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FÖRORD 
Rapporten Byggregler och småhustillverkare. Husens framtida utformning är framtagen av 
Karin Perman inom delprojekt Sol- och biovärme. Författaren tackar de småhustillverkare 
som bidragit med information till projektet  
 
Rapporten har tagits fram inom projekt SWX-Energi och ingår i Energimyndighetens AES-
program.  
 
Rapporten visar att ändringen av byggreglerna i första hand syftar till lägre användning av 
direktel för uppvärmning av hus. 
 
Långsiktig energieffektivisering kommer i andra hand i och med att byggnormerna är 
beroende av vilka värme- och ventilationssystem som används vid bygget. 
 
Att tillåta en sämre isolering om ett visst uppvärmningssätt väljs är inte långsiktigt hållbart.  
 
Ett hus livslängd är rimligen åtskilligt längre än livslängden på det värmesystem som väljs vid 
nyproduktion.   
 
Kravet borde istället ha varit en isolerstandard som gett ett gemensamt maxvärde i kWh per 
m2 boyta och år oberoende av uppvärmningslösning.  
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SAMMANFATTNING 
Från den första januari 2010 gäller nya byggregler för energianvändning och effektbehov i 
nya byggnader. Det innebär en skärpning för alla byggnader som använder el för 
uppvärmning. För att begränsa effektbehovet för elvärmda hus införs krav på maximal 
installerad eleffekt. Det blir krav på lägre mängd köpt energi i hus som klassas som 
eluppvärmda än i hus som har annat uppvärmningssätt. Syftet med rapporten är att utvärdera 
svenska byggregler med avseende på energieffektivisering. Forskningsfrågan är om de 
reviderade byggreglerna från år 2010, avseende energianvändning och effektbehov för nya 
byggnader, resulterar i förändrade huskonstruktioner och/eller val av andra 
uppvärmningssystem.  
 
Rapporten är ett resultat av ett tekniskt och samhällsvetenskapligt tvärvetenskapligt projekt 
som pågick mellan år 2007 och 2010. I fokus för projektet var energieffektivisering av 
småhus. Representanter från småhustillverkare av prefabricerade hus med huvudkontor 
och/eller tillverkning i Dalarna har intervjuats under hösten 2009 och våren 2010. Den 
samhällsvetenskapliga analysen grundas inte bara på intervjuer utan även på studier av 
policydokument.  
 
Trots skärpningen av byggreglerna för elvärmda hus, är det fortfarande så att den 
isolerstandard ett hus skall ha för att uppnå Boverkets byggnormer är beroende av vilka 
värme- och ventilationssystem som huset byggs med. Man kan till exempel isolera sämre om 
en bergvärmepump installeras än när valet faller på en pelletspanna. Det politiska målet är att 
minska eluppvärmningen och effektuttaget för uppvärmning, och studien visar att det 
politiska målet i huvudsak uppfylls genom effektivare värmepumpar.  
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1 INLEDNING 
 
Boverkets pågående arbete med att revidera BBR avsnitt 9 Energihushållning oroade 
hustillverkare år 2007. Den vanligaste lösningen för uppvärmning och tappvarmvatten i 
prefabricerade småhus var då och är idag elenergi och en luft- eller markvärmepump. När 
mina forskarkolleger arbetade med olika husföretag för att utveckla flexibla värmesystem 
möttes de av en osäkerhet och många frågetecken angående framtida energihushållningskrav.  
 
En effektivare energianvändning inom byggd miljö är ett av de viktigaste medlen för att 
uppnå en hållbar samhällsutveckling och nå miljö- och klimatmålen. Detta grundar sig på att 
energianvändningen i byggd miljö utgör 40 procent av Sveriges totala energianvändning 
(Proposition 2004/05:150). Inom den Europeiska unionen finns ett gemensamt mål om att 
minska energianvändningen med 20 procent senast år 2020. I Sverige finns även målet att 
minska energianvändningen i bostäder per uppvärmd ytenhet med 20 procent till år 2020 och 
med 50 procent år 2050 (SOU 2008:110).  
 
