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Förord 

 
Detta tvärprojekt har skrivits inom ramen för forskarskolan Program Energisystems 

doktorandutbildning. Forskarskolan är tvärvetenskaplig vilket innebär att doktorander med 

teknisk och samhällsvetenskaplig inriktning samarbetar kring studier av energisystem. 

Program Energisystem är finansierat av Energimyndigheten och har funnits sedan 1998. 

 

Vi har flera personer att tacka för att detta tvärprojekt har resulterat i en färdig rapport. Stort 

tack till alla som ställt upp på intervjuer, svarat på enkäter och låtit oss göra mätningar i era 

hem. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra denna studie! Ett särskilt tack till Ulrica 

Melin, Teodor Hovenberg, Lars-Göran Wirsén och Carina Karlsson på Stångåstaden som 

alltid tagit sig tid och svarat på många knepiga frågor under studien gång. 

 

Tack också till våra handledare Kajsa Ellegård, Bahram Moshfegh, Wiktoria Glad och Patrik 

Rohdin. Era kommentarer har varit ovärderliga. Slutligen vill vi också tacka våra kollegor 

Helena Karresand, Malin Henriksson och Andreas Molin för genomläsning och kloka råd! 

 

 

Anna Küller, Linn Liu, Josefin Thoresson 

Linköping oktober 2011 

  



 

 

 

 

 
 

  



 

 

Sammanfattning 

Byggnaders energianvändning spelar en stor roll för om Sverige ska kunna minska sin 

energianvändning eftersom de står för hela 39 % av Sveriges totala energianvändning. I den 

siffran är både byggnadernas uppvärmning, varmvatten samt fastighetselen och de boendes 

hushållsel inkluderad.  där både energi för att värma upp byggnaden, vattenanvändning och 

fastigheternas samt hushållens elanvändning ingår. Den största potentialen för att minska 

byggnaders energianvändning finns i redan existerande byggnader som ofta har en relativt 

hög energianvändning. Vi har därför studerat redan existerade byggnader i denna rapport med 

syfte att undersöka drivkrafter och hinder för att genom renovering minska 

energianvändningen för hyreshus i bostadsområdet Stolplyckan-Magistratshagen. 

Bostadshusen är belägna i Linköping och ägs av det allmännyttiga fastighetsbolaget 

Stångåstaden. Vi studerar förändringar i byggnadernas energisystem i Stolplyckan-

Magistratshagen i och med renoveringarna från tre perspektiv som alla är relaterade till 

varandra.  Det handlar om byggnaderna som renoveras i området, hushållen som bor i 

byggnaderna och de professionella aktörerna relaterade till byggnaderna och renoveringarna. 

 

Det här är en studie som syftar till att vara tvärvetenskaplig i den meningen att gemensamma 

analyser är baserade på insamlad data med hjälp av metoder från flera olika discipliner. För 

att förstå de sociala aktörernas syn på förändringen av byggnadernas energisystem har vi 

använt oss av kvalitativa intervjuer med professionella aktörer och hushåll i bostadsområdet. 

Vi har även använt oss av en enkätundersökning för att undersöka hur de boende ser på 

byggnadernas inomhusklimat. Vi har dessutom genomfört simuleringar i IDA ICE av en 

byggnad för att beräkna lägenheternas el- och värmebehov. 

 

Studien visar att renoveringen genomfördes på grund av mikrobiell tillväxt i byggnadernas 

fasader, och kom efterhand att också fokusera på energieffektiviseringar eftersom en sådan 

satsning ansågs innebära en liten del av den totala renoveringskostnaden.  Arbete med 

energifrågor hade ett stort stöd i Stångåstaden och stöddes även principiellt av hushållen, men 

i praktiken var det få hushåll som var villiga att premiera energieffektiviseringar framför 

andra värden i sin vardag, och det fick inte gå ut över exempelvis bekvämlighet.  

 

Renoveringen innebär inga tekniska nymodigheter utan Stångåstaden satsade efter egna 

erfarenheter och efter inspiration från tidigare renoveringar på vad de ansåg vara säker och 

tillförlitlig teknik. Renoveringen skulle inte innebära något nytt eller krångligt utan handla om 

energisparande åtgärder som skulle vara osynliga för hushållen. Enligt enkätresultatet och 

simuleringarna har renoveringen varit lyckosam i fråga om att både förbättra byggnadernas 

inomhusklimat och för att minska byggnadernas uppvärmningsbehov. För hushållen var detta 

dock inget som de primärt värdesatte vid val av bostad. För de boende var energi i huvudsak 

el, och renoveringen hade också som ambition att sänka elanvändningen genom energisnåla 

vitvaror. Samtidigt utrustades alla lägenheter med egna tvättmaskiner och torktumlare och den 

gemensamma tvättstugan togs bort. Det gjorde att hushållens elanvändning ökade och enligt 

våra beräkningar ökar hushållens elkostnader med mellan 700 – 1 000 kr per år. De enskilda 

tvättstugorna i varje lägenhet installerades med tanken att framtida hyresgäster kommer 

efterfråga det. Få av de nuvarande hyresgästerna värdesatte att ha en egen tvättmaskin. 

 

Slutsatsen för vår studie är att det råder en obalans mellan de inblandade aktörernas mål med 

renoveringen. Stångåstaden såg att de har ett ansvar för att reducera energianvändningen för 

byggnaderna men inkluderade inte hushållen i arbetet med att spara energi. De boende förstod 

inte energiåtgärderna och betraktade renoveringen i första hand som ett saneringsprojekt. 





 

Innehållsförteckning 
 

Del 1 

1. Inledning ............................................................................................................................. 7 

1.1 Syfte ............................................................................................................................. 8 

1.2 Stolplyckan-Magistratshagen ...................................................................................... 8 

1.3 Systemperspektiv och avgränsningar ........................................................................ 10 

1.4 Disposition ................................................................................................................. 11 

2. Metod ................................................................................................................................ 12 

2.1 Stolplyckan-Magistratshagen – en fallstudie ............................................................. 12 

2.2 Kvalitativa intervjuer ................................................................................................. 12 

2.3 Byggnadssimulering .................................................................................................. 15 

2.4 Enkäter ....................................................................................................................... 18 

2.5 Validitet och reliabilitet ............................................................................................. 20 

3. Bakgrund och tidigare studier ........................................................................................... 23 

3.1 Byggande då och nu .................................................................................................. 23 

3.2 Faktorer som påverkar en byggnads energianvändning ............................................ 25 

3.3 Hushållens energianvändning .................................................................................... 31 

3.4 Byggnationer och renoveringar för att minska byggnaders energianvändning ......... 34 

4. Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................ 38 

4.1 Flernivåmodellen förklarar förändringar i sociotekniska system .............................. 39 

 

Del 2 

5. Renoveringen introduceras och tar form ........................................................................... 42 

5.1 Problemen upptäcks ................................................................................................... 43 

5.2 Beslut om åtgärder ..................................................................................................... 45 

5.3 Ett bostadsområde blir två ......................................................................................... 46 

5.4 Hushållen i området ................................................................................................... 47 

6. Energifrågorna introduceras och realiseras ....................................................................... 49 

6.1 Energifrågorna blev ett betydande sidospår .............................................................. 49 

6.2 Byggnadernas ytterfasader en källa för debatt........................................................... 52 

6.3 Tidigare erfarenheter ger viktiga lärdomar ................................................................ 54 

7. Hushållens inställning till energifrågor ............................................................................. 59 

7.1 Hushållens inställning till energieffektiva byggnader ............................................... 59 



 

7.2 Hushållens inställning till energieffektivt agerande i hemmet .................................. 60 

8. Renoveringen av Föreningsgatan 51 ................................................................................. 63 

8.1 Byggnadstekniska åtgärder ........................................................................................ 63 

8.2 Hyresgästernas inflytande över renoveringen ........................................................... 63 

8.3 Stångåstadens syn på resultatet .................................................................................. 64 

8.4 Hushållens syn på resultatet ...................................................................................... 64 

9. Renoveringen av Föreningsgatan 23 ................................................................................. 68 

9.1 Byggnadstekniska åtgärder ........................................................................................ 68 

9.2 Renoveringen reducerade värmebehovet och förbättrade inomhusklimatet ............. 70 

9.3 Renoveringen förbättrade uppfattningen om inomhusklimatet ................................. 79 

9.4 Renoveringens effekter på hushållens elanvändning och värmebehov ..................... 84 

9.5 Hyresgästernas inflytande över renoveringen ........................................................... 86 

9.6 Stångåstadens syn på resultatet av Föreningsgatan 23 .............................................. 87 

9.7 Hushållens syn på resultatet av Föreningsgatan 23 ................................................... 90 

10. Inför fortsättningen ........................................................................................................ 94 

10.1 Tidigare erfarenheter påverkar kommande renoveringar .......................................... 94 

10.2 Renoveringar och hyreshöjningar .............................................................................. 96 

10.3 Den framtida renoveringen av punkthusen ................................................................ 96 

10.4 Den framtida renoveringen av kollektivhuset ........................................................... 97 

 

Del 3 

11. Analys ............................................................................................................................ 99 

11.1 Saneringsbehovet möjliggjorde renoveringarna ........................................................ 99 

11.2 Historien skapar förutsättningar för framtiden ........................................................ 100 

11.3 Ett principiellt stöd för energifrågor ........................................................................ 101 

11.4 Bättre inomhusklimat och en rädsla för obeprövade arbetssätt ............................... 102 

11.5 Olika tidsperspektiv skäl till missnöje ..................................................................... 104 

11.6 De boendes roll för energieffektiviseringar ............................................................. 104 

11.7 Uppfattningen om vad som är ett attraktiv boende varierar .................................... 105 

11.8 Uppfattningar om hushållsel .................................................................................... 106 

11.9 Fungerar erfarenhetsåterföringen? ........................................................................... 107 

11.10 Sammanfattande analys ....................................................................................... 107 

12. Slutsatser och avslutande diskussion ........................................................................... 109 

Referenser ............................................................................................................................... 111 



 

Förkortningar 

ACH    Air change rate anges i /tim. 

 

Atemp Den golvarea i temperaturreglerade 

utrymmen som är avsedd att värmas till 

mer än 10
o
C och som är begränsad av 

klimatskärmens insida. 

 

BBR     Boverkets byggregler 

 

Clo-värde:     Kläders värmeisolerande förmåga  

1 clo motsvarar 0.155
o
Cm

2
/W. 

 

F23     Föreningsgatan 23. 

 

F51    Föreningsgatan 51. 

 

FEBY     Forum för energieffektiva byggnader 

 

Innova    Thermal comfort data logger. 

 

KLIMP    Klimat- och investeringsprogram. 

 

LIP     Lokala investeringsprogram. 

 

Met-värde:    1 met motsvarar värmealstringen  

100 W motsvarande 60 W/m
2
 hudyta. 

 

M     Metabolisk omsättning. 

 

PMV    Predicted mean vote. 

 

PPD    Predicted percentage dissatisfied. 

 

Qink      Inomhus värme källor, internlast,  

värmen från elapparater, människor etc. 

 

Qsol     Solstrålning som omvandlas till  

värme på slående fasta ytor. 

 

Qvärme      Fjärrvärme, eller någon annan  

uppvärmningssystem.  

 

SABO Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. 

 

U-värde    Värmeförlust anges i W/m
2
 K. 

 

Ψ  För att kunna beräkna köldbryggors 

värmeförlust. Ψ anges i W/mK. 
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1. Inledning  
I detta kapitel introducerar vi studiens inledning och syfte. I kapitlet presenterar vi också vårt 

studieobjekt samt studiens systemperspektiv och avgränsningar som styrt arbetet och 

rapportens disposition. 

 

Sektorn bostäder och service står för hela 39 % av Sveriges totala energianvändning 

(Energimyndigheten, 2010). I den siffran är både byggnadernas uppvärmning, varmvatten 

samt fastighetselen och de boendes hushållsel inkluderad.  För att Sverige ska ha möjlighet att 

nå sina politiska mål och minska energianvändningen i bebyggelsen med 20 % fram till år 

2020, och överhuvudtaget kunna minska energianvändningen med 50 % fram till år 2050 är 

det viktigt att göra omfattande satsningar för att minska byggnaders energianvändning. 

(Renoveraenergismart, 2011) 

 

Boverket hävdar att den största potentialen för att minska bostadssektorns energianvändning 

finns i redan existerande byggnader eftersom nybyggnadstakten är mycket låg och står enbart 

för 1 % av alla byggnader (Boverket, 2010a). Det finns runt 2,4 miljoner lägenheter i Sverige 

och åtskilliga av dem har en hög energianvändning. Många av dessa byggnader byggdes 

dessutom snabbt under en begränsad tid med metoder som vi idag vet ofta kan ge 

mögelskador såväl inne i lägenheterna som i fasaderna (Boverket, 2010b). Den byggda miljön 

skapar också förutsättningar för att förändra hushålls energianvändning genom att en 

byggnad, eller en lägenhet, är människors hem där de lever och utför vardagsrutiner vilket 

påverkar energianvändningen (Aune, 2007). Det är därför besvärande att hushållens 

energianvändning stadigt ökar trots att det genomförts en rad satsningar på 

energieffektiviseringar som exempelvis effektivare uppvärmningssystem, lufttäta 

konstruktioner och välisolerade fönster.  Vitvarorna i hemmen har också blivit mer 

energisnåla. (Lindén, 2008) 

 

Byggbranschen blir ofta beskyllda för att de inte gör tillräckligt för att minska byggnaders 

energianvändning, även om det finns teknik som skulle reducera energianvändningen med 50 

% utan att för den skulle sänka standarden för exempelvis inomhusklimatet (SOU 2002:115; 

Renovera energismart, 2011). Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) menar också att 

renoveringstakten är för låg och det kommer att ta 30 år innan alla byggnader som exempelvis 

uppfördes under miljonprogrammet kommer att renoveras så att deras energianvändning 

minskar (SABO, 2009). En byggnad genomgår också bara en större renovering vart trettionde 

till fyrtionde år. Det gör att hur byggnader renoveras idag kommer ha stor betydelse för 

byggnaders energianvändning i framtiden. För att kunna minska energianvändningen i 

bebyggelsen med 50 % fram till år 2050 måste således renoveringar redan nu fokusera på 

energieffektiva lösningar. (Renovera energismart, 2011). Shove (2003) menar i samma anda 

att de byggnader som vi använder idag kommer att påverka människors beteende även i 

framtiden.  

 
Byggnaderna som vi bor i idag innehåller viktiga riktlinjer för framtiden eftersom de, 

oavsett om man gillar det eller inte, bidrar till att skapa morgondagens traditioner och 

sedvanor (Författarnas översättning) (Shove, 2003, p. 76). 

 

Betydelsen av renoveringar som syftar till att minska byggnaders energianvändning ökar 

vilket gör det intressant att studera en renovering och undersöka vad det finns för 

förutsättningar och hinder för att minska energianvändningen i byggnader med fokus på både 

hushåll, professionella aktörer och tekniska aspekter i byggnaderna. I den här rapporten 

presenteras resultatet av en studie av bostadsområdet Stolplyckan-Magistratshagen i 

7



8 

 

Linköping där alla byggnader ägs av det kommunalägda bostadsbolaget Stångåstaden. I 

området pågår en omfattande renovering som är tänkt att innefatta samtliga byggnader. 

Renoveringen startade runt år 2006 och kommer att pågå i minst tio år framöver. Det är den 

renoveringen som det här projektet har fokuserat på. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka drivkrafter och hinder för att genom renovering minska 

energianvändningen för hyreshus. Genom en fallstudie av renoveringen av hyreshus i 

bostadsområdet Stolplyckan-Magistratshagen i Linköping kommer vi att besvara följande 

frågeställningar: 

 

- Hur introduceras och hanteras energifrågor i renoveringen? 

- Hur ser hushållen på renoveringen och energifrågor? 

- Hur påverkas lägenheternas elanvändning, värmebehov och inomhusklimat av 

renoveringen? 

- Vilka drivkrafter och hinder står den fortsatta renoveringen för? 

 

1.2 Stolplyckan-Magistratshagen 
I centrum för vår studie står bostadsområdet Stolplyckan-Magistratshagen. Bostadsområdet är 

centralt beläget i Linköping, med promenadavstånd till såväl grönområden, innerstaden som 

till Universitetssjukhuset. Området består av sex punkthus som innehåller 109 lägenheter med 

två till fem rum och kök och en stor byggnad med 186 lägenheter med ett till sex rum och 

kök. I den stora byggnaden finns en boendeförening som bildat ett kollektiv. I kollektivhuset 

finns också ett äldreboende, ett daghem samt ett boende för personer med Aspergers syndrom. 

34 lägenheter i kollektivhuset är dessutom service- och handikappanpassade.  

 

Byggnaderna i Stolplyckan-Magistratshagen ägs av det allmännyttiga bostadsbolaget 

Stångåstaden som i sin tur ägs av Linköpings kommun. Stångåstaden äger och förvaltar runt 

18 500 lägenheter och är därmed den största aktören på Linköpings bostadsmarknad och ett 

av de större allmännyttiga bostadsbolagen i Sverige. (Stångåstaden, 2011) 

 

Idag går den del av bostadsområdet som ingår i kollektivhuset under namnet Stolplyckan och 

punkthusen benämns Magistratshagen. Hela bostadsområdet kallades tidigare för Stolplyckan 

men punkthusen bytte namn i och med starten av renoveringen. Vi kommer att diskutera 

namnbytet mer utförligt under kapitel 6.3. En karta över bostadsområdet visas i Figur 1.1. 
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Figur 1.1: Bostadsområdet Stolplyckan-Magistratshagen 

 

1.2.1 Bakgrund till områdets uppförande 

Stolplyckan-Magistratshagen har genom åren varit ett mycket omtalat och beforskat 

bostadsområde. Den bakomliggande anledningen är att bostadsbeståndet, förutom 

konventionella lägenheter belägna i punkthus, även består av ett kollektivhus inhyst i 

sammanbyggda huslängor. Kollektiv som boendeform är ovanligt och motsvarar endast 

ungefär 0,5 promille av Sveriges totala bostadsbestånd (Vestbro, 2011). Byggnaderna 

uppfördes i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet och följdes av dåtidens ideal. 

Bostadshusen som uppfördes under miljonprogrammets satsning fick utstå massiv kritik i 

början på sjuttiotalet, vilket hade sin grund i uppfattningen att områdena skapade isolering 

och ensamhet. För många blev visionen om ett boende där människor agerar tillsammans och 

delar vardagssysslorna ett tilltalande alternativ och den kollektiva boendeformen utgjorde ett 

alternativ som diskuterades flitigt. Grundtanken var att undvika ett boende som separerade 

olika typer av människor och istället bygga bostadsområden för människor i alla åldrar och 

från olika sociala grupper. (Pedersen, 1991) 

 

I Linköping väcktes frågan om ett kollektivboende 1977 efter en debatt i lokaltidningen som 

förespråkade boendeformen och pekade ut kvarteret Stolplyckan som särskilt lämpligt 

eftersom det där behövde byggas nya byggnader (Pedersen, 1991). Området var trots sin 

centrala placering i staden ett av de sista att moderniseras och så sent som på sjuttiotalet 

saknade flera bostadshus i området moderna faciliteter som wc och varmvatten (Södergren, 

2000). Det kommunalägda bostadsbolagets ledning stödde tanken på ett kollektivboende men 

på grund av områdets attraktiva läge var man tvungen att kompromissa mellan intressen som 

förordade flera olika boendeformer. Lösningen blev att det i området uppfördes sex punkthus 

med konventionella hyreslägenheter, och ett kollektivboende med enskilda lägenheter inhyst i 

flera sammanbyggda byggnader Linköping blev den första kommunen i landet där det 

allmännyttiga bostadsbolaget lät upprätta ett kollektivhus med integrerad social omsorg och 

bostäderna blev ett flaggskepp för bostadsbolaget. (Pedersen, 1991)  
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1.2.2 Kollektivets nuvarande form 

Hyresgästerna i kollektivet har sina enskilda lägenheter men de har också tillgång till 

gemensamma lokaler som består av bland annat gympahall, matsal och snickeri där de boende 

kan arrangera gemensamma aktiviteter. Lägenheterna i kollektivet är i genomsnitt 10 % 

mindre än lägenheterna i punkthusen på grund av att den ytan istället lagts på gemensamma 

lokaler. Samtliga gemensamhetsutrymmen finns i kollektivets bottenplan och förbinds med 

lägenheterna genom en gemensam korridor i form av en inre gata som sammanfogar de 

offentliga och privata sfärerna. (Pedersen, 1991)  

 

Kollektivet är organiserat omkring den ideella boendeföreningen till vilken alla medlemmar 

betalar en årlig avgift och som berättigar dem att rösta vid kollektivets beslutande organ; de 

stormöten som anordnas ett par gånger per år. Ärenden från stormöten förbereds och 

verkställs av Stolplyckans styrelse som även arrangerar allmänna aktiviteter som exempelvis 

öppet hus och städdagar. (Berger, 2006; Stolplyckans styrelse) De enskilda boendes 

engagemang i kollektivet varierar men det är obligatoriskt att turas om att vara värd för husets 

gemensamma lokaler. De som vill engagera sig mer har möjlighet att delta i kollektivets olika 

aktivitetsgrupper, som exempelvis mediagruppen, återbruksgruppen, snickerigruppen och 

gympagruppen. (Stolplyckans styrelse) 

 

1.3 Systemperspektiv och avgränsningar 
Denna rapport bygger på en socioteknisk systemsyn. I sociotekniska system har både tekniska 

och sociala faktorer inverkan på utformningen av systemet och spelar lika stor roll för 

systemets utveckling (Geels, 2002). Det system som vi studerar är byggnadernas energisystem 

i området Stolplyckan-Magistratshagen och hur renoveringen påverkar byggnadernas 

energisystem. Vi studerar byggnadernas energisystem under en tidsperiod där 

renoveringsprocessen utgör vår tidsmässiga systemgräns. För att förstå vår systemgräns måste 

den sättas i ett sammanhang. Vi betraktar byggnadernas energisystem som ett dynamiskt och 

föränderligt system. Det gör att även om våra systemgränser utgör en avgränsning, finns det 

faktorer som påverkar systemet i olika skeenden vilket gör att systemgränserna kan utökas. En 

fördjupning och utveckling av vår syn på byggnadernas energisystem går att finna i kapitel 4. 

 

Ett förtydligande vid läsning av rapporten är att energianvändningen i en byggnad består av 

el, vatten och värme. När det står byggnadens energianvändning i texten inkluderar också 

begreppet både el, vatten och värme. Om det handlar specifikt om exempelvis el eller värme 

står det utmärkt.  
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1.4 Disposition 
Rapporten är disponerad i följande tre delar:  

 

Del 1 

Del 1 utgörs av kapitel 1 till kapitel 4. I första kapitlet behandlar vi tvärprojektets inledning, 

syfte och studieobjekt. Studiens systemperspektiv och avgränsningar, en presentation över 

bostadsområdet Stolplyckan-Magistratshagen samt rapportens disposition finns också med i 

detta kapitel.  I metodkapitlet presenterar och diskuterar vi studiens upplägg samt de metoder 

som använts för studien. Vi avslutar kapitlet med en diskussion om validitet och reliabilitet 

för metodinsamlingen.  Kapitel tre syftar till att få en bakgrund till studien. Här tar vi upp ett 

antal områden för att få en förståelse för kontexten av vår studie. Kapitlet behandlar 

lagstiftning och energimål som påverkar renoveringar av byggnader, faktorer som påverkar en 

byggnads energianvändning, renoveringar samt vad som påverkar hushållens 

energianvändning. Kapitel fyra presenterar studiens teoretiska utgångspunkter som handlar 

om vår sociotekniska systemsyn som ligger till grund för hur vi i rapporten hanterar och 

diskuterar sociotekniska förändringar. 

 

Del 2  

Del 2 utgörs av kapitel 5 till kapitel 10. I dessa kapitel går vi igenom resultaten från 

intervjuerna, enkäten och simuleringarna med syfte att besvara studiens fyra frågeställningar. 

Vi tar upp upptäckten av renoveringsbehovet och renoveringsbeslutet samt hur energifrågorna 

kom in i renoveringsprocessen vilket besvarar studiens frågeställning om hur energifrågorna 

introducerats i renoveringen. Vi behandlar också de intervjuade hushållens inställning till 

energifrågor och vad som påverkas deras agerande samt hur de ser på energieffektiva 

byggnader vilket besvarar frågeställningen hur hushållen ser på energifrågor. Resultatet av 

renoveringarna tar vi upp utifrån både hushållens och de professionella aktörernas perspektiv 

samt hur en byggnads energianvändning påverkats av renoveringarna. Det ämnar besvara 

frågeställningarna om hushållens syn på renoveringen samt hur energifrågorna hanterats i 

renoveringen, samt frågeställningen som behandlar hur lägenheternas elanvändning, 

värmebehov och inomhusklimat påverkas av renoveringen. Vi behandlar slutligen 

förutsättningarna inför den fortsatta renoveringen av bostadsområdet Stolplyckan-

Magistratshagen som svarar på studiens fjärde frågeställning om drivkrafter och hinder för 

den fortsatta renoveringen.  

 

Del 3 

Del 3 utgörs av kapitel 11 till kapitel 12. I dessa avslutande kapitel behandlar vi rapportens 

analyser och slutsatser. Vi presenterar de drivkrafter och hinder som påverkar 

renoveringsprocessen i kapitel 11. I kapitel 12 presenteras slutligen tvärprojektets slutsatser 

och vi för en avslutande diskussion. 
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2. Metod  
I kapitlet presenteras studiens upplägg i form av en fallstudie och vi diskuterar de metoder 

(intervjuer, byggnadssimuleringar och enkäter) som vi använt oss av för datainsamling. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om frågor kring validitet och reliabilitet som varit 

aktuellt för studien. 

 

Det här är en studie som syftar till att vara tvärvetenskaplig i den meningen att gemensamma 

analyser är baserade på insamlad data med hjälp av metoder från flera olika discipliner. 

Eftersom studiens syfte och frågeställningar är uppdelade i flera delar, använder vi flera 

metoder för att på så sätt kunna besvara studiens alla forskningsfrågor. Att använda sig av 

flera perspektiv, såväl metodologiska som teoretiska, kan göra en studie tvärvetenskaplig och 

bidra till resultat och analyser som inte kommer fram i mer disciplinär forskning (Öberg, 

2008). En metod kan inte heller svara på alla forskningsfrågor, men olika metoder kan ge 

olika svar på en forskningsfråga. Det gör att metoder kan ses som redskap som ska utformas 

och anpassas för att kunna besvara just den här studiens forskningsfrågor (Widerberg, 2002).  

 

2.1 Stolplyckan-Magistratshagen – en fallstudie 
Upplägget för studien rör renoveringen i bostadsområdet Stolplyckan-Magistratshagen i 

Linköping. Studien är utformad som en fallstudie. I en fallstudie är det väsentligt att 

identifiera ett avgränsat system för undersökningen av en speciell företeelse (Merriam, 1994). 

Vår fallstudie avgränsas till en specifik renovering. En fallstudie handlar ofta om att närma sig 

frågorna hur något är, varför eller vilka egenskaper någonting har (Yin, 2007). Det kan också 

handla om att förstå hur delar samverkar med varandra i den process, som i sin tur bildar en 

helhet (Widerberg, 2002). I en fallstudie används data från flera källor som samlats in genom 

olika metoder. Data för den här fallstudien har hämtats via kvalitativa intervjuer, formella 

skriftliga källor, enkäter och med hjälp av byggnadsmodellering och simulering av 

byggnadernas funktion (Se Yin, 2007). I en kvalitativ forskningsstudie kan det vara svårt att 

resonera kring värden såsom reliabilitet, validitet och objektivitet menar Widerberg (2002). 

Det gäller även för vår studie och innan studien genomfördes visste vi inte vad vi skulle mäta 

eller validera med hjälp av exempelvis intervjuerna, eller vilka tekniska mätningar vi skulle 

göra angående byggnadernas energianvändning. Yin (2007) menar att beskrivningen av 

forskningsprocessen ska förklara hur studien genomförts och uppfylla krav på validitet och 

reliabilitet. På så sätt redovisar vi här hur studien har genomförts och vilka val och tolkningar 

som vi gjort under vår arbetsprocess. 

 

2.2 Kvalitativa intervjuer 
Vi har valt att genomföra intervjuer för att kunna besvara studiens frågeställningar som 

handlar om hur energifrågor introducerades och hanterades under renoveringen, hur hushållen 

ser på renoveringen och energifrågor samt vilka drivkrafter och hinder som den fortsatta 

renoveringen står inför En intervju är en form av styrt samtal som syftar till att få fram 

uppgifter, en berättelse eller människors förståelse av något. Med den kvalitativa intervjun är 

det också möjligt att återskapa händelser och företeelser. Det är betydelsefullt eftersom det 

inte är möjligt att observera händelser som redan skett. Genom intervjun går det att undersöka 

frågor om hur något har skett, eller varför det har skett på ett visst sätt (Yin, 2007).  

 

Innan vi genomförde intervjuerna gjorde vi en genomgång av vad vi ville åstadkomma med 

intervjuerna eftersom valet av frågor styr vad vi senare vill säga om renoveringen. Vi är inte 

intresserade av de specifika intervjupersonerna i sig, utan deras berättelse och kommentarer 
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om renoveringen och det sammanhang de befinner sig i. Med den bakgrunden letar vi sedan 

efter mönster och samband (Se Widerberg, 2002). 

 

För att kunna förstå hur teknik blir skapad och hur en process ser ut handlar det i det flesta fall 

om att flera intressegrupper i samhället har påverkat resultatet (Summerton, 1994). Därför har 

vi inkluderat flera aktörer än enbart de som direkt arbetar med renoveringsprocessen. Vi har 

genomfört intervjuer med flera typer av aktörer: dels med hushåll, det vill säga hyresgästerna i 

de studerade bostadsområdena, dels med professionella aktörer som på olika sätt har varit 

inblandade i renoveringsprocessen, inklusive kommunala tjänstemän.  

 

Intervjuerna har haft semistrukturerad karaktär. Det innebär att de består av frågor som inte 

strikt följer en ordning utan har en mer flexibel form. Intervjuaren har inte heller styrt 

intervjun alltför mycket utan istället har vi gett ett stort utrymme åt respondenternas 

personliga resonerande för att de ska känna sig så bekväma som möjligt i situationen och inte 

uppleva sig begränsade. Palm & Glad (2011) menar att detta kräver mer uppmärksamhet av 

oss som intervjuar, men det kan samtidigt resultera i mer ingående beskrivningar av 

renoveringen som vi är ute efter. Semistrukturerade intervjuer ger också möjligheten att täcka 

in andra relevanta infallsvinklar som uppkommer under intervjuernas gång men som inte 

fanns med i intervjuguiden. För att kunna täcka in dem har vi varit lyhörda och 

uppmärksamma under samtalets gång och ställt följdfrågor på det som var intressant för vår 

studie (Se Widerberg, 2002). Under intervjuerna med såväl de professionella aktörerna som 

hushållen ställde vi frågor för att återskapa sekvenser i berättelsen från och om 

renoveringsprocessen för att försöka få fram de minnen som intervjupersonen bar på (Se Palm 

& Glad 2011). Under intervjuerna var vi vaksamma på om respondenterna sa samma sak. Det 

kan vara ett tecken på samstämmighet av åsikter genom att flera har liknande uppfattningar 

om renoveringsprocessen. Det kan dock också vara uttryck för att de intervjuade innan har 

pratat ihop sig för att kunna ge en enad bild av renoveringsprocessen (Yin, 2007, Glad & 

Palm, 2011). För att så långt som möjligt försöka undvika detta har vi valt intervjupersoner, 

såväl hushåll som professionella aktörer, för att få inblick i olika perspektiv av 

renoveringsprocessen.  

