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ABSTRACT 

The Energy Performance Certification in Sweden was developed as a 

tool to achieve the Government's target to reduce Sweden's energy 

consumption by 20 percent by 2020. The Energy Performance 

Certificate has previously received some criticism for not fulfilling its 

purpose. 

 Questions that formed the basis for this report is how the energy 

performance certification provides support to buyers of single-family 

houses and if the energy performance improved in terms of reliability. 

The report begins with a background description that describes how the 

energy declaration works and some of the findings of previous 

evaluations and surveys. A survey to investigate the broker's position to 

energy performance have been conducted as well as interviews with 

buyers and sellers of houses. An investigation whether the energy 

performance can vary between different calculation programs, 

depending on various assumptions made by the energy declarant, has 

been made. 

Brokers and sellers have proved negative attitudes towards energy 

performance, particularly brokers. Buyers are, for obvious reasons, 

those who are most positive to the declaration. Energy performance has 

proved to be a rather uncertain value that varies with assumptions so 

that comparability is questionable. Development of energy efficiency 

policy options have proven to be even more uncertain, in that there are 

many assumptions made. 

 In order to get the energy certificate to work better and to support 

buyers, brokers have to change their attitude and position against the 

Energy Performance Certification and this must be made more 

comparable. The number of assumptions in an energy declaration 

should also be reduced by giving more clear instructions to the energy 

experts who perform the certifications.  

To read more about Energy Performance Certifications in Sweden, 

please visit the webpage “www.boverket.se/energideklaration, 2013”  
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SAMMANFATTNING 

Energideklarationen togs fram som ett verktyg för att uppnå 

regeringens mål om att minska Sveriges energiförbrukning med 20 

procent till år 2020. Energideklarationen har tidigare fått en viss kritik 

för att den inte uppfyller sitt syfte. Frågor som legat till grund för detta 

examensarbete är hur energideklarationen fungerar som stöd till köpare 

av villor och småhus samt om den kan förbättras med avseende på 

tillförlitlighet.  

Rapporten inleds med en bakgrundsbeskrivning som tar upp hur 

energideklarationen fungerar och något av vad som framkommit vid 

tidigare utvärderingar och undersökningar. En enkätundersökning för 

att undersöka mäklares inställning till energideklarationen har 

genomförts liksom intervjuer med köpare och säljare av villor. En 

undersökning av huruvida energiprestandan varierar mellan olika 

beräkningsprogram beroende på olika antaganden som görs vid en 

energideklarering har genomförts.  

Mäklare och säljare har visat sig negativt inställda till 

energideklarationen, i synnerhet mäklare. Köpare är av förklarliga skäl 

de som är mest positivt inställda till deklarationen. Energiprestandan 

har visat sig vara ett ganska osäkert värde som varierar med antaganden 

vilket gör att jämförbarheten kan ifrågasättas. Framtagande av 

energieffektiviserande åtgärdsförslag har visat sig vara ännu osäkrare i 

och med att det är många antaganden som görs. För att 

energideklarationen ska fungera bättre som stöd för köpare, måste 

inställningen bland mäklare förändras och energideklarationen måste 

göras mer jämförbar. Antalet antaganden som nu behöver göras vid en 

energideklaration bör minskas genom enhetligare verktyg samt 

tydligare anvisningar till de energiexperter som genomför 

deklarationerna.  

På Boverkets hemsida (www.boverket.se/energideklaration, 2013) kan 

man läsa mer om hur en energidelaration är uppbyggd samt om vad den 

innehåller.  
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FÖRORD 

Detta är det avslutande arbetet vid Uppsala Universitet och Högskole-

ingenjörsprogrammet i Byggteknik. Idén till arbetet kom av mitt 

intresse för energieffektivisering. Under arbetets gång har jag fått stöd 

på vägen av min handledare Anders Runström på OCAB i Falun. Jag har 

också fått hjälp av min ämnesgranskare Annica Nilsson vid Uppsala 

Universitet. Ett stort tack till er och till alla som ställt upp på att besvara 

mina frågor. 

Uppsala i juni 2013 

Henrik Klar 
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FÖRKLARING AV BEGREPP 

Atemp: Invändig area för respektive våningsplan uppvärmt till mer än 

10 grader.  

Brukarberoende parametrar: Hushållselen och vattenanvändning 

varierar så klart med hur mycket de används. 

COP(Coefficient Of Performance): Värmefaktor. Denna anger hur 

mycket värmeenergi som genereras per tillförd elenergi i till exempel en 

värmepump. Värmefaktorn är ett värde på effektivitet för värme-

pumpar. 

Energiprestanda: Mäts i kilowattimmar per kvadratmeter och år. 

Energiprestandan är den mängd energi i en byggnad som går åt till 

uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. 

Hushållsel: Ingår ej i energiprestandan och är den energi som går åt i 

hushållet som inte har med byggnadens uppvärmning och ventilation 

att göra. 

Normalårskorrigering: Varje år har olika kalla vintrar och olika 

varma somrar, normalårskorrigering gör alla år jämförbara genom att 

använda graddagsmetoden eller energiindexmetoden. 

OVK: Obligatorisk ventilationskontroll. Ventilationskontrollen skall 

genomföras vid/efter nybyggnad av en och tvåbostadshus med FX, FT, 

FTX-ventilation. Flerbostadshus, skolor, vårdlokaler och liknande har 

krav på återkommande kontroller. 

VVX: Värmeväxlare. Växlaren har till uppgift att återvinna värmen ur 

frånluften för att sedan tillföra den till tilluften. Detta kan göras med 

olika effektivitet beroende på typ samt hur ny värmeväxlaren är.
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1 INLEDNING  

Den 1 oktober 2006 trädde Lagen om energideklarationer av byggnader, 

2006:985, i kraft. Lagen bygger på ett EG-direktiv vars syfte är att 

minska energianvändningen i Sveriges byggnader Målet är att den 

totala energianvändningen ska minska med 20 procent till år 2020 och 

50 procent till år 2050. Energideklarationen togs fram som ett verktyg 

för att uppnå detta mål. Energideklarationen ska beskriva hur 

energieffektiv en byggnad är och på så vis göra människor medvetna. 

Deklarationen ska också komma med förslag på hur 

energiförbrukningen kan minskas. Den 10/9 2007 godkänndes den 

första energideklarationen(Boverket, 2012). Energideklarationen börjar 

nu få några år på nacken och de utredningar som finns är heller inte 

särskilt färska. Det är därför intressant att se om något har förändrats 

eller om uppfattningen är densamma. I följande avsnitt presenteras 

frågeställning, avgränsning, syfte och rapportens disposition. 

1.1 Frågeställning 

Kan energideklarationen förbättras med avseende på tillförlitlighet? 

 Vad krävs om tillförlitligheten ska förbättras? 

 Hur noggrann är energideklarationen? Kan och behöver den 

göras med ett tillförlitligare resultat? 

 

Hur fungerar energideklarationen som stöd till köpare av villor och 

småhus? 

 Vilken inställning har säljare till energideklarationen? 

 Hur utnyttjar köpare energideklarationen? 

 Vilken inställning och roll har mäklare? 

 Innehåller energideklarationen relevanta åtgärdsförslag som 

bidrar till att förbättringar görs? 



