respektive maximalt positivt samband. Således blir 0 resultatet av inget 

samband. Betydande relevans, vilket beaktats väl i detta arbete, är det faktum att 

korrelation nödvändigtvis ej resulterar i kausalitet. Begreppet kausalitet, även kallat 

orsakssamband, syftar till att en orsak och verkan föreligger.  

 

Ovanstående är av intresse vid försök till utläsning av vilka faktorer som möjligen kan 

tendera till att ha en högre påverkan på NKI. Eftersom flertalet variabler inverkar på ett 

NKI-värde, tillämpades i detta arbete ett omvänt arbetstänk. Kausalitet mellan två 

variabler innebär alltid att en korrelation måste föreligga, vilket leder till att en högre 

korrelationsfaktor resulterar i en troligare tendens att dennes variabel har en högre 

påverkan på NKI.25  

 

 

2.5.3 Energimyndigheten 

Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen och jobbar med att sprida kunskap 

kring effektiv energianvändning och övriga energifrågor till hushåll, företag och 

myndigheter. Deras sammanställning över oftast negativa upplevda faktorer visas i    

figur 2.3. 

                                                 
25

 Alm, S och Britton, T. Stokastik, LIBER, Stockholm, 2008 
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Figur 2.3 Vanligaste faktorer som upplevs problematiska enligt energimyndigheten 

2.5.4 Hyresgästföreningen 

Hyresgästföreningen menade på att vanligaste bristerna i bostäder är drag och kyla. De 

kopplade detta till dålig isolering, dåliga fönster och ventilation. Detta framgick vid 

samtal med Lena Nordin, kontaktperson från hyresgästföreningen. 

2.5.5 Kundnöjdhet mätt i fyra områden  

Kundnöjdhet mättes i fyra områden efter det att ett antal åtgärder utförts, i syfte att 

inhämta effekten av de satsningar som gjordes. I tabell 2.2 visas utförda åtgärder samt 

kundnöjdheten för ett antal komfortupplevelser. Inom parentes anges värdet innan 

åtgärderna utfördes och noterbart är sänkningar på två ställen som troligen kan anses 

vara för små för att kunna analyseras vidare på. 

 

Tabell 2.2 Kundnöjdhet i Rickomberga, Solistvägen, Flöjtvägen och Gunsta  

Område 

Antal svarande 

Totalt 

92/299 

Rickomberga  

30/70  

Solistvägen 

30/111 

Flöjtvägen 

19/68 

Gunsta 

14/50 

Inomhusklimat 48.4 46.9 39.3 56.8 59.3 

Luftkvalité och 

vent. 

51.8 44.4 (33,3) 50.3 (47) 59.5 (63,9) 58.6 (56,9) 
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Temp. under 

vinter 

41.6  42.8 (23,7) 31.3 (37,3) 44.7 (27,8) 57.1 (38,3) 

Medelvärde 47.3 44.7 40.3 53.7 58.3 

 

Vidare fick hyresgästerna från ovanstående områden chansen att själva framföra helt 

egna förslag och synpunkter vilket resulterade enligt nedan: 

Drag – 9 stycken  

Dålig ventilation - 9 stycken 

Höj ett par grader – 6 stycken 

Kalla golv - 6 stycken 

Kalla radiatorer – 3 stycken 

Kallt – 7 stycken 

Täta – 4 stycken 

2.5.6 Rekorderlig renovering  
Många delar i dagens samhälle bidrar till en negativ påverkan på miljön, där i bland 

bostadssektorn. För att reducera bebyggelsens negativa inverkan har bland annat 

Energimyndigheten arbetat med projekt där syftet är att främja och sprida idéer om 

energieffektivisering till fastighetsägare. Rekorderlig renovering är ett projekt där målet 

var att ta fram energieffektiviserande åtgärdspaket, för olika fastigheter, som halverar 

energianvändningen. Tanken är att renoveringen ska förbättra energianvändningen och 

kunskaperna inom energieffektivisering, samt ha god inverkan på inomhusmiljön. 

Renoveringen ska även vara formade så att lönsamhetskraven för projekten uppfylls.  

 

I Rekorderlig renovering har tio allmännyttiga fastighetsägare gjort 

energieffektiviserande renoveringar i fastighet eller i del av fastighet. Då fastigheterna 

hade olika förutsättningar har de olika åtgärdspaketen utformats olika.  I appendix 

sammanfattas några renoveringar, vilka användes som hjälpmedel till arbetet.26  

 

Av de tio fastighetsägarna som har genomfört projekt med metoden Rekorderlig 

Renovering går det att se ett mönster i vilka åtgärder som är vanligt förekommande. 

Byte av ventilation, tilläggsisolering, fönsterbyte/fönsterrenovering, införande av IMD 

och lågenergiarmatur är åtgärder som ofta använts vid projekten och dessa åtgärder har 

detta arbete fokuserat på. Rapporterna påvisar även huruvida åtgärderna har varit 

ekonomisk lönsamma eller ej. Fönsterbyte och installation av ventilationssystem, 

framförallt FTX, har visats vara åtgärder som sällan leder till enskild lönsamhet.  

                                                 
26

 Bebostad. Vad är rekorderlig renovering?, www.bebostad.se 
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2.6 Energieffektiviserande åtgärder 

2.6.1 Självdrag 

Självdragsventilation används i princip inte i moderna byggnader men är ett vanligt 

förekommande ventilationssystem i äldre byggnader. Den huvudsakliga drivkraften i ett 

självdragssystem är termiska krafter, där faktumet att varm luft har lägre densitet 

tillämpas, se figur 2.4. Uteluft sugs in via ventiler och otätheter i klimatskalet i resultat 

av att varm inomhusluft stiger i frånluftskanalerna, se figur 2.4. En fläkt kan installeras 

för att öka ventilationen då den termiska differensen är låg under de varmare årstiderna.  

 

 
Figur 2.4 Principiellt självdragssystem15 

 

Då självdragssystemet tillförlitar sig på termiska krafter är det känsligt mot 

tryckförändringar. Som tidigare nämnts så kan låga temperaturskillnader inne och ute 

göra så att ventilationen slutar att fungera.15 Dagens omsättningskrav är därför svåra att 

uppfylla med enbart självdragssystem. Temperaturskillnaden ute och inne kan även ge 

obehag på vintern då en för stor skillnad kan ge upphov till överventilation och drag. 

Överventilationen kan motverkas med hjälp av luftintagsventiler som regleras 

automatiskt utifrån temperatur och vind.27 

 

Självdragssystemet är i sig tyst då det inte innefattar några fläktar men buller och oljud 

kan ta sig in via uteluftsventiler. Eftersom uteluftsventilerna inte kan kompletteras med 

varken ljuddämpare eller partikelfilter kan självdragssystemet vara problematiskt om 

byggnaden exempelvis är placerade vid trafikerade gator eller om uteluftsventilerna är 

                                                 
27

 Boverket handbok, Självdragsventilation, Åkessons tryckeri, Emmaboda, 1995 
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dåligt placerade i byggnaden. Avsaknaden av möjligheten att kunna installera 

ljuddämpare leder också till att risken för överhörning mellan lägenheter ökar om 

självdragssystemet är sammankopplat mellan lägenheter. Placering av uteluftsventiler i 

byggnaden kan också påverka ventilationens funktion. Vid placering av ventiler på 

läsidan av byggnaden kan vindtrycket leda till att det skapas en frånluftsströmning i 

ventilerna. Placeringen av utluftsventilerna är alltså av stor vikt i ett självdragssystem då 

olämplig placering kan leda till obehag för de boende.28  

 

Att självdragssystemet drivs av termiska krafter är positivt ur ett 

energianvändningsperspektiv. Det negativa med systemet är att det helt saknar 

möjlighet att återvinna energi från frånluften. Frånluftsflödet är för lågt för att det ska 

kunna installeras en värmeväxlare som skulle kunna återvinna energin i frånluften.15  

2.6.2 Frånluftssystem 

Frånluftssystemet har vissa likheter med självdragssystemet. Frånluftssystemets 

drivkraft består av en frånluftsfläkt som skapar ett undertryck i byggnaden, se figur 2.5. 