 

Alla intervjuer har spelats in och blivit transkriberade i sin helhet. Under intervjuerna har vi 

dock fört vissa anteckningar för att på så sätt inte helt förlita oss på inspelningen utan också 

lyssna på vad som sägs under intervjuns gång för att kunna ställa följdfrågor. Det råder delade 

meningar om att föra anteckningar under en intervju och Widerberg (2002) förespråkar 

anteckningar ifall inspelningen inte skulle fungera samt att anteckningarna kan fungera som 

hjälp i analysarbetet. Merriam (1994) menar å sin sida att det kan vara störande att under 

intervjun föra noggranna anteckningar och förespråkar istället transkriberingar. Vi har under 

intervjuerna använt oss av båda dessa arbetssätt beroende på vem som har intervjuat och 

situationen för intervjun. De citat som presenteras i rapporten är hämtade från inspelningarna 

och har föregåtts av viss redigering för att öka läsbarheten. Det handlar framförallt om 

upprepningar talspråk, stakningar och syftningsfel. De professionella aktörerna har också fått 

möjligheten att läsa igenom sina citat för att kunna korrigera eventuella oklara tolkningar från 

intervjuerna när vi bearbetat materialet. 

 

Vi har intervjuat elva professionella aktörer, där bygglovsarkitekten och 

bygglovshandläggaren blev intervjuade samtidigt. Urvalet av intervjupersoner skedde genom 

ett snöbollsurval där vi startade med en intervju med vår kontaktperson på bostadsbolaget. 

Urvalet har därefter skett utifrån att aktörernas namn blivit nämnda under intervjuernas gång. 

Intervjuerna tog i genomsnitt runt 1 timme att genomföra och genomfördes på aktörernas 
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arbetsplatser. De intervjuade nämns i texten med titel, och när det gäller flera aktörer benämns 

de medarbetare i bostadsbolaget.  

 

 

De intervjuade aktörerna i bostadsbolaget Stångåstaden är: 

 

Chefen för fastighetsförädlingen. 

 

Energistrategen. 

 

Miljö-och hållbarhetschefen. (Numer kvalitetschef) 

 

Områdesansvarig för området Stolplyckan-Magistratshagen. 

 

Projektledare för renoveringen av Föreningsgatan 51 och 23. 

 

Projektledare för renoveringen av Föreningsgatan 21 och 25. 

 

VVS-ingenjör. 

 

VD. 

 

 

Övriga professionella aktörer: 

 

Produktionschef för Skanska. 

  

Bygglovsarkitekt på bygglovskontoret. 

 

Bygglovshandläggare på bygglovskontoret. 

 

Under intervjuerna med de professionella aktörerna har vi så ofta som det varit möjligt varit 

två personer närvarande som både har samhällsvetenskaplig och teknisk bakgrund. På så sätt 

kunde vi hjälpas åt att ställa relevanta följdfrågor under berättelsens gång. Det har varit en 

fördel eftersom vi som intervjuat också har olika bakgrunder och därför olika sätt att bedöma 

vad som är relevant för studien. Under sex intervjuer var en av oss närvarande, och under fem 

intervjuer var vi två närvarande. Vi har också använt oss av den metod som Widerberg (2002) 

förespråkar genom att öppet berätta om våra bakgrunder och om våra ibland begränsade 

kunskaper om intervjupersonernas yrke och arbetssituation. Det har gjort att vi har kunnat 

fråga om det är något vi inte förstår på ett annat sätt än om vi var väl insatta på området. 

Intervjupersonerna har också fått börja med att berätta om sitt arbete för att vi lättare ska få en 

förståelse av det. 

För att komma i kontakt med hushåll att intervjua satte vi upp informationslappar om 

projektet och kontaktuppgifter till oss på anslagstavlor i kollektivhuset. I punkthusen lade vi 

liknande information i de hushållens brevlådor och satte upp lappar vid ingången till samtliga 

hus. Vi har vidare sett till att Stångåstaden delat ut informationslappar på hyresgästmöten som 

de arrangerat om den kommande renoveringen i punkthusen.  Efter varje intervju har också 

intervjuaren tillfrågat respondenten om tips på personer de tror skulle kunna vara intresserade 
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av att ställa upp på en intervju, vilket har resulterat i att ett hushåll ska ha omnämnt behovet 

av respondenter på Stolplyckans egna Facebook-sida.   

Vi har genomfört intervjuer med tio hushåll i bostadsområdet. Intervjuerna har varit jämt 

fördelade mellan boende i punkthusen respektive kollektivhuset, och såväl boende i de 

orenoverade som renoverade delarna har intervjuats. Av konfidentiella skäl kommer vi dock 

inte skriva ut hur många som intervjuats från varje del. De boende har blivit informerade om 

att deras svar kommer att hanteras så att de inte kan bli identifierade. Därför benämns 

samtliga hushåll i pluralform, även de hushåll som består av en person. Vi använder också 

samma benämningar för hushållen oavsett om det är en kvinna eller man som uttalar sig. De 

boendes synpunkter benämns i rapporten med Hushåll 1, 2, 3 osv. 

 

Samtliga hushåll blev tillfrågade om var de vill genomföra intervjun och samtliga föredrog att 

bli intervjuade i hemmet, vilket sedermera har varit fallet. Intervjun med Hushåll 2, 3 och 4 

genomfördes under ett gemensamt tillfälle och utfördes hemma hos en av de medverkade 

respondenterna. I rapporten används begreppet hushåll för att hänvisa till de boende i 

lägenheterna, men intervjuer har inte genomförts med samtliga medlemmar i hushållet utan 

respondenterna behandlas som representanter för sitt hushåll. I de fall där vi genomfört 

intervjun med ett par har båda varit närvarande under större delen av intervjun. Fördelen med 

att genomföra intervjuerna i hemmet är att respondenterna känner sig mer bekväma i 

situationen när de är i en för dem familjär miljö. Det är dessutom en särskild fördel att 

genomföra intervjun i hemmet i detta fall då frågorna rört hemmiljön eftersom respondenterna 

kunnat prata om sina lägenheter baserat på vad de ser omkring sig och direkt kunnat peka på 

exempel som förtydligar deras resonemang. Förutom hushållsintervjuerna har vi även 

intervjuat representanter från Stolplyckans styrelse, då två medlemmar deltog. Den intervjun 

genomförde vi i en enskild del av Stolplyckans matsal under en gemensam måltid.  

 

Vi har inlett samtliga boendeintervjuer med frågor som vi inte bedömt vara känsliga, med 

förhoppningen att skapa en ledig känsla så att respondenten kan svara så ärligt och förtroligt 

som möjligt. Intervjuerna med hushållen har genomförts av en person. Under intervjun med 

styrelsen var däremot alla tre författare närvarade även om en av oss drev intervjun medan 

övriga ställde enstaka följdfrågor. 

 

2.3 Byggnadssimulering 
Med hjälp av byggnadssimulering som metod kommer vi att besvara hur lägenheternas 

elanvändning, värmebehov och inomhusklimat påverkas av renoveringen. Med en 

byggnadssimulering handlar det om att försöka förstå hur variabler och komponenter i en 

byggnad påverkar byggnadens energibehov och vart energin tar vägen i en byggnads 

energisystem. Metoden kan användas till att göra beräkningar på byggnaders 

energianvändning och byggnaders inomhusklimat. Byggnadssimuleringar bygger på linjära 

experiment utifrån en matematisk modell. (Rohdin & Karlsson, 2011) 

 

Vid studier av en byggnads energianvändning är det inte möjligt att mäta alla variabler och 

komponenter för att se vad de har för betydelse för byggnadens energianvändning.  Det ger 

inte heller någon information om hur byggnader reagerar om det sker förändringar i något 

eller några av byggnadens subsystem. Byggnadssimuleringar kan istället räkna på olika 

variabler, göra kalkyler och kan genom det förutsäga hur mycket energi en byggnad kommer 

att använda. Det går också att byta ut komponenter i modellen av byggnaden för att se om det 

sker någon ändring i byggnadens energianvändning.  Simuleringen kan också visa ungefär 

vad det innebär i praktiska åtgärder för att sänka en byggnads energianvändning, samt vad det 
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ungefär kommer att kosta. (Rohdin & Karlsson, 2011) Det går också att använda 

byggnadssimuleringar för att försöka förutsäga inomhustemperaturen i olika rum i en byggnad 

eller ventilationsförmågan i byggnaden. (Karlsson m.fl. 2007)  

 

Rohdin & Karlsson (2011) hänvisar till att det finns 390 olika byggnadssimuleringsprogram 

även om programmen är olika i sin karaktär. Så kallade integrerade program kan exempelvis 

simulera flera olika modeller i samma program vilket är det vi använder och beskrivs nedan. 

Det gör att det bara behövs en modell vilket förenklar hanteringen av indata. 

 

Till detta projekt har vi valt att göra en modell av två lägenheter från Föreningsgatan 23. 

Föreningsgatan 23 har genomgått en storskalig renovering där både energianvändningen och 

inomhusklimatet på lägenhetsnivå har förändrats jämfört med lägenheterna i orenoverade 

byggnader. För Föreningsgatan 23 var också många material tillgängliga som behövs till att 

bygga modellen. Det fanns inte för anda byggnader vilket gjorde det svårt att skapa en modell 

av de övriga byggnaderna. Det tar lång tid att bygga upp en byggnadsmodell och göra den så 

bra så att det går att göra tillförlitliga simuleringar. På grund av tvärprojektets begränsade 

omfång fanns det därför bara tid att arbeta med två lägenheter. Alla resultat från simuleringen 

är per lägenhet. Genom ett års simulering vill vi ta reda på hushållens värmebehov i kWh och 

kWh per m
2
 (kWh/m

2
) under ett år; hushållens elanvändning i kWh under ett år, hur 

internlaster påverkar hushållens värmebehov samt vad hushållen tycker om sina 

inomhusklimat enligt modellens resultat.    

 

2.3.1 Datainsamling och mätning  

För att kunna göra byggnadssimuleringar har vi samlat in data för byggnaden för att sedan 

mata in det i simuleringsprogrammet. Vi började därför med att samla in nödvändig indata 

från byggnaden genom att kontakta aktörer som hade indata för byggnaden. Av Stångåstaden 

fick vi konstruktionsmaterial för byggnaden som exempelvis visar vilka byggnadsmaterial 

som använts, ritningar för ventilationskonstruktionen per lägenhet, vilka vitvaror som 

installerats, samt energistatistik- och byggnadsinformationssystem. Det fanns inte indata 

separat för byggnadens värmebehov innan renoveringen eftersom alla byggnader i området 

ligger på samma undercentral. Det gör att varje byggnads separata värmebehov inte kan 

urskiljas.  

 

Indata samlades också in med hjälp av SMHI:s statistik över Linköpings lokala väder samt 

solstrålning eftersom det också påverkar byggnadens värmebehov. Av Siemens fick vi data 

om byggnadens ventilationssystem och dess prestanda. Vi gjorde också egna mätningar i två 

lägenheter i byggnaden av inomhustemperaturen, luftflöden och elapparaters elanvändning. 

När materialinsamling och individuell mätning var klar byggdes modellen. Figuren nedan 

visar den hela processen av den tekniska arbetsgången i detta projekt.  

 

 

 

Figur 2.1 En byggnadssimulerings arbetsgång. 

 

Av insamlad data byggde vi upp en modell som är baserad på byggnadens 

konstruktionsritningar. De mätdata som vi samlat in från mätningarna i lägenheterna användes 
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Simulering 
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delvis för att kunna validera modellen och se så att den stämmer med uppmätta värden. I 

kapitel 9.2.1 finns det beskrivning av hur mätningarna genomfördes mer exakt. 

 

2.3.2 IDA-ICE och uppbyggnad av modellen 

För att kunna göra byggnadssimuleringar har vi använt oss av programmet IDA Indoor 

Climate och Energi 4. Det är ett simuleringsverktyg som är speciellt utvecklat för att designa 

byggnaders inomhusklimat och energibehov. Programmet simulerar byggnadens konstruktion 

och dess styrsystem som värme, varmvatten, ventilation och luftkonditionering (HVAC). Det 

gör att programmet kan leverera omfattande resultat och visa behovet av elektricitet för en 

fastighet och för hyresgästerna, det totala energibehovet för värme- och 

varmvattenanvändning, samt PMV och PPD. PMV står för predicted mean vote och PPD står 

för predicted percentage dissatisfied. PMV och PPD är två typer av klimatindex som kan 

användas för att förklara hur en grupp människor upplever det termiska klimatet. Indexen har 

tagits fram utifrån studier som studerat människors värmebalans och deras behov av termisk 

komfort. Det gör att PMV och PPD kan användas i kombination med andra variabler för att 

hitta bästa möjliga beräknade inomhusklimat. (Lausten, 2008) Figurerna nedan visar hur IDA 

ICE 4.0 ser ut på första sidan samt indata och utdata.   

 

Figur 2.2 IDA ICE allmänna indata. 

 

 

 

 

 

 

  

         Figur 2.3 ICE 4.0 indata och utdata. 
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Fördelarna med att använda IDA som simuleringsprogram är att det är användarvänligt och 

därför lätt att använda för båda enkla simuleringar och komplicerade simuleringar. IDA ICE 

kan också importera alla 2D, 3D CAD filer och stödjer AutoCAD, Archie CAD och flera 

andra CAD verktyg. I programmet kan dessutom ekvationer spåras och varje variabel kan bli 

ändrad. Luftflöde, temperatur, CO2 nivå och kontrollsignal kan exempelvis ändras av 

användaren. En nackdel med IDA ICE är dock att programmet inte tar hänsyn till ekonomiska 

eller mänskliga aspekter och hur människors beteende påverkar en byggnads 

energianvändning. LCA analyser finns inte heller med i utdata från programmet. (Lausten, 

2008) 

 

2.3.3 Validering och simulering 

En viktig komponent i en simuleringsprocess är att validera modellen som byggts upp, vilket 

betyder att bekräfta modellens kvalitet och att kontrollera modellens giltighet. Det har gjorts 

genom mätdata från byggnaden. En modell som inte är validerad kan inte göra simuleringar 

som kan förknippas med byggnadens verkliga prestanda. Simuleringsresultat från en modell 

som inte är validerad blir på så sätt opålitliga. Vi validerade modellen med hjälp av mätdata 

som vi samlade in genom att på plats göra mätningar i två lägenheter. På grund av tidsbrist är 

modellen enbart validerad med avseende i matchningen av rumstemperatur.    

 

Efter modellen är validerad ska den användas till simuleringen.  I den här rapporten ska 

modellen användas i två beräkningar av vitvaror respektive tvättstugor (se kap.9.4.2 & 9.7.2). 

 

Beräkningar av vitvaror behandlar en jämförelse mellan hur elanvändningen och behovet av 

tillförd värme förändras i två lägenheter med användning av olika energiklassade elapparater. 

Beräkningarna behandlar hur mycket el det går att spara genom att jämföra olika 

energiklassade vitvaror (frys, kylskåp, spis) samt hur behovet av tillförd värme påverkas för 

varje lägenhet om klass C apparaterna byts ut mot klass A apparater. Vi jämför två fall där det 

ursprungliga fallet är när boende använder vitvaror som är klassade som A+. Det jämför vi 

med användning av hushållsapparater med klass C. Med hjälp av simuleringen kan vi ta reda 

på hur ett hushålls elanvändning(kWh) och behov av tillförd värme (kWh/m
2
) över ett år 

skiljer sig åt beroende på vilka vitvaror lägenheterna är utrustade med. Det ekonomiska 

sparandet (SEK) av elanvändningen har även räknats ut. 

 

Beräkningar av tvättmaskiner behandlar en jämförelse mellan två byggnader där alla 

lägenheter i en byggnad har en egen tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare, och i den 

andra byggnaden finns det en gemensam tvättstuga som alla lägenheter tvättar i. 

Simuleringsresultat kommer att visa vad den totala elanvändningen(kWh) blir för samtliga 

hushåll över ett år om de har en gemensam tvättstuga eller om varje lägenhet har en egen 

tvättmaskin och torktumlare. Vi kan också visa förändringen av behovet av tillförd värme 

(kWh/m
2
) för varje hushåll om de enskilda tvättstugorna tas bort. Vi räknar också på vad en 

egen tvättmaskin och torktumlares elanvändning innebär för hushållen i ekonomiska termer. 

 

2.4 Enkäter 
Vi har valt att göra en enkätundersökning bland hushållen i området Stolplyckan-

Magistratshagen för att kunna besvara hur lägenheternas inomhusklimat påverkas av 

renoveringen. Anledningen till att vi väljer att använda oss av enkät som metod är för att 

kunna komplettera byggnadssimuleringarna och få ett mått på vad hushållen tycker om sin 

boendemiljö. En byggnadssimulering kan exempelvis beräkna vad människor tycker om sitt 

inneklimat utifrån en standardmodell, men kan inte visa vad hushållen i verkligheten anser om 

sitt inneklimat. En enkät å andra sidan ställer frågor direkt till hushållen om vad de tycker om 
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sin boendemiljö. Det gör att enkäten som metod dels kan komplettera byggnadssimuleringen, 

men kan också komplettera intervjuerna som vi genomfört med de boende.  

 

En enkät är ett förbestämt frågeformulär med förutbestämda frågor med syfte att samla in 

information om individer där enkäten på förväg bestämmer vilka frågor och vilka alternativ 

individen kan svara på (Thollander, 2011). I en enkät får alla individer istället svara på samma 

fråga ställd på samma sätt vilket ger dem möjlighet att de svara i samma termer, även om 

människor ändå kan tolka frågor på olika sätt. Enkäter gör det ändå möjligt, till skillnad från 

den tids- och resurskrävande semistrukturerade intervjun, att samla in data från ett stort antal 

människor under kort tid (Dahmström, 2005). Det medför vidare att en enkätundersökning ses 

som en relativt billig insamlingsmetod av data. Att kunna samla in data från ett stort antal 

människor innebär också en god förutsättning för statistiska bearbetningar av materialet 

(Svenning, 1997).  

 

I det här fallet har vi använt oss av en förtryckt och standardiserad enkät som heter ”Min 

boendemiljö” som är baserad på den så kallade ”Örebromodellen” (Rohdin m.fl., 2011). ”Min 

boendemiljö” innehåller fem kategorier: miljöproblem, luftkvalitet, bullersituation, 

inomhustemperatur och boendes besvär. Örebromodellen är en av flera liknade 

standardiserade enkäter i både Sverige och i övriga Europa som undersöker både människors 

åsikter om inomhusmiljön och hur människor blir påverkade av sin inomhusmiljö ur ett 

miljömedicinskt perspektiv. Det som Örebromodellen gör med sin enkät är att undersöka 

människors akuta hälsoeffekter av boendemiljön, samt människors kroniska besvär av sin 

boendemiljö. Örebromodellen arbetar mycket med benchmarking genom att enkäten går ut på 

att försöka hitta skillnader mot det normala. Det kan vara så att en viss andel människor mår 

dåligt i sina hus av en eller flera anledningar och så är det i alla byggnader. Det gör att 

Örebromodellen arbetar med att se avvikelser från det normala genom att jämföra ett 

enkätutskick med deras resultatbas från andra undersökningar för att se om resultaten är 

avvikande eller inte. Det gör att det finns stor mening i att jämföra enkätsvar med varandra, 

både under tid som mellan byggnader. I vårt fall har dock inte det varit möjligt. På grund av 

tvärprojektets ringa omfång har det inte varit möjligt att vidare försöka jämföra våra enkätsvar 

med tidigare gjorda enkäter eftersom vi inte haft tillgång till dem. 

 

Det finns alltid fördelar och nackdelar med att välja en förtryckt enkät. Fördelen är att 

frågorna är testade under lång tid i flera undersökningar, även om det inte behöver vara någon 

garanti för att de som fyller i enkäten inte ska kunna tolka frågornas formuleringar på flera 

sätt. Tvetydigt ställda frågor kan dock leda till skeva resultat eftersom det inte finns någon att 

fråga när individen fyller i enkäten. Att de som fyllt i inte förstått enkäten är inget som varit 

märkbart under analyseringen av enkäten i vårt fall. Enkäten innehöll också få frågor vilket 

kan underlätta för att få en högre svarsfrekvens. En nackdel är dock att det inte finns plats för 

den som svarar på enkäten att utveckla sina svar och förklara dem (Dahmström, 2005). 

 

Vi valde att samla in data via den förtryckta enkäten genom att dela ut enkäten med 

svarskuvert till hushåll i Stolplyckan-Magistratshagen. Enkäterna blev utdelade i början av 

maj 2011 till alla lägenheter i tre punkthus samt i kollektivhuset. I kuvertet låg, förutom ett för 

frankerat svarskuvert, flera enkäter för att det skulle vara möjligt att flera i hushållet skulle 

kunna fylla i enkäten. Anledningen till att enkäten blev utdelad till tre av sex punkthus var för 

att de tre punkthusen har eller kommer att börja renoveras hösten 2011. Totalt delade vi ut 80 

stycken enkäter. 42 hyresgäster valde att svara på enkäten. Det innebär en svarsfrekvens på 53 

% som får anses som godkänd. Trenden generellt för postenkäter är dock att svarsfrekvensen 

sjunker. En orsak till bortfallet för vår enkät kan ha varit att vi inte valde att komplettera 
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enkätsvaren med telefon- eller besöksintervjuer för att få in flera enkätsvar (Dahmström, 

2005).  

Under enkätinsamling har vi inte haft någon kontroll över vem det är som faktiskt svarar på 

frågorna i hushållen. Det kan vara de som på grund av språkliga problem inte förstår enkätens 

frågor, men det är ett generellt problem vid denna typ av metod och något som vi inte anser 

vara ett problem i det här fallet (Dahmström, 2005). Den insamlade enkäterna har sedan 

behandlats anonymt men vi vet vilka byggnader som enkäten har inkommit ifrån. 

Svarsfrekvensen har varit jämn från alla byggnader. Resultaten av enkäten kommer vi att visa 

i form av diagram eller tabell där det inte går att uttyda några enskilda uppgifter. Totalt har 22 

personer från de orenoverade byggnaderna på Föreningsgatan, 11 personer från 

Föreningsgatan 51 och 11 personer från Föreningsgatan 23 svarat på enkäten. I bilaga 6 

redovisas svaren från de insamlade enkäterna. Resultaten i enkäten kommer att presenteras i 

både kapitel 9 och 10 under hushållens syn på inomhusmiljön. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 
För att kunna analysera vårt material som består av såväl intervjuer, enkäter och en 

byggnadsmodellering, har vi kategoriserat vårt material för att få en överblick av det. Det är 

också något som Palm & Glad (2011) rekommenderar. Från intervjuerna har vi fått 

information om hur renoveringen beskrivs och hur förlopp och händelser hänger ihop utifrån 

olika aktörers perspektiv. På så sätt har vi brutit ner intervjuerna för att sen försöka återskapa 

dem till en helhet för att kunna ge materialet andra infallsvinklar att hitta mönster och såväl 

likheter som skillnader mellan intervjuerna (Se Stake, 1995; Palm & Glad, 2011). Detta arbete 

har dels baserats på våra teoretiska ansatser och dels vår förförståelse av renoveringen. På så 

sätt har vi använt oss av hermeneutik för att tolka materialet, skapa mening åt det och försöka 

att förstå renoveringsprocessen från intervjuerna och i den kontext där vi skapat meningen (Se 

Widerberg, 2002).  

 

Den här rapporten har kommit till som ett kursmoment. Ett viktigt moment i kursen är att vi 

ska få komma ut i fält, skriva en rapport och försöka arbeta tvärvetenskapligt. I en kurs 

handlar det om att lära sig något under kurstidens gång. Så har också varit fallet i arbetet med 

den här rapporten. Det har gjort att under processens gång har vi utvecklat vad vi vill studera, 

vilket skett i samspel med att vi läst in oss på området och varit ute i fält för att studera 

renoveringen. På så sätt har arbetsprocessen skett abduktivt (Se Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Det har också bidragit till att insikter om hur vi borde ha gått tillväga med datainsamlingen 

har kommit i efterhand. Intervjuerna fick också av flera skäl genomföras under kort period 

med lite tanke för reflektion. För att kunna göra jämförelser mellan hushåll måste samma 

intervjumall användas under samtliga intervjuer, vilket också gör att det är svårare att justera 

frågorna under processens gång.  

 

2.5.1 Ansvar som intervjuare 

Intervjuer med en professionell aktör och en privatperson har olika karaktär. En professionell 

aktör kan ha en vana av att bli intervjuad till skillnad från en privatperson. Under formerna av 

intervjuer med såväl professionella aktörer som med hushåll skapas alltid en relation mellan 

den som intervjuar och respondenten. Som intervjuare har vi ett ansvar att inta en 

professionell hållning för att intervjun inte ska bli för intim och därmed utelämnande, eller för 

kylig och kortfattad (Se Widerberg, 2002). Det kan vidare vara en skillnad på att intervjua en 

chef och andra anställda. Widerberg (2002) menar att chefer i högre grad kan använda sig av 

makt. Detta är något vi har fått hantera och fundera över hur vi ska bemöta då vi har intervjuat 
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chefer i varierande positioner, och vår taktik har genomgående varit ha ett sakligt och 

professionellt förhållningssätt.   

 

2.5.2 Validitet för simuleringen och fallen  

De avvikelser som finns i valideringen av byggnadsmodellen kan bero på flera olika faktorer. 

Klimatfilen som användes som indata till simuleringen skapades av oss själva. Solstrålning 

var en av termerna som var inkluderades i klimatfilen. Värdena av solstrålning avläste vi från 

en så kallade STRÅNG modell (vidare förklaring se sid.73). En avläsning från STRÅNG 

modellen gör att avvikelsen av värdena av solstrålning blir 12,9% från verkligt uppmätta 

värden. Den andra faktorn som påverkat modellen vid valideringen är skillnaden mellan de 

temperaturer som uppmättes under mätningarna, och den medeltemperatur som fås som 

resultat från simuleringen. Temperaturloggar för att samla in data om inomhustemperaturen 

ska placeras en meter ifrån golvet i varje rum under en viss period. Under mätningsperioden 

kan de av misstag blivit flyttade, fått mänsklig beröring eller blivit flyttade till ett ställe i 

rummet där temperaturen är högre eller lägre än på andra ställen.  Det kan göra att den 

registrerade temperaturinformationen inte blir tillräckligt omfattande. Den tredje faktorn som 

påverkar valideringen för byggnadsmodellen är människors beteende och aktiviteter i sina 

lägenheter. Det gör att simuleringsresultat kan skilja sig åt, exempelvis på grund av hur ofta 

dörren eller fönster är öppna i ett rum.  

 

Vi samlade in data under maj och juni 2011. Det gör att det bara går att göra simuleringar 

utifrån den perioden. Vindstation på byggnadens tak satte vi upp i början av maj 2011. Det 

gör att den klimatfilen för Linköping som användes till modellen bara gäller för maj 2011. 

Data för den totala mängden inkommande el till byggnaden samlades in mellan 31 maj till 22 

juni 2011. Det begränsar också simuleringsperioden till maj och juni. Eftersom det inte fanns 

någon mätare för hur mycket värme byggnaden använde har vi gjort en uppskattning av 

byggnadens värmebehov som extrapolerades av skillnaderna mellan den totala mängden 

använd och tillförd värme för hela området. I och med att området håller på att renoveras 

håller många hushåll på att flytta ut och många tomma lägenheter kan påverka byggnadernas 

behov av tillförd värme. I slutändan är också alla hushåll olika. Vid simulering av byggnaders 

energianvändning finns det många faktorer som kan påverka resultatet eftersom människors 

beteende och vanor har stor påverkan på mängden använd energi.   

 

2.5.3 Enkäter och intervjuer ger kompletterande resultat 

När det kommer till intervjuer med hushåll valde inte vi ut hushållen utan de fick anmäla sitt 

intresse om att vara med i studien. De personer som hör av sig för att delta i en studie om 

deras boendemiljö gör det ofta på grund av att de har starka åsikter att framföra i frågan. Detta 

är något som vi har varit medvetna om och fått hantera under projektets gång. Enkäterna kan 

på så sätt fungera som komplement till de djupintervjuer vi genomfört med hushållen. I fallet 

men enkäter kan det också vara så att det bara är de som vill föra fram sin åsikt som tar sig tid 

att fylla i en enkät och skicka iväg den. En skillnad är dock att de som intervjuats aktivt fått ta 

ställning att ställa upp medan enkäten delades ut till många hushåll utan att vi i förväg frågat 

dem om de ville vara med i studien. 

 

Att använda enkäter är bra när många ska ingå i studien och de boende utgjorde en stor grupp 

där det inte var möjligt att djupintervjua alla för den här studien. Att svara på en enkät är dock 

inte samma sak som att sitta i en intervjusituation. En enkät begränsar svarsalternativen och 

det är lättare att bara kryssa i de förvalda enkäterna, även om svarsalternativen inte passar 

exakt för den som svarar på enkäten. Det gör att svaren blir utifrån ställda frågor och man får 

inte svar på något utöver ställda frågor. Det kan exempelvis handla om att vi får veta att 
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någon tycker på ett visst sätt, men enkäten ger inte svar på varför någon upplever det på ett 

visst sätt. Under en intervjusituation sitter någon och lyssnar och det är möjligt för hushållet 

att uttrycka sina åsikter på ett annat sätt än i en enkät och förklara bakgrunden och varför de 

har den åsikten de har. Det gör det också lättare att exempelvis framföra klagomål eller 

positiva synpunkter under en intervjusituation än i en enkät eftersom enkäten inte täcker upp 

för alla typer av synpunkter såsom en intervjusituation kan göra. Enkäten som vi använder i 

det här fallet syftar samtidigt till att undersöka hushållens uppfattningar om sitt 

inomhusklimat och vad som är bra respektive inte bra. Hushållen kan ha mycket känslor till 

sitt boende som måste tas i beaktande vid analyser av enkäterna och vad de egentligen säger. 

Under en intervjusituation är det enklare att uttyda sammanhanget för vad hushållet uttrycker.   
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3. Bakgrund och tidigare studier 
I detta kapitel tar vi upp ett antal områden som behöver belysas för att förstå kontexten av vår 

studie. Det här kapitlet börjar med att kort behandla byggande i Sverige då och nu samt 

lagstiftning och energimål som påverkar renoveringar av byggnader. Vi tar sedan upp 

faktorer som påverkar en byggnads energianvändning, studier om byggnationer och 

renoveringar samt vad som påverkar hushållens energianvändning. 