  

2 

1.2 Avgränsningar 

Detta examensarbete kommer endast att fokusera på villor och småhus, 

alltså ej skolor, flerbostadshus och andra anläggningar.  

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att få en inblick i hur inblandade 

parter upplever energideklarationen samt att ur inblandade parters 

synvinkel utreda hur energideklarationen fungerar vid försäljning av 

villor. Vad är nyttan med energideklarationen och uppfylls målen med 

denna?  

1.4 Mål 

Målet med arbetet är att få en övergripande förståelse för hur 

energideklarationen fungerar eller inte fungerar. Dessutom är målet att 

hitta lösningar till att förbättra systemet med energideklarationer vid 

försäljning av villor. 

1.5 Rapportens disposition 

Rapporten är uppdelad i tre huvuddelar och börjar med en inledande 

del som ger en introduktion till ämnet. Sedan följer en utredande del 

där jag med hjälp av två inriktningar ska försöka besvara mina 

frågeställningar. Dessa två delar består av en intervjudel och en del där 

jag utreder hur energideklarationen kan variera med olika antaganden 

och beräkningsprogram. Rapporten avslutas med en sammanfattande 

del och en slutsats. 
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2 BAKGRUND 

Nedan följer en bakgrundsbeskrivning av systemet med 

energideklarationer. Kapitlet innehåller information om lagen om 

energideklarationer och tillämpningsområden. Avsnittet innehåller 

också en presentation av tidigare utvärderingar och arbeten som 

handlar om energideklarationen. 

2.1 Energideklarationens innehåll och tillvägagångssätt 

Energideklarationen innehåller information om respektive hus och dess 

egenskaper så som till exempel byggnadstyp, Atemp och nybyggnadsår. 

Den innehåller också information om radonmätning och obligatorisk 

ventilationskontroll är genomförd. Byggnadens energianvändning/ 

energiprestanda redovisas självklart också. Om det framkommer några 

förslag på förbättringsåtgärder, så redovisas dessa med förväntad 

minskad energianvändning, kostnad per sparad kWh och minskat 

utsläpp av CO2 (Boverket, 2012). 

Energideklarationen börjar i regel med att ett hus ska säljas och huset 

behöver då energideklareras. Säljaren eller mäklaren kontaktar då 

ackrediterat företag som anlitas till att genomföra deklarationen. Huset 

besiktas av en energiexpert som för att genomföra energi-deklarationen 

behöver siffror på husets årsförbrukning av energi samt 

vattenförbrukning. Besiktningsmannen behöver också veta hur många 

personer som bor i hushållet samt om motorvärmare eller andra 

externa energiförbrukare finns. Besiktningsmannen behöver också, om 

inte tillförlitlig ritning kan tillhandahållas, mäta upp husets Atemp. 

Sedan bör en besiktning av huset göras för att se vilket ventilations- 

samt uppvärmningssystem som används. Energiexperten bör också 

undersöka om det finns några direkta brister som kan identifieras och 

kanske bli underlag till åtgärdsförslag. Sedan skrivs energideklarationen 

och rapporteras in till Boverket. (Runström, 2013).  

Mäklaren får i och med energideklarationen ett värde på husets 

energiprestanda, som sedan ska redovisas i husets annons till 

försäljning. Eventuella köpare har nu möjlighet att ta del av husets 
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energiprestanda samt om det finns några föreslagna åtgärder på 

förbättringar. Eventuellt så kan säljaren själv göra dessa föreslagna 

åtgärder innan försäljning för att höja värdet på huset. Annars finns 

också risken att köparen vill ”pruta” på huset för att han ser att det finns 

åtgärder som behöver genomföras. När energideklarationen är 

genomförd så är den giltig i tio år (Boverket, 2013). 

2.2 Problembeskrivning 

Det som gett upphov till mina frågeställningar är att mycket kritik har 

riktats mot energideklarationen där syftet och kvalitén har ifrågasatts. 

Beställare vill betala så lite som möjligt för en deklaration, eftersom de 

ofta ser det som en formalitet som bara ”måste” göras vid en försäljning. 

När priset på en energideklaration pressas och blir lågt, så kan inte de 

ackrediterade företagen som genomför energideklarationerna lägga så 

mycket arbete på att göra energideklarationen noggrann och exakt, 

detta innebär att åtgärdsförslagen ofta blir lidande. Energideklarationen 

har därmed hamnat i något av en ond cirkel. Att åtgärdsförslagen inte 

genomarbetas är förargligt, då de egentligen är de som är viktigast för 

att Boverket ska nå målet med energideklarationen. Att sänka Sveriges 

energiförbrukning. 

 Säljare eller mäklare som är beställare av energideklarationen skulle 

kunna antas ogärna vilja ha åtgärdsförslag, eftersom de visar en köpare 

saker som behöver åtgärdas på huset och alltså som innebär ytterligare 

kostnader efter köp. Energideklarationen kan då antas sänka värdet på 

huset. Detta innebär att säljaren kan tänkas vara som mest nöjd när 

dennes hus inte får några åtgärdsförslag. En energideklaration utan 

åtgärdsförslag spar också tid för det deklarerande företaget som då 

tjänar mer pengar. Eftersom energiexperten kan lägga så lite tid som 

möjligt på framtagandet av deklarationen.  

Tidigare undersökningar har visat att mäklaren har en stor roll i 

samband med hur energideklarationer uppfattas av säljare och köpare 

av villor. Som ett exempel så har energideklarationen tidigare avtalats 

bort (Kjellman och Söderquist, 2009).  
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Eftersom att brukarberoende parametrar som hushållsel dras av som ett 

antagande vid energideklareringen så blir jämförbarheten osäker. Alla 

har olika levnadsvanor och olika levnadsvanor ger upphov till olika 

energiförbrukning. Detta innebär att energideklarationen kan vara 

missvisande och ett hus kan få olika energiprestanda med olika brukare. 

Nyttan av energideklarationen som stöd till köpare kräver att energi-

deklarationen ger ett rättvist och jämförbart värde på energiprestanda.  

 

2.3 Lagens syfte och tillämpningsområde 

Lag (2006:985), energideklaration för byggnader har följande syfte och 

tillämpningsområde: 

1§ Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god 

inomhusmiljö i byggnader. 

2§ Lagen skall tillämpas på byggnader för vilka energi används i syfte 

att påverka byggnadernas inomhusklimat. 

(Boverkets Regelsamling för energideklaration med kommentarer, 

2010) 

”En energideklaration bör innehålla förslag på åtgärder för att minska 

en byggnads energianvändning. Det önskas att ägaren genomför dessa 

åtgärder, så att på sikt Sveriges energiförbrukning minskar. Boverket 

har gjort utredningar om hur energideklarationen fungerar och det har 

visat sig att fastighetsägare inte alltid är positiva till att 

energideklarationen måste genomföras.”(Boverket, 2012)  

 

 

 

 

 



  

6 

2.4 Byggnader som omfattas av lagen om 

energideklarationer 

En energideklaration är giltig i 10 år från det datum då den godkändes 

och inkom till Boverkets register. De byggnader som omfattas av lagen 

är: 

 Nya byggnader 

 Byggnader med nyttjanderätt 

 ”Specialbyggnader” (skolor, sjukhus osv) 

 Villor som ska säljas 

 

Specialbyggnader och byggnader med nyttjanderätt ska alltid ha en 

giltig energideklaration fr o m den 31 december 2008. Villor ska ha en 

energideklaration vid en försäljning eller senast två år efter 

nybyggnation fr o m den 1 januari 2009. Undantag är byggnader mindre 

än 50kvm, fritidshus med högst två bostäder, officiellt skyddade 

byggnader med arkitektoniskt eller historiskt värde, byggnader för 

religiös verksamhet och byggnader som används till jordbruk eller 

skogsbruk (Boverket, 2013). 