En möjlig väg att gå för att uppnå dessa mål är att minska energianvändningen i nybyggda 
hus. Jag har följt hur hustillverkare i Dalarna resonerar och agerar under övergångsperioden 1 
februari 2009 fram till 1 januari 2010, när revideringen av byggreglerna och då speciellt 
avsnitt 9, som är skriven men ännu inte var gällande för hus som krävde bygganmälan1. Syftet 
är att i denna rapport redovisa om och hur en revidering av byggreglerna påverkat 
småhusföretagens agerande, det vill säga har revideringen av avsnitt 9 Energihushållning 
resulterat i en förändrad produktion och eventuellt även val av ett annat uppvärmningssystem 
än tidigare. Denna studie av husföretagens planerade och faktiska handlande under 
övergångsperioden, kommer att följas upp efter det att BBR avsnitt 9 börjat gälla den 1 
januari 2010.  
 
För att uppfylla syftet använder jag mig av djupintervjuer, alltså en kvalitativ metod. 
Fördelarna med att använda en kvalitativ metod är närheten till det observerade och 
möjligheten till direktkontakt med informanterna. Denna metod kan ge tillgång till en varierad 
och detaljerad information. En kvalitativ metod ger även möjlighet att uppnå en förståelse för 
människors beteende i relation till den omgivande miljön (Merriam, 1994).  
 
Under hösten 2009 har jag intervjuat representanter från småhustillverkare2 av prefabricerade 
hus med huvudkontor och/eller tillverkning i Dalarna. De intervjuade är husföretagens 
verkställande direktör, vice vd, eller utvecklingsansvarig. De tillverkar hus både för 
permanent boende och fritid, och merparten av företagen exporterar produkter inom Norden 
och Europa. Ytterligare material som analyserats är gruppdiskussioner, där representanter från 
Högskolan Dalarna och hustillverkare samtalar kring för hustillverkarna möjliga 
uppvärmningssystem (Henning, 2010). 
 
 
 

                                                 
1 Enligt BBR avsnitt 9 används äldre bestämmelser på arbeten som kräver bygganmälan om de 
påbörjats före den 1 januari 2010 (Boverket 2009). 
2 Definition av småhusföretag innefattar tre olika grupper; 1) företag som tillverkar hus utifrån 
kundens önskemål (kundanpassade hus), 2) husföretag som tillverkar typhus och utifrån kundens 
önskemål, samt 3) husföretag som enbart tillverkar typhus (Fredling & Sellin, 2003).  
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2 ENERGIPOLITISKA STYRMEDEL 
 
Staten kan välja mellan två inriktningar; att påverka sina medborgare eller låta andra, som 
marknaden eller det civila samhället, göra det (se figur 1). De tre vanligaste sätten att 
intervenera är: regleringar, ekonomiska styrmedel och information. Evert Vedung uttrycker 
det illustrativt: ”Käpp, morot och predikan är den politiska maktutövningens urformer” 
(Vedung, 2002, p. 133). Regleringar handlar alltså om lagstiftningen/regelverk, som 
introducerats av politiska eller administrativa organ. Stora delar av regelverket är bindande för 
dem som berörs. Att inte följa det kan leda till påföljder, till exempel böter eller 
fängelsestraff. Alla dessa tre styrmedel; regleringar, information och ekonomiska 
lättnader/pålagor, används för att försöka minska användningen av elvärme. Boverkets 
byggregler innehåller både föreskrifter och allmänna råd. Till skillnad mot allmänna råd är 
föreskrifter tvingande regler, liksom lagar och förordningar3. Boverkets byggregler är aktuella 
vid ny- och tillbyggnad, och kommunens byggnadsnämnd är kontrollmyndighet. 
Byggnadsnämnden har till uppgift att tolka BBR och kontrollera att reglerna följs, samt 
utfärda sanktioner. Länsstyrelsen övervakar sedan byggnadsnämnden (Boverket, 2008).  
 
Jag skulle även vilja inkludera ytterligare ett styrmedel och det är de fysiska styrmedlen. Ett 
fysiskt styrmedel är den teknik som finns tillgänglig och som staten önskar introducera eller 
öka användningen av. Samhällsplanering och fysiska åtgärder är ytterligare exempel på 
fysiska styrmedel, med vilka man kan förstärka eller förminska ett beteende hos människor. 
Enligt Anna-Lisa Lindén mfl har de mer tvingande styrmedlen varit vanliga när det gäller 
frågor om miljöanpassat beteende, medan de som haft som syfte att underlätta en 
beteendeförändring varit mer sällsynta. Vägbulor anges som exempel på en fysisk åtgärd som 
mer eller mindre tvingar fram en förändring. En funktion som kan underlätta en 
beteendeförändring, och definitivt försvåra om det lämnas därhän, är en fungerande 
ventilation i de rum där ett bostadsområde, före tömning, samlar komposterbart avfall 
(Carlsson-Kanyama, Eriksson, & Lindén, 2003; Lindén, 2001).  