 

3.1 Byggande då och nu 
Byggtekniken i Sverige har utvecklats kraftigt under de senaste årtiondena. Metoderna för att 

bygga hus under 1960- och 1970-talen innebar relativt kort byggnadstid som skulle vara 

ekonomiskt lönsam vilket industrialiserade byggandet. Stolplyckan-Magistratshagen byggdes 

på liknande sätt. De viktigaste funktionerna var att ytterväggarna skulle fungera som en 

klimat-barriär och att tillsammans med innerväggar bära laster. Valet av material i väggen 

berodde på dess funktion.  I fasaden användes material som skyddade mot nederbörd eller 

fungerade som värmeisolering, och till innerväggar användes material med fuktspärrande 

egenskaper.  Det användes också material för att ge väggen nödvändig stabilitet och för att 

tåla vindlaster och egenvikt. Slarviga byggmetoder ledde samtidigt till att byggnaderna fick 

stora värmeläckage vilket i sin tur har lett till att många av byggnaderna från 1960- och 1970-

talen idag präglas av stora energiförluster och är i stort behov av renovering. 

Värmeisoleringen i väggar, tak och fönster var bristfällig jämfört med vad standarden är idag. 

Byggnader från denna tid har därför stort behov av uppvärmning. I de flesta fall sker detta via 

radiatorer anslutna till rör som placerats i golvet nära ytterväggar. De heta rören avger värme 

som ersätter de extra stora värmeförluster som normalt förekommer där golv och ytterväggar 

möts. Radiatorer placerades ofta under dåligt isolerade fönster för att värma upp tilluften som 

strömmar in via ventiler under fönstren. Ventilation uppnås ofta genom självdrag eller med 

hjälp av en frånluftsfläkt utan värmeåtervinning. Dessa byggnaders energiprestanda måste 

förbättras avsevärt för att möta framtidas krav och i de flesta fall behöver de genomgå 

omfattande renoveringar och ombyggnationer. (Abel & Elmroth, 2007) 

 

Efter oljekrisen på 1970-talet ökade fokus på energianvändning i byggnader och de flesta 

europeiska länder införde striktare byggregler. IEA (International Energy Agency) påbörjade 

ett antal gemensamma projekt med syfte till att minska användningen av olja för uppvärmning 

i byggnader. De svenska byggreglerna skärptes 1977, särskilt när det gällde värmeisolering 

och värmeåtervinning ur frånluften. Särskilda föreskrifter om lufttäthet infördes också. Nya 

och bättre isolerade väggar och golv började byggas och värmeisolerande egenskaper i fönster 

har sedan dess förbättrats dramatiskt. Nya ventilationssystem med effektiva 

värmeåtervinningsmetoder har utvecklats liksom nya system för uppvärmning och effektivare 

styrutrustning. Modern byggteknik gör det också möjligt att utforma värme-och 

ventilationssystem utan alltför många begränsningar. Radiatorer behöver inte längre 

kompensera för kalluft som strömmar in genom fönster mot golvet, då moderna 

ventilationssystem ej förlitar sig på fönster för tilluft. Nu är platsen för tilluftsdon och deras 

distributionsmönster i fokus när luft införs i ett rum. En av de viktigaste faktorerna för att 

minska den totala efterfrågan på energi är att använda golvytan effektivt. Ju mindre golvyta en 

byggnads funktion kräver, desto mindre yta behövs värmas och användningen av energi blir 

effektivare. Välisolerade och lufttäta konstruktioner utan radiatorer bidrar till bättre 

utnyttjande av utrymme. Vistelsezonen i ett rum med en välisolerad yttervägg kan förlängas 

ända fram till väggen. Välisolerade fönster innebär också, till exempel att bord och 

arbetsstationer kan placeras nära dem och samtidigt upprätthålla en god termisk komfort även 

när det är kallt utomhus. (Abel & Elmroth, 2007) 
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3.1.1 Spara energi ett krav från flera håll  
Byggnation av hus med betydligt lägre energianvändning än Boverkets krav startade redan 

under 1970- och 1980 talet. Nyskapande idéer ledde till byggandet av hus med lägre 

energianvändning där syftet var att använda så lite energi som möjligt till uppvärmning 

samtidigt som de boende skulle ha en bra inomhusmiljö. Trenden för hus med en lägre 

energianvändning är stark och exempelvis har antalet vetenskapliga artiklar om byggnationer 

för att minska byggnaders energianvändning av olika slag skjutit i höjden (Rohdin m.fl., 

2011). 

 

Energieffektiviseringar har varit aktuella under många år och det nationella forumet för 

energieffektiva byggnader (FEBY) arbetar bland annat för energieffektiv renovering av 

byggnader i Sverige och ett minskat energibehov i byggnader (FEBY, 2011). Användningen 

av el och värme i bostäder har också minskat främst mellan 1970-1990, mycket tack vare 

oljekriserna som inneburit prisökningar på olja för uppvärmning. Efter 1990-talet och i början 

av 2000-talet skedde enbart marginella minskningar av användningen av el och värme, men 

den totala energianvändningen har nu återigen sakta börjat minska. Energimyndigheten menar 

att det beror på såväl ökade krav från myndigheter men också genom att efterfrågan på så 

kallade ”gröna hus” har ökat vilket i sin tur stimulerar produkt- och teknikutvecklingen 

(Energimyndigheten, 2010b).  

 

85 % av en byggnads energianvändning sker i brukarfasen, det vill säga under tiden då 

byggnaden står färdig och används. 14 % av den totala energianvändningen går åt under 

uppbyggnadsfasen och bara 1 % vid en rivning. Det gör att hur byggnaden är utformad, blir 

brukad och omskött har en viktig påverkan på byggnadens energianvändning. Det ökar 

betydelsen av att kontinuerlig renovera och reparera för att förbättra och förnya byggnadens 

system. (Energimyndigheten, 2010b) Detta får också stöd från forskare som menar att en 

viktig förutsättning för att minska energianvändningen är att via renoveringsåtgärder bygga 

för uthållighet (Svane & Wijkmark, 2002). Energieffektiviseringar ska dock bara göras inom 

vissa gränser betonar Boverket som menar att kulturmiljön är en viktig faktor att ta hänsyn 

till. Kulturmiljön är en ändlig resurs och svår att sätta ett värde på menar Boverket som menar 

att kulturvärden kan riskera att försvinna vid ett för långt drivet energisparande. Det kan 

medföra beslut som inte går att återskapa och gör avvägningar viktiga vid förändring. 

Boverket menar att det krävs kunnande inom både ekonomi som energi och kulturmiljö för att 

kunna fatta beslut om åtgärder (Boverket, 2009). 

 

3.1.2 Lagstiftning och direktiv 

Boverket är den myndighet som huvudsakligen utfärdar regler och krav för byggande. Plan-

och bygglagen (PBL) är den överordnade policysamlingen för reglering av byggande (SFS 

1987:10). Den reglerar regler för bygglov och inkluderar både hur man får bygga och var. 

PBL reglerar också större renoveringar. Boverkets byggregler (BBR) är tvingande och 

reglerar byggnaders tekniska kvalité samt utfärdar regler för vad en byggnads maximala 

energianvändning får vara vid nyproduktion som just nu är 110 kWh per m
2 

för Linköpings 

klimatzon (BBR, 2011). BBR reglerar inte renoveringar och det finns inga tvingande regler 

för renoveringar. Det finns istället riktlinjer för renoveringar som samlats i BÄR som ska 

fungera som ett hjälpmedel vid val av tekniska standarder i förhållande till byggnadens 

tillstånd (Boverket, 2011).  

 

Det har funnits flera stödåtgärder för att påskynda renoveringstakten av gamla byggnader. 

Lokala klimat- och investeringsprogram (LIP) som verkade mellan 1998-2007, och klimat 

och investeringsprogram (KLIMP) hade över 6 miljarder sek reserverat för att bland annat 
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ekonomiskt stödja till flera stora renoveringsprojekt. Idag finns ingen liknande statlig satsning 

i samma storleksordning och Stolplyckan-Magistratshagen renoveras utan statliga 

stödåtgärder (Naturvårdsverket, 2011).  

 

Sverige styrs också av EUs lagar och direktiv för byggnader. Byggnadsdirektivet från 2002 

(2002/91/EC) sätter byggnaders energianvändning i fokus och menar att byggnaders 

energianvändning behöver minska i samband med storskaliga renoveringar. Direktivet 

omarbetades 2010 och förtydligade att det finns en stor potential att minska 

energianvändningen i existerande byggnader (2010/31/EU), men än har inte Sverige 

implementerat och anpassat direktivet till nationella förutsättningar vilket beräknas vara klart 

2012. 

 

3.2 Faktorer som påverkar en byggnads energianvändning 
 

Lufttäthet 
Lufttäthet är mycket viktigt för en byggnad för att få en jämn inomhustemperatur utan drag. 

En hög nivå av luftläckage genom ytterväggar kommer att orsaka kondens genom penetration. 

Dålig lufttäthet kommer också att leda till ökat behov av uppvärmning eftersom den höga 

infiltrationsnivån kommer att medföra att mindre volym av luft som passerar genom 

värmeväxlaren i ventilationssystemet. 

 

Ventilationssystem 
Ventilationssystemet spelar en viktig roll för att tillhandahålla och bibehålla optimal 

luftkvalitet och termisk komfort i byggnader. Energibehovet för ventilation kan minskas 

avsevärt genom effektiviseringen av ventilationssystem, som med värmeåtervinning. Enligt 

europeisk lag bör en inomhusluft av hög kvalitet ha ett luftflöde på 0,3-0,4 ACH
1
 vid 50 

Pascal. I Sverige är kravet högre med 0,5-0,7 ACH vid 50 Pascal.  

 

Värmesystemet kan via ventilationen åstadkomma värmeåtervinning, en process där värme 

återvinns ur frånluft för att varma uteluften med hjälp av en återvinningsapparat vilken är en 

typ av värmeväxlare innan den tillförs rummet. I ett värmeåtervinningssystem överförs 

värmen från den varma frånluften till den kalla uteluften i värmeväxlaren. Figuren nedan visar 

hur ett värmeåtervinningssystem (FTX system) fungerar. 

 

 
Uteluft  

 

 

 

 

 

                                                        Avluft  

Figur 3.1 Värmeåtervinningssystem (FTX-system). 

 

                                                 
1
 ACH: Air change rate, luftomsättning [s/m

3
] 

Luft efter 

värmeåtervinning 

air 

Frånluft 
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En tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt ventilerar huset via två kanalsystem. Frisk uteluft som tas 

in kallas för tilluft. Den kalla tilluften värms upp i en värmeväxlare med hjälp av den varma 

rumsluften som transporteras ut ur huset. Den uppvärmda tilluften fördelas till sovrum och 

vardagsrum medan den gamla luften tas ut från byggnaden via kök och badrum. Det finns ofta 

en separat kanal för luften som ska bort från köksfläkten eftersom det annars kan samlas fett i 

värmeväxlaren från matlagning som kan medföra en brandrisk. Frånluften som har lämnat sin 

värme till tilluften i värmeväxlaren passerar ut från byggnaden. (Energimyndigheten, 2011a) 

Om värmeåtervinningens sammanlagda verkningsgrad är 50 %, innebär det att 50 % av 

värmen i frånluften tas in i tilluften. Ett annat sätt att värma bostäder är att använda ett 

vattenburet system. Vattnet värms då av värmepanna, värmepump eller värmeväxlare. (Abel 

& Elmroth, 2007) 

 

Ett ventilationssystem bör vara tyst och lätt att underhålla. Ett FTX system kan orsaka 

ljudproblem från fläktar och systemet är känsligt för nedsmutsning vilket innebär en del 

underhåll. Kanalerna, ventilerna och fläktarna behöver rengöras och filtren behöver bytas ut 

regelbundet. (Lausten, 2008) 

 

För ett ventilationssystem med självdrag strömmar ouppvärmd uteluft in i byggnaden genom 

uteluftsventiler och otätheter. Luften strömmar genom rummen från uteluftsventiler placerade 

i vardagsrum och sovrum till exempelvis badrum och kök där frånluftsdon finns. Donen är 

anslutna till frånluftskanalen där uppvärmd luft kan stiga och lämna byggnaden. För att ett 

ventilationssystem med självdrag ska fungera väl bör frånluftskanalen vara isolerad för att 

inte frånluften ska kylas ner och strömma tillbaka till rummet där den kom ifrån. Ett problem 

med en byggnad med ett självdragssystem är att under matlagningstider då spisfläkten är 

igång uppstår bakdrag i frånluftskanalen och luften kommer att komma tillbaka istället för ut i 

kanalen. Ett annat problem vid användning av ett självdrag ventilationssystem är att eftersom 

all tillförsel av uteluft sker genom uteluftsventiler kan det ske problem med drag vid låg 

utomhustemperatur. (Warfvinge, 2000) 

 

Fönster   
Eftersom husets värmebehov minskar med energieffektiva fönster blir lågenergifönster mer 

och mer populärt. Ett lågenergifönster som har ett U-värde 
2
på ca.0.9W/m

2
K består av tre 

glasskivor åtskilda av ett lager av argongas som sedan förseglas. De har bättre termisk 

komfort, isolering och kondensresistens än vanliga fönster. U-värdet av ett treglasfönster är 

ungefär 1.7-1.9 W/m
2
K, medan ett dubbelglasfönster har ett U-värde på 2.5W/m

2
K och ett 

enkelglasfönster har ett U-värde på 5.0W/m
2
K. (Abel & Elmroth, 2007) Ett vanligt 

dubbelglasfönster ger upphov till kallras vilket är en fysikalisk fenomen. Detta händer t.ex. 

när luften utanför ett fönster är kall och då kyls fönsterrutan av. Fönsterrutan kyler i sin tur 

den varmare rumsluften närmast innanför fönstret. Eftersom kall luft är tyngre än varm luft 

sjunker den nerkylda luften ner mot golvet. Detta ger upphov till den typ av drag som brukar 

kallas kallras.(Allt om vetenskap, 2004) Ett lågt U-värde kan därför innebära mindre 

värmeförluster och även behagligare temperatur på insidan av fönstret under kalla årstider.  

Med energieffektiva fönster blir temperaturen på glasytan in mot rummet högre och det blir 

mindre drag vilket i sin tur bör leda till bättre komfort. Det är viktigt att fönsterytans storlek är 

optimerad för att undvika obehag på grund av drag, alltför höga inomhustemperaturer under 

sommaren, samt för att minska uppvärmningsbehovet under vintern. Ett fönster i söderläge 

                                                 
2
 U-värde: värmeförlust tal. Fönstrets U-värde är ett mått på hur bra kombinationen av glas, karm och båge 

isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret. Även för dörrar används U-värde för att beskriva hur väl 

de isolerar. (Energimyndigheten,2011b) 
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ger maximala fördelar eftersom den släpper in mer av vintersolen i byggnaden än 

sommarsolen som har en högre vinkel.  

 

Köldbryggor 

I en byggnad har värmeförluster genom köldbryggor betydande effekt. Klimatskalet är 

byggnadens ytterhölje, det vill säga väggar, golv och tak. Köldbryggan är en lokal 

försvagning av klimatskalet där värmeflödet ut ur byggnaden är större än övriga delar av 

klimatskalet. Fönster och ytterdörrar ingår också. En köldbrygga är en konstruktionsdetalj 

som har kontakt både med den varma insidan och den kallare utsidan av ett hus och leder ut 

värme. Köldbryggor kan också uppstå om isoleringsarbetet inte utförts ordentligt så att 

isoleringen inte fyller ut hela hålrummet i konstruktionen. Köldbryggorna utgörs ofta av 

material som har god värmeledningsförmåga som stål eller betong, men även trä i en 

träkonstruktion kan vara en köldbrygga. Köldbryggor uppstår vanligtvis vid 

balkonginfästningar, mellan våningsplan, i takfoten och i ytterhörn på klimatskalet. 

Köldbryggor orsakar värmeförluster och kalla ytor inomhus, vilket gör det obehagligt att 

vistas i rummet. (Leyton, 2009) 

 

Vid bestämning av köldbryggornas extra värmeförlust beräknas ett psi-värde, ψ(W/mK), 

sedan multipliceras ψ med köldbryggans längd. Köldbryggornas värmeförlust kan beräknas 

som en procentsats av den övriga transmissionen. Ofta beräknas en genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient (Um) för hela byggnadens klimatskal, där även köldbryggorna 

ingår. (BBR, 2011) Värmegenomgångskoefficienten för en byggnad anger hur bra en hel 

byggnadsdel isolerar. Ju lägre värdet desto bättre isolering. Detta värde anges med enheten 

W/m
2o

C. (Hassan, 2011) 

 

3.2.1 Byggnadens inomhusklimat 

Inomhusklimat kan definieras som människans omgivningssituation med avseende på de 

faktorer som påverkas av de tekniska installationerna. (Rohdin m.fl., 2011) De flesta 

människor har upplevt hur det är att vistas i en byggnad med bra eller dåligt inomhusklimat. 

Faktorer som påverkar det totala inomhusklimatet delas av Socialstyrelsen upp i fem olika 

områden:  

 Termiskt inomhusklimat innehåller alla faktorer som påverkar temperaturen. När 

personen önskar sig varken varmare eller kallare betyder det att hon/han upplever 

termisk komfort. Värme-, ventilations-och luftkonditioneringssystem utgör 

huvudsakliga källor till termisk komfort. Ett av de vanligaste klagomålen på 

ventilationssystem är att de bildas luftströmmar som har en kylande effekt på kroppen. 

 Atomiskt inomhusklimat är effekter såsom lukter, dofter och föroreningar från 

exempelvis kryddor, radon, fukt, mögel, tobaksrök, lösningsmedel, rengöringsmedel o 

s v. 

 Akustiskt inomhusklimat handlar om omgivande ljud och buller från exempelvis 

ventilationskanaler, konstruktion osv.   

 Visuellt inomhusklimat handlar om bländning, kontraster, färgåtergivning, flimmer, 

dagsljusförhållande o s v.  

 Mekaniskt inomhusklimat innehåller ergonomisk påverkan (arbetsställning eller 

ensidiga rörelsemönster) eller svängningar som ligger utanför vårt hörselområde 

(vibrationer). (Socialstyrelsen, 2005) 
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3.2.2 Termisk komfort och värmebalans 

Termisk komfort beskriver hur människor upplever inomhus klimat. Den totala energi som 

genereras i kroppen måste vara i balans med den utgående energin. Kroppens värmebalans 

kan beskrivas som (Karlsson & Rohdin, 2007):  

M = S +W + Q + E +RES   Ekv.1    

där 

M: metabolisk omsättning 

S: förändring av kroppstemperatur 

W: extern arbete 

Q: värmeutbyte med omgivningen i form av ledning, konvektion och strålning 

E: avdunstning  

RES: andning 

 

När ekvationens båda sidor är balanserade befinner sig kroppen i ett termiskt komforttillstånd. 

Faktorer som lufttemperatur, lufthastighet, turbulensintensitet, omgivande ytors temperatur, 

luftfuktighet, golvets temperatur och den vertikala temperaturgradienten har stor betydelse för 

en persons upplevelse av omgivningens termiska komfort.  

 

Olika personer upplever dock samma klimat olika eftersom metabolisk omsättningen i 

ekvationen 1 varierar kraftigt med olika människors aktiviteter. Aktivitet kan anges i enheten 

met
3
. Tabell 3.1 anger några olika aktiviteters värmealstring. 

 

 

Aktivitet 

värmealstring i     

W 

Värmealstring i 

met 

Sömn 85 1 

Vila, sittande 100 1.2 

Skrivbordsarbete 120 1.4 

På- och avklädning 150 1.8 

bilkörning 170 2 

Golvsopning 200 2.3 

Dansa vals 360 4.2 

Gång nedför trappa  470 5.5 

Löpning (8,5 

km/tim) 740 8.7 

Gång uppför trappa 1400 16.5 

Tabell 3.1 Värmealstring hos en vuxen person vid olika aktiviteter, baserat på kroppsytan 1.8m
2.
 (Warfvinge, 

2000) 

                                                 
3
 1 met motsvarar värmealstringen 100 W motsvarande 60 W/m2 hudyta. 
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Kläders värmeisolerande förmåga brukar anges i enheten clo där 1 clo motsvarar 

0.155
o
Cm

2
/W. Tabellen 3.2 anger några isoleringsvärden vid olika klädsel. 

 

Klädsel              clo-värde 

Naken 0 

Shorts 0.1 

Lätt sommarklädsel 0.5 

Normal inomhusklädsel 1.0 

Kraftig inomhusklädsel 1.5 

Polarklädsel 4 

Tabell 3.2 Isolerings värden vid olika klädsel. (Warfvinge, 2000) 

 

Termisk komfort för en människa är påverkad av aktiviteter, kläder, kön och ålder. Tabell 3.1 

visar att värmeproduktionen i kroppen pågår kontinuerligt vid förbränning av näringsämne. 

Människokroppen eftersträvar att hålla en jämn temperatur av ungefär 37
o
C. Ett enkelt sätt för 

oss att hålla kroppen under ett termiskt komforttillstånd vid olika rumstemperatur är att klä på 

oss mer när det är kallt eller klä av oss när det är varmt på grund av kläders isolerande 

förmåga som visas i tabell 3.2. Ekvation 1 och tabell 3.1 & 3.2 är sätt att mäta inomhusklimat 

på. 

 

3.2.3 PMV och PPD 

PMV står för Predicted Mean Vote och innebär förväntat medelutlåtande.  PMV-indexet sätter 

en 7-gradig skala från +3 till -3 på den genomsnittliga reaktionen av en stor grupp människors 

termiska upplevelse. Människorna ska under samma villkor (samma klädsel och aktiviteter) 

göra en bedömning av omgivningens termiska komfort genom att sätta betyg på PMV-skalan. 

Dessutom kan PMV även beräknas med matematisk ekvation.(se Bilaga 1) Parametrarna som 

behövs till ekvationen kan fås genom specifika mätningar samt från tabell 3.1 & 3.2. 

 

  

+3 Hett 

+2 Varmt 

+1 Lite varmt 

0 Neutralt 

-1 Lite Kyligt 

-2 Kyligt 

-3 Kallt 

Tabell 3.3  Termisk nivå uttryckt i PMV-skalan. (Warfvinge,2000) 

 

PPD innebär Predicted Percentage Dissatisfied, vilket betyder att förväntat procent missnöjda. 

PPD-indexet kan läsas genom diagram när PPD är beräknat.  
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Figur 3.2 Termisk komfort i samband med PPD och PMV. (Microclima, 2011)  

 

PMV och PPD kan tillsammans användas för att beräkna andel av ett stort antal personer som 

är missnöjda med det termiska inomhusklimatet. Ett acceptabelt inomhusklimat enligt 

ISO7730 är när PMV är mellan -0.5 till 0.5 vilket motsvarar en PPD missnöje som är under 

10 %.(ISO7730, 2005) En avläsning från figuren 3.2 visar att när PMV är 1 finns det 27 % 

människor som är missnöjda med den termiska omgivningen och tycker att det är lite för 

varmt, när PMV är -2 finns det 80 % människor som är missnöjda med den termiska 

omgivningen och tycker det är kyligt. De flesta är nöjda vid en neutral termisk omgivning. 

När PMV är 0 finns det ändå fortfarande 6 % av alla människor som är missnöjda med sitt 

inomhusklimat men 94 % av alla människor är nöjda med den termiska omgivningen. 

 

3.2.4 Byggnadens värmebalans  

En byggnad kan värmas upp och kylas ner på olika sätt. Värmetillförseln kommer inte bara 

från en extern värmekälla såsom panna, fjärrvärme, värmepump osv. utan också från 

solstrålning och internlaster som består av kroppsvärme som alstras från boende och 

värmeenergi från hushållsapparater. Flera olika delar påverkar också värmeförlusterna som 

transmission, infiltration, ventilation och tappvattenuppvärmning. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Byggnadens värmebalans. 

 

QVärme_in=QVärme_förlust            Ekv.2 (Abel & Elmroth, 2007) 

Qvärme_in=Qvärme+Qink+Qsol    Ekv.3 (Abel & Elmroth, 2007) 

 

Där:  

Qvärme =fjärrvärme, eller någon annan uppvärmnings system i form av värmepumpar etc. 

Qink = Inomhus värme källor, internlast, värmen från elapparater, människor etc. 

Qsol = solstrålning som omvandlas till värme på slående fasta ytor 
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Byggnadens specifika värmeeffektförlust består av den totala byggnadens transmissions 

förluster, värmeeffektförlust via ventilation och läckage.  

 

QVärme_förlust= ( Uj*Aj+qv*ρ*cp*(1-ν)+qläckage* ρ*cp)   Ekv.4(Warfvinge, 2000) 

 

Där:  

Uj = respektive byggnadsdels U-värde (W/m
2o

C) 

Aj = respektive byggnadsdels yta (m
2
) 

qv = luftflöde (m
3
/s) 

Ρ = luftens densitet, 1.2 kg/m
3 

cp = specifik värmekapacitet för i detta fall luft, 1000 J/kg
o
C 

ν = återvinningens verkningsgrad (-) 

qläckage = luftläckageflödet (m
3
/s) 

 

För att hålla värmen i balans i en byggnad ska den totala inkommande värmen vara lika med 

den totala värmeförlusten. Genom att sätta samman ekvation 2, 3 & 4 kan byggnadens 

värmebalans beskrivas med ekvation 5: 

Qvärme+Qink+Qsol= Uj*Aj+qv*ρ*cp*(1-ν)+qläckage* ρ*cp Ekv.5 

På vänster sidan av ekvation 5 står den totala inkommande värmen, som består av den externa 

värmen, internvärmen och värmen från solstrålning. På högersidan av ekvation 5 står för 

byggnadens specifika värmeeffektförlust. Värmebalansen kommer att bli påverkad när bara en 

term i ekvationen 5 förändras. I kap.9.3 redovisar vi bland annat behov av tillförd värme 

(Qvärme ) i kWh och kWh/m
2
 per år för respektive lägenhet i Föreningsgatan 23 och i kapitel 

9.4.2 och 9.7.2 redovisas även hur förändringar av internlasten Qink påverkar värmebehovet 

Qvärme. Alla andra termer i ekvationen 5 har antagits vara konstanta i detta projekt.    

 

3.3 Hushållens energianvändning 
Hushåll i hyreslägenheter i flerbostadshus kan bara påverka sin energianvändning till en viss 

gräns. De har vanligtvis inte inflytande över byggnadsskalet utformning eller val av 

uppvärmningsform, vitvaror eller elektriska installationer. Hur de använder byggnaden har 

dock stor betydelse för mängden energi som används i och av en byggnad.  

 

3.3.1 Hushållens möjligheter att påverka sin energianvändning 

Hushåll i hyreslägenheter kan till viss del påverka användningen av värme i lägenheterna, 

genom att exempelvis inte öppna fönster eller att reglera inomhustemperaturen.  De kan dock 

inte råda över exempelvis väggarnas täthet eller fönstrets prestanda som är viktiga faktorer för 

hushållens totala energianvändning. Kostnaderna för värme och uppvärmning av tappvatten är 

också vanligtvis inkluderad i månadskostnaden för boendet medan hushållen själva betalar för 

sin användning av hushållsel. Lindén m.fl. (2009) menar att det därmed inte finns 

återkoppling till hushållens användning av värme och varmvatten. Det gör också att hushållen 

har små incitament att minska den energianvändningen i jämförelse med användningen av 

hushållsel som de faktiskt själva direkt betalar för. Hushåll i lägenheter vädrar därför ofta ut 

överskottsvärme istället för att reglera temperaturen inomhus. Många hushåll har dessutom 

svårt att reglera värmeelementen för även om hyresgästerna själva kan skruva på radiatorerna 

kan värmetillförseln till dem styras centralt via termostater. Det kan göra att hushållen ändå är 

begränsade i sin möjlighet att styra sin inomhustemperatur. Hushåll i lägenheter påverkas 

också vart i byggnaden lägenheten befinner sig där lägenheter med flera ytterväggar har ett 

större behov av tillförd värme. Lägenheternas värmebehov påverkas också av de närliggande 
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lägenheterna och deras värmeanvändning eftersom värmen kan spridas och värma upp 

närliggande lägenheter. Användningen av värme påverkas också av hushållens syn på vad 

som är en behaglig inomhustemperatur. Generellt är inomhustemperaturen högre i lägenheter 

än i småhus. Det förklaras bland annat genom att de som bor i lägenhet inte är medvetna om 

sina uppvärmningskostnader eftersom de inte direkt betalar dem. (Lindén m.fl., 2009) 

Temperaturen i en lägenhet påverkas också av värmen som hushållets elapparater avger. 

Isaksson (2009) visar i sin studie av hus med låg energianvändning att hushåll som äger sina 

hus och betalar för sin användning av värme kan också använda hushållsapparater i högre 

utsträckning för att reglera värmen inomhus.  

 

Hushåll i hyresrätter har ett större incitament att påverka sin elanvändning än sin användning 

av värme och varmvatten. (Lindén m.fl., 2009) Sedan 1970 har dock användningen av 

hushållsel ökat med nästan det tredubbla. Till viss del förklaras ökningen av att antalet hushåll 

ökat men innehavet av eldrivna hushållsapparater har även ökat. Våra användningsmönster av 

elektriska apparater har också förändrats. Många vitvaror har blivit energisnålare men 

samtidigt introduceras allt fler apparater för nya ändamål i hemmet. (Lindén, 2008) För att 

kunna sänka elförbrukningen krävs därför beteendeförändringar men det saknas mycket 

kunskap om hur, när och varför hushållsmedlemmar använder el. (Karlsson & Widén, 2008)  

 

Hushåll i hyresrätter kan bara styra över sin elanvändning i lägenheterna till en viss gräns. De 

vitvaror som finns i lägenheterna har för det mesta inte hushållen valt själva utan det är 

fastighetsägaren som installerat dem. Eftersom hushållen inte själva kan påverka valet av 

vitvaror kan de bara påverka energiåtgången till en viss gräns, men de får själva betala för 

vitvarornas energiåtgång som fastighetsägaren har valt. Lindén (2008) menar att vid 

utformning av styrmedel för att effektivisera energianvändningen i hushåll är det därför 

viktigt att inte enbart rikta fokus mot enskilda hushåll utan även mot fastighetsägare.  

 

Genom att installera energieffektiva tvättmaskiner, kylskåp och frysar kan hushållens 

energianvändning minska. Isaksson (2009) redogör dock för flera studier
 
som visar att 

effekten kan bli det motsatta och att energianvändningen i själva verket kan öka. Nyare 

maskiner är visserligen mer effektiva, men de är också större, används betydligt oftare och det 

totala antalet hushållsapparater har också ökat. (Skill, 2008) Det finns också kritik till om 

satsningar på energieffektiv teknik är alldeles för ensidiga och att fokus istället bör läggas på 

att begränsa användningen av teknik som kräver energi. (Isaksson, 2009) 

 

3.3.2 Hushållens relation till energianvändning 

Det kan vara svårt att påverka och få människor att minska sin energianvändning i hushållen 

och det beror på en rad anledningar. Hushållen är generellt osäkra på hur deras beteende 

påverkar energianvändningen och hur byggnaden de bor i kan påverka exempelvis 

värmeåtgången. Det kan också vara svårt att skilja på vad som är el och vad som är värme och 

hur hushåll kan minska sin användning av dessa. 