2.5 Ändringar i lagen om energideklarationer 

Ändringar har gjorts i lagen om energideklarationer, bland annat den 1 

juli 2012 då den tidigare kategorin av byggnader ”specialbyggnader” 

försvann. En annan förändring den 1 juli 2012 är att uppgiften om 

byggnadens energiprestanda ska finnas med i samband med försäljning 

samt vid annonsering. Ändringen av reglerna säger också att 

energiexpertens besiktning av byggnaden ska ske på plats. Det finns 

dock en del undantag.  

Tillsynen av energidelarationen flyttas från kommunerna till Boverket. 

Det innebär att Boverket har tillsyn över att en energideklaration har 

upprättats, visats eller överlämnats. Tillsynen gäller även att en uppgift 

om byggnadens energiprestanda finns med vid annonseringen. Det är 

också bestämt att en ny utformning av visualiseringssida ska ersätta den 

gamla. Regeringen har också föreslagit att personcertifiering skall 

komma att tillämpas (Boverket, 2013). 
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2.6 Tidigare utvärderingar av energideklarationen 

Det har genomförts ett antal utvärderingar av energideklarationen 

varav de som jag tagit del av är några år gamla. Ett urval av genomförda 

undersökningar/utvärderingar presenteras nedan. 

2.6.1 Riksrevisionen ”Få råd för pengarna” 

Riksrevisionen genomförde 2009 en undersökning av 

energideklarationen med syfte att utreda om Boverket och Swedac gett 

tillräckligt med förutsättningar för att syftet med energideklarationerna 

ska uppnås. Riksrevisionen pekar på att 48 % av genomförda 

deklarationer saknar förbättringsförslag. Utan förbättringsförslag så 

kan energideklarationen omöjligt uppfylla sitt syfte att minska Sveriges 

energiförbrukning. 

”Riksrevisionens granskning visar att regeringen och ansvariga 

myndigheter inte har gett tillräckligt goda förutsättningar för att syftet 

med energideklarationerna ska uppnås. Väsentliga problem med 

myndigheternas tillämpning av lagstiftningen har också framkommit i 

granskningen”  

(Riksrevisionen, 2009), (Söderberg, 2009).  

 

2.6.2  Boverket ”Utvärdering av systemet med 

energideklarationer” 

Boverket genomförde 2009 en utvärdering av systemet med 

energideklarationer på uppdrag av regeringen. Utvärderingen 

genomfördes för att ta reda på hur administrativa rutiner fungerar, men 

också för att ta reda på hur olika fastighetsägare uppfattar 

deklarationen och i vilken utsträckning de anser att energideklareringen 

tillfört något. Syftet var alltså att identifiera problem som hindrar 

energideklarationen från att verka som det var tänkt. Boverket 

genomförde intervjuer med säljare och köpare av småhus. 

Undersökningen visade som exempel att 34 % av säljarna anser att 

energideklarationen i hög grad kan hjälpa dem att spara energi, medan 

23 % inte anser att deklarationen kan hjälpa dem att spara energi. 36 % 
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av säljare anser att systemet med deklarationer är bra eller mycket bra, 

medan 40 % anser att systemet är dåligt eller mycket dåligt. Köpare 

svarar lite tvärtom, 24 % anser att energideklarationen i hög grad 

kommer att påverka dem att spara energi. 53 % anser att deklarationen 

inte kommer att påverka dem att spara energi. 45 % anser att systemet 

med deklarationer är bra eller mycket bra, medan 31 % anser att 

systemet är dåligt eller mycket dåligt. Köpare visade sig alltså vara mer 

positivt inställda till energideklarationen medan säljare trodde mer på 

att energideklarationen kan hjälpa dem att spara energi (Boverket, 

2009). För mer statistik från Boverkets undersökning se Bilaga 2. 

 

2.6.3 Tidigare examensarbete 

Energideklarationen av Erik Kjellman och John Söderqusit 2010. 

Examensarbetet utredde brister i energideklarationen, förbättrings-

möjligheter samt hur energideklarationen fungerar som ett 

energipolitiskt styrmedel. I deras rapport fann de vissa brister, så som 

att regelverket är otydligt. Modellen för att presentera resultatet efter en 

energideklaration är otydlig samt brukarberoende parametrar spelar en 

stor roll för resultatet av energideklarationen. Detta gör att 

energideklarationen tappar i tillförlitlighet samt jämförbarhet. Detta 

examensarbete ger också som förslag på fortsatta studier att undersöka 

mäklarens roll i samband med energideklarationer (Kjellman, E. 

Söderquist, J. (2009). Energideklarationen). Jag har även tagit del av 

följande examensarbeten: (Gerdin och Hammarberg, 2010). Varför 

genomförs inte lönsamma energieffektiva investeringar?), (Karnöskog 

och Solmell, 2010), (Gustafsson, 2006) samt (Ehrs, 2008).  

 

 

2.7  Mäklarens roll 

Mäklaren ska fungera som en medlare mellan köpare och säljare. Hen 

ska se till att både köpare och säljare blir nöjda med affären, även om 
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det är säljaren som anlitat mäklaren. Alla mäklare ska registreras hos 

Fastighetsmäklarnämnden. För att bli registrerad som mäklare hos 

Fastighetsmäklarnämnden måste mäklaren vara ansvarsförsäkrad samt 

ha en passande utbildning. Mäklaren har till uppgift och ansvar för att 

ge råd och upplysningar om fastigheten. Hen ska alltså se till att 

säljaren upplyser om det som är av betydelse för köparen. Det är också 

mäklarens ansvar att kontrollera och ta fram inteckningar, servitut och 

andra saker som lyfter eller belastar fastigheten.  

Jag har efter att tagit del av Energideklarationen (Kjellman och. 

Söderquist, 2009).) förstått att betydelsen av mäklarens roll är stor då 

den har förts fram som en intressant punkt att fördjupa sig i. Detta 

eftersom att det är mäklaren som håller i trådarna vid en försäljning. 

Hen väljer om hen vill framhålla energideklarationen eller inte. 

Mäklaren väljer om hen vill förklara för säljare och köpare mer 

ingående vad en energideklaration innebär (www.maklare.se, 2013). 

2.8 Säljare och köpare 

Säljaren av huset är ansvarig för att en energideklaration upprättas i 

samband med försäljningen. Om ingen energideklaration har gjorts så 

kan köparen på säljarens bekostnad få en energideklaration genomförd. 

Säljaren har upplysningsplikt enligt lag och skall upplysa om alla fel och 

brister som han känner till eller borde ha känt till. Säljaren kan bli 

ersättningsskyldig för så kallade dolda fel i på fastigheten i upp till tio år 

efter försäljningen. Detta prövas i domstol med stöd av köparens rätt till 

skadestånd på grund av säljarens försummelse. Detta förutsätter att 

köparen har gjort en noggrann undersökning av fastigheten då köparen 

har undersökningsplikt (www.svenskfast.se, 2013).  