Frånluftsfläkten, placerad på vinden i figuren, är, via kanaler kopplade till frånluftsdon i 

våtutrymmen och kök. Tilluften tas in via uteluftsventiler, visas med pilar utifrån och in 

i figur 2.5, som är placerade i rum med hög vistelse, såsom vardagsrum och sovrum. För 

att minska känslan av drag från uteluftsventilerna monteras dessa fördelaktigt bakom 

radiatorer. Då ventilationen regleras med en frånluftsfläkt kan filter och ljuddämpare 

utnyttjas för att minska olägenheter utifrån.15 

 

 
Figur 2.5 Principiellt frånluftssystem 15 

 

Frånluftssystemet måste ställas in noggrant för att de boende inte ska uppleva obehag av 

ventilationen. Oljud från frånluftsfläkten och buller som tränger in genom 
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uteluftsventilerna är besvär som kan uppkomma vid dåligt montering och installation.15 

Monteras frånluftsfläkten i närheten av sovrum och vardagsrum är det av extra stor vikt 

att det tas hänsyn till oljud och buller.28 Ett annat problem som kan uppkomma är att det 

upplevs dra från uteluftsventilerna under de perioder då radiatorerna är kalla. 

Exempelvis kan det under vår och höst upplevas som dragit då radiatorerna inte alltid är 

på.  

  

Då det krävs el för att driva frånluftsfläkten ökar systemet i det avseendet byggnadens 

energianvändning. En fördel med frånluftssystemet är att det kan installeras med en 

frånluftsvärmepump för att återvinna värme ur frånluften. Den återvunna värmen kan 

användas till byggnadens värmesystem och/eller för att värma tappvarmvattnet. Enligt 

Energimyndigheterna kan en frånluftsvärmepump spara upp till 65 % av 

värmebehovet.29  

 

2.6.3 Från- och tilluft med värmeväxling 

FTX är ett ventilationssystem som innefattar till- och frånluftsventilation med 

återvinning vilket illustreras i figur 2.6. FTX-systemet består av ett aggregat, utsatt på 

vinden i figur 2.6, där den intagna luften renas och värms alternativt kyls.  I aggregatet 

sker även värmeväxlingen mellan till- och frånluften. Aggregatet innefattar också de 

fläktar som driver till- och frånluften. Fläktarna i FTX-system kräver mer än dubbelt så 

mycket el än fläktarna i frånluftssystem. FTX-systemet består av två kanalsystem, ett 

för frånluft och ett för tilluft. Kanalerna kopplar samman aggregatet med don som tillför 

och suger bort luft. Tilluftsdonen är placerade i vistelseutrymmen såsom sovrum och 

vardagsrum medan frånluftsdonen är placerade i våtrum och kök.  

 

                                                 
28

 Energimyndigheten (2014), Frånluftsvärmepumpar, www.energimyndigheten.se (2014-11-04) 
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Figur 2.6 Principiellt FTX-system 15 

 

Ett FTX-system som är rätt projekterat och injusterat ger ett bra inneklimat utan drag. 

för en god projektering krävs kunskap om hur byggnadens rum ska användas och hur 

byggnaden och systemen är utformade. Vistelsezoner samt placering av förorenings- 

och värmekällor är viktigt att ha i åtanke vid projektering. En bra injustering ska skapa 

en god omblandning av rummets luft, utan att det upplevs som dragit i vistelsezon. 

Temperaturen på tilluften är också viktig att optimera för att få en god omblandning. 

Låg tilluftstemperatur kan leda till drag medan hög tilluftstemperatur kan leda till dålig 

att omblandningen blir dålig, se figur 2.7. Projekterings- och installationsarbetet är även 

viktigt ur ljudsynpunkt. Ett FTX-system som är dåligt monterat med bristfälliga 

ljuddämpare kan skapa oljud. Har systemet trånga kanaler och hög lufthastighet kan 

också orsaka oljud. Låg lufthastighet och/eller stora kanaler är att föredra för att FTX-

systemet inte ska störa.29  

  

 

                                                 
29

 Energimyndigheten (2014). FTX-aggregat hus med 130 m^2 boyta, www.energimyndigheten.se (2014-

09-29) 
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  Figur 2.7 konsekvens av för låg tilluftstemperatur och för hög tilluftstemperatur15 

 

För att FTX-system ska fungera bra är det viktigt att det underhålls, framförallt filter 

som måste rengöras regelbundet. Ett dåligt skött FTX-system kan ha stor inverkan på 

värmeåtervinningen.15 Det är även viktigt att klimatskalet är tätt för optimal funktion av 

FTX-systemet. Skillnaden i energibesparing mellan en tät och en otät byggnad kan vara 

stor.30 FTX-systemets verkningsgrad har också inverkan på energibesparingen. Ett bra 

FTX-system har en verkningsgrad på 75–85%.15 Med optimal projektering och 

injustering kan temperaturverkningsgraden på ett FTX-system vara runt 90%.30 

  

 

2.6.4 Utvärdering från FTX och FX 

I syfte att följa upp bostäder, där systemlösningar med antingen värmepump eller 

värmeväxling utförts, har en teknikupphandling från BeBo utförts. Denna utvärderade 

de installationer som genomförts och behandlade mätning samt olika för- och nackdelar 

gällande inomhusklimat. Före och efter skickades enkäter till de boende för att erhålla 

en bättre överblick kring hur de boende upplevt förändringar i komfort.  

 

Från enkätundersökningarna och utförda mätningar kunde inga tendenser till problem 

utläsas. Däremot nämns att FTX, med sina tekniska funktioner att tillföra filtrerad och 

uppvärmd luft, har bättre förutsättningar för bättre inomhusklimat. Detta gentemot 

värmepump vilket medför en större risk för drag och torde bli mer problematisk ifall 

luftflödena ej är tillräckligt stora. Kontentan i rapporten var att det var två väl goda 

system och kunskap kring rätt drift var en betydelsefull faktor.31         

                                                 
30

 Åslund, B. Hög återvinning men intrimmning krävs, Energi & Miljö Nr 3, 2013 
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 Bebostad (2014). Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus - 

utvärdering, www.bebostad.se (2014-01) 
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2.6.5 Tilläggsisolering 

En väl utförd tilläggsisolering på en byggnad kan vara gynnsamt med avseende på 

energianvändning. Det leder till att byggnaden får ett lägre U-värde och att klimatskalet 

i många fall blir tätare, vilket leder till en minskad energianvändning. Att tilläggsisolera 

har relativt liten påverkan på komforten i byggnaden. Det kan i vissa fall leda till att 

lägenheterna blir tystare och att yttemperaturen blir lägre.  

 

Vid tilläggsisolering är det av stor vikt att fukt tas i beaktande. Risken är att fukt byggs 

in eller att läckage som fungerar som ventilation tätas vilket kan leda till fuktskador. 

Kondensproblem som kan uppkomma vid tilläggsisolering av vindar grundas i att 

temperaturen på vinden sänks. En sänkning av temperaturen ökar risken att det bildas 

kondens på insidan av taket. Är insidan av ett organiskt material finns det en risk att 

mögel- och rötskador uppkommer. Invändig isolering kan ge upphov till ett liknande 

kondensproblem som tilläggsisolering på vind. utöver att det kan leda till att fukt byggs 

in är det även risk att kondens bildas i väggen då den blir kallare.  