 

Enligt Lindén (2008) finns tydliga kopplingar mellan att vara miljömedveten och att vara 

positivt inställd till energieffektiviseringar, samt att också bete sig energimedvetet. Men 

kopplingen mellan attityd och beteende är däremot sällan så entydigt. Individer som generellt 

har en positiv inställning till energisparande aktiviteter kan prioritera andra värden när de 

agerar i konkreta situationer. En oreflekterad vana eller ett spontant beteende som är 

oberoende av attityd kan också vara energieffektivt. Lindén anser att det är lätt att påverka 

människors attityder och få dem att inse att de behöver ändra ett beteende. Det är däremot 

betydligt svårare att få dem att genomföra förändringen i sin vardag. Ju mer vanemässig och 
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beroende av livsstil som en handling är, desto långsammare sker förändringen (Lindén, 2008). 

Isaksson (2008) betonar att användarnas vardagliga rutiner måste beaktas när ny teknik 

implementeras i hemmet, annars kommer den inte fungera ändamålsenligt. En uthållig 

energianvändning i hushåll är därför inte enbart en fråga om nya energitekniska lösningar utan 

det är dessutom nödvändigt att skapa förutsättningar för att människor ska lära sig hantera 

dessa alternativ och dessutom välja dem.  

 

Aune (2007) visar att motivationen till att spara energi skiljer sig åt bland hushåll. Aune delar 

in hushålls önskemål om vad de vill få ut av sitt hem i dels de som vill känna sig trygga och 

kunna slappna av i sina hem, dels de som beskriver hemmet som ett inredning- och 

renoveringsprojekt och dels de som uppfattar hemmet som en plats för aktiviteter. Vilken typ 

av hem som ett hushåll vill skapa påverkar också motivationen till att sänka 

energianvändningen. Vissa hushåll lockas av att känna ansvar och att vara delaktiga, andra 

stimuleras av ekonomiska fördelar medan ytterligare andra motiveras av det som är mest 

praktiskt. (Aune 2007). Karlsson & Widén (2008) har genomfört en studie om hushålls 

elanvändning och delar in hushållens funderingar om sina beteenden i fyra kategorier. Den 

första kategorin är de som menar att de använder lite el, och att det beror på mer eller mindre 

miljömedvetna skäl. Den andra kategorin är de som gör vissa medvetna besparingsåtgärder 

men ”unnar sig” samtidigt att använda el till det som de anser sig behöva. Den tredje 

kategorin består av de som vet att de använder mycket el, men som skulle vilja minska den 

men vet inte hur. Den fjärde kategorin använder också mycket el men skillnaden är att de är 

villiga att betala för det.  

 

Isaksson (2008) visar i en studie av hushåll i passivhus i Lindås att husens energifördelar inte 

var styrande när hushållen beslutade sig för att köpa sina hus, istället påverkades de av andra 

faktorer som det geografiska läget och priset. Jansson (2010) visar liknande resultat i sin 

studie av hushåll i passivhus som hyrde sina lägenheter. Isaksson menar att vid förvärvandet 

av bostaden var energikonceptet snarare förknippat med ekonomi än miljö. Det var få av de 

boende som uppgav sig valt huset av ett miljöengagemang, utan miljövinsten som det innebar 

att bo i ett passivhus uppfattades enbart som en bonus. (Isaksson, 2008) Zalejska-Jonsson 

(2011) har i sin tur studerat energieffektiva hyreshus och visar att hyresgäster som bor i hus 

med energiprofil inte heller flyttar in på grund av att bostäderna har låg energianvändning. 

Hushållen uppvisar dock ofta en stolthet över att de bor energisnålt.  I Zalejska-Jonssons 

studie tenderar hyresgästerna att bli mer miljömedvetna av att bo i energieffektiva byggnader, 

och de är generellt mer nöjda med inomhusklimatet än de som bor i konventionella 

lägenheter.  

 

Skill (2008) tar upp kopplingen mellan individers miljömedvetenhet och deras agerande och 

även om den studien inte direkt handlar om energianvändning finns det flera kopplingar 

mellan miljörelaterade handlingar och människors energianvändning. Skill visar att det vi gör 

idag påverkas av tidigare beslut och val. Individer agerar ofta utifrån vad de anser vara 

tillräckligt, och de flesta hushåll anser att de inte behöver göra så mycket mer än det för att 

fortfarande kunna betrakta sig som miljömedvetna. Ett sätt att bedöma vad som anses vara en 

rimlig nivå av agerande är att positionera sig själv relativt andra personer. Genom att 

diskutera hur andra beter sig ansvarsfullt, fanatiskt eller oansvarigt skapar hushållen en 

uppfattning av vad som rimligt för dem att göra och sätter därmed gränserna för sina egna 

ansträngningar. Att fokusera på andra som är oansvariga kan uppfattas som ett sätt att 

beskriva sig själv som mer ansvarstagande, de oansvariga kan också vara invånare i andra 

länder medan människor uppfattar Sverige som ett föregångsland. Hushåll skiljer också 

mellan lokala miljöproblem, som exempelvis cigarettrök från grannar eller dålig inomhusluft 
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och globala miljöproblem som exempelvis global uppvärmning eller försurning. Hushåll 

upplever generellt inte att de påverkas av de globala miljöproblemen eftersom dessa betraktas 

som problem som inträffar på avlägsna platser. (Skill, 2008) Det finns också studier som visar 

att få hushåll är villiga att göra uppoffringar som de upplever försämrar deras livskvalité. 

Bekvämlighet och åtkomlighet styr individers agerande mer än deras intresse för att hushålla 

med energi. (Lindén, 2008; Skill, 2008) Skill (2008) visar vidare att individer ofta kan ha 

dåligt samvete för att de inte agerar mer miljövänligt, ett sätt att hantera den känslan är att 

uttrycka sin kunskap om att de inte agerar på det mest miljövänligaste sättet. 

 

3.3.3 Hushållens möjligheter att påverka sina energikostnader 

Sambandet mellan ekonomi och energi är också viktigt att ta hänsyn till för att förstå 

människors energibeteende. Många hushåll anser att kostnadsminskningar är ett skäl att bete 

sig energisnålt. Men hushållen har emellertid ofta svårt koppla elräkningen till sitt 

energibeteende och mängden energi som de använt.  Hushåll har således dåliga kunskaper i 

vad den egna energianvändning kostar, och få vet exempelvis hur mycket det kostar att köra 

en tvättmaskin i 60 grader. Hushåll bedömer att den information som de erhåller via 

elräkningen är svårförståelig och att det bland annat beror på att elräkningen inte är uppdelad 

på vad hushållen använt energin till för funktioner i hemmet. (Lindén, 2008)   

 

Aune (2007) menar att plötsliga kostnadsökningar kan göra att hushåll tillfälligt minskar sin 

energianvändning, men efter ett tag återgår användningen till det ursprungsnivån trots att 

kostnaderna består (Aune, 2007). Lindén (2008) visar dock att hushållens inkomst påverkar 

den mängd energi som hushållen använder. Hushåll med höginkomsttagare tenderar att 

använda mer energi eftersom de har förutsättningar att betala för den använda energin. De 

tenderar också att ha fler och nyare apparater, samt använder apparater med stand-by 

funktioner. (Lindén, 2008). 

 

Hushållen kan påverka den mängd energi som behövs för de elektriska apparater som de 

själva inhandlat till hemmet. Om informationen om hur mycket energi som en produkt kräver 

är tydlig genom exempelvis en symbol med energimärkning är det lättare för köparen att 

uppmärksamma varans energianvändning Men hushåll köper ofta apparater utan att tänka på 

hur mycket energi som apparaten använder, istället är andra aspekter såsom inköpspris och 

utseende avgörande. (Lindén, 2008)  

 

3.4 Byggnationer och renoveringar för att minska byggnaders 
energianvändning 

Byggnaders energianvändning påverkar också mycket av hur byggnaderna har uppförts och 

renoverats, vilken teknik som finns i byggnaderna för att minska byggnadernas 

energianvändning och hur hushållen engageras vid byggnationer och renoveringar. 

Renoveringar är en möjlighet för att minska existerande byggnaders energianvändning genom 

att de flesta byggnader redan finns och energianvändningen i bebyggelsen behöver minska på 

grund av uppsatta energimål. 

  

3.4.1 Möjligheter att genom renovering minska energianvändningen 

Vid nybyggnation är det möjligt att bygga byggnaderna med låg energianvändning från 

början. Hurtig (2010) visar exempelvis att det vid nybyggnation är möjligt att bygga 

energieffektiva flerbostadshus där hushållen trivs och som är en bra investering för 

bostadsbolaget. Jansson m.fl. (2008) visar att det också går att minska byggnaders 

energianvändning via renovering. De har genom en litteraturstudie studerat renoveringar och 
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applicerat dem på en fastighet i behov av renovering, med resultatet att det via renovering går 

att kraftigt minska byggnaders värmebehov med upp till 70 % med hjälp av FTX-system, 

energieffektiva fönster och tilläggsisolerad och tätare fasad- och takkonstruktion. En sådan 

renovering kan också bidra till förbättrad inomhuskomfort med mindre drag och jämnare 

inomhustemperatur.   

 

En stor pågående renovering är den av Brogården i Alingsås som Jansson (2010) har studerat 

ur främst ett tekniskt perspektiv. Brogården med 300 lägenheter i flera trevåningshus byggdes 

1970 och det finns över 350 000 lägenheter i Sverige med liknande design som de 

ursprungliga lägenheterna i Brogården. Byggnaderna hade problem med drag och ojämn 

inomhustemperatur, samt sönderfallande fasader som behövde bytas ut. Vid en renovering 

ansåg fastighetsägaren att det skulle innebära en mindre merkostnad att samtidigt 

tilläggsisolera och sätta in ett mekaniskt ventilationssystem och göra byggnaderna till 

passivhus.  Lägenheterna skulle också bli anpassade för äldre och funktionshindrade och 

innebar en social satsning. Renoveringen fick bidrag från Energimyndigheten och blev 

behandlat som ett demonstrationsprojekt. Renoveringen i Brogården började med att ett hus 

med 18 lägenheter valdes ut som ett testsprojekt och lärprojekt inför renoveringarna i hela 

området. Renoveringarna genomfördes med en partneringentreprenad där Skanska stod för 

byggnationerna. Uppmätta resultat för Brogården blev att energianvändningen för 

byggnaderna blev 65,7 kWh/m
2
 med uppvärmning, varmvatten och fastighetsel inräknat 

vilket räknas som ett bra resultat.  

 

3.4.2 Styrning och lärande vid bygg- och renoveringsprojekt 

Det finns flera studier (Svane & Wijkmark, 2002; Stenberg m.fl., 2009; Glad, 2006) som tar 

upp renoveringar och byggnationer som syftar till att minska byggnadernas totala 

energianvändning, även om de studierna ofta kopplar en minskad energianvändning med 

minskad negativ miljöpåverkan och en hållbar utveckling. Det visar sig bland annat att 

erfarenhetsåterföring i byggorganisationerna och fastighetsbolagen är viktig för att minska 

byggnaders energianvändning, men den är ofta bristfällig. Svane & Wijkmark (2002) har 

skrivit om lärdomar från ekologiskt byggande i form av en renovering av Ekoporten i 

Norrköping som försökte koppla samman ekologiska och sociala mål och där tekniska och 

sociala innovationer var relaterade till varandra. Det kommunalägda bostadsbolaget som ägde 

hyreshuset drev projektet i syfte att göra en ekologisk ombyggnad. Tanken var att 

bostadsbolaget byggde för att lära sig och förhoppningsvis kunna fortsätta med 

miljöanpassade renoveringar. Svane & Wijkmark menar att eftersom miljöutmaningen för 

bygg- och fastighetssektorn är så pass omfattande kan den bara bli verklighet om både 

byggare, förvaltare och de boende deltar tillsammans i arbetet för att arbeta för att långsiktigt 

minska byggnaders energianvändning (Svane & Wijkmark, 2002). 

  

Glad (2006) har studerat införandet av ett speciellt koncept (passivhus) vid byggnationer som 

syftar till att minska byggnaders energianvändning, hur byggsektorn tar till sig det samt hur 

spridningen av konceptet ser ut i olika processer. Slutsatserna i studien är att för att ett 

energikoncept ska komma till stånd är det viktigt att de som beslutar om projektet får tillträde 

och se bostäder som har alternativa energikoncept. För att energikonceptet ska blir överfört 

till andra byggnationer är ett krav så kallade aktiva bärare av tekniken. Glad visar också i 

studien att bostadsbolagen fungerade som starka byggherrar som formade krav för 

byggnationerna. Glad menar också att en okonventionell organisering av byggprojekten var 

starkt förknippat till energikonceptet, samt att bygga ett tätt byggnadsskal. Syftet med 

byggprojektens organisering var att byggherren och beställarorganisationen (nästan 
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uteslutande kommunalägda bostadsbolag) ville åstadkomma en stark styrning för att kunna 

förankra energikonceptet i byggnationen (Glad, 2006).  

 

Att få till ett långsiktigt lärande i renoveringsprojekt har visat sig vara svårt. Storskaliga 

renoveringar har under en lång tid finansierats av statliga lokala investeringsprogram (LIP). 

LIP-stödet finns dock inte längre och var därför inte aktuellt för renoveringarna av 

Stolplyckan-Magistratshagen. Syftet med LIP var att hjälpa till att utföra miljöförbättringar i 

bostadsområden med sociala behov för att kombinera hållbar utveckling med både sociala och 

miljömässiga faktorer. En medveten strategi bakom projekten från flera bostadsbolags sida 

var också att försöka bygga bort de sociala problem och det mindre fördelaktiga rykte som 

många av de bostadsområdena med LIP-stöd drogs med (Stenberg m.fl., 2009). Stenberg m.fl. 

(2009) samt Stenberg & Thuvander (2005) har utvärderat tio sådana renoveringsprojekt i 

Sverige. De hävdar att för att kunna nå uppsatta miljömål och få till långsiktiga förändringar 

krävs att det finns kunskap i hela organisationen som är inblandad i en renovering. Inget av de 

studerade projekten planerade dock för hur organisationen skulle lära och få erfarenheter av 

projekten. Bostadsbolag har generellt problem med lärandet och att dra slutsatser från tidigare 

projekt för att sedan överföra den kunskapen inom hela den egna organisationen. 

Renoveringsprojekt med fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor behöver därför inte bidra till en 

hållbar utveckling om de inblandade aktörerna misslyckas med att fokusera på hur det 

organisatoriska lärandet ska hanteras och hur kunskapen ska kunna föras vidare till nästa 

projekt eller generation (Stenberg m.fl., 2009). 

 

3.4.3 Hushållens medverkan vid renoveringar 

Att inkludera hushållen och sätta betydelse till deras inflytande och medverkan i 

energiminsknings- och miljöförbättrande arbete vid renoveringar lyfter Stenberg m.fl. (2009) 

upp. I de tio renoveringsprojekten föll ofta sociala åtgärder bort och byggindustrin fokuserade 

i huvudsak på energisparande åtgärder där det finns klara ekonomiska incitament. Baker & 

Eckerberg (2007) visar också i sin studie av LIP-stödet att kommunikativa åtgärder sällan 

vidtogs under LIP- projekt. Projekten bidrog därför inte till ökat medborgerligt deltagande för 

hållbar utveckling som var en del av syftet med LIP. För att få till lyckade projekt drar 

Stenberg m.fl. (2009) slutsatsen att när hyresgästerna arbetar tillsammans och försöker att 

engagera varandra i miljöförbättrande aktiviteter blir resultaten generellt lyckade och 

hyresgästerna börjar prata med varandra, vilket också fortsätter efter renoveringen. Det är 

därför viktigt att ta hänsyn till individernas förutsättningar och deras möjligheter. Kunskap 

och förståelse kan också vara en orsak för individer att ändra sitt sätt att arbeta och på så sätt 

skapa förnyelse och ändrade vanor (Stenberg & Thuvander, 2005). Om hyresgästernas 

perspektiv inte tas i beaktande finns det en risk att hyresgästerna ändå inte gör det som 

exempelvis en åtgärd eller teknik initierar. Stenberg m.fl. (2009) visar dock att de boende bara 

fick medverka i vissa frågor. Nya lösningar för energi- och vattenfrågor i byggnaderna ansågs 

exempelvis vara frågor för bostadsbolaget och deras tekniskt kunniga medarbetare. Frågor 

som rörde inomhusmiljön som funktion och design, eller den externa miljön, var istället 

frågor där hyresgästerna hade mer inflytande.   

 

Renoveringar kan också innebära förändringar av människors hem vilket gör det viktigt att 

inkludera dem i renoveringen för att nå en hållbar utveckling. Botta (2005) studerar tre 

renoveringar och drar slutsatsen att renoveringar kan gå emot människors uppfattningar om 

plats och deras erfarenheter av sitt hem. När människor är fästa vid sitt hem kan renoveringar 

störa människors känsla av samhörighet och medvetenhet som är något av en förutsättning för 

att de boende ska ta ett ansvar för hållbar utveckling. Botta visar dock att hushållen bara i ett 

fåtal fall själva initierar miljöhandlingar. I de flesta fall handlade det istället om att 
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bostadsbolagen inbjöd till deltagande i planeringsprocessen. Miljöåtgärder vid renovering kan 

bemötas med besvikelse om de inte i förväg diskuteras och bestäms med de boende, särskilt 

om miljöåtgärderna innebär beteendeförändringar som att exempelvis slänga soporna på ett 

annat ställe. Boende som engagerats tidigt i renoveringsprocessen har lättare att acceptera 

renoveringsåtgärderna som de själva varit med och accepterat. (Botta, 2005) 

 
3.4.4 Byggnadens energianvändning och energitillförsel 
Att byggnaders behov av värme behöver minska står dock inte oemotsagt. Joelsson (2008) 

studerar hur det går att minska koldioxidutsläpp i sin avhandling genom att både minska 

energianvändningen i byggnader och överge fossila bränslen. Joelsson konstaterar att 

exempelvis värme från kraftvärme är ett energieffektivt system. Genom studier som handlar 

om småhus byggda under 1960-1970-talen är en slutsats att valet av uppvärmningsform har 

större betydelse för primär energianvändning
4
 än åtgärder för att förbättra byggnadsskalet och 

minska användningen av el och värme.  

  

                                                 
4
 Primär energianvändning är den energi som krävs för att kunna utvinna en viss mängd slutgiltig energi 

eftersom det krävs energi för att kunna utvinna energi. 
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4. Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel beskriver vi studiens systemsyn och teoretiska utgångspunkter.  

 

Den här studien bygger på en systemsyn där vi ser system som sociotekniska. Det innebär att 

det enbart är i samband med mänskligt agerande, organisationer och sociala strukturer som 

teknik har en funktion (Geels, 2002). Sociotekniska system fungerar därför inte autonomt utan 

är resultatet av mänskliga aktiviteter, och fokus är därför inte teknik i sig utan dess 

användning och funktion. (Geels, 2002; 2004; 2005) En vanlig företeelse är dock att sociala 

beteenden och teknik studeras separat, när de istället borde kopplas ihop och studeras som ett 

sociotekniskt system (Lindén, 2008). 

 

Vi studerar förändringar i byggnadernas energisystem i Stolplyckan-Magistratshagen i och 

med renoveringarna från tre perspektiv som alla är relaterade till varandra.  Det handlar om 

byggnaderna som renoveras i området, hushållen som bor i byggnaderna och de professionella 

aktörerna relaterade till byggnaderna och renoveringen. Vi definierar därför byggnadernas 

energisystem utifrån dessa tre perspektiv genom att byggnadernas energisystem inte fungerar 

autonomt utan är beroende och i samspel med både byggnaderna, hushållen och de 

professionella aktörerna. Vi betraktar interaktionen mellan dessa som ett samspel där samtliga 

delar påverkar och påverkas av varandra likt figuren nedan (Se Ingelstam, 2002 för liknande 

tankegångar). Vår sociotekniska systemsyn lyfter fram betydelsen av de aktörer som påverkar 

och påverkas av byggnadernas energisystem. Vi ser byggnaden och tekniken som en aktör. De 

mänskliga aktörerna utgör i sin tur olika sociala grupper som delar vissa karakteristika såsom 

roller, ansvar, normer, och uppfattningar. Ett sociotekniskt system är därför dynamiskt och 

innehåller dynamiska processer av gemensamma bearbetningar och återkoppling mellan 

tekniken och de sociala aktörerna (Geels, 2004).  

 

 

Figur 4.1 Vår sociotekniska systemsyn på byggnadernas energisystem. 

Gieryn (2002) ser också relationen mellan byggnaden och människor som ett reflexivt 

samspel. Byggnadens utformning påverkar människors möjliga handlande och resultatet av 

byggnaders utformning påverkas av människors agerande.  Isaksson (2009) hävdar att 

utformningen av byggnader påverkas av intressen och av det sammanhang som byggnaderna 

blir uppförda i. Bostäderna påverkar sedan de människor som bosätter sig i dem genom att 

deras handlingar blir vägledda av bostädernas utformning. Det finns dock alltid utrymme för 
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personliga tolkningar som gör att bostaden formas till ett hem för den enskilde individen som 

gör bostaden till sin egen. (Gieryn, 2002; Isaksson, 2009) Den materiella utformningen av en 

bostad samspelar också med de normer och värderingar som finns i ett hushåll, och 

tillsammans bidrar dessa till att forma individers vardagsrutiner vilket i sin tur påverkas den 

mängd energi som ett hushåll använder (Aune, 2007). Lindén (2008) poängterar dock att 

energin i sig inte är synlig för hushållen utan den är inbäddad i konsumtion av produkter och 

tjänster som kräver energi för att skapa komfort i vardagen. Energianvändningen är en därför 

en konsekvens av hur människor till vardags hanterar den teknik som uppfyller behov som 

individer vill ha tillfredsställt (Isaksson, 2008).  

 

4.1 Flernivåmodellen förklarar förändringar i sociotekniska 
system 

För att förstå hur förändringar kommer till stånd i sociotekniska system har vi valt 

flernivåmodellen som teoretisk utgångspunkt.  Flernivåmodellen är utformad av Rip & Kemp 

(1998) och Geels (2002; 2004; 2005) och hämtar inspiration från teorier om teknisk 

förändring som Nelson & Winthers (1982) regimbegrepp som betonar teknisk förändring.  

Geels utvecklar begreppet och betonar också användarna av tekniken (Geels, 2004). 

 

Flernivåmodellen bygger på perspektivet att sociotekniska system är stabila och etablerade. 

De är resultatet av sociala gruppers aktiviteter som i sig producerar, upprätthåller och 

reproducerar uppfattningar om systemen. Vår studie har byggnadernas energisystem i fokus. 

Det betyder att uppfattningar om byggnadernas energisystem och hur det går att genomföra en 

renovering med energiåtgärder, exempelvis påverkas och upprätthålls av lagar och regelverk 

samt byggnadernas kulturella och symboliska mening som produceras i interaktionen mellan 

grupper i samhället som innehar uppfattningar om hur byggnader exempelvis ska se ut och 

vad en renovering ska innebära. Det handlar om att aktiviteterna av alla dessa grupper är 

anpassade och beroende av varandra (Geels, 2002). 

 

Geels flernivåmodell består av tre teoretiska nivåer: Landskap, regimer och nischer som 

tillsammans bildar vad Geels benämner en hierarki eller en flernivåmodell där förändringar på 

de tre olika nivåerna påverkar varandra. Figur 4.2 visar flernivåmodellens utgångspunkt för 

vad som påverkar tekniska systemförändringar. 
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Figur 4.2 Flernivånätverk av de sociotekniska regimerna (Geels, 2002).  

 

Landskapet är den översta nivån och består av djupa och svårföränderliga strukturer. Det 

utgör kontexten som de sociotekniska regimerna verkar (Geels, 2005) och pressar regimerna 

för förändring (Geels & Schot, 2007). De sociotekniska regimerna innehåller i sin tur 

uppsättningar av element som exempelvis lagar och direktiv, användarpraktiker, kulturella 

föreställningar och infrastruktur som krävs för att en teknik ska ha en betydelse och kunna 

verka i samhället. Sociotekniska regimer handlar om att det inte bara är tekniken utan även 

sociala grupper samt relationen mellan dessa som har betydelse vid studier av drivkrafter och 

hinder för en tekniks framgång. Regimerna skapar stabilitet eftersom de element som ingår i 

en regim tenderar att röra sig i en liknande riktning och göra på samma sätt, vilket gör att det 

är svårt att få in annat än små förändringar som enkelt kan passa in i den redan etablerade 

stabiliteten. Det sker inte heller några större förändringar i de sociotekniska regimerna på 

grund av detta (Geels 2002; 2005) och kan leda till både stigberoende och inlåsningseffekter 

(Bulkeley m.fl., 2011). Geels hävdar att ny teknik därmed inte skapas på regimnivå, den 

skapas istället i nischer som är skyddade miljöer där det möjligt att utveckla radikala 

innovationer. I nischerna finns det plats att lära sig mer om innovationen samt att bygga 

stödjande nätverk för att den ska ha möjlighet att slå igenom bland de sociotekniska 

regimerna. Nischer är på så sätt en källa till systemförändringar men hur de sociotekniska 

regimerna ser ut är en förutsättning för innovationens möjlighet att få genomslag, bli erkänd 

och användas i större skala.  De sociotekniska regimerna innehåller kluster av olika element 

såsom teknik, lagar och direktiv, användarpraktiker, marknader, kulturella föreställningar, 

infrastruktur och upprätthållande nätverk som tillsammans verkar för att upprätthålla 

ordningen. När regimerna är stabila och de element som upprätthåller stabiliteten rör sig i 

liknande riktning finns det därför små möjligheter till förändring. Om däremot regimerna blir 

instabila och elementen i dem förlorar sin dominans och går åt olika håll, öppnar de upp för 

förändringar och skapar möjligheter, eller ett ”window of opportunity”, för tekniska 

systemförändringar som då bidrar till en omgruppering av de tre nivåerna. (Geels 2002; 2005)  
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4.1.1 Regler ett nyckelbegrepp som styr de sociotekniska regimerna 

Inom de sociotekniska regimerna är mänskliga aktörer inte fria att agera som de vill. De 

mänskliga aktörerna är istället styrda av regler som påverkar deras uppfattningar och 

handlingar och därmed styr regimerna. (Geels 2002; 2004; 2005) Regler kan vara delade 

värderingar, gemensamma problemdefinitioner, standarder, kunskap och kompetenser 

(Bulkeley m.fl., 2011). Regler kan delas in i regulativa regler som kan innebära lagar och 

regleringar, kognitiva regler kan vara rutiner, kognitiva framställningar och olika paradigm 

som präglar regimen, samt normativa regler som inkluderar uppfattningar om värden och 

förväntningar (Geels 2004). Reglerna delas av aktörerna som bär upp dem och bidrar till deras 

existens. Reglerna styr aktörernas uppfattningar och handlingar där reglerna i sig också kan 

vara inbäddade i artefakter och praktiker. Den teknik och materiella kontext som finns runt 

omkring oss, där byggnader är ett exempel, är därför inte neutrala instrument utan skapar 

uppfattningar, beteendemönster och aktiviteter. På så sätt formar sociotekniska system en 

strukturell kontext för mänskligt handlande. Regler står i sin tur inte själva utan formar olika 

typer av system av regler som också är ett resultat av historiska handlingar och interaktioner. 

Systemen strukturerar och reglerar sociala uppgörelser genom sociala sanktioner och 

kontrollerande nätverk. Det gör också att det är svårt att ändra på en regel utan att ändra de 

andra reglerna eftersom reglerna är kopplade till varandra. Medlemmarna i gruppen kan 

samtidigt ha egna regelsystem, strategier eller positioner. Det gör att det kan finnas en 

variation av lokala praktiker inom ett delat socialt system. (Geels 2002; 2004; 2005) 
 

4.1.2 Studiens analytiska utgångspunkter  

I den här studien studerar vi förändringar i byggnadernas energisystem i Stolplyckan-

Magistratshagen i och med renoveringarna utifrån perspektiven byggnaderna, hushållen och 

de professionella aktörerna.  Flernivåmodellen har tidigare främst använts för att förklara 

stora systemförändringar (Geels 2002; 2004; 2005) även om den också har använts för att 

förstå systemskiften i städer och dess betydelse (se Bulkeley m.fl., 2011). Vi använder 

flernivåmodellen som studiens konceptuella utgångspunkt men ser systemförändringar i en 

mindre och lokal skala där renoveringen av byggnadernas energisystem styrs av existerande 

regler på regimnivå. Geels (2004) menar att det är viktigt att rikta fokus och undersöka de 

existerande reglerna som utgör hinder och möjligheter till förändring i ett sociotekniskt 

system. 

 

För att kunna undersöka drivkrafter och hinder för att genom en renovering minska 

energianvändningen för hyreshus handlar det om att vi studerar byggnaderna, hushållen i 

byggnaderna och de professionella aktörerna med byggnadernas energisystem i fokus. Vi 

kommer därför att använda oss av begreppet regler och studera vilka de är och hur de 

påverkar och bidrar till drivkrafter och hinder för att genom renovering förändra 

byggnadernas energisystem och minska byggnadernas energianvändning.  
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5. Renoveringen introduceras och tar form 
Detta kapitel handlar om upptäckten av byggnadernas renoveringsbehov och beslutet att 

byggnaderna i Stolplyckan-Magistratshagen behövde renoveras. 

 

Området Stolplyckan har en historia av flera saneringar och byggnadsproblem under sin drygt 

trettioåriga livslängd. Byggnaderna uppfördes under kort tid på ett sätt som anses ha bidragit 

till många problem. 

 
Det gick jättefort att bygga det där området. Det var också när man byggde som mest. 

Alla som kunde stå och gå var  med och hjälpte till att bygga. De som berättat att de var 

där sa att det var folk där som var med som inte var snickare. Det gick också jättefort. 

Man vet också att det var det sista bygget som den byggfirman hade, sen gick de i 

konkurs för att det inte gick så bra. Förutsättningarna var dåliga och det är det man 

hittar nu och får sota för idag. (Produktionschef Skanska) 

 

Chefen för fastighetsförädlingen menade att redan när Stolplyckan byggdes var energifrågor i 

fokus och det fanns många åtgärder för hur det skulle kunna gå att spara energi. Det handlade 

bland annat om att försöka bygga så snåla system som möjligt. Dimensioner och åtgärder för 

ventilationssystemet och använt byggmaterial visade sig senare inte vara helt lyckade val utan 

de har vållat problem under hela byggnadens livslängd.  

 
Man använde material som efteråt visade sig vara mer eller mindre katastrof. Det var 

exempelvis kasein i betongen, alltså flytspackel som man jämnade till betongytan med. 

När man tittar med facit på hand på det här huset så skulle man kunna plocka fram det 

här och skriva en bok om hur man inte bygger hus. (Chefen för fastighetsförädlingen) 

 

I slutet av 1980-talet började det också uppkomma problem med lukt från golven i 

lägenheterna när fukt kommit i kontakt med flytspackel i betongen. Enligt tidigare forskning 

upplevde hushållen flytspacklet som besvärande och bostadsbolaget beslutade att införa 

åtgärder för att korrigera problemet (Berger, 2006; Pedersen, 1991). Vid renoveringen 

installerades ventilerade golv med en luftspalt mellan betongplattan och golven för att få bort 

lukten. Saneringen ledde till ett omfattande arbete och en långvarig flyttprocess för de boende. 