                                                 
3 Tvingande regler som är aktuella för byggande är bland annat; Plan och bygglagen (PBL), Plan och 
byggförordningen (PBF), Byggnadsverkslagen (BVL), Byggnadsverksförordningen (BVF), Boverkets 
byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR) (Boverket 2008:13). 
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Figur 1. Aktuella styrmedel.  Källa: Bearbetning av Kerstin Åstrands figurer i Åstrand 
2000:22, 24. 
 
Reglerande styrmedel, vilket revideringen av avsnitt 9 i BBR är exempel på, är i fokus i denna 
artikel, och för att analysera detta har jag till min hjälp begrepp som Evert Vedung diskuterar i 
boken Utvärdering i politik och förvaltning. Jag gör inte en utvärdering i betydelsen att 
studera de realiserade effekterna eftersom avsnitt 9 ännu inte har börjat gälla när jag intervjuar 
husföretag. De begrepp och modeller Evert Vedung lyfter fram använder jag som 
analysverktyg för att belysa frågan om och hur de förändrade byggreglerna påverkar 
hustillverkarna och deras produktion under övergångsperioden februari 2009 – januari 2010. 
 
Evert Vedung menar att bortom en insats av den offentliga förvaltningen, till exempel 
skatteregler eller statliga bidrag, finns olika utfall. Med utfall avses det som händer när den 
specifika insatsen når det Vedung kallar slutmottagarna - alltså de individer eller grupper som 
insatsen riktas mot - och slutmottagarnas agerande (orsakat av den offentliga insatsen). Man 
kan skilja mellan tre olika former av utfall; den omedelbara, den mellanliggande och den 
slutgiltiga (se figur 2) (Vedung, 2002).  
 
 
 
 

Offentlig policy: 
Statens inriktning 

Informativa 
styrmedel 

Ekonomiska  
styrmedel 

Reglerande 
styrmedel  

Svag intervention    Stark intervention 

Att intervenera, 
auktoritativ makt Att inte  

intervenera 

Marknads-
mekanismer 

Det civila samhället: 
frivilliga överenskommelser 

Fysiska 
styrmedel 



   

7 

Figur 2 Offentlig förvaltning, dess insats och resultat. Bearbetad figur från Vedung 
 2002:25 
   Resultat 
 
Inflöde    Slutprestation Utfall  1 (omedelbart)  
 
     Utfall 2 (mellanliggande)  
 
     Utfall 3 (slutgiltigt)  
 
 
 
Det finns olika utvärderingsmodeller. Den modell som jag lutar mig mot är en modell med 
fokus på mål och måluppfyllelse; en så kallad bieffektsutvärdering. Den utvärderingen 
fokuserar målen, och om insatserna har resulterat i att de mål som är uppsatta uppfylls 
(Vedung, 2002). För att kunna studera detta ska, enligt Evert Vedung, två frågor ställas. Dessa 
är: 
 

• Stämmer resultaten överens med de beslutade insatsmålen?  
• Beror detta i så fall på insatsen? 

 
 

3 BYGGREGLER OCH ENERGIHUSHÅLLNING  
 
Byggreglerna4, som börjar gälla 1 januari 2010, avser energianvändningen5 och effektbehovet 
i nybyggda hus. Det har införts ett krav på en begränsad installerad eleffekt i nybyggnationer 
klassade som elvärmda. Denna begränsning innebär ett krav på att värmepumparna 
dimensioneras så att elpatronens effekt är mindre under årets kallaste dagar (Persson & Heier, 
2010). 
 
Sverige är indelat i tre olika klimatzoner; varav Dalarnas län tillhör klimatzon II, tillsammans 
med Gävleborgs-, Värmlands- och Västernorrlandslän6 (Boverket, 2009, p. 20). Det finns för 
var och en av dessa klimatzoner begränsningar för hur stor eleffekten och energianvändningen 
får vara i nya byggnader. Det gränsvärde som Boverket preciserar för energianvändningen i 
ett eluppvärmt hus i Dalarnas län är 75 kWh per m2 boyta och år, . Dessa 75 kWh per m2 kan 
jämföras med det kravet på bostäder med annat uppvärmningssätt, vilket är biobränslepanna 
eller fjärrvärme, som är 130 kWh per m2 boyta och år (Persson & Heier, 2010).  
 