 

Vid tilläggsisolering av klimatskalet är utvändig tilläggsisolering att föredra ur fukt- och 

energisynpunkt. Väggarna blir torrare och köldbryggor kan lättare byggas bort vid 

utvändig tilläggsisolering jämfört med invändig tilläggsisolering. Utvändig 

tilläggsisolering kan dock påverka byggnadens estetiska karaktär vilket måste tas i 

beaktande vid projekteringen.32 

  

2.6.6 Individuell mätning och debitering 

Individuell mätning och debitering förkortas IMD, vilket är en vanlig förekommande 

benämning. Metoden tillämpas framförallt på el och vatten.33 Uppsalahem använder 

IMD på vattenförbrukningen i vissa områden. IMD går ut på att vattenförbrukningen 

mäts för de boende som de sedan får betala för istället för en fast avgift. Detta skapar en 

medvetenhet angående vattenförbrukningen och en möjlighet för att de boende att spara 

vatten och pengar. I Uppsalahem-områden där IMD används ligger den genomsnittliga 

vattenförbrukningen på 1 302 l/m2, år och där IMD inte används är den genomsnittliga 

vattenförbrukningen 1 711 l/m2, år.5 

 

Vid installation av IMD så måste de boendes hyror delas upp i en fast del och en rörlig 

kostnad för IMD. Dessa delar måste förhandlas så att parterna är överens om vad den 

                                                 
32

 Andersson, K m.fl. Att tilläggsisolera hus – fakta, fördelar och fallgropar, CM-gruppen, Stockholm, 

2009 
33

 SABO.  INDIVIDUELL MÄTNING OCH DEBITERING (IMD) Rekommendation, www.sabo.se 
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fasta hyran ska vara och hur mycket som ska debiteras för den rörliga kostnaden för 

IMD. Förhandlingen ska göras enligt bruksvärdessystemet. Att hyresgästen får 

möjlighet att påverka sin förbrukning är en kvalitetshöjning och kan påverka 

lägenhetens hyra, om förändringen anses som tillräckligt stor vid en samlad 

bedömning.34  

 

2.6.7 Fönster 

Fönstrets huvudsakliga funktioner är att ge dagsljus, utblick och samtidigt skydda mot 

utomhusmiljön. Fönstrets funktionskrav gör att det inte är en optimal 

byggnadskomponent ur inomhusklimat- och energisynpunkt. Ett bra fönster har till 

exempel U-värde under 1,0 W/m2, vilket kan jämföras med en bra yttervägg som har ett 

U-värde på 0,1. Äldre hus har betydligt sämre U-värde och tätning än ett nytt 

fönster.34Ett gammalt fönster har vanligtvis ett U-värde upp mot 3,0 W/m2.35 Att 

fönstret har, relativt väggen, dåligt U-värde kan leda till så kallat kallras då det är kallt 

utomhus.  Luften innanför fönstret blir kallare än luften runt omkring vilket gör att den 

“rasar” ned mot golvet. För att motverka kallras brukar radiatorer monteras under 

fönsterna.35  

 

Är ett gammalt fönster i gott skick men i behov av en förbättring kan en 

fönsterrenovering vara aktuellt. En fönsterrenovering kan både förbättra fönstrets 

funktion och dessutom vara lönsammare än ett fönsterbyte. Fönsterrenovering kan göras 

på olika sätt beroende på förutsättningar och funktionskrav. Exempelvis kan en 

kompletterande glasruta monteras och/eller byta ut äldre glasruta mot lågemissionsglas. 

Ett renoverat fönster kommer inte riktigt ned i samma U-värden som ett nytt energisnålt 

fönster har men med optimerade åtgärder kan ett renovera fönster ha ett U-värde runt 

1,3 W/m2K.36I samband med fönsterrenoveringen brukar fönstrets tätningslister bytas ut 

och fönstrets placering justeras för att få ett optimalt djup. Förutom den förbättrade 

energiprestandan och inneklimatet så minskar även buller utifrån vid 

fönsterrenovering.36  

 

Byte av fönster kan vara det enda alternativet om skicket på fönstret är dåligt. Ett bra 

bytt fönster har ett U-värde på under 1,0 W/m2K. Fönster med lågt U-värde kan råka ut 

för utvändig kondens vid vissa väderlekstyper. Utvändig kondens skadar inte fönstret 

utan kan ses som ett tecken på att fönstret har god isoleringsförmåga. För att 

inneklimatet ska vara bra är det viktigt att fönstret väljs utifrån var det ska placeras. 

                                                 
34

 Strandberg, B. Bygga hus – Illustrerad bygglära, Studentlitteratur, Lund, 2015 
35

 Energi & klimatrådgivningen (2015). Fönster faktablad, (2015-09) 
36

 Glasbranschföreningen. Fönsterrenovering med energiglas 
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Fönstrets solenergitransmittans bör vara låg på stora glaspartier som är i söderläge för 

att få ett behagligt inomhusklimat under soliga perioder.36  

 

2.6.8 Lågenergiarmatur 

Vid ljusrelaterade åtgärder vilka är energibesparande är belysning intressant och då att 

byta till lågenergiarmatur, vilket framförallt handlar om att ersätta glödlampor med 

energisnål LED-lampor. Förutom miljömässiga och hållbara fördelar finns, enligt 

belysningsbranschen, en besparingspotential på upp till 80%.37  

 

I de områden Uppsalahem har satt in LED-belysning har elanvändningen för 

belysningen minskat med 75 %. Förutom en minskad elanvändning leder byte till LED-

belysning till bättre ljusupplevelse för förbipasserande, ökad hållbarhet samt snabbare 

tändtid. En LED-lampas livslängd är ungefär 35 gånger så lång som en glödlampa.5   

    

En intressant studie, från Sustainable Innovation i Sverige, vilken utfördes i centrala 

Stockholm undersökte närvarostyrning av LED-belysning utomhus.38 I utförandet 

installerades 34 LED-armaturer längs en 750 meter lång sträcka av en gång- och 

cykelväg. Fem olika scenarion omfattades, varav första utfördes med belysning på 

konstant full effekt. Övriga hade närvarostyrning och dimmrades ned till en svagare 

ljusstyrka då ingen passage av trafikanter förekom. I de senare fyra försöken förelåg 

istället skillnader i antal lampor vilka lystes upp vid passage, samt inställd tid av 

upplysning. Ur rapporten kan det utläsas att 40% av energin kan sparas utan att 

trafikanterna upplever någon försämring av belysningen. Efterföljande enkäter, vilka 

behandlade säkerhet, visuell komfort och upplevelse, visade på störst positiva svar i 

scenariot där alla lampor lystes upp på ej för hög effektnivå. Utförandet med högsta 

effektnivå, endast omkringliggande lampor som lystes upp samt lägsta tidsinställning 

upplevdes emellertid som mest positivt med avseende på visuell komfort.  

 

I danska Gadehavegård gjordes projektet “Lys på livet” med målet att skapa ett tryggare 

bostadsområde. Det utfördes mörkeranalys, kontakt med de boende och ny installation 

av belysning. Gadehavegård beskrevs likt ett typiskt bostadsområde med handling i 

lokal mataffär, aktivitet på lekplatser och möten i trappuppgångar och tvättstugor. 

Aktionen av de analyser och förslag som inledningsvis erhölls, var att konstruera två 

torn, 7 respektive 9 meter höga, med belysning. Det ena med syfte att lysa upp 

aktivitetsplatser och det andra för en stor upplysning. En efterföljande evaluering 

                                                 
37

 Belysningsbranschen. Hur mycket kan vi spara?, www.belysningsbranschen.se 
38

 Kristofferesson, J. Avancerad individuell styrning av utomhusbelysning med närvarokontroll, 

Sustainable Innovation I Sverige AB (Sust), 2013 
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gjordes där 20 boende utvärderade kring de åtgärder som utfördes. Resultatet visade på 

en sammanfattningsvis god bild där området ansågs ljusare, säkrare och tryggare.39  

           

En omvänd aspekt är att brottslighet i ett område logiskt bidrar till en större otrygghet 

och känsla av osäkerhet. Det finns möjliga teorier om att utomhusbelysning kan minska 

brottslighet. Detta visas i en sammanställande rapport av forskningar från 

brottsförebyggande rådet40, vilket således kan vara värt att notera för de bostadsområden 

som har eller löper en större utsatthet.  

2.7 VIP-energy 

VIP-energy är ett beräkningsprogram för energianvändning i byggnader. I programmet 

modelleras byggnaden upp genom att areor och materialval väljs. Inställningar kan 

efterliknas efter verkliga förutsättningar för att energisimuleringar sedan ska kunna 

göras. Energisimuleringen görs timvis under ett år, vilket skapar en bild av vad som sker 

med byggnaden timme för timme. Programmet möjliggör inställningar efter 

energihushållning, sol, klimat och flertalet andra parametrar. Byggnadens egenskaper 

såsom U-värde, köldbryggor, luftläckage, solinstrålning och ventilations- och 

värmesystem tas bland annat med vid simuleringen. Detta examensarbete hade 

emellertid inte för avsikt att använda beräkningsprogrammet till mer än enklare 

beräkningar och då kan typbyggnader från programmets hemsida användas. Mer 

ingående beskrivning på hur programmet kan tillämpas finns att läsa i programmets 

manual. 