Hushållens upplevda problem till följd av flytspacklet och evalueringsprocessen resulterade i 

att flera familjer valde att permanent flytta ifrån sina lägenheter. (Berger, 2006; Pedersen, 

1991) 1991 drabbades området återigen av problem, denna gång var det en sprucken 

vattenledning som orsakade översvämningar i flera lägenheter och nya renoveringar var 

nödvändiga. (Berger, 2006).  

 

Flera av de boende minns dessa problem än idag och hänvisade till dem när det nu återigen är 

aktuellt att renovera lägenheterna i området. 

 
[..] folk jag har pratat med som har bott här i 20-30 år, och som har varit med om 

översvämningar, […] [och] om flytspacklet känner att vi har redan varit evakuerade två 

gånger. De har sagt att de har fixat det, ska vi behöva evakueras en gång till? […] Vi 

älskar Stolplyckan men nu orkar vi inte med det här en gång till, nu börjar vi leta efter 

någonting annat. (Hushåll 5) 
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5.1 Problemen upptäcks 
Runt år 2001-2002 kom det återigen indikationer från de boende på att inomhusklimatet inte 

var det bästa. Flera hyresgäster upplevde att de inte mådde bra i sina lägenheter och flera 

klagade på långvariga förkylningar och irriterade slemhinnor. De problem som de boende 

upplevde var varierande. Ett hushåll upplevde att lukten av flytspacklet fortfarande var 

påtaglig trots luftspalten mellan betongen och golven. Hushållet menade att problemen är som 

värst när det är varmt eller fuktigt, och att det är då det kommer upp lukt från golven. (Hushåll 

1) På grund av hyresgästernas upplevda problem genomförde Stångåstaden runt 2002 en 

enkätundersökning bland de boende med hjälp av Örebrohälsan som bland annat arbetar med 

inomhusmiljöns påverkan på människor. Resultatet från enkäten upplevde Stångåstaden var 

mycket bra och de såg att de flesta hyresgästerna trivdes och hade inga större problem i 

jämförelse med liknande undersökningar (Chefen för fastighetsförädlingen). Stångåstaden 

vidtog därför inga större åtgärder efter enkätundersökningen. 

 

År 2006 ökade återigen antalet klagomål på inomhusmiljön främst från hyresgästerna i 

kollektivhuset, även om den områdesansvarige menade att det ändå kom in ganska få 

klagomål. År 2002 och 2006 regnade det mycket och i vissa lägenheter läckte det in vatten i 

badrummen i den övre delen av byggnaderna, både i kollektivhuset och i punkthusen (Chefen 

för fastighetsförädlingen). Vid större badrumsrenoveringar när väggar revs upptäcktes också 

fuktpåslag som då blev åtgärdade i de berörda lägenheterna. Stångåstaden misstänkte att det 

kunde finnas mikrobiella skador i flera lägenheter, det vill säga svamptillväxt på främst trä 

som kan ge ifrån sig gaser. Flera medarbetare hade hört att svampsporerna inte direkt kan ta 

sig in i lägenheterna. Det kan däremot komma in gaser från dem in i lägenheterna. Den 

områdesansvarige berättade att Stångåstaden tog ett beslut att börja mäta halterna av 

mikrobiell tillväxt och gaser i huskropparna. En större undersökning utfördes av Sunda Hus, 

ett miljö- och hälsovärderingsföretag, som gjorde mätningar i ett stickprov av lägenheter för 

att undersöka dess inomhusluft. Det visade sig då att det fanns förhöjda halter av gaser som 

kan komma från mikrobiell tillväxt. Mätningar av väggarna visade att omkring 70-80 % av 

alla lägenheter i både kollektivhuset och i punkthusen var mer eller mindre skadade oavsett 

byggnad och läge, vilket var problem i större omfattning än vad Stångåstaden anade från 

början.  

 

5.1.1 Stor oro bland hyresgästerna 

Problemen skapade stor oro bland hyresgästerna och många hoppades få mätningar 

genomförda i just deras lägenhet för att få besked om huruvida den var drabbad och för att få 

en förklaring till de hälsoproblem som de upplevt. En hyresgäst menade att de haft problem 

med nästäppa och lindrig astma som de härleder till de mögelskador som upptäckts i 

fastigheten. Hyresgästen menade att lägenheten var i ett sådant dåligt skick att det allvarligt 

påverkade trivseln:  

 
Man kan inte bo i en mögellägenhet, det går ju inte. Man måste ju andas i lägenheten, 

eller ska man bo på balkongen och ha lägenheten som någon form av förråd? […] Jag 

kom hem ibland från sommarstugan eller från semestrarna och kände att jag vill inte 

andas i den här lägenheten, men jag måste. (Hushåll 7)  

 

Det fanns samtidigt en medvetenhet bland de intervjuade hushållen om att inte alla 

hyresgäster hade fått besvär. De boende uppgav att flera grannar inte upplevt några problem 

alls, och resonerade om att det till viss del kan bero på hur länge hyresgästen bott i huset, att 

människor är olika känsliga eller att mögel inte påträffats i alla lägenheter. Även de som inte 

har upplevt några hälsoproblem menade dock att enbart vetskapen om att bo i lägenheter som 

43



44 

 

har mögel i väggarna gjorde att de kände en olust till att vistas i lägenheten. Många hade 

funderingar omkring att de bor i mögelskadade lägenheter, och upplevde en oro över vad det 

kan få för konsekvenser. En respondent som flyttat in på Stolplyckan sedan skadorna 

påträffats blev informerad om problemen vid inflyttningen och kände en oro inför om det 

verkligen var ett vettigt beslut att tacka ja till lägenheten. (Hushåll 5) Två respondenter med 

barn menade också att de var extra oroliga eftersom de inte ville bo med barn i en lägenhet 

som eventuellt har mögelskador och kan ge framtida hälsoproblem för barnen. (Hushåll 4; 

Hushåll 7) 

 

Samtliga intervjuade medarbetare i Stångåstaden ansåg att orsaken till den mikrobiella 

tillväxten låg i fasadkonstruktionen. Den bestod av en tegelkonstruktion med en 

träkonstruktion bakom. Chefen för fastighetsförädlingen menade att det är en mycket vanlig 

lösning och flera hundra tusen lägenheter i Sverige är byggda med den konstruktionen vilket 

gör att det är möjligt att fler är drabbade och kan drabbas av liknande problem. 

 

Mellan tegelkonstruktionen och träkonstruktionen i byggnaderna i Stolplyckan-

Magistratshagen finns en så kallad luftspalt, dräneringsspalt eller ventilationsspalt. Eftersom 

en tegelkonstruktion inte är tät kan fukten gå in vågrätt när det regnar genom fogarna. Tanken 

med konstruktionen är att vattnet ska komma ut på baksidan av teglet via fogarna och 

ventileras bort i luftspalten. Det som hände i Stolplyckan-Magistratshagens byggnader var att 

murbruket som binder ihop teglet inte putsades bort på insidan av tegelkonstruktionen som det 

gjordes på utsidan för att väggen ska få en jämn struktur. Det skapade brukstungor av 

murbruket som hängde mot träkonstruktionen av väggen, och ventilationsspalten blev delvis 

tilltäppt. När det senare slog regn på fasaden kunde fukten vandra genom fogarna och genom 

brukstungorna in i träkonstruktionen och skapa mikrobiell tillväxt på träkonstruktionen. Det 

varmare klimatet på senare år kan ha bidragit till att fukten inte torkat ut i samma omfattning 

som den har gjort tidigare konstaterade flera av Stångåstadens medarbetare. 

 

För att ta reda på hälsoeffekterna från den mikrobiella tillväxten kontaktade bostadsbolaget 

återigen Örebrohälsan som forskat kring liknande frågor. När Sunda Hus gjort sina mätningar 

hölls stora hyresgästmöten för de boende både i kollektivhuset och i punkthusen i 

bostadsområdet. På mötena informerade Örebrohälsan om deras resultat och om 

hälsoeffekterna av att bo i lägenheterna. Den områdesansvarige berättade vad Örebrohälsan 

poängterat under mötet: 

 
Örebrohälsan påtalade att det finns mikrobiell tillväxt i väggarna men människor 

påverkas inte av det eller mår dåligt av det så att de inte kan bo kvar. Örebrohälsan sa 

att vissa människor kan få påverkan på sina slemhinnor när de vistas i fastigheten, men 

det försvinner när de inte är i fastigheten. Örebrohälsan sa ändå att förr eller senare 

måste vi åtgärda det eftersom fastigheten inte mår bra av det för det finns mikrobiell 

tillväxten utanpå fastigheterna. Det är ingen mikrobiell tillväxt inne i lägenheterna och 

det har inte kommit in i lägenheten. (Områdesansvarig) 

 

Den mikrobiella tillväxten kan påverka slemhinnor vid vistelse i fastigheten men det är inget 

som ska ge bestående men uppgav Örebrohälsan. Trots det beskedet rådde en stor ovisshet 

bland de boende om vad det var Stångåstaden hade hittat och vilka konsekvenser som det kan 

medföra att leva i lägenheter med mikrobiell tillväxt. De boende berättade att de har ett stort 

behov av mer information om vad det var för skador som påträffats och hur påtagliga 

problemen var. De boende kände till att mätningar hade genomförts i området och de hade 

hört att i vissa lägenheter hade det inte påträffat något mögel alls, medan mätningar i andra 

lägenheter hade gett stora utslag. Hushållen refererade mycket under intervjuerna till 
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information som de fått av andra boende. Flera hade exempelvis hört att grannar flyttat på 

grund av att de upplevt hälsoproblem, eller blivit medvetna om att de lider av exempelvis 

irriterade ögon efter att de pratat med grannar som hade samma problem.  

  

Den områdesansvarige konstaterade också att Stångåstaden är medvetna om att det var många 

hyresgäster som upplevde stor oro för sin hälsa när det fastslogs att det var mikrobiell tillväxt 

på byggnaderna. Det förekom också samtal kring dessa frågor mellan Stångåstaden och flera 

hushåll, och några hyresgäster valde att flytta när beskedet kom. Den områdesansvarige 

upplevde samtidigt att det lugnade ner sig efter ett tag och idag är det få hyresgäster som hör 

av sig. 

 
Alla nya som flyttar in får informationen om att det här är något som finns i de här 

fastigheterna och det är något vi kommer att åtgärda, men att man kan få påverkan på 

sina slemhinnor. Det finns de som valt att inte flytta in här på grund av det. 

(Områdesansvarig) 

 

Trots att problem med mikrobiell tillväxt konstaterades var det fortfarande oklart för många 

av hushållen vad mögelproblemen skulle kunna innebära. Flera hushåll försökte få större 

klarhet i problemen med husen och har varit i kontakt med Stångåstaden för att få mer 

information. En hyresgäst menade att innan de flyttade in kontaktade de Stångåstaden för att 

få veta mer om vad problemen bestod av. Stångåstaden gav dock kryptiska förklaringar om att 

de hittat en mikrobiell påverkan men att de inte kunnat säga var eller i hur stora mängder 

menade samma hyresgäst. (Hushåll 4) Några boende har också efterfrågat mätningar i sina 

lägenheter för att få en förklaring till de hälsoproblem som de upplevt. I flera fall har också 

mätningar genomförts, och Stångåstaden har informerat om att resultatet visade att det inte är 

något farligt som uppmätts. Den informationen lugnade dock inte hushållen eftersom de 

antingen inte förstod resultatet av mätningarna, eller nöjde sig inte med svaret om att det är 

ofarligt.  

 

5.2 Beslut om åtgärder 
När problemet med den mikrobiella tillväxten blev känt på Stångåstaden började flera 

medarbetare på olika positioner i företaget att arbeta på möjliga lösningar till hur problemet 

skulle kunna hanteras. Det fanns flera alternativ. En utväg var att riva hela området. Det 

visade sig inte vara en möjlig lösning mycket på grund av ekonomiska skäl eftersom 

ingångsvärdet för byggnaderna var så pass högt. ”Det skulle vara ekonomiskt vansinnigt att 

riva helt enkelt” menade chefen för fastighetsförädlingen och att renovera skulle bli billigare. 

Att riva människors bostäder är dessutom väldigt svårt eftersom det är mycket känslor och 

värden inblandade och det hade inte fungerat i det här fallet (Områdesansvarig). Ett alternativ 

var istället att sälja byggnaderna för att undvika de stora kostnader som det skulle innebära att 

ta bort den mikrobiella tillväxten. Det var dock inte heller något reellt alternativ och flera 

medarbetare hänvisade till att Stångåstaden faktiskt har ett samhällsansvar som kommunalägt 

bostadsbolag. Stångåstaden säljer helt enkelt inte sjuka hus menade en medarbetare. 

 

Det enda möjliga alternativet som återstod var att bygga om och renovera byggnaderna, även 

om det till och med kan bli dyrare än att bygga nytt. Något annat än en renovering ansågs inte 

heller etiskt genomförbart. 

 
Vi vill vara seriösa som kommunalägt bolag givetvis. Vi är inte ett företag som sopar 

saker under mattan och som ligger och lurpassar och hoppas att allting ska gå över. Det 

gör det inte. Vi har ändå fått höra att det finns ett antal företag som har gjort så runtom i 

landet som har samma problem som vi har här uppe. (Chefen för fastighetsförädlingen) 

45



46 

 

Flera medarbetare i Stångåstaden uppfattade att VD och styrelse tog ett relativt snabbt beslut 

om att renovera att det egentligen aldrig var någon diskussion om att företaget i det här fallet 

behövde genomföra en större renovering och ta ett helhetsgrepp i området eftersom det under 

åren varit många problem med byggnaderna. En renovering av byggnaderna ansågs av flera 

medarbetare kunna ge området ett lyft och göra det mer populärt. 

 
Det var ju inget som vi kunde skyffla under mattan utan vi var tvungen att ta hand om 

det. (Projektledare för 51 och 23) 

 

Flera medarbetare ansåg också att det var inte bara den mikrobiella tillväxten som var orsaken 

till renoveringsbeslutet utan det var flera faktorer som samverkande, även om den mikrobiella 

tillväxten var den utlösande faktorn. Det fanns exempelvis brister i de tekniska 

installationerna och värmen och ventilationen hade krånglat under lång tid i flera lägenheter. 

Fönstren fungerade inte heller optimalt och flera medarbetare menade att det finns ett 

generellt underhållsbehov för byggnaderna som är lite av ”problemfastigheter” i beståndet där 

flera små brister i byggnaderna lätt kan samverka och bli stora problem. 

 

Hushållen resonerade mycket under intervjuerna omkring sambandet mellan att Stångåstaden 

måste ha hittat så pass mycket mögel att de måste sanera, men ändå inte tillräckligt mycket för 

att inte det skulle vara möjligt för de boende att bo kvar. Flera hyresgäster menade att om det 

nu var så allvarligt att Stångåstaden väljer att renovera, är det märkligt att människor 

fortfarande kan bo kvar i lägenheterna. Flera hushåll menade till och med att det är omoraliskt 

att låta hyresgäster under en längre tid bo kvar i lägenheter där mögel har påträffats.  

 

Inställningen till renoveringen bland de boende var också tudelad. Hushållen välkomnade att 

bostadsbolaget skulle ta bort möglet från väggarna, men många var ändå oroliga för att 

renoveringen skulle kunna komma att förändra deras lägenhet. Hushållen efterfrågade inga 

större förändringar av interiören i lägenheterna, såsom nya ytskikt eller kaklade badrum. 

Hyresgästerna var överlag nöjda med sina lägenheter och såg generellt inget behov av några 

förändringar gällande interiören. De var istället rädda för att renoveringarna skulle innebära 

påkostade lösningar som skulle kunna driva fram hyreshöjningar. Hushållen menade därför att 

kostnaden för renoveringen därför inte borde innebära några hyreshöjningar överhuvudtaget. 

Ett hushåll ansåg att de boende istället borde bli kompenserade eftersom de bott i ett 

mögelskadat hus:  

 
Om det är ett så stort problem att man måste sanera det, ändå låter man folk bo där och 

betala full hyra fastän det är mögelproblem. Det verkar ju inte klokt, då borde man sänka 

hyrorna […] (Hushåll 1). 

 

Många hushåll var medvetna om att renoveringarna föranletts av ett konstruktionsfel som lett 

till mikrobiell tillväxt. 

 

5.3 Ett bostadsområde blir två  
Hela området med kollektivhusbyggnaden och de sex punkthusen hade innan renoveringarna 

startade delat namnet Stolplyckan. Såväl intervjuade hushåll som medarbetare i Stångåstaden 

uppfattade ändå att det är två separata områden med olika karaktärer där punkthusen utgör en 

del, och kollektivhuset med gemensamhetslokaler och egna stadgar en annan. Från början 

byggdes också området med två olika typer av boendeformer för att passa hyresgäster med 

olika syn på det ideala boendet (Pedersen, 1991). Trots det gemensamma namnet har det 

därför funnits ett behov av en uppdelning av området. Kollektivhuset har därför kallats A-
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delen och punkthusen har kallats B-delen. ”Det lät inte så bra” menade projektledaren från 

Stångåstaden. Punkthusen har ändå fått stämpeln av att också vara ett kollektivboende och det 

kunde komma nyinflyttade till punkthusen som trodde de flyttat in i kollektivet 

(Områdesansvarig).  

 

I samband med renoveringarna i området såg Stångåstaden möjligheten att tydligare skilja 

punkthusen och kollektivhuset åt genom att döpa om dem. Punkthusen bytte därför namn till 

Magistratshagen efter den äng som ligger bakom området, medan kollektivhuset behöll 

namnet Stolplyckan. Genom att byta namn på punkthusen är det möjligt att tydliggöra att 

punkthusen innehåller vanliga hyresrätter till skillnad från kollektivet ansåg den 

områdesansvarige, som också menade att namnbytet kan lyfta Magistratshagen i och med att 

det kan ge punkthusen en ändrad karaktär. Flera intervjuade hushåll välkomnade namnbytet 

för att det tydliggjorde vad som var kollektivhuset och vad som var punkthusen. Flera hushåll 

trodde också att det var ett sätt att bevara kollektivhusets identitet genom att bara 

kollektivhuset heter Stolplyckan. Hushållen menade att det kan göra det lättare för människor 

som vill bo i kollektivet att söka sig dit. Flera av hushållen framhävde också att namnbytet var 

grundat i att Stolplyckan tidigare har haft en negativ klang och att renoveringen kan vara ett 

tillfälle för punkthusen att bryta sig loss eftersom kollektivhuset också har satt en stämpel på 

punkthusen. Namnbytet gör det också möjligt att profilera punkthusen mot en ny målgrupp 

eftersom Magistratshagen låter finare ansåg flera hyresgäster.   

 

5.4 Hushållen i området 
Den uppfattade skillnaden mellan de boende i Stolplyckan och Magistratshagen som 

föranledde namnbytet blev också tydlig genom beskrivningar av vilka hushåll som bor i 

området. Under intervjuerna med medarbetare i Stångåstaden och hushållen framkom det att i 

området finns många yrkesgrupper representerande och det bor såväl barnfamiljer, 

ensamstående, unga par utan barn, studenter som äldre personer i området. Medarbetare i 

Stångåstaden uppfattade inte att det finns några sociala problem i området och ett hushåll 

uppgav att de boende kommer från alla samhällsskikt. Människorna som söker till området 

uppfattades dock vara olika både av hushållen själva och av medarbetare i Stångåstaden. Det 

fanns en skiljelinje mellan uppfattningen om de som söker sig till punkthusen respektive 

kollektivhuset.  

 

De flesta av de intervjuade medarbetarna i Stångåstaden antog att det är olika typer av 

människor som söker sig till kollektivhuset respektive punkthusen. De som söker sig till 

kollektivhuset menade själva att de oftare vill engagera sig i sitt boende, bo tillsammans med 

andra och skapa en gemenskap. Medarbetarna ansåg vidare att de som bor i kollektivet vill ha 

en tätare kontakt med sina grannar och har överlag mer känslor kring sitt boende. Den 

områdesansvarige i Stångåstaden menade att hyresgästerna i kollektivet gillar att ta kontakt 

och diskutera sitt boende i högre utsträckning än boende i andra områden. Hyresgästerna i 

kollektivet ansågs också utgöra en oerhört stark grupp som arbetar tillsammans för att påverka 

och ta hand om sitt boende.  

 
De som bor i ett kollektiv eller en bostadsrättsförening känner mer att ’det här är vi och 

det här är vårt hus som vi bryr oss om’. (Miljö- och hållbarhetschefen) 

 

Flera medarbetare ansåg att de människor som söker sig till punkthusen helt enkelt vill bo i en 

hyresrätt med allt vad det innebär. De engagerar sig inte på samma sätt, anordnar inte 

gemensamma aktiviteter och driver heller inte frågor tillsammans. På så sätt är det två olika 

livsformer att bo i ett kollektivhus och i en vanlig hyresrätt konstaterade en projektledare. De 
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flesta medarbetare såg därför Stolplyckan och Magistratshagen som två olika områden både 

vad gäller namnet som karaktären på områdena.  

 

Bland de intervjuade hushållen förekom också åsikten att det är olika människor som söker 

sig till kollektivet respektive punkthusen och de beskrev sitt boende på olika sätt. De boende i 

kollektivhuset öste lovord över sitt boende. Ett hushåll beskrev det som ”världens bästa” och 

ett annat blev lätt generad och ursäktar sig med att det är lätt att ta till floskler när kollektivets 

fördelar kommer på tal. Gemenskap och engagemang var återkommande ord när de boende 

beskrev Stolplyckan. Ett hushåll spekulerade dock kring vilken påverkan som kollektivet har 

på de boendes egenskaper, och trodde att själva vetskapen om att de bor kollektivt gör att de 

öppnar sig mer än annars. Flera hushåll menade att de boende skapar i en naturlig social 

gemenskap i Stolplyckan, vilket de inte har upplevt i tidigare bostäder.  

 
Jag tänker på det som en by i staden. Just för att det är sådan blandning. Bara det att 

man hälsar på sina grannar i korridoren. När man bodde i lägenhet var det väl knappt 

man hälsade utan man nickade på folk i trappen, man såg dem inte riktigt. (Hushåll 5) 

 

De intervjuade hushållen i punkthusen var inte lika lyriska när de pratade om sitt boende.  

Samtliga hushåll menade att de trivs väldigt bra och de hade överlag bara positiva saker att 

säga om området. Det som gör att hushållen i punkthusen trivs i sitt område är bland annat att 

det är bra lokaliserat med närhet till såväl centrum som grönområden, att det är tryggt och att 

det finns gott om promenadstråk i närheten. Några hushåll uppskattade också att det är ett 

väldigt lugnt och barnvänligt område. De boende i punkthusen beskrev sina grannar som 

trevliga människor som mest sköter sitt och gemenskapen i området uppgavs vara begränsad.  

De som bott i området en längre tid menade att de känner igen folk vilket de tycker är 

gemytligt, men de upplever inte att de känner sina grannar och de umgås inte heller. 

 

Förutom att hushållen i kollektivet uppskattade en stor öppenhet mot sina grannar beskrev 

hushållen kollektivmedlemmarna som engagerade i den meningen att de driver frågor som de 

tycker är viktiga. De intervjuade hushållen i kollektivhuset betonade dock att det inte finns 

något krav på ständigt engagemang i gemensamma aktiviteter. Det finns istället en förståelse 

för att personer befinner sig i olika faser i livet med olika möjligheter och intresse för 

delaktighet. De flesta som bor i kollektivet uppfattades dock vara intresserade av att bo 

kollektivt, men flera hushåll trodde att det finns de som bor i Stolplyckan för att bostadshuset 

har ett centralt läge med närhet till naturen. 
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6. Energifrågorna introduceras och realiseras 
I detta kapitel presenterar vi den process som gjorde att renoveringen kom att fokusera på 

energifrågor och vad energifrågorna kom att innebära i val vid renoveringen. Kapitlet 

besvarar därför främst rapportens första frågeställning om introducering och hantering av 

energifrågor vid renoveringarna. Vi diskuterar också olika faktorer som styrt de 

professionella aktörernas agerande under renoveringen.   

 

6.1 Energifrågorna blev ett betydande sidospår 
Planeringen av renoveringen för området Stolplyckan har sammanfallit med att 

energifrågorna ökat i betydelse i samhället i stort. Insikten om att renoveringarna samtidigt 

kan innebära en minskad energianvändning i byggnaderna har växt fram parallellt med 

planeringen av renoveringarna (Miljö- och hållbarhetschefen). Stångåstadens ledning ställde 

kravet att lösa problematiken med de sjuka husen på bästa sätt när det blev klart att 

byggnaderna behövde renoveras menade chefen för fastighetsförädlingen. Ingen av de 

intervjuade medarbetarna upplevde att det från ledningens sida från början fanns initiala krav 

eller riktlinjer för hur företaget skulle genomföra renoveringarna. De som arbetade med 

planeringen av renoveringen kom samtidigt med förslaget att också ge byggnaderna en bättre 

energiprestanda i samband med renoveringen för att kunna få ett mervärde och tjäna in något, 

”få tillbaka någonting på det här som vi lägger ner tid på.”  

 
Tanken var att när vi ändå river så ska vi göra något mer av det. Vi ska inte bara bygga 

upp det igen utan vi ska göra något mer av det. Spara energi. (Projektledare för 51 och 

23) 

 

Inblandade medarbetare samt styrelse och VD kom överens om att när de ska göra en så pass 

storskalig renovering behövde det också bli ett energiprojekt (Projektledaren för renoveringen 

av Föreningsgatan 51 och 23). VD var den enda som kunde besluta om en så omfattande 

renovering som också kan minska energianvändningen, även om det inte ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv ansågs vara lönsamt. Projektledaren för renoveringen av 

Föreningsgatan 51 och 23 menade att företagsledningen varit ett stort stöd och de har drivit 

på. ”Det är ett krav på oss att spara energi” förklarade också samma projektledare. Flera 

intervjuade medarbetare i Stångåstaden upplevde också ett stort engagemang för 

renoveringarna bland aktörer som chefen för fastighetsförädlingen, projektledaren och den 

områdesansvarige som främst varit drivande och engagerade i renoveringarna. Energifrågorna 

kom ändå inte i första hand utan blev ett sidospår på vägen under planeringsprocessen av 

renoveringen. Problemen med mikrobiell tillväxt och andra driftproblem har trots allt varit 

betydligt viktigare att åtgärda menade flera medarbetare. 

 

6.1.1 Energifrågorna - ett prioriterat ansvarsområde  

De flesta medarbetare i Stångåstaden ansåg att energifrågornas betydelse har ökat kraftigt de 

senaste åren på alla nivåer företaget. Det har också under många år funnits ”besvärliga 

miljöchefer” som särskilt drivit på miljöfrågorna så att ingen glömmer att arbeta med dem 

(Miljö- och hållbarhetschefen). Energifrågornas prioritet var också tydlig i de här 

renoveringarna när företaget lade så mycket pengar på energilösningar (VVS-ingenjören). 

Flera medarbetare upplevde att det är lätt att få styrelse på nya energiprojekt och VD är ofta 

tydlig med att alla åtgärder inte behöver ha ett rent företagsekonomiskt perspektiv. 

Det är trevligt att ha en sådan ledning som står bakom sånt här. De kan säga att vi ska 

köpa in nya fönster för vi tycker det är viktigt, även om det inte innebär en så stor 
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minskning i energianvändning som gör att investeringen går att räkna hem inom en 

överskådlig tid. (Miljö- och hållbarhetschefen) 

 

På äldre byggnader finns också mycket att göra och de åtgärderna bör göras vid renovering, 

även om det innebär stora kostnader att exempelvis tilläggsisolera fasader och byta fönster.  

 

Miljöfrågor i stort är och har varit viktiga i Stångåstaden även om det idag mest talas om 

energifrågor menade flera medarbetare. Stångåstaden har bland annat under flera år använt sig 

av Sunda Hus för miljö- och hälsovärdering av byggvaror. Det handlar om att försöka 

begränsa användningen av miljöfarligt byggmaterial under byggnationer och renoveringar. 

   

Det kan vara svårt att realisera energi- och miljöfrågorna i det vardagliga arbetet eftersom de 

som arbetar närmare projekten ofta är vana att arbeta på ett visst sätt menade ett par 

medarbetare. Stångåstaden har försökt arbeta hårdare med energifrågorna och 

energieffektivisering, särskilt vid ROT-projekt, och tänker på energi så gott det går vid alla 

renoveringar (Energistrategen). Energifrågor får också en allt större roll i Stångåstaden. 

Företaget har under lång tid försökt att sätta lämpliga långsiktiga energimål att arbeta mot för 

att kunna arbeta mer långsiktigt. I maj 2011 togs styrelsebeslutet att företaget ska minska sina 

byggnaders energianvändning med 25 % fram till år 2025 med 2011 som basår. Det är ett 

högt satt mål och kommer att kräva mycket tid och resurser (VVS-ingenjören). De enkla 

energisparande åtgärderna är redan genomförda och nästa steg handlar om större och dyrare 

åtgärder som exempelvis tilläggsisolering (Chefen för fastighetsförädlingen). Flera 

medarbetare menade att energifrågornas ökade betydelse har påverkat de renoveringar som 

hittills gjorts på Föreningsgatan 51 och 23, och de nya målen kommer att påverka framtida 

renoveringar eftersom de är avgörande om Stångåstaden ska nå sina energimål. 

 

6.1.2 Ett företag med ett särskilt ansvar 

Flera medarbetare i Stångåstaden talade om energifrågor med referens till att företaget har ett 

extra ansvar i och med att det är ett kommunalägt bostadsbolag. ”Vi ska inte bara göra det vi 

är tvungna till utan vi ska också vara ett föredöme” menade projektledaren för renoveringen 

av Föreningsgatan 51 och 23. Detta sa också produktionschefen på Skanska som under 

renoveringarna av Stolplyckan-Magistratshagen upplevde att Stångåstaden var extra 

angelägna att renoveringen skulle bli bra: 

 
De kunde inte göra en dålig renovering till, eller de hade inte gjort några dåliga 

renoveringar utan de fick dras med den ursprungliga byggnadens alla fel. De har därför 

ärvt problemet och har fått leva med problemet.  De har inte skapat det på något sätt. De 

kände ändå att nu måste det bli bra. (Produktionschef Skanska) 

 

Flera medarbetare såg också att Stångåstaden har ett extra ansvar gentemot sina hyresgäster, 

och även mot kommuninvånarna som kanske inte andra företag har på samma sätt. 