                                                 
4 Jag studerar de förändringarna i BBR avsnitt 9 som gäller enbart bostäder; inte lokaler eller bostäder 
byggnader som innehåller både bostad och lokal. Avsnittet energihushållning gäller inte fritidshus med 
upp till två bostäder . 
5 I BBR definieras byggnadens energianvändning som ”Den energi som, vid normalt brukande, under 
ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, kyla, 
tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer (pumpar, fläktar etc) och övrig fastighetsel. 
(Boverket, 2008, p. 198) 
6 Klimatzon I utgörs av Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Klimatzon III Västra Götalands, 
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, 
Uppsala, Skåne, Halllands, Blekinge och Gotlands län (Boverket, 2009, p. 20) 

Förvaltning, 
Omvandling 
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Tabell 1:Krav på specifik energianvändning och effektbehov för bostäder fr o m 1a jan 2010 
(Boverket, 2009; Persson & Heier, 2010)) 
Klimatzon Uppvärmningssätt Maximal specifik 

energianvändning 
[kWh/m2·år] 

Maximal 
installerad eleffekt 

[kW] 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 

[W/m2K] 

I El  
Tillägg då Atemp>130 m2 

95 6 
+0.035(Atemp-130) 

0,40 

Annat 150 - 0,50 

II  El  
Tillägg då Atemp>130 m2 

75 5 
+0.030(Atemp-130) 

0,40 

Annat 130 - 0,50 

III El  
Tillägg då Atemp>130 m2 

55 4,5 
+0.025(Atemp-130) 

0,40 

Annat 110 - 0,50 
 
 
Boverkets byggregler anger en övergripande beskrivning att alla7 byggnader större än 50 m2 
ska utformas ”så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, 
effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning” (Boverket, 2008). I detta 
ligger inte bara att hustillverkare ska förhålla sig till uppsatta gränsvärden för installerad 
eleffekt och byggnadens energianvändning, utan även klimatskalets utformning. Enligt BBR 
avsnitt 9 ska klimatskalet vara så pass tätt att byggnadens energianvändning och installerad 
eleffekt för uppvärmning uppfylls. 
 

4 HUSTILLVERKARES ENERGIEFFEKTIVISERINGSARBETE 
 
När mina forskarkolleger sommaren och hösten 2007 samtalade med olika husföretag 
framkom att det fanns en oro och funderingar om hur byggreglerna om energieffektivisering 
slutligen skulle komma att utformas och vad det kommer att innebära för deras del. En av de 
intervjuade berättade att ”det finns ett förslag som är ute på remiss och som har skjutits bortåt 
och bortåt i tiden, där säger man så här att värmepumpar ska klassas som direktverkande el. 
Det har körts i remissrunda på remissrunda och ingen vet när det kommer att införas”. Men 
det är tydligt, enligt informanten, att regeringen och Boverket vill skärpa kraven och minska 
användningen av energi i nybyggda hus (hustillverkare, gruppdiskussion 1).  
 
Jag intervjuade hustillverkare hösten 2009, alltså en tid efter det att Boverkets regler om 
energihushållning reviderats. Hustillverkarna har därmed haft möjlighet att smälta de 
presenterade förändringarna och forma en strategi för att deras produktion ska uppfylla kraven 
specificerade i avsnitt 9. Men eftersom år 2009 är en övergångsperiod, och reglerna inte blir 
gällande förrän 1 januari 2010, finns det hos några hustillverkare fortfarande en ambivalens i 
hur de kommer att hantera de nya reglerna, och vilken förändring som i slutänden skulle blir 
verklighet.  
 