                                                 
39
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40

 Brottsförebyggande rådet. Förbättrad utomhusbelysning och brottsprevention, Edita Norstedts, 
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3. UTFÖRANDE 

3.1 Operativ temperatur 

Förenklade beräkningar utfördes i syfte att se tendenser i operativ temperatur vid en 

energieffektiv åtgärd.  

 

Inledningsvis antogs areor för ett hypotetiskt rum i ett flerbostadshus, vilka ses i tabell 

3.1. Innetemperaturen sattes till 20°C och utetemperaturen till ett dimensionerande 

värde -18°C. Köldbryggor bestämdes till 20 procent41, vilket kan anses vara i överkant 

men syftade till att verka dimensionerande. Värmegenomgångstalen sattes enligt två 

BBR-standarder, SBN 75 och BABS 60.42,43 Dessa standarder användes eftersom ett 

stort renoveringsbehov föreligger i detta tidsintervall. Sedan beräknades temperaturen 

för samtliga ytor utom innertak, vilket antogs ha innetemperatur.44 Ej heller 

balkongdörren beräknades, ty den torde ha en stor glasandel och sattes således 

ekvivalent med fönster. Genomförda beräkningar resulterade vidare till en 

medelstrålningstemperatur och slutligen erhölls operativa temperaturen. Operativ 

temperatur beräknades först med inhämtade referensvärden från Boverkets standarder, 

därefter gjordes successiva förändringar på väggens U-värde vilket representerade en 

stegrande isolertjocklek i fasad. Sedan beräknades operativ temperatur för ändring av 

fönster, vilka var 2-glas fönster med lågemissionsskikt samt 3-glas fönster med 

lågemissionsskikt. Nuvarande fönster antogs vara 2-glas utan lågemissionsskikt. I syfte 

att inte komplicera beräkningar av yttemperatur för fönster användes endast fönstrets R-

värde och inte dess U-värde. I övrigt tillämpas referensvärdena för samtliga 

beräkningsomgångar.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41
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● Yttemperatur vägg, golv och fönster (Ty)= Ti -

Rsi/∑R*(Ti-Tu)44      

●  För att beräkna yttemperaturen krävs värmemotståndet (R) vilket beräknades     

med formel: R = 1/U44, där U-värdena hämtades från standarderna ovan. Vid 

varje skikt tillkommer ett värmemostånd och dessa var:   

● Rsp = 0,17 m2K/W fönster44 

● Rse = 0,04 m2K/W insida44 

● Rsi = 0,10 tak44 

● Rsi = 0,13 vägg44 

● Rsi = 0,17 kalla golv44 

        

Tabell 3.1 Antagna areor för en lägenhet till det typhus som tillämpades vid operativ 

temperatur 

Byggnadsdel Area (m^2) 

Golv 30 

Innertak 30 

Yttervägg 26,4 

Innervägg 26,4 

Fönster 8,8 

Dörr 2,5 

Köldbryggor 20% 

3.2 Beräkningar av lufthastighet och PPD 

Den beräknade operativa temperatur användes för vidare beräkningar av 

lufthastighetens inverkan på PPD. I syfte att undvika komplexa beräkningar tillämpades 

en färdig beräkningsmodell vilken använde ISO 7730 som underlag. Inledningsvis 

valdes lufthastigheten enligt folkhälsomyndighetens lägsta krav och PPD-värdet för 

samtliga tidigare beräkningar av operativ temperatur beräknades. Således erhölls 

andelen missnöjda att kunna utläsa samband från. Vidare beräknades PPD för två fall på 

standarden BABS 60 och två för standarden SBN 75. De två fallen var standard för 

respektive årtal samt förbättrat fönster med emissionsskikt. För förbättring av fönster 

användes lågemissionsskikt med lufthastigheten ändrades successivt från hög till låg, 

återigen för att tendenser skulle kunna utläsas. Övriga indata sattes till konstanta rimliga 

värden vilka var föreslagna från beräkningsprogrammet. Dessa värden anges i tabell 3.3. 
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Som indata till beräkningarna av lufthastighet användes medelstrålningstemperaturen 

från föregående beräkningar av operativ temperatur. Resterande parametrar finnes i 

tabell 3.2, 3.3 och 3.4. Tabell 3.2 sammanfattar de konstanter som tidigare beskrivits i 

tabellform. Tabell 3.4 visar övriga parametrar som programmet använde och var redan 

förinställda. Tabell 3.4 visar de lufthastigheter som användes. 

 

Tabell 3.2 Konstanter enligt standarderna SBN 75 och BABS 60 

U-värde (W/m2K) SBN 75 BABS 60 Rsi Rse Rsp R E=0,2 

Golv (Delvis 

värmt) 0,7 0,3 0,17 0,04   

Innertak 0,2 0,5     

Yttervägg 0,3 1 0,13 0,04   

Fönster 2,7 2 0,13 0,04 0,17 0,4 

Dörr 2,7 2     

 

  Tabell 3.3 Antagna konstanter för beräkning av lufthastighet 

Parameter Antaget värde 

Metabolic energy production (W/m^2) 70 

Rate of mechanical work (W/m^2) 0 

Ambient air temperature (C)° 20 

Relative humidity (%) 50 

Basic clothing insulation (W/m^2K) 1 
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Tabell 3.4 Olika lufthastigheter vid BABS 60 och SBN 75 

v (m/s) 

BABS 60 standard, v = 1 

BABS 60 standard, v = 0,5 

BABS 60 standard, v = 0,3 

BABS 60 standard v = 0,2 

BABS 60 standard v = 0,15 

BABS 60 standard, v = 0,1 

BABS 60, Fönster emissionsskikt, v = 1 

BABS 60, Fönster emissionsskikt v = 0,5 

BABS 60, Fönster emissionsskikt v = 0,3 

BABS 60, Fönster emissionsskikt v = 0,2 

BABS 60, Fönster emissionsskikt v = 0,15 

BABS 60, Fönster emissionsskikt v = 0,1 

SBN 75 standard v = 1 

SBN 75 standard v = 0,5 

SBN 75 standard v = 0,3 

SBN 75 standard v = 0,2 

SBN 75 standard v = 0,15 

SBN 75 standard v = 0,1 

SBN 75, Fönster emissionsskikt v = 1 

SBN 75, Fönster emissionsskikt v = 0,5 

SBN 75, Fönster emissionsskikt v = 0,3 

SBN 75, Fönster emissionsskikt v = 0,2 

SBN 75, Fönster emissionsskikt v = 0,15 

SBN 75, Fönster emissionsskikt v = 0,1 
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3.4 VIP Energy 

För att ge en uppfattning på hur mycket energibesparing som energieffektiviserande 

åtgärder kan ge har VIP-energy använts. Då inget specifikt objekt undersöktes gjordes 

VIP-modellen med en typbyggnad av ett flerbostadshus som grund. Typbyggnadens 

egenskaper samt yttre faktorer vara då förinställda i modellen. För att efterlikna de 

byggnader som renoverats i projektet Rekorderlig renovering har kraven från BABS 60 

använts. I VIP-modellen ändrades byggkomponenternas U-värden så att de var 

desamma som kraven i BABS 60. Även luftläckage och köldbryggor ökades för att 

efterliknabyggnaderna från Rekorderlig renovering. När modellen var färdigställd 

undersöktes de olika energieffektiviserande åtgärdernas separata påverkan på modellens 

specifika energianvändning. Bland annat gjordes två enskilda simuleringar där det 

ursprungliga bergvärmesystemet utan värmeåtervinning byttes först mot ett FTX-system 

och sedan en frånluftsvärmepump. Därefter undersöktes hur tilläggsisolering, både på 

vind och på fasad, påverkade den specifika energianvändningen. Detta gjordes genom 

att öka isoleringsskikten och minska luftläckaget för de fiktiva byggnadskomponeterna. 

Den sista åtgärden som undersöktes var förbättring av fönster, vilket gjordes genom att 

förbättra fönstrens U-värde och luftläckage.  