Undersökningsplikten finns reglerad i Jordabalken 4:19. 

 

 

 Köpare av hus är de som bör ställa sig mest positiva till att det är krav 

på energideklaration. De får en bättre uppfattning om vilken 

energiprestanda huset har samt att de får som ytterligare en besiktning 

på huset, alltså vad som är bra och vad som kan tänkas behöva åtgärdas. 
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2.9 Regelverk energideklarationen 

De lagar och förordningar som reglerar samt ligger till grund för 

energideklarationen är följande: 

 Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader  

 Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader  

 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för 

byggnader (BFS 2007:4 med ändring t.o.m. 2010:6)  

 Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av 

energiexpert (BFS 2007:5 med ändring t.o.m. 2010:7) 

(www.riksdagen.se,2013) 
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3 METOD 

3.1 Inledning 

För att besvara mina frågeställningar och få en bra uppfattning om hur 

det går till när en energideklaration genomförs, så har jag vid ett antal 

tillfällen följt min handledare vid ett antal energideklarationer av villor. 

Ett par av dessa deklarerade hus har jag sedan gjort en beräkning med i 

energisimuleringsprogrammet Vip-energy. Det är ett mer avancerat 

program än Energivisions Villaenergiprogram, som används av min 

handledare vid framtagningen av energideklarationen. Vitsen var att se 

om energiprestandan skiljer sig nämnvärt dessa program emellan, för 

att på så vis se hur stor osäkerhet som kan förväntas i framtagningen av 

förbättringsåtgärder. Under projektets gång har jag gjort muntliga 

intervjuer med säljare och köpare, samt gjort en enkät undersökning till 

mäklare för att se vilken uppfattning de har om energideklarationen 

samt för att få höra deras åsikter angående denna.  

3.2 VIP-energy 

Vip-energy är ett avancerat energiberäkningsprogram utvecklat för att 

beräkna energibehov och energiprestanda i byggnader. Programmet är 

utvecklat av Strusoft(www.vipenergy.net, 2013). Vip-energy tar hänsyn 

till ett stort antal parametrar från markens solreflektion till storleken på 

husets ackumulatortank.  

3.3 Villaenergiprogrammet 

Villaenergiprogrammet är utvecklat av Energivision Stockholm AB. 

Programmet är utvecklat i Excel och framtaget för att fungera som ett 

enkelt hjälpmedel till framtagning av energideklarationer. Programmet 

har en funktion för direkt överföring till Gripen som är Boverkets 

inrapporteringssystem för energideklarationer (www.energivision.se, 

2013). Många parametrar är fördefinierade och programmet är enklare 
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att använda än Vip-energy. Det erbjuder dock inte lika många 

inställningsmöjligheter.  

3.4 Enkät och intervjuer 

En enkät med frågor har mailats till 50 slumpvis valda mäklare vid ett 

antal olika mäklarfirmor i hela Sverige. Tio stycken mäklare har 

besvarat frågorna. Frågor samt svar i sin helhet återfinns i bilaga 1. I 

följande kapitel kommer en sammanfattning av svaren. Muntliga 

intervjuer har gjorts med åtta stycken säljare i samband med 

energideklarationer. 

 Det har visat sig svårt att få kontakt med köpare vilket innebar att det 

bara har blivit två stycken intervjuade. De två intervjuade gav en viss 

bild om hur det kan se ut. Alltså en fingervisning om köpares 

uppfattning och nytta av energideklarationen. 
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4 RESULTAT FRÅN INTERVJUER OCH 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

4.1 Inledning 

För att ta reda på vad säljare, köpare och mäklare har för åsikter 

angående energideklarationen så genomfördes intervjuer. Säljare och 

köpare har intervjuats muntligt, mäklare har besvarat frågor angående 

deklarationen per mail.  

4.2  Enkät Mäklare 

Det råder delade meningar bland mäklare huruvida köpare och säljare 

känner till deklarationen och dess innebörd. Vissa anser att de känner 

till vad energideklarationen innebär, medan någon annan anser att det 

är väldigt få som känner till den. På frågan om det märks ett förändrat 

intresse för energideklarationen sedan införandet är också mäklarna 

oense med svar från ” Ja det märks att folk är mera intresserade av vad 

huset har för energivärde.” Till ”nej en del kunder tycker att det är 

extremt onödigt att bara kasta bort pengarna för ingenting”. De flesta 

mäklarna anger att energideklarationen görs i ett inledande skede och 

innan huset bjuds ut till försäljning, medan någon bara ser till att 

deklarationen är genomförd innan försäljning. I normala fall så 

försvårar inte energideklarationen försäljningsprocessen.  

 

Mäklarna anser inte heller att ett hus påverkas av att det får förslag på 

åtgärder i och med en energideklaration. På frågan om mäklare anser 

att energiprestandan i energideklarationen är korrekt och ger ett 

jämförbart värde så är svaren återigen skilda med svar som både ”ja” 

och ”nej” i en ganska jämn fördelning. Behov av energideklarationen 

tycks vara lågt enligt mäklare med sju ”nej” av tio svar. De resterande 

tre svaren är: ”-Undantagsvis”, ”-Nej inte direkt”, ”-Kanske”. Detsamma 

gäller frågan på om de anser att energideklarationen bidrar till att 

minska Sveriges energiförbrukning. Några hade förslag på att förbättra 

deklarationen med bättre anpassning till varje specifikt objekt, lämna 

kostnadsförslag, snabbare besked, göra deklarationen mer 
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lättövergripligt, komma med fler förslag på åtgärder samt att ta bort 

deklareringen helt.  

 

Lite mer än hälften av de svarande ställer sig negativa till att mäklare 

själva skulle kunna genomföra energideklarationen. De flesta mäklare 

som svarat har inte ändrat uppfattning angående energideklarationen 

sedan den infördes. En mäklare lämnade en övrig synpunkt: ” Verkar 

som all organisation är uppbyggt på samma tröga administrativa sätt, 

som kostar pengar utan att arbetet efterfrågats. Ett sätt att sysselsätta 

folk utan att arbetet egentligen efterfrågats eller behövts hos de som ska 

betala”. 