 
Vi är inte ett renodlat byggbolag som bygger för att sälja på en gång. Vi bygger för att 

förvalta. Då är det också lättare att kunna ta de här besluten för det är inte säkert att 

byggbolagens kunder som sedan köper bostadsrätterna känner för att betala för t.ex. 20 

centimeters extra isolering. (Miljö- och hållbarhetschefen) 

 

Energisparåtgärder kan också medföra flera positiva effekter och även om det kostar kan det 

ge ekonomiska vinster för företaget i framtiden menade miljö- och hållbarhetschefen. 
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Vi vill vara en seriös aktör på marknaden. Vi vill ju inte bli anklagade för att vi som 

allmännyttigt fastighetsbolag inte verkar som ett allmännyttigt fastighetsbolag. Många 

av de här sakerna som vi gör handlar inte heller bara om miljö. Det är svårt att isolera 

miljöåtgärder. Det mesta handlar faktiskt om hållbarhetsfrågor. Om man tittar på 

tilläggsisolering till exempel så handlar det om mer än bara energibesparing. Extra 

isolering bidrar också till bättre inomhusmiljö för hyresgästerna. (Miljö-och 

hållbarhetschefen) 

 

Flera medarbetare konstaterade också att Stångåstaden är ett företag med goda ekonomiska 

förutsättningar just nu och har därför möjlighet att investera i större energisparande åtgärder 

när de behöver renovera sina byggnader.  

 

6.1.3 Inga specifika energikrav från kommunen 
Flera medarbetare menade att Stångåstadens upplevda samhällsansvar är en orsak till 

energiarbetet. Att försöka minska energianvändningen är däremot inte något specifikt krav 

från kommunen, Stångåstadens ägare. Intervjuade medarbetare på mer strategiska positioner i 

Stångåstaden hade blandade uppfattningar om vilka krav kommunen egentligen ställer på 

Stångåstaden när det kommer arbete med energifrågor. I kommunens ägardirektiv finns miljö- 

och energifrågor med som en punkt. De energimål som Stångåstaden nyligen satt upp har 

tagits fram parallellt med Linköpings kommuns arbete att ta fram en energistrategi till 2025. 

Detta är en av anledningarna till att Stångåstaden satt sitt nya energimål till år 2025 

(Energistrategen). Stångåstaden vill också vara med och påverka ”hur kommunen som helhet 

ska styra om sin energianvändning” (Energistrategen). Energimålet som Stångåstaden satt är 

också långt högre än vad kommunen skulle ställa och de ”ställer inga krav på oss som gör att 

vi måste förändra någonting” menade energistrategen. Flera intervjuade medarbetare i 

Stångåstaden uttryckte liknande åsikter. Kommunen vet också att de inte kan gå in och ställa 

specifika energikrav för gamla byggnader eftersom de har så olika förutsättningar och det 

finns andra saker att också ta hänsyn till menade energistrategen, som däremot ansåg att 

kommunen kan ställa krav för nybyggnationer. 

 
Jag tycker kommunen dock borde ha betydligt högre krav på nyproduktioner på 

kommunal mark. Nu har ju Stångåstaden och LKF löst det genom att ta egna energimål, 

men där tycker jag att kommunen skulle ha kunnat föregå, eller de kan fortfarande 

föregå genom att höja kraven för alla byggare. (Energistrategen) 

 

Miljö- och hållbarhetschefen hoppades att kommunen skulle engagera sig mer, driva på och 

anta hårdare regler för byggnationer på kommunal mark. 

  
Vi skulle gärna se att kommunen ställer högre miljö- och energikrav på oss. De äger oss, 

så de har ju rätt att ställa krav. (Miljö- och hållbarhetschefen) 

 

Andra kommuner har ”satt ner foten” och har kravet att man inte får bygga om inte 

byggnationen uppfyller kommunens regler. De åtgärder Stångåstaden föreslår godkänner 

kommunen för det mesta, men samma medarbetare skulle också gärna se att kommunen 

trycker på mer från sitt håll. 

 
6.1.4 Samhällsklimatet ett stöd i arbetet 
Att miljö- och energifrågor är högt prioriterade frågor i samhället har ändå stor betydelse för 

att få igenom frågorna i Stångåstaden: 
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Det är ingen i ledningsgruppen som skulle säga emot mig om jag sa att jag tycker det är 

viktigt ur klimathänseende att vi jobbar med energifrågor. Det är ingen som frågar om 

jag har belägg för det. (Miljö- och hållbarhetschefen) 

 

Det fanns en medvetenhet om energiprisutvecklingen och uppfattningen var att det är 

nödvändigt att bryta oljeberoendet för uppvärmning eftersom Tekniska Verken 

(fjärrvärmeleverantören i Linköping) fortfarande delvis använder olja för att göra fjärrvärme 

(Energistrategen). Alla företag i bygg- och fastighetsbranschen arbetar idag och prioriterar 

särskilt miljö- och klimatfrågor och det har blivit tydligt för Stångåstaden. Skanska som 

arbetat med renoveringarna drev exempelvis särskilt hårt på miljöfrågorna ute på 

arbetsplatsen i allt kring renoveringen (Miljö- och hållbarhetschefen). Det var inget som 

Stångåstaden hade tryckt på utan något som Skanska själva tagit initiativ till: 

 
Alla har ögonen på sig idag. Gemene man har skaffat sig bra koll på hur man bygger och 

hur man inte bygger. Det kan bero på Timell eller någon liknande, eller på alla 

byggskandaler i tidningarna. De flesta vet ju vad man inte får göra, eller har en aning om 

när det ser konstigt ut. Bygger man inne i stan så känner man också press på sig att göra 

rätt. Folk hade ju reagerat annars. Det här är något relativt nytt. (Produktionschef 

Skanska)  

 

Vikten av att bygga hus med låg energianvändning men också att bygga rätt utan byggfel 

uppmärksammades av produktionschefen från Skanska som upplevde att den ökade publicitet 

som byggfusk medför att flera vet hur man ska och inte ska bygga. Det sätter press på alla 

byggnationer idag. 

 

6.2 Byggnadernas ytterfasader en källa för debatt 
När Stångåstaden började planera och projektera för renoveringarna handlade frågan om 

minskad energianvändning för byggnaderna om att förbättra den tekniska prestandan på 

byggnaderna. Det handlade främst om byggnadsskalet och de tekniska installationerna. 

Chefen för fastighetsförädlingen betonade att den enda lösningen för att komma till bukt med 

problemen var att riva ner fasaderna med teglet och byta ut hela väggarna eftersom den 

mikrobiella tillväxten finns i ytterväggskonstruktionen, och såg egentligen inga andra rimliga 

alternativ.  

 
Då kom den här idén. Den föddes under tiden vi höll på med det här så att när vi ändå 

håller på att ta bort teglet så skulle vi göra puts och tjockare väggar. (Chefen för 

fastighetsförädlingen) 

 

Att riva ner de befintliga väggarna och bygga upp nya går inte i en problemfri byggnad 

eftersom det inte är ekonomiskt genomförbart (Chefen för fastighetsförädlingen). Här måste 

väggarna ändå bytas ut och tanken var att lägga på tjockare isolering när väggarna byggs upp 

igen.  

 
Man måste se helheten, vad vi var tvungna att göra och vad kan vi göra mer än vad vi 

bara var tvungna att göra. Det är merkostnaden där egentligen man ska titta på och vilka 

energibesparingarna blir tycker jag. (Chefen för fastighetsförädlingen) 

 

Flera medarbetare i Stångåstaden menade att extra isolering bara utgör en liten del av den 

totala kostnaden för renoveringen men sänker användningen av värme för byggnaden. Det gör 

att de ekonomiska kalkylerna förbättras och ser rätt bra ut för den merkostnad det innebär att 
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bygga med tjockare isolering menade chefen för fastighetsförädlingen, även om kostnaden för 

att renovera hela byggnaden inte kommer att kunna betala av sig inom överskådlig tid. 

 
6.2.1 Energiplanerna stötte på hinder 
Att riva ner stora delar av byggnaderna med alla väggar och tegelfasaden, och göra plats åt 

mer isolering och en putsad fasad kan öka byggnadernas energiprestanda. Idén att riva ner 

betydande delar av byggnaderna stötte dock på problem. När Stångåstaden sökte bygglov till 

renoveringarna var kommunala bygglovskontoret skeptisk till att riva ner hela väggarna med 

tegelfasaden eftersom byggnaderna och fasadernas utseende ansågs tidstypiska och präglade 

stadsdelen. För att få klarhet i hur ursprungstanken med fasadvalet var när bostadsområdet 

ritades kontaktade Stångåstaden och bygglovskontoret den numer 90-årige arkitekten Jon 

Höijer som ursprungligen ritat området. De ville ta reda på hur arkitekten tyckte att de skulle 

hantera tegelfasaderna, som svarade att det från början lika gärna kunnat bli puts istället för 

tegel, och hade ingen åsikt om tegelfasaderna skulle behållas eller inte.  

 

Stångåstaden diskuterade ändå tillsammans med bygglovskontoret hur de skulle kunna 

behålla byggnadernas utseende med tegelfasaden, men ändå ta bort den mikrobiella tillväxten 

bakom fasaden. Stångåstaden hittade en lösning för hur det skulle gå att bygga inifrån och ut 

mot teglet för ta bort brukstungorna på insidan av teglet och få en fungerande dräneringsspalt, 

men samtidigt behålla ytterfasaden intakt. Efter diskussion och en kompromiss med 

bygglovskontoret blev beslutet från bygglovskontoret att för att få byggnadslov skulle en 

byggnad, Föreningsgatan 51, bevaras med sitt ursprungsutseende. Flera medarbetare i 

Stångåstaden menade att det var ”för att kunna titta på liksom eller visa på” och få ett 

”nostalgihus” bevarat. Stångåstaden fick då byggnadslov för en byggnad, Föreningsgatan 23, 

för att där byta ut fasaderna och kunna göra mer omfattande åtgärder som att lägga till extra 

isolering. Villkoret från bygglovskontoret var att Föreningsgatan 23 skulle vara ett test för att 

se hur resultatet skulle bli, samt att renoveringen skulle innebära så små förändringar som 

möjligt för byggnadens siluett. På så sätt blev resultatet att Stångåstaden skulle testa två olika 

sätt att renovera på, samt att se om renoveringen av Föreningsgatan 23 skulle kunna vara en 

bra lösning för den fortsatta renoveringen av hela området.  

 

Föreningsgatan 51, som enligt Stångåstadens energistrateg skulle bevaras ”som ett 

byggnadstekniskt monument över den arkitektoniska grundtanken”, är en enskild flygel av 

kollektivhusbyggnaden. Husets avskildhet skulle underlätta för renoveringen (Chefen för 

fastighetsförädlingen). Att bevara byggnaden innebar samtidigt att det inte gick att göra några 

större energibesparande åtgärder konstaterade flera medarbetare. Några medarbetare upplevde 

också att bygglovskontoret varit något av ett problem under renoveringsprocessen. Chefen för 

fastighetsförädlingen uttryckte att det ibland var svårt att förstå vad bygglovskontoret grundar 

beslut på eftersom de godkänner vissa förändringar av byggnadernas utseende men inte andra 

som till synes innebär en lika stor förändring. Andra medarbetare upplevde samtidigt att det 

inte hade varit några större problem att få igenom förslag till renoveringarna hos 

bygglovskontoret och att de varit samarbetsvilliga.  

 

Föreningsgatan 23, som blev utvald till testbyggnad för en mer omfattade renovering, är ett 

enskilt punkthus som står längst bort i andra änden av området. (Figur 6.1 visar var 

Föreningsgatan 51 respektive Föreningsgatan 23 är lokaliserade.) Anledningen till att den 

byggnaden valdes ut var för att den låg längst ut i området vilket gjorde det möjligt att ”lämna 

det om det skulle visa sig att det skulle bli fullständig katastrof” (Chefen för 

fastighetsförädlingen). Renoveringen skulle i stort innebära en förändring av fasaden med mer 

isolering som i sin tur innebär att ytan för byggnaden skulle bli större. Det godkändes av 
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bygglovskontoret som var Stångåstaden upplevde var måna om att renoveringen inte skulle 

innebära någon siluettförändring av huset utan det skulle på håll se likadant ut som före 

renoveringen (Chefen för fastighetsförädlingen).  

 

Figur 6.1 Föreningsgatan 51 och 23 

 

6.3 Tidigare erfarenheter ger viktiga lärdomar 
När det kom till hur renoveringen skulle genomföras av Föreningsgatan 23 var det tydligt att 

tidigare byggprojekt både inom företaget som på andra håll inspirerade till renoveringen. 

Stångåstaden har sedan tidigare byggt radhus som passivhus vid nyproduktion i ett område i 

stadsdelen Lambohov i Linköping. Provtryckning av lufttätheten var bland annat en procedur 

som flera medarbetare nämnde att de tagit med sig från Lambohovshusen, även om det inte är 

några konstigheter idag konstaterade VVS-ingenjören. Negativa erfarenheter från passivhusen 

var att det inte finns möjlighet att ha individuell temperaturreglering i varje rum i de 

byggnaderna eftersom det inte finns några radiatorer, samt att motströmsvärmeväxlaren i de 

husen tenderar att ge för torr luft. De var också åtgärder som inte blev aktuella för 

renoveringen av Föreningsgatan 23. 

 
Jag tror att erfarenheten från Lambohov är att vi är lite rädda för att göra det för extremt 

idag /…/ Så att just nu är vi lite försiktiga med att bygga för extrema byggnader. 

(Energistrategen) 

 

Det var också tydligt att Stångåstaden inte vill ligga i framkant när det kommer till att 

renovera till energisnåla byggnader. I jämförelse med Lambohovshusen skulle den här 

renoveringen innebära ett steg tillbaka vad gäller energiprestanda. Med Föreningsgatan 23 

handlade det istället om att Stångåstaden ville prova sig fram för hur de ska kunna genomföra 

renoveringar samt testa vilka åtgärder som då skulle kunna fungera. 

 
Vi gör demonstrationsprojekt och så lär vi oss av dem och tar med det som var bra 

därifrån. Utifrån dem förbättrar vi sedan hela tiden baslinjen för hur vi ska bygga.  

(Miljö- och hållbarhetschefen) 
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Stångåstadens energistrateg uttryckte också att renoveringarna i Stolplyckan-Magistratshagen 

kan skapa viktiga lärdomar inför framtida renoveringsprojekt i företaget. 
 

I storleksordningen är 30 % av vårt bestånd det man kallar miljonprogram och det är ju 

kanske den svåraste nöten vi har att knäcka, med inte så betalningsstarka grupper och 

att hitta en kombination där man kan göra en renovering som leder till stora 

förbättringar men inte kostar skjortan. Stolplyckan ställdes inför lite snarlika, alltså 

byggnadstekniskt snarlika frågeställningar när det gäller skalmuren och ventilation och 

fönsterbyten och just tunga investeringar. Jag tycker att det är spännande att använda 

det som ett exempelprojekt för att se hur vi ska angripa miljonprogrammet sen, att lära 

oss så mycket som möjligt av det här projektet (Energistrategen). 

 

Det fanns inga diskussioner vid planeringen av renoveringen att använda något annat än 

fjärrvärme till uppvärmning av byggnaderna. Policy i Stångåstaden är att ha fjärrvärme i de 

områden där det finns dragna fjärrvärmeledningar. Även om renoveringen av Föreningsgatan 

23 innebar ett minskat behov av fjärrvärme påverkar inte det den stora mängden fjärrvärme 

som Stångåstaden köper, eller det pris de får betala för fjärrvärmen (Energistrategen). 

Stångåstaden har en bra dialog med Tekniska Verken som levererar fjärrvärme. Båda parter 

tjänar på att Stångåstaden bygger tätare hus för att få en flackare uttagskurva av fjärrvärme 

och jämna ut effekttopparna eftersom effekttopparna ofta innebär höga kostnader för båda 

parter (Energistrategen). 

 

6.3.1 Andra renoveringar var en stor inspiration  

Under planeringsstadiet av renoveringarna av Stolplyckan-Magistratshagen gjorde 

Stångåstaden sökning om det fanns andra stora renoveringsprojekt med liknande byggnader 

som syftade till att minska byggnadernas energianvändning. Chefen för fastighetsförädlingen 

och projektledaren gjorde bland annat studiebesök i området Brogården i Alingsås för att se 

hur de genomför sina renoveringar. Där är målet att renovera ett antal byggnader från 1960-

talet till passivhusstandard (Jansson 2010). Brogården hade haft både liknande och andra 

typer av problem med sina byggnader i jämförelse med Stolplyckan, men behövde också byta 

ut fasaderna. I samband med att fasaderna byttes ut i Brogården förbättrades byggnadernas 

energiprestanda.  

 

Det var dock aldrig uppe för diskussion att Föreningsgatan 23 skulle bli ett passivhus menade 

flera intervjuade medarbetare. Målet var istället i första hand att få bort den mikrobiella 

tillväxten. Efter studiebesöket till Brogården var också erfarenheterna att det skulle vara 

”närmast omöjligt” att renovera Föreningsgatan 23 till passivhus med tanke på att det skulle 

innebära för stora åtgärder där det skulle vara svårt att bevara den befintliga byggnadens 

utseende och karaktär. ”Vi skulle behöva jobba med alla köldbryggor och balkonger” menade 

projektledaren för renoveringen av Magistratshagen 23, och det skulle innebära att det skulle 

bli svårt att bevara byggnadernas siluett som bygglovskontoret krävt.  

 

Vikten av att bygga tätt vid en renovering nämnde alla intervjuade medarbetare i 

Stångåstaden. Det handlade om att både få ett jämnare inomhusklimat och undvika drag, samt 

för att kunna minska byggnadens energianvändning.  Stångåstaden planerade därför isolering 

och täthet på liknande sätt som för ett passivhus även om renoveringen inte skulle innebära 

passivhusprestanda som i Brogården eller i Lambohov. Målet med Föreningsgatan 23 var 

istället att ”komma så långt vi känner är möjligt utan någon extrem teknik” ansåg både chefen 

för fastighetsförädlingen och projektledaren, och pekade exempelvis på att det hade gått att 

planera för exempelvis mer energieffektiva fönster eller för solceller. De ansåg dock inte att 

sådana åtgärder var rimliga eftersom tätare fönster skulle kunna medföra driftproblem och 
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solceller bedömdes vara för dyrt. Chefen för fastighetsförädlingen ansåg också att det är 

viktigt att tänka på att det faktiskt är människor som ska bo i byggnaden när de planerar för 

energisparande åtgärder. Åtgärderna måste därför vara praktiska så att människor kan leva där 

utan att förstöra åtgärdernas funktion. VVS-ingenjören menade också att det inte är något att 

sträva efter att bygga passivhus, och pekade istället på att de åtgärder som ska genomföras 

istället bör vara anpassade till byggnadens funktion. Det var också tanken som präglade 

planeringen för Föreningsgatan 23. Istället för att bygga passivhus pratade flera medarbetare 

om att målen för Föreningsgatan 23 varit att nå värden där byggnaden har ”passiv prestanda”, 

det vill säga en byggnad med liknande funktion som ett passivhus och klart under gällande 

byggnorm. Ett mål som diskuterades var att minska byggnadens energianvändning med 50 % 

från ursprungsläget, från ungefär 140 kilowattimmar till 70 kilowattimmar per kvadrat. 

 

6.3.2 Ett renoveringsprojekt delvis i samverkan 

Föreningsgatan 51 renoverades runt 2008 och Föreningsgatan 23 runt 2009. För renoveringen 

av Föreningsgatan 23 stod Skanska som Stångåstaden hade ramavtal med. Peab, som 

Stångåstaden också hade ramavtal med, stod för renoveringen av Föreningsgatan 51. Den 

uppdelningen gjordes mest av praktiska skäl vem som hade resurser, kapacitet och tid just vid 

tiden för renoveringen (Produktionschefen från Skanska). Stångåstaden förde diskussioner 

med Skanska om hur de skulle genomföra renoveringen av Föreningsgatan 23 och de 

diskuterade tillsammans eventuella lösningar. Tanken var att Föreningsgatan 23 skulle kunna 

fungera som ett test för hur renoveringen skulle kunna genomföras inför renoveringarna av 

resterande punkthus. Skanska hade också arbetat med renoveringarna i bostadsområdet 

Brogården i Alingsås, även om Skanska i Linköping inte direkt varit inblandade där. 

Produktionschefen från Skanska menade ändå att den omfattande renoveringen i Brogården 

var förebilden vid projekteringen för renoveringen av Föreningsgatan 23 rent 

byggnadstekniskt.  

 

Inför renoveringen ingick Stångåstaden ett samarbete med Skanska för renoveringen av 

Föreningsgatan 23. Flera medarbetare benämnde samarbetet en partneringentreprenad, eller 

med inslag av partnering. En partneringentreprenad är en arbetsform där inblandade parter 

under en byggnation arbetar tillsammans under byggtiden för att planera och genomföra 

byggnationen. Chefen för fastighetsförädlingen ansåg också att Stångåstaden såg 

partneringentreprenaden som ”ett litet test eller ett litet prov” för vad en sådan 

entreprenadform skulle kunna innebära och hur renoveringen skulle kunna utföras. En 

partneringentreprenad är en arbetsform i byggbranschen där olika involverade aktörer 

samarbetar i ett byggprojekt. Arbetsformen bygger på en öppen dialog mellan byggherren och 

de anlitade konsulterna och entreprenörerna. I det här fallet skedde samarbetet främst mellan 

Stångåstaden och Skanska och flera medarbetare i Stångåstaden påpekade att det mer var en 

totalentreprenad än en partnering. På detta sätt kunde Skanska styra helt och hållet menade 

VVS-ingenjören, även om allt fungerade och blev jättebra. Det var också Skanska som i sin 

tur anlitade underentreprenörerna. Produktionschefen från Skanska menade också att de och 

Stångåstaden samarbetade och hjälptes åt tillsammans för att få fram en lösning. Samarbetet 

innebar att det huvudsakligen var Skanska som projekterade från början (Projektledare för 

Föreningsgatan 51 och 23). Det innebar att konstruktionen av byggnaden och 

ytterväggskonstruktionen utformade Skanska med inspiration från lösningarna i Brogården, 

även om Stångåstaden var delaktiga i arbetet.  

 

6.3.3 En ”ny” renovering med ”gamla” åtgärder 

Stångåstaden har valt att se renoveringen av Stolplyckan-Magistratshagen som en ganska 

vanlig renovering och vill inte kalla det demonstrationsprojekt eller engångsföreteelse, även 
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om det tidigare inte genomförts renoveringar i samma omfattning. Att renoveringen kommer 

att ske i etapper gör att Stångåstaden har möjligheter att dra lärdomar och samla erfarenheter 

även för hur kommande renoveringar i företaget ska kunna genomföras och hanteras 

(Energistrategen).   

Det här är en utbildningsprocess för oss själva att lära oss hur mycket som faktiskt 

krävs för att halvera energianvändningen i ett skapligt bra hus, för de var inga 

katastrofhus från början energianvändningsmässigt. (Energistrategen) 

 

Flera medarbetare i Stångåstaden ansåg att de åtgärder som genomförts vid renoveringen av 

både Föreningsgatan 51 och 23 främst var beprövad teknik och inte något avancerat eller nytt. 

Alla enskilda åtgärder var något som Stångåstaden utfört tidigare utom hanteringen av 

väggarna. På så sätt är dessa renoveringar inte på något sätt några föregångare, ”det är ju inte 

någon rymdteknik idag” även om det som är unikt med de här renoveringarna är omfattningen 

att göra många åtgärder på samma ställe (Energistrategen).  Det här renoveringsprojektet 

förskjuter ändå baslinjen för kommande byggnationer och ROT-projekt menade miljö- och 

hållbarhetschefen och det är flera renoveringar på gång där energiåtgärder ska prioriteras även 

om de ekonomiska kalkylerna för dem inte är fördelaktiga på kort sikt.  

 

6.3.4 Enkelhet och användbarhet präglade valen av tekniska installationer och 

apparatur 

I planeringen av renoveringen och byggnadernas skal och installerad teknik var tanken hos 

Stångåstaden att det inte skulle innebära någon större förändring för hyresgästen att bo i en 

renoverad lägenhet. Installationer valdes för att de ska vara lättanvänd teknik både för 

fastighetsförvaltningen och hushållen. Tankarna bakom de tekniska valen präglades hos flera 

medarbetare av att tekniken i sig själv ska bidra till en minskad energianvändning där 

hyresgästen själv inte behöver tänka på sin energianvändning. Målet var också att välja 

apparatur, hushållsapparater och vitvaror till lägenheterna som skulle vara så energisnåla som 

möjligt som snålspolande munstycken till kranar samt att ta bort badkaren för att försöka 

minska varmvattenanvändningen.  VVS-ingenjören trodde inte heller att den nya tekniken ska 

innebära någon större förändring för hyresgästerna. Att hitta åtgärder för att på ett 

pedagogiskt sätt kunna uppmuntra de boende att minska sin energianvändning är svårt och det 

måste innebära ”förlåtande installationer och pedagogiska installationer” (Energistrategen). 

Stångåstaden har inte haft någon ambition eller lagt några åtgärder på att få hyresgästerna att 

genom sitt beteende och sina val försöka att minska sin användning av el, värme och vatten i 

lägenheterna. Ingen av de intervjuade medarbetarna trodde heller att det innebär någon direkt 

förändring för hyresgästerna att bo i en renoverad lägenhet förutom att de kommer att ha 

modernare ytskikt.  

 

VVS-ingenjören påpekade dock att eftersom renoveringen innebär mer isolering kan 

radiatorerna vara kalla en större del av året på grund av det minskade värmebehovet. Kalla 

radiatorer kan därför medföra att hyresgästerna tycker det är kallt och tror att det är något fel 

på värmesystemet även om det inte är det. 

 
Det är ju mycket psykologi i det här med hur man upplever inneklimat. Känner man att 

radiatorn är kall då tycker man att det är kallt fast det kanske inte borde vara det. (VVS-

ingenjören) 

 

Planeringen av renoveringarna innebar att mer teknik skulle byggas in i byggnaderna som 

fastighetsförvaltningen behöver hantera. Stångåstaden valde exempelvis ett mekaniskt 
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ventilationssystem, FTX-system, som bidrar till att minska byggnadernas värmeanvändning.   

FTX-system är ingen ny teknik menade VVS-ingenjören, men kan innebära mindre skötsel i 

jämförelse med ett enklare frånluftssystem med tilluftsradiatorer. Förvaltningen kan 

exempelvis byta ut filtren i FTX-systemet från byggnadernas fläktrum centralt, i jämförelse 

med ventilation med frånluftssystem där det finns filter i varje lägenhet vid radiatorerna som 

förvaltningen måste byta ut (VVS-ingenjören). Ett FTX-system kan också bidra till ett 

jämnare klimat och mindre drag i lägenheterna eftersom luften som kommer in är förvärmd 

via FTX-systemet (VVS-ingenjören). Produktionschefen för Skanska trodde också att FTX-

systemet ger ett bättre och jämnare inneklimat, men hyresgästerna kan uppleva att det är 

svårare att exempelvis påverka värme och kyla i lägenheterna än tidigare. Tanken var ändå att 

hushållen skulle förstå hur de tekniska systemen i lägenheten fungerar och varje lägenhet i 

Föreningsgatan 23 utrustades med en pärm för de tekniska installationerna. Någon annan 

information eller liknande om lägenheterna har inte lämnats till hyresgästerna i de renoverade 

byggnaderna menade flera medarbetare.    
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7. Hushållens inställning till energifrågor  
I detta kapitel presenterar vi de intervjuade hushållens inställning till energifrågor, vad som 

påverkar deras agerande samt hur de ser på energieffektiva byggnader. Vi ämnar här 

besvara studiens frågeställning som handlar om hur hushållen ser på renoveringen och 

energifrågor. 

 

7.1 Hushållens inställning till energieffektiva byggnader 
Majoriteten av de intervjuade hushållen tyckte att det var viktigt att bo i ett energieffektivt 

hus, men orsakerna till varför de ansåg att det är viktigt varierar. Flera hushåll angav att en 

minskad energianvändning är betydelsefullt i sig självt utan att gå närmare in på varför, vissa 

framförde att det är viktigt av privatekonomiska skäl, och ytterligare några menade att det är 

en väsentlig fråga för miljön att minska samhällets energianvändning och att det därför ger en 

känsla av välbefinnande att kunna bidra genom att bo energisnålt. 

 

Trots att hushållen såg fördelarna med energieffektiva hus är det inte avgörande för dem när 

de väljer bostad. Flera hushåll menade att de väljer boende av andra orsaker, men råkar det 

vara ett hus med bra energiprestanda så inverkar det positivt.  

 
Jag tror inte jag skulle flytta för den sakens skull […]Men sen skulle man tycka det var 

bra om det var det där man bor. (Hushåll 8) 

 

Det har jag inte tänkt så mycket på, men det är ett plus om man vet att man bor så. 

(Hushåll 9) 

 

Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Egentligen är det ju det, men det är 

viktigare för mig att bo kvar här. (Hushåll 10) 

 

Byggnadens energiprestanda verkade således inte påverka deras boendeval, vilket också 

märktes på att det var få som verkade ha funderat över hur energieffektiv byggnaden de bodde 

i var. Ett av de intervjuade hushållen nämnde dock att de studerat energideklarationen i 

trappuppgången och menade att resultatet inte var helt tillfredställande (Hushåll 5). Flera 

hushåll nämnde emellertid att vikten de lägger vid en byggnads energiprestanda påverkas av 

byggnadens ålder, och ju nyare byggnaden är desto större betydelse får energiprestandan. Ett 

hushåll menade att om de flyttade till en nybyggd lägenhet skulle det vara aktuellt att först 

kontrollera husets energiprestanda.   

 

Hushållens inställning till energieffektiva byggnader verkar också påverkas av tidigare 

erfarenheter av sådana byggnader. Två av de intervjuade hushållen tyckte visserligen att det är 

viktigt att det byggs energieffektiva hus, men upplevde att dagens lösningar görs på bekostnad 

av trivseln i lägenheterna. Det ena hushållet menade att det viktigaste är att människor mår 

bra i sina lägenheter och tyckte att energieffektiva lösningar inte alltid verkar vara förenliga 

med ett hälsosamt boende. Hyresgästen menade att: ”Ibland tror jag att man mår bättre om 

man bor i ett dragit hus och betalar mer el” (Hushåll 1). Samma hushåll ansåg att det i 

energieffektiva hus verkar vara vanligt med automatiserade lösningar som gör att de boende 

förlorar kontrollen över sin boendemiljö, vilket också bidrog till dennes skeptiska inställning:   

 
Jag var inne i ett hus som var energisnålt.  De hade inga element längre och då tänkte 

jag vad sjutton har de inga element, nej för då sköttes allting automatiskt. Det är för 

mycket automatik, tycker jag. […] Jag tror alla vill ha ett element där man kan lägga 
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lite blöta kläder på, att man kan stänga av det om det är för varmt och man kan sätta på 

det om det är för kallt. (Hushåll 1) 

 

Ytterligare ett hushåll framförde skeptiska åsikter om energisnåla fastigheter och betraktade 

det som ett nytt påfund som inte anpassats efter de boendes behov: 

 
Det är ju en sådan där ny grej. Jag vet en som bor i Lambohov, och hon var väl inte helt 

nöjd. (Hushåll 7) 

 

Ett av de intervjuade hushållen tog upp sitt eget beteende och påtalade att deras agerande i 

hushållet inverkade på den totala energiförbrukningen när samtalet kom in på energieffektiva 

byggnader. Detta hushåll menade att byggnaden inverkar på personers energimedvetenhet, 

och hävdade att personer som vet med sig att de bor i ett energieffektivt hus också tänker över 

den hushållsel som de kan påverka. (Hushåll 6) 

 

7.2 Hushållens inställning till energieffektivt agerande i hemmet 
Majoriteten av de intervjuade hushållen menade att de tänker på hur mycket energi de gör av 

med. Vissa menade att med tanke på miljön försökte de minska sin energianvändning, medan 

det för andra var en kombination av flera aspekter som påverkade deras medvetenhet om sin 

energianvändning. ”Det är av snålhet (skratt) […] men sen är det väl en känsla av 

välbefinnande att man bidrar på något sätt” (Hushåll 6). Känslomässiga orsaker påverkade 

också inställningen till energieffektivitet, och det kunde till exempel röra sig om att det känns 

slösaktigt att göra av med mer energi än nödvändigt. ”[Det] har blivit en grej som jag tänker 

på och stör mig på, att vi borde inte ha så mycket värme på” (Hushåll 5). Många av de 

intervjuade uppgav också att det främst var på grund av ekonomiska skäl som de försökte 

minska sin energianvändning i hemmet.  