 

3.5 Korrelation 

Uppsalahem tillhandahöll data i områden där frågor kring upplevelse och trivsel 

ställdes. Även presenterades ett NKI för varje område. Med syfte att se tendenser kring 

vilka parametrar som kan ha en större tendens att påverka totala NKI och ifall det 

möjligen stämmer överens med ovanstående teorier och tendenser, beräknades 

korrelationskoeffecienten för ett antal av frågorna. I utförandet bör det således beaktas 

att resultatet inte har målsättningen att ge fasta slutsatser utan snarare svar där 

potentiella tendenser kan utläsas. 

 

Korrelationskoefficienten för olika frågors svar beräknades i förhållande till totala NKI. 

De variabler vilka användes anges i tabell 3.5. 

 

Tabell 3.5 komfortfaktorer till korrelationskoefficienter  

Ljud 

Trygghet trapphus 

Temp. vintertid 
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Temp. sommartid 

Vent./Luftkvalité 

Ljus 

Förvaring 

 

Arbetet har ett egentligt intresse endast för de parametrar vilka kan tänkas inverka på 

komfort men med syftet att se huruvida komforten har en större inverkan på NKI, vilket 

tidigare teori pekar mot, bör detta också kunna visas i form av en högre korrelation.  
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4. RESULTAT  

4.1 Operativ temperatur 

Tabell 4.1 och 4.2 visar svaren vilka beräknades för standarden BABS 60 respektive 

SBN 75. I dessa båda tabeller syns varje parameters värde vid successiv förbättring av 

fasadisolering och fönster. I tabellens översta rad visas hur beräkningar först avsåg 

BABS 60 eller SBN 75 med dess standardvärden för att sedan gå vidare och endast 

ändra till vad som står i översta raden. I tabellens första kolumn visas varje 

byggnadsdels parametrar i ordning. Först har exempelvis yttemperatur för yttervägg, 

som i tabellen förkortas YV, tagits fram, vidare för fönster och så vidare. I tabellens två 

nedersta rader finns slutresultaten för medelstrålningstemperatur och operativ 

temperatur.  

 

 Tabell 4.1 Operativ temperatur med BABS 60 

BABS 60 Standard YV,  

U = 0,8 

YV, 

U = 0,6 

YV, 

U = 0,4 

YV, 

U = 0,2 

Fönster 

emissio-

nsskikt 

Fönster 3-

glas med 

emissions-

skikt 

U-värde YV 

(W/m2K) 
1 0,8 0,6 0,4 0,2 1 1 

U-värde inkl 

köld 

(W/m2K) 

1,2 0,96 0,72 0,48 0,24 1,2 1,2 

Rtot YV 

(m2K/W) 
1,0 1,21 1,56 2,25 4,34 1,0 1,0 

Ty YV (°C) 15,08 15,92 16,83 17,81 18,86 15,08 15,08 

Rtot Fönster 

(m2K/W) 
0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,57 0,74 

Ty Fönster 

(°C) 
5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 11,33 13,32 

Ty 

Balkongdörr 

(°C) 

5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 

U-värde Golv 

(W/m2K) 
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 



30 

 

U-värde inkl. 

köld 

(W/m2K) 

0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Rtot Golv 

(m2K/W) 
1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

Ty Golv (°C) 16,06 16,06 16,06 16,06 16,06 16,06 16,06 

Ty Innertak 

(°C) 
20 20 20 20 20 20 20 

Ty Innervägg 

(°C) 
20 20 20 20 20 20 20 

MRT (°C) 16,59 16,77 16,96 17,17 17,39 17,0 17,14 

To (°C) 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,5 18,6 

 

 

Tabell 4.2 Operativ temperatur med SBN 75 

SBN 75 Standard YV,  

U = 0,2 

YV, 

U = 0,15 

Fönster 

emissionsskikt 

Fönster 3-glas 

med emission 

U-värde YV 

(W/m2K) 
0,3 0,2 0,15 0,3 0,3 

U-värde inkl 

köld (W/m2K) 
0,36 0,24 0,18 0,36 0,36 

Rtot YV 

(m2K/W) 
2,95 4,34 5,73 2,95 2,95 

Ty YV (°C) 18,32 18,86 19,14 18,32 18,32 

Rtot Fönster 

(m2K/W) 
0,34 0,34 0,34 0,57 0,74 

Ty Fönster (°C) 5,47 5,47 5,47 11,33 13,32 

Ty 

Balkongdörr 

(°C) 

5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 

U-värde Golv 

(W/m2K) 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

U-värde inkl 

köld (W/m2K) 
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Rtot Golv 

(m2K/W) 
2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 
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Ty Golv (°C) 17,84 17,84 17,84 17,84 17,84 

Ty Innertak 

(°C) 
20 20 20 20 20 

Ty Innervägg 

(°C) 
20 20 20 20 20 

MRT (°C) 17,71 17,82 17,88 18,24 18,38 

To (°C) 18,9 18,9 18,9 19,1 19,2 

 

4.2 Drag och PPD 

I detta avsnitt visas resultaten i tabellform för de beräkningar vilka utfördes. 

Inledningsvis presenteras tabell 4.3 och 4.4 som visar PPD för lufthastigheten 0,15 m/s. 

I dessa tabeller beräknades PPD för exakt samma beräkningar som utfördes vid operativ 

temperatur. Tabellernas vänstra kolumn anger de tidigare åtgärderna och tabellens högra 

kolumn visar PPD för lufthastigheten 0,15 m/s.      

 

Tabell 4.3 PPD vid olika energieffektiviserande åtgärder (BABS som standard) 

Åtgärder 

PPD, lufthastighet v = 0,15 

m/s 

BABS 60 standard 18,1 

BABS 60 med YV U=0,8 17,6 

BABS 60 med YV U=0,6 17 

BABS 60 med YV U=0,4 16,4 

BABS 60 med YV U=0,2 15,7 

BABS 60 med fönster emissionsskikt 16,9 

BABS 60 med fönster 3glas med emissionsskikt 16,5 
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Tabell 4.4 PPD vid olika energieffektiviserande åtgärder (SBN 75 som standard) 

Åtgärder PPD, lufthastighet v = 0,15 m/s 

SBN 75 standard 14,9 

SBN 75 med YV U=0,2 14,6 

SBN 75 med YV U=0,15 14,4 

SBN 75 med Fönster emissionsskikt 13,5 

SBN 75 med Fönster 3-glas med 

emissionsskikt 13,1 

 

I tabell 4.5 och 4.6 visas beräkningar av PPD för standarderna BABS 60 och SBN 75. 

Denna gång med en varierande lufthastighet, från 1 ner till 0,1, som också kan utläsas i 

vänster kolumn. I dessa tabeller visas att beräkningar utförts endast för standardvärden 

för BABS 60 och SBN 75, samt för fönster med emissionsskikt. 

  

Tabell 4.5 PPD för standarden BABS 60 

BABS 60 Förändring lufthastighet v (m/s) PPD 

BABS 60 standard, v = 1 39,3 

BABS 60 standard, v = 0,5 30,3 

BABS 60 standard, v = 0,3 24,5 

BABS 60 standard v = 0,2 20,6 

BABS 60 standard v = 0,15 18,1 

BABS 60 standard, v = 0,1 15,3 

BABS 60, Fönster emissionsskikt, v = 1 38 

BABS 60, Fönster emissionsskikt v = 0,5 28,9 

BABS 60, Fönster emissionsskikt v = 0,3 23,1 

BABS 60, Fönster emissionsskikt v = 0,2 19,2 

BABS 60, Fönster emissionsskikt v = 0,15 16,9 

BABS 60, Fönster emissionsskikt v = 0,1 14,1 
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Tabell 4.6 PPD för standarden SBN 75 

SBN 75 Förändring lufthastighet v (m/s) PPD 

SBN 75 standard v = 1 35,8 

SBN 75 standard v = 0,5 26,6 

SBN 75 standard v = 0,3 20,9 

SBN 75 standard v = 0,2 17,2 

SBN 75 standard v = 0,15 14,9 

SBN 75 standard v = 0,1 12,3 

SBN 75, Fönster emissionsskikt v = 1 34,2 

SBN 75, Fönster emissionsskikt v = 0,5 25 

SBN 75, Fönster emissionsskikt v = 0,3 19,3 

SBN 75, Fönster emissionsskikt v = 0,2 15,6 

SBN 75, Fönster emissionsskikt v = 0,15 13,5 

SBN 75, Fönster emissionsskikt v = 0,1 11 
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4.3 Kundnöjdhet 

Tabell 4.7 visar korrelationskoefficienten för ett antal parametrar i relation med totala 

NKI. Parametrarna anges i vänster kolumn och koefficienten i höger.    