En förändring, som de intervjuade presenterar är ytterligare isolering i väggar och tak. Det är 
företag som ökar isoleringen, från 195 mm till 240 mm isolering. Men det är även företag som 
behåller den mindre tjockleken och istället byter ut frånluftvärmepumpen och ersätter den 
med en bergvärmepump. En av de intervjuade betonar att egentligen handlar mer isolering 
                                                 
7 Det finns preciserade undantag i det reviderade kapitlet Energihushållning, BBR 2008. Undantas gör 
tex växthus, och byggnader som under större delen av året saknar uppvärmningsbehov (Boverket, 
2009, p. 17).  
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och en tjockare vägg mindre om en energibesparing än en psykologisk effekt. Han säger 
”energibesparingen är inte så stor som du tror på att göra en tjockare vägg” (intervju nr 1). De 
intervjuade fann även att det finns en begränsning i väggtjockleken i och med att den upptar 
alltför mycket av golvytan om den blir för stor (intervju 3 bl.a.).  
 
Merparten av de intervjuade berättar att en relativt enkel åtgärd är trots allt större 
väggtjocklekar. Det är en förändring som kräver en mindre arbetsinsats och är därmed inte 
kostsamt. En av de intervjuade berättar att deras tillverkningsprocess är så beskaffad att 
ytterligare isolering kan läggas på utan större problem.  
 

Jag kan väl avslöja att det är väl förhållandevis billigt att plocka på större 
väggtjocklekar. Det är för oss förhållandevis billigt. Det är i stort sett oftast 
samma arbetsmoment. Men det är mer kostbart för ett företag som har en högre 
teknologi i sin tillverkning, där dom har en massa maskiner och fixturer som 
alltså är gjorda för vissa väggsystem (intervju 2) 
 

Det som dock kan sätta käppar i hjulet är husens fönster. För stora fönsterpartier på husen kan 
göra det svårt att uppnå de uppsatta byggreglerna, och därmed är det även intressant med 
fönster med lägre u-värde för några av de intervjuade företagarna (intervju 2, 4 bl.a.).  
 
Ytterligare en förändring är att man byter frånluftvärmepumpen till en markvärmepump, 
vanligtvis borrad8. Företagarna har en stor tilltro till att luft- och markpumpstillverkarna ska 
förbättra sin produkt och dess energianvändning/produktion, och därmed underlätta arbetet 
med energihushållning och möjlighet att uppnå kraven i BBR (bla intervju 1, 2, 5). En av de 
intervjuade förväntade sig en stor förändring av värmepumpsprodukterna, och enligt honom 
har värmepumpsleverantörerna gjort ”ett riktigt bra jobb” (intervju 1). Under intervjuerna 
framkom det att ett företag som säljer kondenserande frånluftsvärmepumpar tack vare sin 
teknik och de förändrade byggreglerna har blivit mer intressant på marknaden (intervju 6, 4). 
Det är ett företag som har funnits i knappt 10 år och har ökat sin försäljning från cirka 30 
värmepumpar per år till 600 stycken per år. Den ökade försäljningsvolymen kan till stor del 
förklaras av revideringen av BBRs kapitel 9 (Henning, 2009). 
 

5 PROBLEM OCH MÖJLIGHETER MED 
BOVERKETS BYGGREGLER 

 
Det är en rätt stor omställning. Kanske inte för oss, som för andra i branschen. 
Vi ligger lite före som har välisolerade hus som redan är bra. Det ser jag som ett 
plus (intervju 5). 

 
Att förhålla sig till byggregler och förändringar av byggreglerna tillhör en hustillverkares 
vardag. En kluven bild kan dock anas utifrån vad de intervjuade berättar; å ena sida betonade 
hustillverkarna att de kommer att klara de nya kraven utan några större problem, och å andra 
sidan lyfts svårigheterna upp. De intervjuade framhåller även de möjligheter som bjuds. 
 

                                                 
8Det senare är inte aktuellt för alla hustillverkare, då det inte alltid ingår ett uppvärmningssystem i 
husförsäljningen; utan det kan vara en installation kunden själv får ansvara för.  
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Informanterna anser att det idag är tuffa regler för nyproduktion, och att de planerade 
förändringarna kommer att bli ännu mer krävande. Denna rörelse framåt motverkas enligt de 
intervjuade av att det samtidigt inte finns samma krav på det befintliga bostadsbeståndet. 
Detta trots att uppvärmningen av det befintliga bostadsbeståndet är mer energikrävande 
(intervju nr 2,4,7). En av de intervjuade förtydligar effekten av dessa icke likvärdiga krav när 
han berättar om att de höga kraven på nyproduktion kan leda till för höga priser för en del av 
de blivande husägarna. De väljer istället att köpa ett äldre hus (intervju 4). Men att ställa 
högre krav på nyproduktion är ett resultat, enligt några av de intervjuade, av att det är en enkel 
lösning för politikerna. Det skulle vara mer krävande och arbetsintensivt att dels driva igenom 
sådana krav för befintliga bostäder, och dels att faktiskt genomföra de fysiska förändringarna 
på och i byggnaderna. Det är alltså enklare att höja kraven för nyproduktion trots att den är en 
liten del av den totala andelen bostäder i landet, och trots att nyproducerade bostäder redan 
innan revideringen av BBR var mer energieffektiva än det befintliga bostadsbeståndet 
(intervju 2,4, 7).  
 