 

7.2.1 För hushållen berör energianvändningen framförallt elanvändning 

På frågan om hushållen gör något för att minska sin energianvändning svarade de flesta 

hushåll ja och räknade upp exempel på agerande som i majoriteten av fallen handlade om 

lägenhetens elanvändning, och det verkar således som att för hushållen var energianvändning 

framförallt elanvändning. Återkommande svar på hur de intervjuade hushållen sänkte 

mängden använd energi var att de kopplar in strömbrytare mellan hushållsapparater och 

vägguttag, använder lågenergilampor, stänger av elapparater istället för att ha dem i standby 

läge och att de kör diskmaskinen och tvättmaskinen när dessa är fullmatade. Några hushåll 

nämnde dock att de också tänkte på att sänka värmen från elementen för att minska sin 

energianvändning, och ytterligare några nämnde att de tänker på åtgången av varmvatten.  

 

Få hushåll uppgav att de tänker på hur mycket energi som deras hushållsapparater drar när 

dessa inhandlas. De som dock uppgav att de tänker på det gör det framförallt när de köper 

apparater som har energiklassning och menar att märkningen gör det enklare att göra 

jämförelser. (Hushåll 3; Hushåll 4) Flera hushåll som inte tänker på hur mycket energi 

apparaterna drar när de köps, resonerade omkring sitt beteende och sa att de å andra sidan inte 

köper hushållsapparater särskilt ofta. Ett hushåll nämnde att de visserligen låter tvn stå på 

standby, men att de inte tittar särskilt mycket på tv och menade att den ändå drar mindre när 

den står standby än är påslagen. (Hushåll 8) 

 

7.2.2 Hushållen om elräkningen 

Trots att flera hushåll uppgav att de tänker på hur mycket energi de använde i lägenheten var 

det få som tittade på vad som påverkade elräkningen. Ett hushåll uppgav att ”man måste tänka 
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på hur mycket energi som man använder i lägenheten eftersom det kostar pengar” men 

menade samtidigt att de inte är speciellt insatta i vad de kan göra för att minska sina 

kostnader, och tittar inte heller vad som påverkat elräkningen. (Hushåll 7). Flera hushåll 

menade att de inte vet vad de kan göra för att minska sina elkostnader. En hyresgäst uppgav 

att tidsintervallet mellan att de använder en apparat och får elräkningen gör att det är svårt att 

få klarhet i vad det är som har påverkat. (Hushåll 8) Ett annat hushåll trodde sig inte kunna 

påverka elräkningen eftersom de ansåg att det är de fasta avgifterna och skatten som utgör de 

stora posterna, medan de rörliga kostnaderna inte spelar så stor roll. (Hushåll 9) Flera hushåll 

uppgav att de har en generell uppfattning av vad de brukar betala för sin hushållsel, och 

noterar förändringar först när elräkningen skiljer sig från det normala. Ett hushåll menade att 

det var en ovanligt hög elräkning som gjorde att de började tänka på vad som orsakat 

höjningen och kommit fram till att de använt tvättmaskinen mer än vanligt under en period 

och att deras medvetenhet om vad som är energikrävande ökat alltsedan dess. (Hushåll 2)  

 

7.2.3 Hushållen om lägenheternas komfort 

Ingen av de intervjuade hushållen tyckte att lägenheten var för varm eller för kall utan flera 

var nöjda med sin inomhustemperatur oavsett om de bodde i en renoverad lägenhet eller i en 

orenoverad lägenhet. Några ansåg att lägenheten var mer åt det varma än kalla hållet, medan 

andra menade motsatsen. Hyresgästerna uppgav att de reglerade elementen och vädrade för att 

anpassa lägenheternas temperatur. Flera hushåll tyckte ändå att det var svårt att skapa 

korsdrag vilket försvårade för dem att reglera värmen. Hushållens inställning till lägenhetens 

komfort kommer diskuteras vidare i kapitel 8.4.1 och 9.3. 

 

7.2.4 Hushållens resonemang om sina energivanor 

Hushållens uppfattning om sina egna energivanor och hur medvetna de upplever sig vara 

varierar. Ett hushåll som beskrev sig självt som energinitiskt, har räknat på hur mycket energi 

som familjen använder och kommit fram till att mängden är relativt liten i jämförelse med en 

genomsnittsfamilj som bor på samma yta. Hushållet uppgav att de lägger tid på att undersöka 

vad som är mest energieffektivt, de har exempelvis installerat ett snålspolande 

duschmunstycke och försökt sätta sig in i vilka lågenergilampor som är bäst men beskriver det 

hela som en djungel. (Hushåll 4) Ett annat hushåll beskrev att de förhandlat med sig själva. 

De menade att de gör vissa ansträngningar för att sänka sin energianvändning och har till 

exempel installerat en strömbrytare mellan eluttag och apparater i lägenheten, rycker ur 

sladdar från elapparater som inte används och har satt en timer på vattenkokaren. Samtidigt 

menade samma hushåll att det inte får bli för krångligt och uppgav att det är bekvämlighet 

som gör att de inte anstränger sig mer. Hushållet spekulerade omkring att de kanske inte 

tycker det är viktigt med energianvändning i hushållet eftersom då borde de väl göra mer. 

(Hushåll 5)  

 

Bekvämlighet var en återkommande anledning bland hushållen till varför de agerar som de 

gör. Ett hushåll uppgav att de har en strömbrytare till datorn som används när familjen åker 

bort en längre period, men annars orkade de sällan stänga av apparater som inte används. 

Samma hyresgäst tyckte väldigt mycket om att bada, och vet att det inte är särskilt energisnålt 

men uppgav att det inte hindrar denne från att ta ett bad ibland. Hyresgästen refererade till en 

studie som dottern gjort i skolan över föräldrarnas energi- och miljöansvar och menade att de 

fick ett relativt bra resultat men att badandet drog ned resultatet. (Hushåll 8) Ytterligare en 

hyresgäst tog upp att denne är medveten om att de använder mycket varmvatten, särskilt 

genom att duscha ofta och diska under rinnande vatten. Samtidigt menade respondenten att de 

tänker på hur mycket energi som används och uppgav flera aktiviteter relaterade till 
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matlagning som exempelvis att de brukar skära mat i småbitar för att snabba på kokningen, 

passa på att använda ugnen när flera rätter ska värmas och använda spisplattornas eftervärme.  

 

Samme hyresgäst menade att de försöker vara medvetna men uppgav samtidigt att det finns 

gränser: 
Så det finns en medvetenhet, men sen är jag ingen jätte miljöordentlig människa, det 

tycker jag inte att jag är, men jag försöker i alla fall. (Hushåll 10) 

 

Ett hushåll beskrev sig som medvetna och uppgav sig vara engagerade i hur mycket energi de 

använder i hushållet, och för att få tips om hur de reducerar sin energianvändning har de 

exempelvis besökt energievenemang och uppgav att de tyckte det var roligt. Nu använder de 

exempelvis lågenergilampor och kör alltid disk- och tvättmaskinen fullmatade. När de 

resonerade omkring sitt beteende formulerade de att ”om alla tänker till ska det gå åt mindre 

energi”. Samma hushåll hävdade dock att så inte alltid är fallet och hänvisade till en bekant 

som diskar för hand och menade att det inte var särskilt energieffektivt. (Hushåll 6)  

 

Ett annat hushåll uppgav att de gärna vill tänka på hur mycket energi som de gör av med i 

lägenheten eftersom det kostar pengar, men att de inte var speciellt insatta i vad de kunde göra 

för att minska energianvändningen. Hyresgästen hänvisade till att de inte var uppvuxna med 

dessa frågor, men trodde att tankegångarna säkert blir annorlunda för nästa generation 

eftersom de pratar om energi i skolan. (Hushåll 7) 

 

7.2.5 Hushållen tyckte generellt det var viktigt att minska energianvändningen 

På frågan om hyresgästerna generellt tycker det är viktigt att reducera användningen av 

hushållsenergi framkom en rad olika åsikter. Majoriteten av de intervjuade hushållen tyckte 

att det var viktigt att sänka mängden energi som används i hushåll, men flera var skeptiska till 

hur mycket de som enskilda hushåll kunde påverka. En hyresgäst uppgav att de inte tänker på 

hur mycket energi de använder i hushållet, men tror inte att de gör av med så mycket och 

menar att de ändå inte kan påverka sin energianvändning i så stor utsträckning. Samma 

hushåll menade att hushållen ändå inte står för så stor andel och ansåg sig därmed inte vara en 

stor orsak till samhällets totala energianvändning. 

 
Svår fråga […] men det känns som att hushållen är en ganska liten del av 

energiåtgången i jämförelse med övrigt, men jag är inte så påläst så jag kan ha fel. 

(Hushåll 9) 

 

Två andra hushåll resonerade i liknande termer, och menade att det är viktigt att reducera 

energianvändningen i hushåll men visade uppgivenhet vad gäller hur mycket de själva kan 

spara i jämförelse med andra.  

 
Ja det är viktigt, men ibland får man den här tanken att det vi sparar är så väldigt lite i 

jämförelse. Många slösar ju väldigt, så det kan kännas meningslöst, men om alla 

resonerar så då blir det ju inget sparande alls. Och sen kan man ju tänka på det stora 

hela. Vad sparar lilla Sverige i jämfört med Kina och de här stora länderna? (Hushåll 6) 

 

Ja jag kan tycka det, på ett stort politiskt plan att vi i samhället gör det på något sätt. 

Om man kan göra det på ett bra sätt är det bra, för jag tror att vi alla måste göra det på 

något sätt på sikt. Men hur är frågan?  Inte genom sån där ventilation helst. (Hushåll 1) 

 

Ovanstående citat från ett hushåll ansåg att alla måste tänka på hur mycket energi de använder 

på sikt, men tyckte att det framförallt är ett ansvar för politiker. 
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8. Renoveringen av Föreningsgatan 51  
I detta kapitel presenteras renoveringen av Föreningsgatan 51, vad som påverkat 

renoveringen och Stångåstadens samt hyresgästernas syn på resultatet. Detta kapitel syftar 

till att besvara flera frågeställningar, men ska framförallt betraktas som ett bakgrundskapitel 

till kapitel 9.  

 

8.1 Byggnadstekniska åtgärder  
För Föreningsgatan 51 genomförde Stångåstaden en mindre omfattande renovering för att 

behålla byggnadens originalutseende i enlighet med bygglovskontorets önskemål. 

Projektledaren för den renoveringen poängterade att det var ganska låg nivå på renoveringen. 

Förutom att bygga upp nya väggar inifrån och ta bort den mikrobiella tillväxten installerades 

en ny ventilation med ett FTX-system, fönstren byttes ut till energieffektiva modeller och en 

ny hiss installerades.  Eftersom stammarna byttes ut genomfördes även badrumsrenoveringar.  

Under renoveringen förberedde man också för individuell mätning för vattnet i varje lägenhet. 

Begränsade åtgärder genomfördes annars invändigt.  

 

Alla intervjuade medarbetare på Stångåstaden var ambivalenta till att bygga inifrån samt att 

inte göra en större renovering invändigt på Föreningsgatan 51, och ställde sig tveksamma till 

denna typ av renovering.  

 
När vi skulle gå vidare så var jag lite fundersam över den här renoveringen och jag tyckte 

att det var vansinnigt. För det första så kostar det väldigt mycket pengar att bygga om det 

här. Vi vann ingenting på det i och med att vi bygger ju i princip tillbaka samma vägg 

igen så ur energisynpunkt så står vi på ruta 1. Kanske något bättre. Vi använde 

cellplastisolering närmast ytterväggen så att det inte skulle bli mikrobiell tillväxt. Det är 

ju lite bättre än vanlig normal isolering så lite kanske vi har vunnit, men inte mycket ur 

den synvinkeln. (Chef för fastighetsförädlingen) 

 

Flera medarbetare i Stångåstaden menade att det inte är ett kostnadseffektivt byggsätt att 

bygga inifrån och det är ett problematiskt förfarande på grund av svårigheter att avgöra hur 

bjälklagren ser ut bakom samt att få ett tätt tätskikt. Det är också något som ” är helt emot vad 

man normalt sett bör göra för att säkra kvalitet hela vägen” och innebär att ingen extra 

isolering kan läggas till (Chef för fastighetsförädlingen). 

 

8.2 Hyresgästernas inflytande över renoveringen 
Medarbetare på Stångåstaden menade att åtgärderna som genomfördes under renoveringen av 

Föreningsgatan 51 influerades av de boende i området såtillvida att representanter för 

kollektivhuset fanns med från början i planeringen och presenterade kollektivets önskemål. 

Representanter var alltid med på byggmötena vilket en projektledare menade är typiskt för 

kollektivet eftersom de är mycket intresserade och engagerade i sin boendemiljö. Såväl 

medarbetare på Stångåstaden, intervjuade hushåll och representanter i Stolplyckans styrelse 

uppgav att arbetsgrupper bildats i kollektivet inför renoveringen. De menade att kollektivet 

varit måna om att hålla nere hyrorna och därför drivit frågan om att den invändiga 

renoveringen skulle bli minimal och exempelvis velat behålla köket. Chefen för 

fastighetsförädlingen menade att kollektivet är mycket angeläget att det görs så lite som 

möjligt som kostar pengar.  Hyreshöjningar kan hota tanken att vem som helst ska kunna 

flytta dit och vara en del av kollektivet. Samtliga intervjuade hushåll menade också att 

engagemanget i renoveringen har varit större bland de boende i kollektivet än i punkthusen. 

De boende i kollektivet upplevde sig vara en väldigt stark grupp med möjlighet att påverka 
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Stångåstaden och ett hushåll menade att det är tack vare att de drivit på som mögelproblemen 

överhuvudtaget har uppmärksammats: 

 
Det är säkert många hus som har samma problem där det inte görs någonting, och det är 

ju för att folk har bråkat här som det händer någonting och det är ju bra. (Hushåll 1) 

 

Hushållen blev informerade om att renoveringen skulle äga rum vid informationsmöten som 

Stångåstaden arrangerade, där hushållen gavs möjlighet att kommentera och diskutera de 

åtgärder som Stångåstaden presenterade. De intervjuade hushållen upplevde sig emellertid 

inte kunna påverka hur lägenheten skulle renoveras för att komma till rätta med 

hälsoproblemen, men uppgav att de fått igenom synpunkter gällande lägenhetens interiör. 

Inget av de intervjuade hushållen på Föreningsgatan 51 har utnyttjat Stolplyckans 

organisation som kollektiv för att framföra synpunkter om renoveringen till Stångåstaden, 

utan i de fall de haft synpunkter har de gått direkt till Stångåstaden. De hushåll som flyttade in 

efter renoveringen menade att de i efterhand försökt påverka den genomförda renoveringen 

och att detta skett genom felanmälningar.  

 

8.3 Stångåstadens syn på resultatet 
Stångåstaden har hittills inte gjort någon större grundlig utvärdering av renoveringen av 

Föreningsgatan 51, eller vad den exempelvis inneburit för byggnadernas energianvändning 

trodde flera medarbetare. Trots det var flertalet intervjuade medarbetare i Stångåstaden 

mindre nöjda med renoveringen av Föreningsgatan 51 och menade att den inte blev så lyckad 

av flera skäl. Chefen för fastighetsförädlingen pekade på att väggkonstruktionen att bygga 

utifrån och in skulle kunna skapa problem i framtiden, även om det förhoppningsvis blev bra i 

det här fallet. 

 
Vi byggde det huset i alla fall, och det blir väl bra tror vi i alla fall. Vi hoppas det. Vi 

vet ju inte eftersom den här dåliga konstruktionen med teglet fortfarande är kvar, men 

det här var ett beslut som vi tog tillsammans med bygglovskontoret. (Chefen för 

fastighetsförädlingen) 

 

När resten av kollektivhuset ska renoveras framöver kommer fasaden på Föreningsgatan 51 

inte att påverkas.  

 
Det står som ett minne från en dålig byggnation som jag brukar säga till 

bygglovskontoret. Jag tycker inte det är något att minnas. Dåliga hus ska man inte 

minnas. (Chefen för fastighetsförädlingen) 

 

Flera medarbetare påpekade också att det inte var så lyckat att genomföra begränsade 

invändiga renoveringar i lägenheterna i Föreningsgatan 51 eftersom det innebär att vissa delar 

av lägenheterna snart måste renoveras igen eftersom delar av interiören börjar bli slitna. 

 

8.4 Hushållens syn på resultatet 
Samtliga intervjuade hushåll i Stolplyckans renoverade hus uppgav att de trivs i sina 

lägenheter, men de kopplade det inte till den genomförda renoveringen. De menade att 

renoveringen inte har påverkat deras trivsel till det bättre, utan samtliga intervjuade hushåll 

var istället irriterade på hur renoveringen har genomförts och hävdade att stora misstag har 

begåtts. Tre hushåll framförde framförallt klagomål på interiören och nämnde att lister sitter 

snett, väggarna har sprickor, det finns märken i plastmattor och att det under tapeterna går att 

känna stora knölar. (Hushåll 2; Hushåll 3; Hushåll 4) De boende menade att det borde ligga i 

Stångåstadens intresse att renovera så att det blir bra även för framtiden, men att denna 
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renovering visar på en kortsiktig lösning. Respondenterna uppgav att de var trötta på 

renoveringar och menade att det är kortsiktigt att göra ytterligare en renovering som inte blir 

bra eftersom det borde bli dyrare för alla parter i längden. Samtliga intervjuade hyresgäster 

hade också synpunkter på hur Stångåstaden skött renoveringen och det bemötande som de 

fått. Hushållens synpunkter visar också på problematiken att tillfredsställa alla och ett tydligt 

exempel på det är renoveringen av köken, där kollektivet ska ha drivit frågan om att behålla 

dessa för att hålla nere hyrorna. Ett hushåll poängterade dock att det var märkligt att ”[…] de 

har renoverat ett helt hus men sparat på gamla köksluckor med rostiga handtag med skruvar 

som lossnat” (Hushåll 3).  

 

Ett hushåll som innan renoveringen upplevt problem med lukt från flytspacklet, menade att 

problemet kvarstod även efter renoveringen och var därför skeptisk till om renoveringen 

verkligen genomförts på ett bra sätt: 

 
Miljömässigt märker jag ingenting av den här saneringen eller renoveringen. Utan jag 

tycker att det är samma problem som det var innan. (Hushåll 1).  

 

De intervjuade hushållen hade även funderingar kring de tekniska lösningarna som installerats 

på Föreningsgatan 51. Ett hushåll menade att de energieffektiva lösningar som införts inte tar 

hänsyn till de boendes behov och var speciellt tveksam till FTX-ventilationen. Hyresgästen 

ansåg att ventilationen förhindrar möjligheten att vädra lägenheten och få in frisk luft, och 

tyckte det känns ofräscht att luften gått genom hela huset innan den når lägenheten. Dessutom 

ställde hyresgästen sig frågande till om rören som luften färdas genom verkligen kan hållas 

rena. Ytterligare en fundering hade att göra med huruvida det går att stänga för 

ventilationssystemet exempelvis vid en nödsituation då allmänheten uppmanas att stänga alla 

fönster, och undrade om Stångåstaden då kommer och täpper till inluften eftersom det inte är 

tydligt om det går att göra själv. Hyresgästen var också missnöjd med att många lösningar är 

automatiserade, och nämnde exempelvis lampan i lägenhetens förråd som tänds när dörren 

öppnas. Hushållet menade att det vore bättre om den som bor i lägenheten själv kan bestämma 

när det ska vara släckt respektive tänt. (Hushåll 1) 

 

De intervjuade hushållen på Föreningsgatan 51 resonerade också kring huruvida de 

nyrenoverade lägenheterna var mer attraktiva än de lägenheter som ännu inte genomgått 

renovering. 

 
Man kan ju hälsa på hos andra som också har lika fräscha lägenheter, jag tycker inte att 

den här lägenheten är fräschare än någon annan lägenhet. Utan det är att man känner att 

den är sanerad som är det viktiga, inte att den är renoverad. Jag känner ingen 

renoveringsskillnad om jag går in i en annan lägenhet, utan det är att man vet att [här] 

ska det vara ok att bo. (Hushåll 3) 

 

Hyresgästerna menade att det som gör de renoverade lägenheterna tilltalande är att de är 

sanerade från möglet snarare än att de upplevs nyare och modernare. 

 

8.4.1 Hushållens syn på inomhusklimatet 
När de intervjuade hushållen uttalar sig om varför de trivs i sina lägenheter är det få som tar 

upp inomhusmiljöns inverkan på trivseln. Det verkar således som att det inte utgör en viktig 

fråga för deras trivsel. Enkätresultaten visar dock att inomhusmiljön på Föreningsgatan 51 har 

förbättrats efter renoveringen. Samtliga stapeldiagram nedan visar jämförelser mellan olika 

uppfattningar om den generella inomhusmiljön och inomhustemperaturen av boende från 

Föreningsgatan 51 (F51) och orenoverade byggnader. 

65



66 

 

 

 
 

Figur 8.1 Upplevda inomhusmiljöproblem. 

 

 

 

Figur 8.2 Hushåll som är missnöjda med sin bostadstemperatur. 

 

Vid renoveringen har Föreningsgatan 51 fått ett FTX-system som i princip kan hålla 

inomhustemperaturen under en stabil nivå som i detta fall är 20
o
C. Värmeelementen i 

lägenheten sätts bara på när rumstemperatur är under 20
o
C, men eftersom väggarna inte är 

isolerade kan det fortfarande bildas drag vid fönsterkarmar eller andra köldbryggor som är 

kvar i väggarna. Rumstemperaturen i Föreningsgatan 51 borde vara lite mer stabil än i de 

orenoverade byggnaderna men kan ändå påverkas av utomhustemperaturen. Vid 

enkätundersökningen var 9 % av de boende som svarat från Föreningsgatan 51 och 13 % av 

de boende som svarat från de orenoverade byggnaderna missnöjda med sin 

bostadstemperatur. För att ett FTX-system ska fungera väl bör fönster inte öppnas för 

ventilering, det kan vara därför som boende som svarat på enkäten från Föreningsgatan 51 

tyckte att luften kändes instängd ibland. De orenoverade byggnaderna använder däremot 

självdrag som ventilationssystem (Se kapitel 3.3). Luftomsättningen är därför trög eftersom 

den helt enkelt beror på temperaturskillnad mellan ute och inne, och under en varm dag kan 
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det kännas som att luften är instängd. Byggnader som använder ett självdragsystem har en 

gemensam frånluftskanal och när lufttrycket utomhus är större eller köksfläkten är på kan 

frånluften från frånluftskanalen sugas tillbaka in i lägenheten. Under sådana situationer kan 

hushållen känna matos, tobaksrök eller annan lukt från grannar. Ett hushåll i Föreningsgatan 

51 uppger att de har haft problem med matos och parfymlukt från grannarna och menar att det 

beror på FTX-ventilationen. Hushållet uppger att de klagat på problemet, och att det nu blivit 

bättre efter att Stångåstaden ska ha satt in ett filter. (Hushåll 1) 

 

Figur 8.1 visar att boende som svarat på enkäten från de orenoverade byggnaderna upplever 

mer bullerproblem än de som bor i Föreningsgatan 51. Drygt 40% av de som svarat på 

enkäten från Föreningsgatan 51 upplever ändå problem med buller, och det kanske kan beror 

på att FTX systemet som finns på Föreningsgatan 51 kan orsaka ljudproblem från fläktar. Ett 

hushåll på Föreningsgatan 51 tar under intervjun upp problemet med ljud från fläktar, och att 

hushållet har hört av sig till Stångåstaden och klagat. Hushållet menar att det är flera grannar 

som stör sig på ljudet som låter som en surrande motor, men uppgav dock att ljudet även 

fanns innan renoveringen och bör således inte vara direkt kopplat till det nya 

ventilationssystemet. (Hushåll 1)  

 

Flera intervjuade hushåll på Föreningsgatan 51 uppgav att de vädrade på sommaren för att få 

in luft. Dock menade ett hushåll att det var svårt att vädra lägenheten, och kopplade det till 

FTX-ventilationen:  

 
Här får vi inte in frisk luft. Om jag öppnar ett fönster då går ju bara luften ut 

där, jag får inte in någon luft. I och med att det kommer luft farande via den här 

ventilationen.  Jag märker det när jag öppnar fönstret i sovrummet då går ju 

gardinen bra ut, det går ju bara ut luft, jag får ju inte in någon luft. (Hushåll 1). 

 

Det motsades dock av ett annat hushåll på Föreningsgatan 51 som menade att de visst vädrade 

på sommaren när det var för varmt, och att det var bra att det fanns fönster åt flera håll. 

(Hushåll 3) Andra hushåll i Föreningsgatan 51 uppgav att de egentligen inte hade några större 

problem med temperaturen men menade att det kom in kall luft från glipor mellan vägg och 

fönster. (Hushåll 2; Hushåll 4)  

 

Ett hushåll som bor i den orenoverade delen av kollektivet menade att de haft problem med att 

lägenheten varit för kall och att de försökt reglera elementen utan resultat, efter att de 

kontaktat Stångåstaden för att få detta åtgärdat visade det sig att flera element i lägenheten 

varit trasiga. Samma hushåll menade också att lägenheten är för varm på sommaren. De 

uppgav att det är svårt att vädra lägenheten och få in luft eftersom de inte kan skapa korsdrag. 

I somras när det var väldigt varmt, köpte de därför en eldriven fläkt, och som gjorde det 

behagligare inomhus. (Hushåll 5) 
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9. Renoveringen av Föreningsgatan 23 
I detta kapitel presenteras renoveringen av Föreningsgatan 23, vad som påverkat 

renoveringen och Stångåstadens samt hyresgästernas syn på resultatet. Vi kommer också att 

presentera tekniska resultat och simuleringen av byggnaden. Detta kapitel syftar därför till att 

diskutera och delvis besvara studiens samtliga frågeställningar. 

 

9.1 Byggnadstekniska åtgärder  
För renoveringen av Föreningsgatan 23 skedde mer omfattande åtgärder än för 

Föreningsgatan 51. Alla byggtekniska och installationstekniska val i renoveringen av 

Föreningsgatan 23 gjordes med tanke på att sänka husets energianvändning konstaterade flera 

medarbetare i Stångåstaden. Inför byggstarten hölls också en utbildning för alla deltagare i 

projektet så att alla skulle förstå vikten av att bygga tätt och ordentligt. Det var mycket viktigt 

att gå igenom och säkerställa att alla inblandade förstod vikten av att bygga tätt och vanliga 

misstag som det går att göra. (Projektledare för renoveringen av Föreningsgatan 51 och 23) 

Mycket av det pågående arbetet med renoveringen handlade också om att motivera snickare 

och underentreprenörer och att få dem att förstå vikten av funktionerna att exempelvis bygga 

tätt (Produktionschefen från Skanska). Produktionschefen ansåg också att inblandade aktörer 

hade haft en förståelse för vad som krävs för att bygga energisnålt.  

 

Hela uppbyggnaden av det yttre skalet präglades av att det skulle bli tätt och att 

energianvändningen skulle minska vilket gjorde att man sparade bara betongstommen och 

mellanväggar (Produktionschefen från Skanska). Renoveringen skedde under ett stort tält som 

restes över hela byggnaden för att hindra att fukt kom in i byggnationen.  Ställningen till tältet 

blev lite dyrare än väntat menade både Skanska och Stångåstaden, men tältet var en 

nödvändighet för att kunna göra en så omfattande renovering och samtidigt hålla fukten borta. 

Den höga kostnaden för tältet gör att många drar sig för att göra så omfattande renoveringar 

eftersom det är en stor kostnad som många ofta glömmer bort i kalkylerna (Produktionschefen 

för Skanska). Den nya fasaden fick puts som nytt ytskikt med en dräneringsspalt vilket gjorde 

att det gick att lägga till ungefär 30 centimeters isolering. Tätningen ligger 8 cm utåt från 

insidan vilket gör att hyresgästerna kan borra upp till 8 cm i väggen innan de förstör tätningen 

berättade projektledaren från Stångåstaden, och hoppades att det skulle räcka. Fönstren byttes 

ut till fönster med U-värde på 1,1 vilket är ett relativt lågt värde. Flera medarbetare menade 

att det hade gått att välja tätare fönster med lägre U-värde, men det kan också innebära 

driftproblem som exempelvis imma på utsidan av fönstren. En effekt med tätare väggar och 

fönster är också att det minskar bullret utifrån. 

 

Ett övergripande problem vid renoveringar är att de gamla ritningarna inte alltid stämmer 

överens med hur byggnaden ser ut i verkligheten. Det gör att lösningar måste till i efterhand i 

renoveringsprocessen (Produktionschefen för Skanska). Det var också ett problem vid den här 

renoveringen. Produktionschefen för Skanska menade att lösningen för den nya fasaden och 

väggarna planerades efter hur stommen såg ut på ritningarna med raka kanter och lodräta 

väggar. I praktiken var dock den befintliga stommen sned på flera ställen. Under renoveringen 

hittade inte heller Skanska någon dränering kring huset för att leda bort fukt. 

Produktionschefen från Skanska ansåg att de ändå fick till bra lösningar utifrån de 

förutsättningarna, men det hade kunnat bli bättre om det såg likadant ut i verkligheten som på 

ritningarna. Mekanisk tätning fick bland annat ersättas med tejp och fog, som ska vara 

åldersbeständigt men det är ändå svårt att förutse hur tejp beter sig över tid 

(Produktionschefen från Skanska). Ett annat byggnadstekniskt fel som skapade problem vid 

renoveringen var flytspacklet. På grund av att det fanns en osäkerhet om huruvida flytspacklet 
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i betongen fortfarande orsakade problem vågade ingen ta beslut om att ta bort de ventilerade 

golven menade flera medarbetare. Stångåstaden beslutade därför att behålla dem vid 

renoveringarna men beslutet dröjde något vilket försenade byggtiden (Produktionschefen för 

Skanska).  

 

Vad gäller värme och ventilation blev ett FTX system installerat med ett ventilationsaggregat 

med roterande värmeväxlare som har en återvinningsgrad på ungefär 80 % uppgav VVS-

ingenjören. Ett FTX system ska ge ett jämnare inneklimat. Under renoveringen återanvände 

man radiatorerna som sattes tillbaka efter renoveringen. VVS-ingenjören medgav att 

radiatorerna kan vara något överdimensionerade efter renoveringen eftersom det inte längre 

ska behövas lika mycket värme. Att återanvända dem var dock ett sätt att spara pengar. 