 

Tabell 4.7 Korrelation med NKI 

komfortfaktor koefficient 

Ljud 0,35 

Trygghet trapphus 0,15 

Temp. vintertid 0,24 

Temp. sommartid 0,25 

Vent/Luftkvalité 0,58 

Ljus 0,19 

Förvaring 0,16 

 

4.2 VIP-energy 

Resultatet av de beräkningar som utfördes i programmet VIP Energy presenteras i tabell 

4.8. I tabellens vänstra kolumn visas varje åtgärd med grundfallet överst. Tabellens 

högra kolumn visar den specifika energianvändningen vid en viss åtgärd med 

grundfallet som utgångspunkt. Byte till FTX eller frånluftsvärmepump var de åtgärder 

som gav den största minskningen av den specifika energianvändningen.  

 

Tabell 4.8 Den specifika energianvändningen efter energieffektiviserande åtgärder i 

VIP-energy   

Åtgärd Specifik energianvändning (kWh/m2år) 

Grundfall 197 

FTX 159 

Frånluftsvärmepump 156 

Tilläggsisolering fasad 100 mm 168 

Tilläggsisolering vind 400 mm 192 

Fönster U-värde = 1.2 W/m2K 175 
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5. DISKUSSION 

5.1 Kundnöjdhet 

Teorin, med avseende på kundnöjdhet, visar på tydliga slutsatser. Först att komfort har 

en stor inverkan på hyresgästens upplevelse av sin bostad. Vidare att det finns skillnader 

vad gäller faktorerna som påverkar komforten. Temperatur och drag ter sig ofta 

problematiskt för hyresgästen.   

 

Rekommendationerna från hyresgästerna, från där kundnöjdheten mättes i fyra områden 

under tabell 2.2, ger vag information då det framförallt är ett mycket litet antal personer 

som svarade totalt sett samt att det ej kan utläsas vilka av områdena varje 

rekommendation kommer ifrån. Det framgår också endast vad hyresgästen direkt 

upplever, inte vad som är det faktiska felet. Vad som emellertid kan utläsas av svaren är 

att majoriteten är drag-, temperatur- och ventilationsrelaterat. Så trots lågt 

svarsdeltagande samt begränsad vetskap kring bakgrunder, visas att av de som 

skriftligen valde att anmärka, anmärktes i större grad på de områden som förväntats.  

 

De enkla beräkningar kring korrelation som utförts visar samtliga på positiva värden. 

Därav kan det utläsas att ett positivt samband råder mellan de olika variablerna och 

NKI. Således innebär ett högre värde på variablerna även ett högre värde på NKI. 

Resultatens relation till varandra visar på en lägre korrelationskoefficient för exempelvis 

ljus och förvaring jämfört med ljud och temperatur. Detta utfall stämmer väl överens 

med arbetets presenterade teorier och stärker det faktum att vissa variabler har en större 

påverkan på NKI. De högre värden som gavs för temperatur, ljud och ventilation visar 

att dessa har en tendens att möjligen kunnat påverka NKI mer än de andra faktorerna. 

Det bör nämnas att beräkningarna ej fastställer teorierna, eftersom två parametrar kan 

korrelera väl på grund av att andra kända eller okända faktorer också inverkat. Däremot 

kan slutsatsen, att en tendens som påvisar kända teorier föreligger, dras. Detta eftersom 

en starkare korrelation förelåg bland dessa.   

 

5.2 Temperaturupplevelse 

Ovanstående beräkningar av operativ temperatur resulterade i marginellt större värden 

än folkhälsomyndighetens rekommendationer. Beräkningarna utfördes emellertid under 

sämsta möjliga förhållanden, med den lågt satta utomhustemperatur vilken sällan 

inträffar. Detta gjordes för att se andelen missnöjda ur ett “värst tänkbara” scenario 

perspektiv. Ur ett verkligt perspektiv torde värdena således vara bättre. 
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En successiv förbättring av temperaturupplevelsen kan utläsas från tabellerna 4.1 och 

4.2 vilket visar att åtgärderna ger en faktisk förbättring. Resultatets rimlighet kan anses 

ha en viss osäkerhet, till följd av teoretiska och förenklade beräkningar. För ett resultat 

mer applicerbart på verkliga lägenheter skulle egna mätningar ha utförts. Egna uppmätta 

värden hade då kunnat jämföras med teoretiskt beräknat resultat och medfört ett 

noggrannare slutresultat. Emellertid bör förändringar utläsas, från vilka möjliga 

slutsatser kan dras med avseende på åtgärders effektivitet. Som nämns i teoridelen 

inverkar flertalet andra faktorer på den temperatur som upplevs. Figur 2.1 visar att 

stegvisa förändringar i operativ temperatur kan utläsas även vid relation till klädsel och 

aktivitetsnivå. Så även om alla inverkande parametrar, vilka inte tas hänsyn till vid 

beräkning, hålls konstanta i syfte att utläsa förändringar, så finns en potentiell risk att 

resultaten kan bli varierande då de konstanta parametrarna kunnat bidra till en icke-

linjär förändring. Värt att notera är även de små förändringar vilket ju klart försvårar 

möjlighet till säkrare slutsatser. Det vill säga förändringar i operativ temperatur var 

väldigt små.  

 

Operativ temperatur tycks öka stegvis med ökad fasadisolering och även med 

förbättrade fönster, vilket kan tyckas rimligt. Fönster tycks då ha tendensen till en 

snabbare ökande förbättring jämfört med fasadisolering. 

 

Observerbart är även den förändring som sker av yttemperatur, vilken kan noteras större 

för förbättringar av fönster jämfört med förbättring av yttervägg. Detta ger således 

teoretiskt en mer positiv effekt i form av minskat kallras.  

 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att fönster har en större inverkan på upplevd 

temperatur. I de utförda beräkningarna erhölls en större förändring i operativ temperatur 

vid beräkning av nya värden på fönster gentemot isolering av fasad och även den totala 

förändringen av yttemperatur blir större. Det kan således ses som rimligt att förbättring 

av fönster är ett bättre val i syfte att ge hyresgästen en godare temperaturupplevelse än 

förbättrad fasadisolering. 
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5.3 Luftkvalité 

5.3.1 Lufthastighet och PPD 

De beräkningar som utfördes gav en hög spridning på PPD beroende av lufthastighetens 

variation. Det visas att folkhälsomyndighetens intervall kan ge en kraftig skillnad på 

slutresultatet. Således känns det rimligt att dra slutsatsen att lufthastigheten har en stor 

inverkan på andelen missnöjda.  

 

Vidare är det av stor vikt att beakta vissa fakta vid tolkning av resultatet. Först bör en 

jämförelse, mellan en beräkning med standardvärden och en beräkning med förbättrade 

fönster, ej göras. Kalkylerna har gjorts på en viss lufthastighet för en viss 

medelstrålning och säger därmed inget om fönstrets förbättrade påverkan på 

lufthastighet. Vad som kan utläsas är att samtliga åtgärder, vilka ger en effekt på 

medelstrålningstemperaturen, kommer även att generera en förbättring av PPD. Det är 

av betydelse att kunna konstatera en förbättring av PPD, och inte endast operativ 

temperatur, ty det påvisar att en viss andel människor faktiskt kommer att uppleva en 

förbättrad komfort.  

 

Uträkningarna blir bristfälliga och saknar relation då en viss lufthastighet eller förbättrat 

värde på lufthastighet ej kan kopplas till en viss successiv förbättring av åtgärd. Även i 

de första beräkningarna av lufthastighet för varje operativ temperatur, saknas det faktum 

att lufthastigheten möjligen förbättras stegvis. För att förtydliga borde exempelvis ett 

förbättrat fönster möjligen leda till en förbättrad lufthastighet. Skillnaderna i svaren 

mellan åtgärderna borde därav bli större ur ett mer verkligt perspektiv.                  