Det finns en viss efterfrågan bland husföretagens kunder av passivhus och lågenergihus, men 
de utgör en liten del av produktionen. En av de intervjuade betonade att de kan förändra sin 
produktion och göra husen mer energieffektiva genom att till exempel lägga till mer isolering 
i väggarna eller att installera solfångare, men då måste det finnas en efterfrågan bland 
kunderna. Kunden måste vara beredd att betala den extra kostnad det innebär att producera ett 
sådant hus, i fråga om en högre material- och arbetskostnad.  
 

Alla, här i Sverige i alla fall, vet hur man bygger ett hus som uppfyller 
energikraven. Det är bara att öppna en isoleringshandbok så ser man exakt som 
uppfyller energikraven. Svårare än så är det inte, men trixet ligger i att kunna 
leverera en produkt som kunden vill ha men som också blir effektiv. Dels i vår 
produktion, men även ur montagesynpunkt (intervju 3). 

 
Det finns en förståelse bland de intervjuade att framtiden kan inbegripa hårdare krav, även 
efter det att revideringen av BBR avsnitt 9 Energihushållning träder i kraft. För att uppfylla 
ännu högra krav finns det tankar om att nästa steg i energieffektiviseringsarbetet handlar om 
att byta till fönster med lägre u-värde än de befintliga. Det kom även fram under intervjuerna 
att det kan bli aktuellt att ta bort fönsterpartier (bl.a. intervju 3,5).  
 
Företagen ser även möjligheter i denna energipolitiska inriktning och de aktuella, likaledes i 
framtiden möjliga, förändrade byggreglerna. Ett av företagen har investerat i ett nytt företag 
som producerar lågenergihus (Lorentz, 2010a). De önskar bli delaktiga i och samtidigt bevaka 
en ny marknad med lågenergihus/passivhus. Företaget har därför investerat i ett visningshus 
där klimatskalet och uppvärmningssystemet med värmelagring skiljer sig från deras övriga 
husalternativ. Visningshuset har mer isolerade väggar, solfångare och fjärrvärme samt 3 x 750 
liter ackumulatortankar (Lorentz, 2010a).  
 
I samband med revideringen av BBR kapitel 9 utformar bransch- och 
arbetsgivarorganisationen för företag i möbel och - träförädlande industri i Sverige (TMF) ett 
energiberäkningsprogram9 som hustillverkare kan använda (intervju 7,4). Under intervjuerna 
framkom det att alla husföretag inte använder detta program. Det finns även andra program att 
välja bland. De olika husföretagens avsaknad av jämförbara mätdata upplevdes av de 
intervjuade som ett problem, i och med att beräkningen av husets energianvändning och 

                                                 
9 Energiberäkningsprogrammet TMF-Energi 2.0 
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effektbehov visar för kunden om huset uppfyller Boverkets krav på energihushållning. Det 
blir som en av de intervjuade sa ”en fruktansvärt osund konkurrens som det är nu” (intervju 
7). Men det finns även frågetecken kring vad som händer om det kommer fram att den 
beräkning av energihushållningen som företaget gör på ett objekt inte visar sig stämma två år 
senare. Vem bär ansvaret? (Intervju 7) 
 
Det är inte bara skillnad mellan hur de inhemska husföretagen gör energiberäkningar, utan det 
skiljer sig ännu mer mellan olika länder i Europa. Merparten av företagen har en export, 
främst inom Norden och Europa. De skillnader som finns mellan länderna av beräkningen av 
energianvändning kunde orsaka huvudbry bland hustillverkare. En av de intervjuade berättade 
om den engelska beräkningsmodellen: 
 

Deras beräkningar kallas för SAP och innefattar betydligt fler variabler och 
variabler som egentligen är samma sak. Det blir lite tårta på tårta på en del 
ställen tycker jag det ser ut som. Och jag begriper inte riktigt hur dom får ut sina 
värden och jag begriper heller inte riktigt vad värdena står för. För till skillnad 
mot oss, tycker jag att 55 kWh per kvadratmeter och år är ganska enkel. Men 
dom får ju ett poängvärde som inte egentligen korresponderar mot någon fysisk 
verklighet utan det är ett poängvärde (intervju 3).  