4.3 Intervju Säljare  

De flesta säljare anser att energideklarationen är onödig och kostar 

pengar. Någon ser en nytta för köpare och tycker därför att det kan vara 

bra. Informationen till säljare om vad energideklarationen innebär 

verkar vara dålig. De flesta säljare har dålig koll på vad 

energideklarationen egentligen innebär. De kan därför inte ge så mycket 

förslag på förbättrande åtgärder, förutom möjligtvis att de skulle vara 

bra om de fick bättre information. De flesta säljare har endast hört från 

sin mäklare att energideklarationen skall göras men inte mer än så. Ofta 

är det mäklare som sköter energideklareringen. En intervjuad säljare 

hade ingen mäklare och har därför själv läst sig till att det är lag på 

energideklareringen ska genomföras innan försäljning. En säljare var 

också orolig över att förslag på förbättringsåtgärder skulle sänka värdet 

på deras hus. En säljare tycker att det vore bra om köpare av husen 

själva fick göra en energideklaration, eftersom att det är de som ska bo i 

huset och får chansen att förbättra det. De flesta säljare säger sig redan 

innan energideklarationen veta vad som kan göras med huset för att 

göra det energieffektivare. 
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4.4 Intervju köpare 

Köparna tycker att energideklarationen är bra. eftersom att all 

information som finns tillgänglig om huset de funderar på att köpa är 

bra. Som köpare vill man ha så mycket information som möjligt. De 

upplever varken att mäklare framhåller eller undanhåller 

energideklarationen. ”Det är ett papper i högen”. I en av köparnas 

deklaration finns inga förslag på åtgärder och därför planerar de inte att 

genomföra några heller. Om det hade det funnits åtgärder så hade det 

berott på investeringens storlek, om de genomfört den eller ej. Husets 

energiprestanda kommer i andra hand. Det viktigaste är att hitta ett hus 

som de trivs i. Den andra köparen har inte satt sig in i 

förbättringsförslagen än, men de säger att de vet att de finns om de 

skulle vilja göra något åt energiförbrukningen i framtiden. 

Energiprestandan är inte så intressant, utan det är bättre att få en bild 

av uppvärmningskostnaden. Alltså energiprestandan omvandlad till 

driftkostnad för huset. Båda köparna anser att mer information om vad 

energideklarationen innebär skulle göra den bättre. 

4.5 Sammanfattning av intervjustudien 

Efter att jag medverkat vid tiotalet energideklarationer av villor och 

därmed fått en uppfattning av vad säljare anser om deklarationen så är 

den överlag negativ. Enligt vissa säljare så är den totalt onödig och 

endast en belastning. Argumentet att det inte är en stor kostnad och att 

det faktiskt är en avdragsgill kostnad hjälper inte, när de anser att 

nyttan är obefintlig. Vissa säljare kan dock se nyttan för köpare och på 

så vis hålla med om att energideklarationen inte är onödig. Anledningen 

att energideklarationen ses som onödig är också att säljaren inte anser 

att de har användning för den. Säljare är också oroliga över att deras 

hus ska få åtgärdsförslag eftersom att de är oroliga över att deras hus 

ska framstå som dåligt efter en deklaration om det får förslag på 

energisparande åtgärder. Samtidigt så svarar mäklarna att 

åtgärdsförslag i energideklarationen inte påverkar husets försäljning. 

Vilket tyder på att säljare oroar sig över detta i onödan. 

Intresset har visat sig vara mycket lågt för energideklarationen bland de 

intervjuade säljarna. Majoriteten ser energideklarationen som ett 
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onödigt tvång som bara kostar pengar. De flesta har dock inte heller 

någon riktig uppfattning om vad energideklarationen är. 

Köpare ser mer positivt på energideklarationen än säljare. De får som 

en extra gratis besiktning av huset. Det kostar dem ingenting och de får 

en bättre uppfattning om hur mycket huset kostar att bo i. Därför kan 

sägas att energideklarationen på sitt sätt fungerar som en hjälp till 

köpare. Dock så avstår nog inte många köpare från att köpa ett hus med 

dålig energiprestanda om de tycker att huset är bra i övrigt. Mäklare 

tycker inte att energideklarationen försvårar försäljningsprocessen, men 

uttrycker ändå ett ganska stort missnöje över den. Behovet anses också 

vara lågt och tillförlitligheten är tveksam. Detta leder antagligen också 

till att de inte förklarar vad den innebär eller framhåller den i större 

utsträckning.  
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5 RESULTAT FRÅN ENERGIBERÄKNINGAR 

5.1 Inledning 

Tanken är att jämföra två olika program som kan användas för att 

beräkna en byggnads energiprestanda. Om det visar sig en spridning 

mellan de olika programmen som jämförs kan värdet anses vara 

osäkert. Detta innebär då att ett hus kan få olika energiprestanda och 

åtgärdsförslag beroende på hur energideklarationen tas fram. Observera 

att det enda som påverkar energiprestandan är uppmätt A-temp, 

fördelat värde över hushållsel och el till uppvärmning som sedan är 

normalårskorrigerad. Det innebär alltså andra antaganden som u-

värden, effektivitetsvärden på värmepumpar osv som görs vid en 

energideklaration inte gör att energiprestandan kan variera, men att 

åtgärdsförslagen kan komma att få en annan lönsamhet. 

5.2 Tillvägagångssätt 

Värden på byggnaders energiprestanda (kWh/m2) framställda ur 

programmet Villaenergi jämförs med värden från Vip-energy. Detta 

innebär att värden från den gällande energideklarationen och villa-

energiprogrammet matas in i Vip-energy. Jag kallar de undersökta 

husen för Mockfjärd, Sälen och Tomtebo. Programmen fungerar på 

motsatt vis. I Villaenergi är husets förbrukning indata och i Vip-energy 

utdata. Detta innebär att om U-värden, areor, effektivitet på 

värmeväxlare osv är korrekta inmatade i villaenergiprogrammet, så 

kommer programmen få ett liknande resultat. Om resultaten avviker, så 

kan det bero av två saker. Antingen så är inte inmatade värden i 

programmen korrekta eller så skiljer sig programmen i sin uppbyggnad 

och ger därmed en differans vid uträkning. 
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5.3 Mockfjärd 

Huset i Mockfjärd är ett enplanshus på 88kvm. Huset är uppfört 1954. 

Huset är ett så kallat Mockfjärds-hus och är uppbyggt av pressade 

spånklossar. Uppvärmning har skett med direktverkande el och en 

tilläggsisolering har skett av väggarna.  

Angiven energiprestanda från energideklarationen (Villaenergi) är 179 

kwh/m2. Med identiska värden inmatade i Vip-energy så erhölls 

energiprestandan 182 kWh/m2. Identiska värden ger alltså en differens 

mellan programmen på 3kWh/m2. För att enklare jämföra de olika 

resultaten så delar jag differensen på boytan. Det ger en differens på 

3/88=0.034 kwh/m2. Detta tyder alltså på att värdena bör stämma bra 

överens med verkligheten. 

5.4 Sälen 

Huset i Sälen är ett enplanshus på 125kvm. Huset är uppfört 2009. 

Huset är tillverkat av husbyggnadsföretaget Hjältevadshus. 

Uppvärmning sker med hjälp av en frånluftsvärmepump.  

Angiven energiprestanda från energideklarationen (Villaenergi) är 

54kwh/m2. Med identiska värden inmatade i Vip-energy så erhölls 

energiprestandan 107kWh/m2. Identiska värden ger alltså en differens 

mellan programmen på 53kWh/m2.för att enklare jämföra de olika 

resultaten så delar jag differensen på boytan. Det ger en differens på 

53/125=0.42 kWh/m2.  

I detta fall avviker programmen stort från varandra. Vilket kan bero på 

att det föreligger fel i antaganden och inmatade värden i Villaenergi. Att 

energiprestandan avviker relativt mycket visar att olika antaganden 

angående husets uppbyggnad och system kan påverka huruvida olika 

åtgärdsförslag är lönsamma eller ej. 
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5.5 Tomtebo 

Huset i Tomtebo bestårar delvis av en äldre timrad stuga. Huset är 

tillbyggt och totalrenoverat 1980. Uppvärmning sker med en luft-luft 

värmepump och vedeldning i vedspis samt kakelugn. Huset i Tomtebo 

har mindre felmarginaler, eftersom att där fanns större kännedom om 

värmepump och Vvx-system.  