 

5.3.2 Ventilation 

Som projekten under Rekorderlig renovering påvisar är FTX-systemet svårt att få 

lönsamt ur ett ekonomiskt perspektiv. För att kunna motivera ett byte till ett FTX-

system måste andra faktorer tas i beaktande. En del är att ett FTX-system bör ge ett 

bättre inneklimat än både självdrag- och frånluftssystem om det projekteras, monteras 

och injusteras på rätt sätt. Med ett korrekt installerat FTX-system slipper man till 

exempel den risk för drag som kan uppstå med självdrags- och frånluftssystemet. Drag 

och kyla är någonting som hyresgäster är benägna att vara missnöjda med, vilket kan 

styrkas från både Hyresgästföreningen och enkätundersökningar gjorda av Uppsalahem. 

Korellationsundersökningen som gjordes visar även ett större samband mellan NKI och 

ventilation än mellan NKI och de andra komfortaspekterna. Som tidigare diskuterats 
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kan detta samband tyda på att ventilationen har en påtaglig betydelse på NKI. 

Tendenserna som går att utläsa av enkätundersökningarna och beräkningar av 

korrelation är ett starkt incitament till att överväga FTX-system vid renovering.  

 

5.4 Ljus 

Rent ekonomiskt borde LED-belysning vara av större intresse för både hyresgäster och 

fastighetsägare. Det kan ses som en relativt enkel åtgärd vilken ger energibesparingar 

samt bidrar till en förbättrad miljö, i form av ökad trygghet och ljusupplevelse, för de 

boende.   

 

Noterbart är att enkätundersökningen, från studien av Sustainable Innovation, 

besvarades av 21 personer, vilket ger en osäkerhet värd att beakta vid tänkbara 

slutsatser. Det nämns även hur exempelvis vegetation, väderförhållanden och andra 

faktorer är av betydelse för det resulterande utfallet. Variationen i svaren är dock små 

mellan de olika scenarierna med närvarostyrning till skillnad mot belysning utan 

närvarostyrning där svaren är avsevärt mer negativa. Således kan det anses rimligt att 

dra slutsatsen att belysning med närvarostyrning ger en förbättrad komfort jämfört med 

belysning utan. Vidare kan ovan nämnda energibesparing möjligen bli ännu bättre i ett 

bostadsområde, eftersom det sannolikt är mindre trafikerat än en central väg avsedd för 

passage. Samma sak kan sägas om den andra studien som presenterades, där det låga 

svarsdeltagandet återigen ger en viss osäkerhet. Emellertid kan det sägas att bland de 

svarande uppgavs ingen negativ kritik. Det finns sålunda stor anledning till slutsatser 

om en säker positiv inverkan på både hyresgäster och fastighetsägare av att utföra 

belysningsåtgärder.   

 

Viktigt torde även vara dagsljus vilket i detta arbete ej haft någon noggrannare 

behandling. Det bör nämnas att vid energieffektiva åtgärder kan särskilt fönster få en 

märkbar inverkan på dagsljus, i form av minskat ljusinsläpp, och därmed påverka 

upplevelsen av inomhusklimatet. 

5.5 Ljud 

Gällande ljud finns stor förbättringspotential baserat på naturvårdsverkets 

undersökningar. Inga egna djupgående sökningar eller studier har utförts i ämnet. Det är 

dock väl känt att fönster är en svag länk vad gäller ljud utifrån. Det motiveras alltså att 

förbättringar av fönster, som 2-glas till 3-glas alternativt fönsterbyte, torde ge 

hyresgästen bättre komfort med avseende på ljud jämfört med andra 

energieffektiviserande åtgärder. Möjligen kan ett förbättrat fönster upplevas negativt av 

hyresgästen eftersom dess reduktion av ljud utifrån kan leda till att ljud inifrån istället 

uppfattas högre.  
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Med avseende på ventilation kan FTX medföra störningar för hyresgäst i form av 

“visslande” ljud i tilluftskanalerna. Frånluftsfläkten kan avge ljud, vilket även kan 

uppkomma vid endast ett frånluftssystem. Därav kan självdrag ses som den 

ventilationsform vilken med säkerhet stör minst antal hyresgäster. 

     

5.6 Individuell mätning och debitering 

IMD kan ses som en mindre del i arbetet ty åtgärden inte har en direkt inverkan på 

komfort. Vad som möjligen kan ske är att stoltheten ökar hos de boende som ett resultat 

av att själv få bestämma mer. Känslan av att kunna påverka skapar en nöjdhet samtidigt 

som energianvändningen möjligen minskas.  

  

5.7 Energianvändning 

Teoretiskt visar byte till LED-belysning på en stor energibesparingspotential.  

Totalt ger installation av FTX-system och frånluftsvärmepump en betydande likvärdig 

sänkning av specifik energianvändning, vilket visades tydligt i de beräkningar som 

utfördes i VIP. I verkligheten uppkommer emellertid skiljaktigheter i form av att FTX-

systemets aggregat behöver ungefär dubbelt så mycket el jämfört med 

frånluftssystemets fläktar, men bör dock nämnas att värmepumpen drivs av el. Fönster 

hade också en betydande förbättrande inverkan på energianvändningen. Rimligheten bör 

vara väldigt hög på utförda beräkningar i VIP, eftersom ett typhus användes som grund, 

vilket minimerar risken för egna felinställningar. Vad som inte gav en lika markant 

sänkning var tilläggsisolering. Denna åtgärd visade på en mindre sänkning av 

energianvändningen.  

 

Förutom den direkta energibesparingen som energieffektiviserande åtgärder resulterar i 

minskar även fastighetsägarens känslighet för ett ökat energipris. 

Energiprisutvecklingen togs med i lönsamhetskalkylerna som gjordes i samband med 

Rekorderlig renovering men energipriset är en variabel som inte helt enkelt går att 

förutspå. Om energipriset skulle öka markant har det inte lika stor inverkan på en 

byggnad med låg energianvändning som det har på en byggnad med hög 

energianvändning.  
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6. SLUTSATS 

Arbetets stora bredd och icke djupdykande undersökning resulterar i svårigheter till 

exakta slutsatser. Följande avsnitt grundar sig mer på de tendenser vilka kunnat utläsas 

och diskuterats under föregående huvudrubrik.  

 

Inledningsvis kan slutsatsen att ventilation och fönster har en stor inverkan på 

kundnöjdhet dras. Detta gavs dels av de enkla beräkningarna samt av teorin kring 

komfort. Bevisligen föreligger ett antal komfortfaktorer, vilka upplevs i en högre 

utsträckning än andra. I syfte att tillfredsställa hyresgäster finns således en stor nytta att 

vidta åtgärder som förbättrar dessa komfortfaktorer. Dessa torde, vid 

energieffektiviserande åtgärder, vara förbättringar av ventilation och fönster.  

 

Vidare följer att frånluftsvärmepump och FTX-system genererar störst totala sänkning 

av specifik energianvändning. Med hänsyn till Uppsalahems miljömål samt BBR-

kraven bör ett större intresse återfinnas för dessa åtgärder ur en fastighetsägares 

perspektiv. Med de komfortfördelar som FTX kan medföra, bör möjligen detta vara mer 

optimalt för hyresgäster och fastighetsägare tillsammans.  

  

Det kan fastställas att andra åtgärder, exempelvis LED-belysning visat på goda positiva 

egenskaper, men är av mindre prioritering ur den aspekten att drag från fönster innebär 

fortfarande stor missnöjdhet trots att belysning är bra.  

 

6.1 Vidare förslag till exjobb 

Utfört examensarbete kan leda till ett flertal andra arbeten. Exempelvis har varje åtgärd 

behandlats övergripande vilket möjliggör fördjupning inom varje energieffektiviserande 

åtgärd och dess påverkan på hyresgästers inomhusklimat och komfort.  

 

Vidare skulle följande arbeten kunna utföras fast med andra intressen och aspekter 

inblandade. Exempelvis miljö, alltså vilka åtgärder är av största intresse med avseende 

på miljöpåverkan. Även ekonomisk påverkan kan undersökas, där ekonomiska kalkyler 

kan göras för att bestämma bästa investering ur lönsamhetssynpunkt.   