 
 
Mottagarländernas byggregler är naturligtvis något som påverkar de svenska hustillverkarna. 
De intervjuade hustillverkarna underströk att idag var de svenska reglerna mer krävande när 
det gäller frågor om energianvändning och installerad eleffekt. De uppfattade dock att det var 
förändringar på gång, som eventuellt kan innebära en förändrad produktion och konstruktion 
av husen (intervju 3, 5).  
 
Figur 3: Svenska och exportländers byggreglers påverkan på svensk husproduktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hustillverkare, 
Dalarna 

Export av 
hus 

Svenska 
byggregler 

Exportlandets 
byggregler 
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6 SLUTSATSER 
 
Och den första informationen [om de nya byggreglerna] man får, då upplever 
man att det är en jättestor förändring. Och så upplever vi det nu också. Men när 
det väl landar så att säga, då är det inte så himla stor förändring. Och det är det 
inte den här gången heller. […] Vi hade inte behövt ändra den här ytterväggen 
egentligen. För lösningen kom på värmepumpssidan (intervju 1).  

 
Intervjupersonen lyfter fram en viktig poäng; det politiska målet är att minska 
eluppvärmningen och effektuttaget för uppvärmning, och det tyder på att det politiska målet i 
huvudsak uppfylls genom effektivare värmepumpar. Boverket värderar inte 
uppvärmningssystemen, utan vill minska eluppvärmningen. Resultatet blev effektivare 
värmepumpar och mer isolering framförallt i husens väggar.  
 
Den svenska staten intervenerar genom att revidera regler för att nå upp till det politiska målet 
att minska energianvändningen med 20 procent till år 2020. De förändrade reglerna för 
nybyggnation fokuserar på en minskad energi- och framförallt elanvändning (Boverket, 2008, 
2009; Proposition 2005/06:145, ; SOU 2008:110). I denna studie kan likheter med en norsk 
studie skönjas, om att statliga regleringar uppfattas som en signal om vad man åtminstone bör 
åstadkomma. Man gör minsta möjliga ingrepp (Ryghaug & Sørensen, 2009). Det finns dock 
en uppfattning om att det kommer tuffare regler i framtiden, och man kan ana att det gör 
husföretagen beredda på en fortsatt utveckling av sin produktion. Ett exempel på det är det 
företag som har investerat ett mer energieffektivt visningshus och möjligheten att tillverka 
passivhus. (Lorentz, 2010a, 2010b). 
 
Om vi följer Evert Vedungs begrepp och modell kan man säga att den här studien visar tecken 
på att det omedelbara utfallet av BBR kapitel 9 Energihushållning är dels en förbättring av 
klimatskalet, framförallt tilläggsisolering av väggarna, och dels en övergång från 
luftvärmepump till markvärmepump. Det mellanliggande utfallet handlar mer om 
värmepumparnas ökade effektivitet (värmefaktor). Värmepumparnas ökade effektivitet kan 
även sammankopplas med den bieffekt som kan anas i samband med revideringen av BBR 
och avsnitt 9 Energihushållning. För att uppnå en ökad energihushållning i nybyggda 
bostäder har inte fysiska styrmedel använts, i bemärkelsen att det inte har tydliggjorts vilken 
teknisk lösning som föredras. Istället har som tidigare nämnts energianvändning och effekt 
preciserats och begränsats. Den bieffekt som kan anas i samband med revideringen av BBR är 
därmed den ökade marknadsandel ett luftvärmepumpsföretag fick, tack vare en specifik 
frånluftvärmepumps höga effektivitet.  
 
Det Evert Vedung benämner det slutliga utfallet kan inte behandlas än eftersom avsnitt 9 inte 
var gällande under tiden för intervjustudien. Det jag presenterar i rapporten är förändringar 
som företagen har påbörjat och/eller planerar att genomföra.  
 