Angiven energiprestanda från energideklarationen (Villaenergi) är 69 

kwh/m2. Med identiska värden inmatade i Vip-energy så fick jag 

energiprestandan 76 kWh/m2. Identiska värden ger alltså en differens 

mellan programmen på 7kWh/m2.för att enklare jämföra de olika 

resultaten så delar jag differensen på boytan. Det ger en differens på 

7/280=0.025 kWh/m2. Detta tyder på att värdarna bör stämma bra 

överens med verkligheten. 

5.6 Känslighetsanalys Vip-energy 

Jag har identifierat ett antal möjliga felkällor som kan uppstå vid en 

energideklaration. Detta är saker som är svåra, om inte omöjliga att få 

exakta värden på.  

Felkällor vid framtagande av förbättringsåtgärder: 

 Effektivitet på ventilationssystem och värmeväxlare 

 COP värde på värmepump 

 Omsättning av rumsluft 

 Brukarberoende parametrar 

 Fel i uppmätning eller inmatning 

 

Felkällor vid framtagande av energiprestanda: 

 Brukarberoende parametrar 

 Fel i uppmätning eller inmatning 

 

Känslighetsanalys genomförs med endast en ändrad parameter åt 

gången enligt nedan, med utgångspunkt från beräkning som gav 
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resultatet 75kwh/m2 för Sälen. I figurerna nedan följer exempel på hur 

energiprestandan kan variera beroende av vilka antaganden som görs. 

Efter figurerna följer tillhörande kommentarer. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1  

Effektivitet på återvinningsgrad för värmeväxlare:  

 40% ger 80kwh/m2  

 50% ger 76kwh/m2  

 55% ger 75kwh/m2  

 60% ger 73kwh/m2  

 70% ger 69kwh/m2 
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Figur 5.2 

Omsättning av rumsluft: 

 1 oms/h ger 96kwh/m2  

 0.75 oms/h ger 85kwh/m2    

 0.5 oms/h ger 75kwh/m2  

 0.35 oms/h ger 68kwh/m2 

 0.2 oms/h ger 62kwh/m2 

 

Figur 5.3 

COP frånluftsvärmepump: 

 1 ger 88kwh/m2 

 1.63 ger 79kwh/m2 

 2.63 ger 75kwh/m2 

 3.63 ger 72kwh/m2 

 4.63 ger 71kwh/m2 
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Figur 5.3 

Brukarberoende parametrar (hushållsenergi och personvärme till 

rumsluft): 

 1.74W/m2 ger 80kwh/m2 

 2.74W/m2 ger 75kwh/m2 

 3.74W/m2 ger 69kwh/m2 

 4.74W/m2 ger 64kwh/m2 

 

Figurerna ovan visar att olika antaganden kan ha en stor påverkan på en 

byggnads energiprestanda. De är därför också betydande felkällor. 

Dessa faktorer (parametrar) är i flera fall mycket svåra att uppskatta för 

att få ett riktigt värde.  Även om det också i vissa fall kan vara relativt 

enkelt att gissa sig till ett tillfredställande resultat nära verkligheten. 

Felkällorna är svåra att jämföra för att peka ut den värsta eftersom att 

de ej är jämförbara, dock så förekommer inte värmeväxlare och 

frånluftsvärmepump i alla hus medans omsättning av rumsluft och 

brukarberoende parametrar förekommer i alla fall vilket innebär att de 

bör ha störst påverkan. 
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5.7 Diskussion 

Denna undersökning gav en hint om att programmen faktiskt ligger 

relativt nära varandra med samma indata. Även om Vip-energy är ett 

mer avancerat program, så krävs inte den noggrannheten för att göra en 

energideklaration där det finns så mycket som är antaganden. 

Anledningarna till att Sälen sticker ut med en stor differens mellan de 

olika programmen kan vara många, men högst troligt att det beror på 

någon av redovisade felkällor. Huset i Sälen är utrustat med både Vvx 

och frånluftsvärmepump och får därmed ett större antal felkällor än 

husen i Mockfjärd och Tomtebo. Fler tester skulle behöva göras för att 

kunna underbygga resultaten bättre. 

 

Känslighetsanalysen visade att energiprestandan kan variera ganska 

kraftigt beroende av vilka värden som antas. Som ett exempel hur 

mycket det kan skilja testas optimala, men fullt rimliga värden för 

fastigheten i Sälen för att se vilken skillnad de får sammanslagna mot 

den ursprungliga energiprestandan för huset (75kwh/m2): 

 3.74W/m2 verksamhetsenergi 

 3.63 COP 

 0.35 oms/h ventilation 

 70% värmeväxlare 

 

Dessa värden ger en energiprestanda på 57kWh/m2 istället för 

75kWh/m2 och visar att beroende på vilka antaganden man gör så kan 

resultatet för åtgärdsförslagen variera kraftigt. För Sälen som har en 

storlek på 125m2 blir alltså skillnaden 2250kwh/år och en förändring 

med 24%.  

Ett antagande kan då vara att motsatsen till det optimala bör ge ett 

liknande resultat. Alltså att man skulle kunna anta en variation mellan 

57kWh/m2 och 93kWh/m2. 



  

24 

5.8 Sammanfattning 

Byggnadens energiprestanda varierar så klart med olika indata. 

Eftersom en stor del av indata vid en energideklaration bygger på 

antaganden och schablonvärden, så kan inte heller resultatet bli annat 

än ett antagande. Detta resulterar också i att en energideklaration 

kommer att se olika ut beroende på vem som genomför den. Det 

kommer också ge en viss skillnad beroende på vilket program som 

används vid beräkning och framtagande av energiprestandan. Att 

energideklarationen baseras på antaganden gör också att nyttan med ett 

beräkningsprograms noggrannhet minskas. Det behövs helt enkelt inte 

avancerade program som tar hänsyn till ett stort antal parametrar, 

eftersom att osäkerheten inte ligger i beräkningen utan i indata. Som tur 

är, så har själva energiprestandan mindre antal antaganden än när man 

tar fram samt beräknar lönsamhet i förbättringsåtgärderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

25 

6 DISKUSSION 

Mäklare har en negativ inställning till energideklarationer vilket är 

olyckligt, eftersom det är mäklarna som presenterar deklarationen för 

säljare och köpare. Mäklare kan dock ha rätt när de svarar att 

energideklarationen inte ger något jämförbart värde mellan hus. Det 

spelar för stor roll för energiprestandan vem som gör energi-

deklarationen, vilket program som används osv. Uppskattningar som är 

avgörande för energideklarationen är andelen hushållsel i förhållande 

till el till uppvärmning. För att göra energideklarationen till ett mer 

jämförbart verktyg, måste åtgärder göras för att minska antalet 

uppskattade värden och parametrar i denna. Samma beräknings-

program bör användas av alla och det bör finnas en tydlig mall för att 

motivera åtgärdsförslag. Om Boverket bekostade energideklarationer 

och upphandlade energiexperter till att genomföra dessa, så skulle dessa 

olikheter kunna minskas och Boverket skulle kunna få en bättre kontroll 

av och kvalitet på deklarationerna. 