Med fler parametrar och större noggrannhet i form av beräknade värden på allt, skulle 

kanske ett diagram eller en Excelmall för varje åtgärd kunna utformas, vilket skulle 

kunna ge fastighetsägare en bra grund vid energiåtgärder.   
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BILAGA 

Rekorderlig renovering 

Nedan följer sammanfattningar av de projekt som har gjorts med metoden Rekorderlig 

renovering.  

Karlstads bostäder Orrholmen  

● 1966, 56 lgh, 109 kWh/m2 år 

● YV - Betong, mineralull, betong 

● Fönster - Kopplade 2-glas av trä 

● Luftflöde före åtgärd: 1593 l/s, efter: 1298 l/s 

Åtgärder: 

● Tilläggsisolering vind 

● Utvändig tilläggsisolering av YV 

● Ny och mer isolering i balkongväggar 

● Tätning vid fönster, fasadelement och sprickor i fasad 

● Fönsterbyte U-1,2 

 

Resultat: Med Karlstads Bostäders egna kalkylförutsättningar blir åtgärdspaketet 

lönsamt. Då är kalkylräntan satt till 2 procent och den årliga energiprisökningen till 4 

procent.  

 

Svenska bostäder 

● 1964, 70 lgh, 126 kWh/m2 år 

● YV: Betong med lättbetong som värmeisolering 

● Fönster: Kopplade 2-glas av trä        

● Luftläckning l/sm2 50 Pa -  lgh 0679: 0,36, lgh 0683: 0,31, lgh 0016: 0,36, lgh 

0733: 0,52 

Åtgärder: 

● Tilläggsisolering vind 

● Tilläggsisolering YV 

● Tilläggsisolering socklar 

● Fönsterbyte med U-värde 1,0 

● YD på markplan utbytta 

● Fönsterpartier vid balkong och balkongdörrar utbytta 

● FTX-system 

● Installation av spiskåpor 

● Byte av undercentral samt radiator- och termostatventiler    

 

Resultat: Åtgärdspaketet var inte lönsamt att göra. Tilläggsisoleringen på vinden var den 
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enda åtgärden som gav positivt nuvärde.   

 

Uppsalahem 

● 1952, 14 lgh, 144 kWh/m2 

● YV: Slammat 1-stegs tegel med 70 mm träullsplatta.  

● Fönster: Kopplade 2-glas.       

● Fjärrvärme - radiatorer 

● frånluftsventilation 

 

Åtgärder: 

● Tilläggsisolering vind 

● Tilläggsisolering vid fönstersmygar 

● Fönsterrenovering, U=1,25 

● Byte av ytterdörrar och balkongdörrar 

● Led-armaturer i källare och trapphus 

● FTX-system 

● IMD av kall- och varmvatten 

 

Resultat: åtgärderna gav en sammanlagd energibesparing på 40 kWh/m2, vilket 

motsvarar 35 procent av den tidigare energianvändningen. Åtgärdspaketet blev inte 

lönsamt då de beräknade besparingarna inte uppnåddes. Den stora anledningen tros vara 

att FTX-systemets nuvärde blev väldigt negativt. För att åtgärdspaketet skulle bli 

lönsamt krävdes en energiprisutveckling på 5 procent samt en kalkylränta på 4 procent.  

 

Eksta Bostad 

● 1978, 73 lgh, 120 kWh/m2, år 

● YV: 120 mm fasadtegel, 33 mm luftspalt, 120 mm träreglar med mineralull, 

ångspärr samt 13 mm gipsskiva.  

● Fönster: kopplade 2+1-glas.       

● Fjärrvärme - radiatorer 

● Mekanisk frånluftsventilation med vädringsfönster.  

 

Åtgärder: 

● Invändig tilläggsisolering 

● Tilläggsisolering på vinden 

● Byte av fönster U <0,9 

● FTX-system 

● IMD av kall- och varmvatten 

● Byte av allmän belysning till LED 
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Resultat: Renoveringen har inte blivit av då det utreds om området ska förtätas.  

 

Sigtunahem  

● 1972, 26 lgh, 184 kWh/m2, år och 172 kWh/m2 

● YV: fasadtegel, luftspalt, 3 mm träfiberskiva, 95 mm mineralull mellan träreglar, 

ångspärr samt 13 mm gipsskiva.  

● Fönster: kopplade 2-glas     

● Fjärrvärme - radiatorer 

● Mekanisk frånluftsventilation med vädringsfönster.  

 

Åtgärder: 

● Invändig tilläggsisolering 

● Tilläggsisolering på vinden 

● Fönsterrenovering U=1,2 

● Invändig isolering av golv 

● FTX-system i ena byggnaden och F i den andra.  

● IMD av kall- och varmvatten 

 

Resultat: Den beräknade besparingen av åtgärdspaketet visar på att det är lönsamt. När 

åtgärderna analyserades separat var det bara golvisoleringen och FTX-systemet som 

visade negativt nuvärde. Från de boende inkom många klagomål om drag i huset med 

frånluftssystem och en del klagomål om kondens på fönster i huset med FTX-system.  

 

Eskilstuna Kommunfastigheter 

● 1969, 87 lgh 175 kWh/m2  

● YV: puts, 250 mm lättbetong, invändig puts 

● Fönster: kopplade 2-glas     

● Fjärrvärme - radiatorer 

● FTX-system med verkningsgrad 15–45 procent 

 

Åtgärder: 

● utvändig tilläggsisolering 

● Tilläggsisolering på vinden 

● Fönsterrenovering U=1,3 

● Byte av FTX-system till ett med ca 90 procent verkningsgrad. 

● IMD av kall- och varmvatten 

● Installation av solfångare 

 

Resultat: Kommunfastigheters egna kalkylförutsättningar gav ett mer positivt resultat än 

när beräkningarna gjordes med BeBo:s kalkylförutsättningar. Åtgärdspaketet totala 



44 

 

lönsamhet var dock ändå negativ. Utvändig tilläggsisolering och IMD-installation är de 

enda åtgärderna som gav ett positivt nuvärde. De energibesparande åtgärderna gav en 

energibesparing på 42 procent utan korrigering för den ökade varmvattenanvändningen i 

och med fler boende per lägenhet. Vid korrigering så uppnåddes nästan den beräknade 

energibesparingen.  

 

Stockholmshem 

● 1950, 78 lgh, 154 kWh/m2 

● YV: puts, 250 mm lättbetong, invändig puts 

● Fönster: kopplade 2-glas     

● Fjärrvärme - radiatorer 

● F-system, ventilationsspalter i fönsterkarmar  

 

Åtgärder: 

● Tilläggsisolering på vinden 

● Fönsterrenovering U=1,3 

● F-systemet renoverades, frånluftsvärmepump installerades 

 

Johannesbäcksgatan 48, Gröna gatan 2 

 

Hyra: 1 mycket missnöjd och 6 ganska missnöjda 

Kallt under vintern: 2–4 tyckte för kallt i något rum, resterande lagom 

Temp. inne varierar beroende av tempförändringar utomhus: 3 ofta, 2 ibland, 6 nej 

Kalla golv: 4 ja, 5 nej och 2 vet ej 

Drag: 1–2 ja i olika rum, 9–11 nej 

Drag vid fönster: 0–1 ja i olika rum, 10–11 nej 

Värmekomforten under vintern: 3 ganska dålig, resterande bra 

Eget matos i lgh: 5 ja ibland 

 

Ett väldigt lågt svarsdeltagande men av de 11 är det väldigt få som överhuvudtaget 

upplever större problem. Största skillnaden föreligger i “kallt under vintern” samt kalla 

golv. Hyresgästerna tycks inte besväras av störande ljud eller buller. Ej heller drag som 

vanligen upplevs mer frekvent tycks vara av problem.  

Följande tyder på en bra kundnöjdhet, men svårigheter att analysera föreligger i det 

faktum att ingen undersökning innan genomförda åtgärder utförts. 

 

Resultat: Med Stockholmshems egna kalkylförutsättningar blir det totala nuvärdet bättre 

än med Bebo:s kalkylförutsättningar men det var fortfarande inte lönsamt att göra 

åtgärdspaketet. Frånluftsvärmepumpen var den enda åtgärden som enskilt gav ett 

positivt nuvärde och var lönsamt.  
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