   

13 

7 REFERENSER  
 
Boverket. (2008). Regelsamling för byggande, BBR 2008  
Boverket. (2009). Regelsamling för byggande, BBR, Supplement februari 2009, 9 

Energihushållning. 
Carlsson-Kanyama, Annika, Eriksson, Björn, & Lindén, Anna-Lisa. (2003). Hushållskunder 

på energimarknaden: värderingar och beteenden. Stockholm: Stockholms universitet. 
Fredling, Evelyn., & Sellin, Mari. (2003). Trähusleverantörer. En studie av skillnader mellan 

småhusleverantörer i Sverige. Stockholm: Institutionen för infrastruktur. Kungliga 
Tekniska högskolan. 

Henning, Annette. (2009). On structural framning of decision- making:Changing decisions on 
heating systems for Swedish pre-fabricated houses. Ej publicerat kapitel för den 
kommande samhällsvolymen  Å. Boholm & A. Henning (Eds.), Horizons of Choice. 
The Anthropology of Decision Making. 

Henning, Annette. (2010). Tar vi två steg fram och ett steg tillbaka? En diskussion om 
förändring. I A. Henning (red.), Klimatsmart villavärme? Solvärme, nya byggregler 
och möjligheten att förändra: Centrum för solenergiforskning (SERC), Högskolan 
Dalarna. 

Lindén, Anna-Lisa. (2001). Allmänhetens miljöpåverkan: energi, mat, resor och socialt liv. 
Stockholm: Carlsson. 

Lorentz, Klaus. (2010a). Möten med husföretag. I A. Henning (red), Klimatsmart villavärme? 
Solvärme, nya byggregler och möjligheten att förändra. 

Lorentz, Klaus. (2010b). Solvärme i nybyggda hus. I A. Henning (red.), Klimatsmart 
villavärme? Solvärme, nya byggregler och möjligheter att förändra: Centrum för 
solenergiforskning SERC, Högskolan Dalarna. 

Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 
Persson, Tomas, & Heier, Johan. (2010). Småhusens framtida utformning, -Hur påverkar 

Boverkets nya byggregler?. Borlänge, Sweden: Centrum för solenergiforskning, 
Högskolan Dalarna. 

Proposition 2004/05:150. Svenska miljömål. Ett gemensamt uppdrag 
Proposition 2005/06:145. Nationellt program för energieffektivisering och energismart 

byggande 
Ryghaug, Marianne, & Sørensen, Knut H. (2009). How energy efficiency fails in the building 

industry. Energy Policy, 37(3), 984-991. 
SOU 2008:110. Energieffektiviseringsutredningen. Vägen till ett energieffektivare Sverige. 
Vedung, Evert. (2002). Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur. 
 
 



   

14 

 
 

 
 
 
 

Projekt SWX-Energi omfattar Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län.  
Projektägare: Region Gävleborg 
Delprojektansvariga: Högskolan Dalarna och Karlstads Universitet 
Projektbudget: 32 miljoner kronor 
Projekttid: 2008-2011 
www.regiongavleborg.se/verksamhet/swxenergi 
Projektet delfinansieras av Europeiska Unionen. 
 

Finansiärer 
Offentliga  Privata 
EU, Norra Mellansverige 
Region Gävleborg 
Region Dalarna 
Högskolan Dalarna 
Karlstads Universitet 
Gävle Dala Energikontor 
Värmlands Energikontor 
 

Energimyndigheten 
Banverket 
Säffle kommun 
Gävle Energi 
Hofors Energi 
Borlänge Energi  
Fortum Värme AB 

Neova 
Mellanskog 
Naturbränsle 
Bruks Klöckner 

Rapporter 
1) Säffle biogas – Förstudie 
2) Skogsskötselmodeller anpassade för skogsbränsleuttag – några exempel 
3) Framtidens pelletsfabrik 
4) Småhusens framtida utformning – Hur påverkar Boverkets nya byggregler? 
5) Långa toppar 
6) Arbetsprestation vid avverkning med flerträdsackumulerande fällaggregat i 

björkdominerade gallringsbestånd 
7) Undersökning av efterfrågan på GRÖN grot 
8) Studie av storbuntaren Rogbico 
9) Marknadspotential för Sol- och biosystem 
10) Byggregler och småhustillverkare. Husens framtida utformning. 

 

 

 

 
   
   

 
   