Tidigare kritik som säger att energideklarationer som saknar 

åtgärdsförslag eller har dåliga åtgärdsförslag är problemet anser jag 

vara fel. För vissa hus finns det helt enkelt inte några ekonomiskt 

lönsamma åtgärder att föreslå samtidigt som man för andra hus kan 

föreslå enkla åtgärder som kan spara väldigt mycket energi. Så visst kan 

energideklarationen hjälpa Sverige att minska sin energiförbrukning. 

Det är viktigt att förslag på förbättringar i energideklarationen känns väl 

uppbyggda och motiverade. Hjälp och vägledning till köpare är också ett 

syfte som energideklarationen har och då tror jag att det helt är 

beroende på mäklaren hur stor nytta deklarationen kan ha. Även om jag 

tror att det är många saker som till exempel husets läge och planlösning 

som kommer i första hand innan en köpare börjar leta efter ett 

energieffektivt hus. 

För att intresset för deklarationen ska öka, så tror jag att någon form av 

morot bör införas. Till exempel att det skulle löna sig att bo i ett 

energieffektivt hus, kanske med hjälp av lägre skatt eller bättre bidrag 

för att genomföra energisparande åtgärder. Mäklare måste få ett större 

intresse och försöka förstå syftet med deklarationen. Det är konstigt att 
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alla svarande mäklare är negativt inställda till energideklarationen, även 

fast de svarar att den inte innebär en belastning för dem. 

 Det är inte bara genom husets uppvärmning vi kan spara energi. 

Kanske skulle hushållselen också ingå i energideklarationen. Detta 

skulle innebära att folk blev mer medvetna och kanske lite mer 

sparsamma. ”Det är billigare att spara energi genom att ändra sitt 

brukarbeteende, än att tilläggsisolera.” 
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7 FELKÄLLOR 

Ett större antal intervjuer i synnerhet intervjuer med köpare skulle göra 

att slutsatser blev säkrare. Flera program skulle behöva jämföras och 

det skulle behöva göras flera jämförelser mellan program och 

energiprestanda för att underbygga resultaten bättre. 
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8 SLUTSATSER 

Ett värde på energiprestanda kan variera väldigt mycket beroende på 

vem som genomför en energideklaration och vilket program som därvid 

används vid energiberäkningarna. Detta gör att trovärdigheten för 

enegideklarationen minskar och värdet på energiprestanda endast kan 

ses som ett antagande och en fingervisning i rätt riktning. Detta i 

kombination med mäklare som inte finner någon nytta med 

energideklarationer gör att köpare och säljare inte får förutsättningar 

för att bli särskilt positivt inställda. Därmed får de heller inte så stor 

nytta av energideklarationen som de hade kunnat med en annan 

inställning. Mäklaren bör framhålla energideklarationen i större 

utsträckning och förklara vad den innebär, så att köpare kan göra 

medvetna val och tolka den på rätt sätt. Mäklaren bör också förklara 

varför energideklarationen kan vara missvisande. 

Mycket av kritiken mot energideklarationen pekar på att det inte har 

framkommit åtgärdsförslag, men sanningen är att i många hus finns 

inte några bra förslag att vidta. Det är samtidig klart att åtgärdsförlag 

inte kan föreslås om besiktning inte genomförts på plats. En möjlig 

förbättring som visade sig vid enkäten till mäklare var att bättre 

underbygga åtgärdsförslag, så att det skulle kännas mer motiverat att 

genomföra förbättringar. Det går självklart inte att säga att det gäller 

alla byggnader och alla deklarationer; vissa byggnader kan helt enkelt 

sakna lönsamma effektiviseringsförslag. 

Energideklarationen kan absolut bli bättre och ge exaktare värden på 

energiprestanda, men frågan är vilken nytta det skulle leda till. Som 

systemet ser ut nu så är det en svår situation med pressad prissättning, 

som gör att tid inte kan läggas på detaljer som skulle göra 

energideklarationen exaktare. Energideklarationen har möjlighet att 

fungera bättre som ett stöd för köpare men det krävs då att 

informationen blir bättre. Det krävs att man kommer med bättre 

anvisningar om genomförande och eliminerar så många antaganden 

som möjligt.  
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9 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

 Hur utnyttjar köpare energideklarationen? 

Det har visat sig svårt att inom ramen för detta examensarbete få 

kontakt med ett större antal köpare av villor, för att på ett bra 

sätt ta reda på vilken nytta de verkligen har av 

energideklarationen.  

 

 Vad vinner man på kontra hur mycket arbete kostar det att göra 

en energideklaration noggrannare? 

Detta examensarbete har visat på att energiprestandan är en 

ganska osäker siffra. Hur kan man göra den noggrannare och till 

vilket pris? 

 

 Hur kan mäklarens intresse för energideklarationen förbättras? 

Mäklarens intresse för energideklarationen har visat sig lågt, vad 

kan göras för att förändra detta? 
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B1.1 

BILAGA 1 MÄKLARES SVAR PÅ ENKÄT 

Frågor: 

1. Känner köpare och säljare till vad en energideklaration är 

och vad den innebär? 

 Endast undantagsvis. 

 Ja 

 De känner delvis till vad det är, men har hört att en sådan skall 

finnas.  

 En del, men långt ifrån alla. 

 Ytterst få som sätter sej in i problematiken. 

 Vagt. 

 De flest vet att det är ett lagkrav 

 Ja 

 I regel nej, självklart finns det undantag. 

 De vet oftast att det behövs men inte vad den innebär i detalj. 

 
2. Märks ett förändrat intresse för energieffektivitet bland 

köpare av  villor på senare år? 

 Mycket måttligt. 

 nej en del kunder tycker att det är extremt onödigt att bara kasta 

bort pengarna för ingen ting  

 Ja, alla vill betala så lite som möjligt men inte till vilken kostnad 

som helst 

 Nej det tycker jag inte. 

 Nej 

 Stort intresse för värmekälla och energiåtgång bland köpare 

 Nej. 

 Ja det märks att folk är mera intresserade av vad huset har för 

energivärde. 

 Nej inte direkt, men det finns ett allmänt större intresse över hur 

man kan påverka driftskostnaden 

 Det vill jag inte påstå.



 

B1.2 

3. I vilket skede i försäljningsprocessen görs 

energideklarationen? 

 Innan presentationen av objektet alt. innan tillträdet. 

 inledande skede . så att alal handlingar finns till visningen  

 När en försäljningsprocess påbörjas beställes även 

energideklaration.  

 I de flesta fall innan huset läggs ut till försäljning. 

 Före visning i de flesta fall. 

 Både vid intag och försäljning 

 I början 

 Innan annonsering och marknadsföring på hemnet och liknande. 

 Oftast innan vi går ut med huset till försäljning 

 Ser till att den är klar senast vid tillträdet. 
 

4. Försvårar energideklarationen försäljningsprocessen? 

 I regel inte 

 Nä det skulle jag inte säga , förutom de tillfällena då du har 

extremt dåliga värden .  

 Nej!  

 Nej. 

 Nej 

 Ytterligare en avgift som svenskar anammar utan ifrågasättande 

från myndighet 

 I bland 

 Nej. Det som försvårar försäljningsprocessen är om det är direkt 

el eller om det är olja. 

 Nej 

 Nej.



 

B1.3 

5. Hur påverkas ett hus av att få förslag på åtgärder inför en 

försäljning? 

 Mycket lite. 

 inget alls 

 Inte spec mycket. Detta överlämnas till ev köpare då säljaren inte 

vill kosta på huset något mer inför försäljningen då det inte 

Innebär någon högre köpeskilling.  

 Inte alls i de flesta fall. 

 Föreslagna åtgärder skall ju vara lönsamma så det är nog ganska 

neutralt. 

 Oftast självklara åtgärder som man inte hade behövt betala en 

avgift för att få veta 

 Inget alls 

 Positivt då köparna har svart på vitt vad de kan göra för att göra 

det sparsammare. Sen är det lätta åtgärder så gör säljarna gärna 

det för att sedan kunna säga att det är åtgärdat och inget en 

köpare behöver tänka på. 

 Ingen direkt påverkan 

 Används inte i försäljningsprocessen på det sättet. 

 
6. Upplever ni att energiprestandan i energideklarationen är 

korrekt och ger jämförbara värden? 

 I stort sett ja. 

 Förslag på åtgärderna är mkt Statiska och , hämtas med 

automatik ur ett datasystem, det finns ingen som helst "live" 

känsla för förslag på åtgärder, åtgärderna är mkt generella och 

missar möljigheten att vara specefika på just varje enskild 

fastighet. Ätgärdsförslagen blir därför inte så speciellt trovärdiga. 

 Någorlunda korrekt hoppas jag. 

 Vet ej. 

 Det är ju kostnaden som är det intressanta så en kWh siffra kan 

vara förvirrande 

 Räcker att titta på elräkning/driftskostnad 

 Absolut inte 

 Ja 

 Alla hus är unika och det finns sällan ett bra sätt att jämföra med 

närliggande hus om det inte är radhus som avses. 

 Ingen synpunkt



 

B1.4 

 
7. Anser ni att det finns det ett behov av energideklarationer? 

 Endast undantagsvis 

 nej inte direkt  

 Nej!! 

 Nej. 

 Det är ju inte köparna som efterfrågat produkten så egentligen är 

nog svaret nej. 

 Personligen:Nej 

 Nej. 

 Visst finns det ett visst behov. Men jag tror att det är många som 

tycker att det är onödigt. Det är många som går på vad det är för 

uppvärmningssystem och inte själva energivärdet. 

 Nej 

 Kanske 
 

8. Tror ni att lagen om energideklarationer bidrar till att 

minska Sveriges energiförbrukning? 

 Nej. 

 nej högst marginellt. 

 Nej! 

 Nej. 

 Tveksamt 

 Marginellt 

 Nej. 

 Lite kanske, sen är det säkert från person till person, endel tycker 

att det är väldigt viktigt med energideklaration och andra inte. 

Endel säger att det inte spelar någon roll men att eftersom det är 

lag på den så har de inget val utan måste göra den. 

 Nej 

 Nej 



 

B1.5 

9. Hur kan energideklarationen förbättras?  

 Lämna kostnadsförslag till byte av värmesystem, fönster, 

ventilation el. liknande. 

 bättre anpassning till just varje specefikt objekt 

 Vet inte! 

 Vet ej, tas bort. 

 Vet ej 

 Snabbare besked 

 - 

 Inga synpunkter 

 Gör resultatet mer lättövergripligt och kom med fler fasta förslag 

på åtgärder 

 Inga synpunkter 

 
10. Skulle mäklare själva kunna genomföra 

energideklareringen? 

 Nej. Måste vara neutral. 

 Nej vi ska sälja hus inte hålla på med annat allt från , lånelöften 

,deklarationer, ventilation , energikonsolt- EN 

FASTIGHETSMÄKLARE SKA SÄLJA FASTIGHETER INGET 

ANNAT. ANNARS KAN VI BYTA NAMN OCH BLI 

BORÅDGIVARE ELLER ENERGIKONSULTER. SVAR PÅ 

FRÅGAN = nej.......... 

 Nej, tid finns inte...  

 Om man får den utbildning som behövs så ja. 

 Sannolikt ja. 

 Mer administrativt arbete 

 Ja. 

 Om vi hade rätt program så skulle vi med största sannolikhet 

kunna göra det. 

 Nej 

 Antagligen men finns inte intresse från min sida 
 



 

B1.6 

11. Har er uppfattning gällande energideklarationer ändrats 

sedan införandet? 

 Nej. 

 Nej. 

 Ja, de flesta är mer medvetna om att det skall göras ...  

 Ett nödvändigt ont som inte säger så mycket. Har man lite sunt 

förnuft kan man själv se vad som kan göras för att 

förbättra/minska förbrukningen. 

 Nej 

 Mycket snack och lite verkstad 

 Nej 

 Först när det ej var lagstadgat så var det många som ville avtala 

bort energideklarationen eftersom det var möjligt då. Det är 

fortfarande många som undrar om det är möjligt. 

 Ett onödigt moment 

 Nej 
 

12. Övriga synpunkter? 

 Finns inga. 

 - 

 Nej!  

 - 

 - 

 Verkar som all organisation är uppbyggt på samma tröga 

administrativa sätt som kostar pengar utan att arbetet 

efterfrågats. Ett sätt att sysselsätta folk utan att arbetet 

egentligen efterfrågats eller behövts hos de som ska betala. 

 - 

 - 

 - 

 Nej.



 

B2.1 

BILAGA 2 STATISTIK FRÅN BOVERKET 

Statistik från Boverkets utvärdering av systemet med energi-

deklarationer , 2009. 

Säljare av småhus:  

• 74 % av de deklarerade småhusen besiktigades.  

• 77 % av säljarna ansåg att besiktningen genomförts grundligt eller 

mycket grundligt.  

• 54 % fick förslag på åtgärder för att minska byggnadens 

energianvändning.  

• 83 % uppgav att de kände till förslagen sedan tidigare. 

• 56 % uppfattade förslagen som lönsamma. 

• 34 % av säljarna av småhus anser att energideklarationen i hög grad 

eller mycket hög grad kan hjälpa dem att spara energi. 

• 23 % anser att deklarationen inte kan hjälpa dem att spara energi.  

• 24 % av säljarna anser att det gjorde deras hus mer lättsålt. 

• 36 % anser att systemet med deklarationer är bra eller mycket bra. 

• 40 % anser att systemet är dåligt eller mycket dåligt. 

 

 



 

B2.2 

Köpare av småhus: 

• 24 % av köparna av småhus anser att energideklarationen i hög grad  

eller mycket hög grad kommer att påverka dem att spara energi. 

• 53 % anser att deklarationen inte kommer att påverka dem att spara 

energi.  

• 45 % anser att systemet med deklarationer är bra eller mycket bra. 

• 31 % anser att systemet är dåligt eller mycket dåligt. 

• 18 % av köparna uppger att deklarationen hade betydelse för deras val 

av hus.  

• 60 % av köparna fick förslag på energibesparande åtgärder genom 

deklarationen. 

• 20 % uppgav att säljarna redan genomfört några av förslagen.  

• 78 % kände till förslagen sedan tidigare. 

• 62 % uppfattade förslagen som lönsamma.  

• 60 % har eller planerar att genomföra några eller samtliga förslag. 

 

 

 