Föreningsgatan 23 förbereddes också för individuell mätning och det finns plats för att senare 

kunna installera mätare i varje lägenhet för att kunna mäta den individuella användningen av 

varmvatten. Till skillnad från Föreningsgatan 51 blev en individuell undermätare installerad 

för Föreningsgatan 23 för att kunna mäta värmen som går till radiatorerna och ventilationen, 

samt varm- och kallvatten. Det gör att det går att räkna ut hur mycket el, värme och vatten 

som byggnaden drar för driften, vilket inte gick att göra tidigare då hela området var kopplat 

till samma mätare.  

 

För att försöka minska varmvattenanvändningen i lägenheterna installerades vattensnål 

apparatur, bland annat en blandare där det krävs att handtaget till kranen hålls in åt vänster för 

att få max värme på vattnet. Om man släpper handtaget fjädrar det tillbaka vilket syftar till att 

varmvatten inte ska rinna när det inte behövs. Vad det kan ge för varmvattenbesparing återstår 

att utvärdera menade VVS-ingenjören. 

 

Vid renoveringen av Föreningsgatan 23 genomförde Stångåstaden större invändiga 

renoveringar i jämförelse med renoveringen av Föreningsgatan 51. En medarbetare menade 

att byte av VD kan ha varit en anledning till det:  

 
Då hade vi också bytt VD under den här tiden. Till den renoveringen så blev det uttalat 

att här måste vi ändå gå in och göra det sista när vi ändå gör så mycket annat. (Chef för 

fastighetsförädlingen) 

 

Den nya Vd:n hade betonat att när företaget ändå genomförde en storskalig renovering var det 

nödvändigt att också renovera de invändiga ytskikten och byta ut sliten interiör.  
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På figur 9.1 nedan visas ett punkthus före respektive efter renoveringen.  

 

 

Figur 9.1 En byggnad före renoveringen (till vänster) respektive efter renoveringen (till höger). 

9.2 Renoveringen reducerade värmebehovet och förbättrade 

inomhusklimatet 
Den nyrenoverade byggnaden innehåller 19 lägenheter. 5 lägenheter har 2 rok, 4 lägenheter 

har 3 rok, 8 lägenheter har 4 rok och 1 lägenhet har 5 rok. Den totala 

uppvärmningsarean(Atemp) är 2192 m
2
. Definition på Atemp är den golvarea i 

temperaturreglerade utrymmen som är avsedd att värmas till mer än 10
o
C och som är 

begränsad av klimatskärmens insida. (BBR, 2011) 

 

I början av maj anmälde sig två hushåll frivilligt och godkände att vi genomförde mätningar i 

deras lägenheter. Den första mätningen genomfördes i lägenhet 1 under maj och 

mätningsperioden var 11 dagar (5-16/5/2011). Den andra mätningen genomfördes i lägenhet 2 

under juni och mätningsperioden var 13 dagar (9-22/6/2011). På grund av att några av 

temperaturgivarna inte hade så stor minneskapacitet avbröts mätningen av temperaturen i 

vissa rum innan mätningsperioden var slut. Vissa valideringsresultat inkluderar därför bara 

halva mätningsperioden. I bilaga 2 redovisas alla typer av mätningar samt 

mätningsinstrument.  

 

Modellen av Föreningsgatan 23 byggdes upp enligt konstruktionsritningen som vi fick av 

bostadsbolaget. Höjden mellan varje våning är 2.6 m förutom höjden på den högsta våningen 

som är 2.4 m. De två lägenheterna vi har mätt ligger på olika våningar. Lägenhet 1 har 3 rok 

och har area (Atemp) på 120m
2
. Lägenhet 2 är en dubbelvåningslägenhet och har 5 rok, arean 

(Atemp) av lägenhet 2 är 200m
2
.  

 

Efter renoveringen har byggnaden fått ett FTX-system (se kapitel 3.3) med en verkningsgrad 

på värmeåtervinningen på 80 %. Byggnaden har nu lågenergifönster (se kapitel 3.3.1) med ett 
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U-värde på 1.1 W/m
2
K. Dessa värden har använts som indata till simuleringsprogrammet 

IDA. 

 

Klimatfilen av Linköping som användes som indata skapade vi själva. Värdena på Tair, relativ 

fuktighet, vindriktning och vindhastighet som ingår i klimatfilen avlästes från våra egna 

mätningar. Eftersom SMHI inte har mätare som mäter ”direkt solstrålning” i Linköping, var 

värdena i Linköpings klimatfil baserade på en så kallade STRÅNG modell
5
.  STRÅNG 

modellsystem mäter bland annat global strålning, fotosyntetisk aktiv strålning, UV-strålning 

(CIE viktat), direkt strålning tillsammans med solens varaktighet på en horisontell upplösning 

på cirka 11 x 11 km under en timme. STRÅNG täcker Skandinaviens geografiska område och 

körs på SMHI. (SMHI, 2011) Information om direkt solstrålning och global strålning från 

strålningsnätverk av SMHI har använts för valideringen av vår modell.  

 

Luftflödena i de uppmätta lägenheterna är olika i olika rum och tilluftsflödena låg på mellan 

5-16 l/s och frånluftsflödena mellan 10-20 l/s. Anledningen till att frånluftsflödet är så högt 

som 20 l/s kan vara att varje hushåll har enskilda tvättstugor, vilket i sin tur kräver ett högre 

frånluftsflöde. Värmeförluster från köldbryggorna som har använts som indata är olika vid 

olika former av köldbryggor. Värden på värmeförluster kunde räknas ut med hjälp av 

konstruktionsmaterial. Alla andra indata så som elapparaters effekt, körtid, standby effekt, 

människors aktiviteter har fåtts från mätningar och standardiserade värden. Tabell 9.1 visar en 

jämförelse mellan byggnadens konstruktion innan och efter renoveringen. I bilaga 3 redovisas 

konstruktionsmaterials tjocklek, Psi -värde (ψ i W/mK) för köldbryggor och U-värde av 

samtliga ytterväggar, golv, tak, fönster. I figur 9.2 visar två bilder av lägenheterna 1 och 2 i 

2D från simuleringen. 

 

  Innan renoveringen  Efter renoveringen 

Ytterväggar U är 0.21 W/m2K 

U är 0.169-0.142 

W/m2K 

Golv 0.2m betong 0.2m betong 

Tak Åtta lager, - 

Sex lager, Utot 0.169 

W/m2K 

Fönster 

Oisolerat, U: 1.7-2.5 

W/m2K Isolerat, U:1.1W/m2K 

Köldbryggor ψ 0.2-0.4 W/mK ψ 0.15-0.15 W/mK 
Tabell 9.1 Byggnadens konstruktion innan och efter renoveringen. 

Enligt byggnadens konstruktionsmaterial som vi fått från bostadsbolaget har byggnaden fått 

förbättrade U-värden på ytterväggar, golv, tak, och fönster efter renoveringen. Byggnaden har 

även fått förbättrade psi-värden på köldbryggorna. Låga U-värden och psi-värden innebär en 

minskad värmeförlust och mindre drag, vilket ger byggnaden en förbättrad termisk komfort.   

 

Elenergi som används av hushållsapparater och värme från människokroppen kan 

tillgodogöras som internvärme. Ju mer internvärme som finns i en byggnad desto mindre 

externvärme (behov av extern tillförd värme) behövs tillföras till byggnaden. Eftersom det bor 

olika antal personer i olika lägenheter, och olika människor gör olika aktiviteter och använder 

sina hushållsapparater på olika sätt, har olika hushåll också olika energianvändning. Tabell 

9.2 visar hur länge och ofta vissa hushållsapparater har använts under mätningsperioderna.  

Dessa data har använts som indata till IDA. 

                                                 
5
 STRÅNG: a mesoscale model for solar radiation. 
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Tabell 9.2 Elapparaternas användning i Lgh 1 & 2 enligt mätningen. 

Tabell 9.2 visar några av hushållens elapparaters användning under mätningsperioderna. 

Bilaga 4 redovisar mätningsresultaten från elektricitet givarna.  

 

En mätningsutrustning som vi har använt heter Innova Thermal Comfort Data Logger. Den 

mäter lufttemperatur, operativ temperatur, luftfuktighet och luftrörelser vilket är de 

parametrar som behövs för att beskriva PPD och PMV(se kapitel 3.3.3 samt bilaga 1). 

Samtliga mätvärden har loggats under mätningsperioden. För klädernas isolerande förmåga 

har värdet Clo=1.0 använts. För att beskriva personernas värmealstring har värdet på 

metabolismen satts till Met=0.8. Mätningsintervallet av Innova var inställd till varannan 

minut. Mätningsresultaten i tabell 9.3 visar temperaturvariation med PMV och PPD. 

 

  Temperaturvariation 
O
C  PMV PPD 

Lgh1 21.60~25.40 -0.6~-0.4 12~9% 

        Lgh2 23.10~25.30 -0.5~-0.4 11~9% 
Tabell 9.3 Mätningsresultat från Innova (PMV och PPD). 

Enligt tabellen ovan varierade temperaturen i vardagsrummet i lägenhet 1 mellan 21.6
o
C och 

25.4
o
C under mätningsperiod 1, de motsvarande PMV och PPD värdena enligt Innova var 

mellan -0.6~-0.4 och 12~9%. Det betyder att när temperaturen varierar mellan 21.6
o
C och 

25.4
o
C finns det 9 % till 12 % av alla människor som borde vara missnöjda med den termiska 

omgivningen enligt den förtryckta tabellen för PPD. I lägenhet 2 varierade temperaturen i 

vardagsrummet mellan 21.10
 o

C och 25.30
 o 

C, de motsvarande PMV och PPD värdena var 

mellan -0.5~-0.4 och 11~9%. När temperaturen varierar mellan 23.1
o
C och 25.3

o
C menar 

PPD tabellen att 9 % till 11 % av alla människor borde vara missnöjda med den termiska 

omgivningen. Mätningsresultaten av PMV och PPD uppfyller ändå ISO7730s krav (se kapitel 

3.3.3) för vad den standarden anser vara ett acceptabelt inomhusklimat. 
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Figur 9.2 Lägenhet 1 och lägenhet 2 av IDA. 

Figur 9.2 visar hur modellerna av lgh 1 & 2 ser ut i IDA. Bilden till vänster är lägenhet 1 och 

bilderna i mitten och till höger är första resp. andra våningen av lägenhet 2. 

 

9.2.1 Validering av modell och simuleringsresultat 

Eftersom det inte fanns värden för lägenheternas värmebehov innan eller efter renoveringen, 

genomfördes valideringen av vår modell genom att jämföra de uppmätta rumstemperaturerna 

med simulerade rumstemperaturer, samt de angivna uppgifterna om elanvändning per månad 

med simulerade värden för elanvändning av respektive lägenhet. Vardagsrum, kök, ett sovrum 

och tvättstuga är utvalda från varje lägenhet till temperaturvalideringen eftersom där 

förbrukas mest el.  

 

 

Figur 9.3 Jämförelse mellan vardagsrumstemperaturer från mätning och simulering i Lgh1. 
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Figur 9.4 Jämförelse mellan vardagsrumstemperaturer från mätning och simulering i Lgh 2. 

De simulerade vardagsrumstemperaturerna varierar efter samma trend som de uppmätta 

vardagrumstemperaturerna. Simuleringskurvan ligger nästan alltid 1
o
C eller 2

o
C under 

uppmätningskurvan. En anledning kan vara att i verkligheten finns det mer internlaster i 

vardagsrum vilket gör att vardagsrumstemperaturen är högre i verkligenheten än i modellen.  

   

 

Figur 9.5 Jämförelse mellan simulerade och uppmäta kökstemperaturer av Lgh 1 & 2. 

Figur 9.5 visar att lägenhet 2 har en mer varierande och högre kökstemperatur. Detta kan bero 

på att det bor mer personer i lägenhet 2 som använder köket mer. Hushåll 2 använder 

exempelvis köket ibland även på nätterna utöver vad som kan räknas som vanliga 

matlagningstider, medan hushåll 1 bara använder köket vid vanliga matlagningstider som på 

morgonen, mitt på dagen och på kvällen. Jämförelsen mellan de två bilderna i figur 9.5 visar 

att internvärme från människor och hushållsapparater också kan påverka 

inomhustemperaturen. 
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Figur 9.6 Jämförelse mellan simulerade och uppmäta tvättstugetemperaturer av Lgh 1 & 2. 

De simulerade tvättstugetemperaturerna överensstämmer ganska bra med de uppmätta 

värdena. Eftersom tvättstugorna som är inbyggda i varje lägenhet som då inte har ytterfönster 

eller ytterdörr är tvättstugetemperaturen opåverkad av drag eller läckage från ytterfönster och 

ytterdörr. Temperaturen varierar bara vid användningen av tvättmaskinen och torktumlaren. 

Beräkningen av internvärme som behövs som indata till simuleringen behöver därför inte 

inkludera ytterfönster eller ytterdörr. 

   

 

Figur 9.7 Jämförelse mellan sovrumstemperaturer från mätning och simulering i Lgh 1 & 2. 

Figur 9.7 visar att enligt mätningsresultaten var temperaturen i båda sovrummen ganska höga 

någon gång under mätningsperioderna, men detta kunde inte ses enligt simuleringen. Det 

finns två möjliga förklaringar till detta. Dels kan det bero på att i verkligheten råkade det vara 

ganska många personer som befann sig i samma rum under en viss tidsperiod vilket gjorde att 

rumstemperaturen ökade, dels kan det bero på att i verkligheten alstrades det ganska mycket 

internvärme under en viss tidsperiod som ledde till att rumstemperaturen ökade. Däremot i 

simuleringen var det alltid samma antal personer som befann sig i samma rum och 

internvärmen var också lika hela tiden.    

 

Figur 9.7 visar också att simuleringstemperaturerna är ibland högre än mätningsresultaten. 

Detta kan bero på att boende kanske öppnade fönstret i rummet i verkligheten, men detta togs 

inte hänsyn till i simuleringen.  
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Figur 9.8 Elanvändning per månad över 2011 för respektive hushåll. 

 

Renoveringen av Föreningsgatan 23 blev klar i oktober 2010 och hushåll började flytta in kort 

därefter. Vid slutet av mätningsperioderna hade inga hushåll bott där i mer än ett år. Tekniska 

verkens angivna uppgifter om respektive hushålls elanvändning är därför ofullständiga och 

gäller bara för några månader under 2011. För hushåll 1 gäller elanvändningsdata från jan-aug 

i 2011 och för hushåll 2 gäller data från jan-juni i 2011. Valideringen gjordes ändå med hjälp 

av ett års simulering av hushållens elanvändning per månad och de ofullständiga uppgifterna 

från Tekniska verken. Figuren visar att hushåll 1 generellt förbrukar mindre el än hushåll 2.   

 

En medelavvikelse av valideringen är ca 2
o
C. Det är svårt att göra en simulering av en 

byggnad som exakt stämmer överens med verkliga värden då människors olika vanor när det 

gäller energianvändning kan leda till variationer som simuleringsresultaten inte inkluderar. Ett 

bättre simuleringsresultat kan fås genom tidsdagsböcker som fylls i av hushåll efter sina 

vardagliga aktiviteter och genom att man gör mer ingående mätningar av omkringliggande 

faktorer som t ex standby-effekter av olika hushålls apparater, hushålls elanvändning över ett 

år, byggnadens totala elanvändning och det lokala vädret (Se Karresand m.fl., 2009. Detta kan 

vara aktuellt i ett senare skede.  

 

Simuleringsresultaten visar att:  

 

 Det totala behovet av tillförd värme för lägenhet 1 under 2011 är ca 4500kWh. 

Värmebehovet av lägenhet 1 under 2011 per Atemp blir 38kWh/m
2
. Figur 9.9 visar 

Värmebehovet i kWh per månad under 2011 för lägenhet 1. 

 

 Det totala behovet av tillförd värme för lägenhet 2 under 2011 är ca 8130kWh. 

Värmebehovet av lägenhet 2 under 2011 per Atemp blir 41kWh/m
2
. Figur 9.10 visar 

Värmebehovet i kWh per månad under 2011 för lägenhet 2.  

 

 Medelvärdet av behovet tillförd värme per Atemp(den totala arean av lägenhet 1 & 2) 

för lgh 1 & 2 under 2011 är 39kWh/m
2
. 

 

 Den totala elanvändningen för lägenhet 1 under 2011 är ca.2300 kWh. 

Elanvändningen per Atemp under 2011 av lägenhet 1 blir ca.17 kWh/m
2
. Figur 9.11 

visar elanvändningen i kWh per månad över 2011 för lägenhet 1. 

 

 Den totala elanvändningen för lägenhet 2 under 2011 är ca.3930 kWh. 

Elanvändningen per Atemp under 2011 av lägenhet 2 blir 19 kWh/m
2
. Figur 9.12 visar 

elanvändningen i kWh för lägenhet 2 per månad över 2011. 
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 Medelvärdet av den totala elanvändningen för hushåll 1&2 per Atemp (den totala arean 

av lägenhet 1&2) under 2011 blir 18 kWh/m
2
. 

 

 PMV och PPD värden redovisas i tabell 9.5. 

 

Sammanfattande resultat av behov av tillförd värme och elanvändning av respektive lägenhet 

enligt simuleringen redovisas i tabell 9.4 nedan. 

 

 
Atemp m

2
 

Fjvbehov/år 

i kWh/m
2
 

Elanv./år i 

kWh/m
2
 

Lgh1 120 38 17 

Lgh2 200 41 19 

Medelvärdet av 

lgh1&2 160 39 18 
Tabell 9.4 Sammanfattande resultat om energianvändning av Lgh 1 & 2. 

 

 

Figur 9.9 Värmebehov av lgh 1 per månad under 2011. 

 

 

Figur 9.10 Värmebehov av lgh 2 per månad under 2011.  
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Figur 9.10 & 9.11 visar att båda hushållen har ett större behov av tillförd värme under 

vinterhalvåret, och lägre under sommarhalvåret. Lägenhet 2 har ett större behov av tillförd 

värme än lägenhet 1 under hela året. Detta kan bero på att lägenhet 2 ligger på den högsta 

våningen och förlorar därför mer värme via taket.  

 

Figur 9.11 Elanvändning av Lgh1 per månad under 2011.  

 

 
Figur 9.12 Elanvändning av Lgh2 per månad över 2011.  

Figur 9.11 & 9.12 visar att båda hushållen förbrukar mer el under vinterhalvåret och mindre 

under sommarhalvåret. Hushåll 2 förbrukar mer el än hushåll 1 under hela året, detta kan bero 

på en större användning av hushållsapparater. 

 

Klimatindex av PMV och PPD redovisas i tabell 9.5 enligt IDAs simulering: 

 

Temperatur 

varierar mellan PMV PPD 

LGH1-Sovrum2 21
 o
C ~ 27

o
C 0,3~1,0 7~29% 

LGH2-Sovrum1 22
 o
C ~ 25

 o
C 0,5~0,7 10~15% 

LGH1-vardagsrum 20 
o
C ~ 25

 o
C -0,1~0,6 6~12% 

LGH2-vardagsrum 22 
o
C ~25 

o
C Ca. 0,5 11% 

LGH1-kök 18 
o
C ~26 

o
C -0,9~0,3 25~7% 

LGH2-kök 20 
o
C ~26 

o
C -0,1~0,3 4~7% 

Tabell 9.5 Lägenheternas termisk komfort enligt PMV och PPD från simuleringen. 
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De simulerade värdena av PMV och PPD av vardagsrum 1 ligger på ca. 0.3 och 8 %. För 

vardagsrum 2 ligger de simulerade värdena på ca. 0.5 och 11 %. Detta visar att båda hushållen 

borde vara i stort sätt nöjda med den termiska miljön i sina vardagsrum. Båda 

vardagsrumtemperaturerna varierar mellan 20~25
o
C och har enligt PMV uppnått en neutral 

termisk miljö. Enligt tabellen ovan är det då 8-11% människor som borde vara missnöjda, 

detta är troligtvis på grund av att människor upplever samma termiska miljö olika.  

 

Jämfört med tabellen 9.3 skiljer sig de simulerade PMV värdena med de uppmätta. Detta kan 

bero på det misstag som gjordes vid kalibreringen av clo-värdet och met-värdet i Innova var 

för låga vilka var 0.8 resp 1.0. Enligt tabell 3.1&3.2 föreställer detta för en person som är i 

sovande form och dessutom har lätta kläder på sig. Detta leder till ett missvisande 

mätningsresultat som visar att personen upplever en kyligare miljö än vad det bör vara. Clo-

värdet borde vara inställt på 1.0 och met-värdet borde vara inställt på 1.2 om man utgår ifrån 

en neutral termisk miljö enligt tabellerna 3.1 & 3.2. Enligt dem bör det vara en neutral termisk 

miljö när clo-värdet är lika med 1.0 och met-värdet är lika med 1.2. De värdena föreställer en 

person som har på sig vanliga inomhuskläder och är i vilande form. Detta misstag upptäcktes 

under tiden när modellen byggdes. Det gjorde att simuleringsresultaten mer noggranna än 

mätningsresultaten.     

 

Tabell 9.5 visar även att när temperaturen är högre än 26 o 
C (lgh1-sovrum2) är PMV=1 vilket 

betyder att hushåll känner sig för varma.  När temperaturen är lägre än 20 o 
C (lgh1-kök) är 

PMV=-1 vilket betyder att hushåll känner sig för kalla. Enligt tabell 3.3 motsvarar PMV =1 en 

varm inomhusmiljö, PMV=-1 motsvarar en kylig inomhusmiljö. Dessa resultat kan inte 

kontrolleras exakt men enkätundersökningen kan komplettera simuleringen genom frågan om 

vad hushållen tycker om sin inomhustemperatur.  

 

Eftersom det inte fanns värden av lägenheternas värmebehov innan eller efter renoveringen är 

det svårt att bedöma om hushållens energianvändning har påverkats av renoveringen. 

Simuleringen visar ändå att hushåll från båda lägenheterna i Föreningsgatan 23 i stort sätt 

borde vara nöjda med sina inomhusklimat efter renoveringen eftersom det uppfyller både 

mätningsresultat och simuleringsresultat av PMV och PPD krav från ISO 7730 (se kapitel 

3.3.3) på vad ett gott inomhusklimat bör vara. 

 

Nästa kapitel beskriver vad boende från olika byggnader i området Magistratshagen-

Stolplyckan har för uppfattningar om sina inomhusklimat enligt enkätundersökningen.  

Jämförelsen gjordes mellan hushåll i Föreningsgatan 23 och de övriga orenoverade 

byggnaderna. Några simuleringsresultat kommer att kombineras med enkätresultaten för att 

ge en större bild av inomhusklimat för lägenheter i Föreningsgatan 23. I den mån de 

intervjuade hushållen uttalat sig om inomhusklimatet kommer även det att beskrivas för att få 

en kompletterande bild. 

9.3 Renoveringen förbättrade uppfattningen om inomhusklimatet 
När de intervjuade hushållen pratar om varför de trivs i sina lägenheter pratar de sällan om 

inomhusklimatet. Hushållen verkar möjligen vara mer intresserade av det som de ser omkring 

sig än exempelvis hur varm eller kall lägenheten är. Båda simuleringen och 

enkätundersökningen visar dock att renoveringen av Föreningsgatan 23 både borde och har 

resulterat i en bättre inomhustemperatur.  Samtliga stapeldiagram visar jämförelser mellan 

olika uppfattningar om inomhustemperatur; miljöproblem; bullerproblem; luftkvalitet och 

boendes besvär med byggnaden av boende från Föreningsgatan 23 (F23) och orenoverade 

byggnader. 
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Figur 9.13 Upplevda problem med inomhustemperatur. 

 

Figuren 9.13 visar att hushåll från Föreningsgatan 23 generellt sett är mer nöjda med 

bostadens temperatur. Enligt simuleringen kan ibland temperaturen i lägenheterna i 

Föreningsgatan 23 vara 18
o
C eller högre än 26

o
C i vissa rum (se tabell 9.3), det kan upplevas 

som för kallt respektive för varmt, samma resultat visas även på enkäten.  

 

En av de åtgärder som togs i Föreningsgatan 23 var att isolera väggar och tak, vilket borde 

hålla inomhustemperaturen på en ganska stabil nivå. I en oisolerad byggnad blir 

inomhustemperaturen lätt påverkad av utomhustemperaturen eftersom byggnaden förlorar 

mycket värme via läckage och köldbryggor. Värmeelementen i Föreningsgatan 23 sätts på 

automatiskt när temperaturen sjunker. Inomhustemperaturen är också reglerad med hjälp av 

FTX-systemet där hushållen ibland tyckte att det är svårt att påverka temperaturen. Det 

gjordes inga isoleringsåtgärder för golven på Föreningsgatan 23. Detta kan vara en anledning 

till att hushåll från båda typer av byggnader tyckte att golven var kalla under vinterhalvåret. 

Antal hushåll som klagade på bostadens temperatur är ca 30 % färre från Föreningsgatan 23 

än i de orenoverade byggnaderna. Det är samtidigt värt att nämna att det alltid finns några 

som är missnöjda även vid ett inomhusklimat som borde vara neutralt. Figuren 1.3 i kapitel 

3.3.3 visar att även när PMV är 0 är PPD ändå 6 %. Att personer upplever inomhusklimatet 

olika märktes också från intervjuerna. Ett hushåll uppgav att de som bor tillsammans har olika 

syn på vad som är en behaglig inomhustemperatur: 

 
[...] Vi väldigt olika, jag ligger närmast elementet och kan ha det på samt duntäcke, och 

du sover med ett tunt täcke. Så vi är olika vad vi vill ha för värme. (Hushåll 5) 

 

Bland de intervjuade hushållen förekom olika tankar om temperaturen. Några hushåll hade 

inte reflekterat särskilt mycket över sin inomhustemperatur, andra uppgav att de tyckte 

lägenheterna var bra temperaturmässigt medan några hushåll hävdade att de var för kalla 

respektive för varma.  Ett hushåll på Föreningsgatan 23 menade att de var väldigt imponerade 

av hur välisolerat huset måste vara eftersom de sällan behövde ha något element på, och att 

lägenheten trots det alltid höll 21 grader. (Hushåll 6) Ett annat hushåll på Föreningsgatan 23 
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menade samtidigt att de inte riktigt kunde uttala sig om lägenhetens temperatur för att den 

relativt nyligen renoverats och de inte hunnit uppleva förändringar över året. (Hushåll 7)  

Enligt enkätundersökningen är hushåll i de orenoverade byggnaderna mest missnöjda med sin 

inomhustemperatur. Alternativen ”alltför kallt på vinterhalvåret” och ”alltför varmt på 

sommarhalvåret” är de två största problemen enligt hushållen i de orenoverade byggnaderna. 

En möjlig förklaring till resultatet är problem med drag, att inomhustemperaturen påverkas av 

temperaturen utomhus, att byggnaderna är oisolerade, att fönstren har ett högt U-värde och att 

det finns köldbryggor vid fönster och dörrar. Flera intervjuade hushåll menade också att 

lägenheter i orenoverade byggnader lätt kunde bli för varma på sommaren, och andra menade 

att de blev för kalla på vintern. För att åtgärda missnöjet med temperaturen uppgav flera 

intervjuade hushåll att de under sommaren undvek att använda elementen, vädra och dra ned 

persiennerna för att förhindra att solen strålade in. För att hålla värmen under vintern var det 

flera som klädde sig varmare, varav ett hushåll uppgav att de dessutom försökte röra sig och 

menade att hushåll i hyreslägenheter är bortskämda med att det är för varmt:  

Bara för att man bor i hyreshus ska man väl inte ha bastu. Om man rör sig då fryser 

man inte, och fryser man då får man klä på sig. Tofflor och inneskor är något gammalt 

och beprövat som man faktiskt kan ta på sig. (Hushåll 7) 
 

Ett hushåll som bor i den orenoverade delen menade att de haft problem med att lägenheten 

varit för kall och att de försökt reglera elementen utan resultat, efter att de kontaktat 

Stångåstaden för att få detta åtgärdat visade det sig att flera element i lägenheten varit trasiga. 

De menade också att elementets gradering var svår att använda sig av: ” Vid 5:an har vi bastu, 

vid 4: an har vi fortfarande bastu men vid 3:an stänger elementet av sig.” Hyresgästen tyckte 

därmed att det är svårt att reglera temperaturen i lägenheten, och att det inte är någon bra 

återkoppling eftersom temperaturen varierar så mycket.  (Hushåll 5)  

 

 

Figur 9.14 Upplevda inomhusmiljöproblem. 

 

Figur 9.14 visar att hushåll från Föreningsgatan 23 generellt sett är mer nöjda med sin 

inomhusmiljö än hushåll i orenoverade byggnader. Ingen av hushållen som svarat på enkäten 

från Föreningsgatan 23 hade haft problem med drag, jämfört med 68 % av de som svarat från 

orenoverade byggnader som upplevde drag som ett problem. Förklaringen till detta kan vara 

att köldbryggor byggdes bort vid renoveringen av Föreningsgatan 23. Väggarna har blivit 
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isolerade och nya täta fönster har installerats i byggnaden vilket minskar drag som annars kan 

bildas inomhus. Enkätresultatet visar också att fler boende från orenoverade byggnader än 

från Föreningsgatan 23 har problem med ”för hög temperatur”, ”varierande temperatur” och 

”för låg rumstemperatur”. Även detta kan bero på att inomhustemperaturen i en oisolerad 

byggnad lätt blir påverkad av utomhustemperaturen. För att få ett FTX-system att fungera väl 

bör fönster inte öppnas för ventilering. Det förklarar också varför vissa boende från 

Föreningsgatan 23, som svarat på enkäten, har tyckt att luften ibland känns instängd. 

  

Isolering i väggar kan förutom att hålla rumstemperaturen på en stabil nivå ha en 

ljudisolerande effekt på en byggnads inomhusmiljö. Detta kan ge en förklaring till varför 

nästan 80 % av boende från orenoverade byggnader jämfört med 36 % boende från 

Föreningsgatan 23 upplever problem med buller. 

 

Figur 9.15 Upplevda bullerproblem. 

 

Figur 9.15 visar att vid enkätundersökningen upplevde de orenoverade byggnaderna mer 

bullerproblem än Föreningsgatan 23. Detta kan dels förklaras med att de orenoverade husen 

inte har lika välisolerade väggar som Föreningsgatan 23, och dels kan det kanske bero på att 

de gemensamma utrymmen som tillhör kollektivet finns i de orenoverade delarna. Under 

intervjuerna med hushållen var det få som tog upp några problem med buller. Ett hushåll 

uppgav dock att under tiden området renoveras har lägenheter hyrts ut till studenter på 

rivningskontrakt och att det resulterat i att det varit stökigare än normalt. (Hushåll 8) 

 

Som det nämndes i kapitel 3.3.1 kan ett FTX system orsaka ljudproblem från fläktar, vilket 

kan vara en orsak till bullerproblemen på Föreningsgatan 23 som enkätundersökningen visar. 

Inga intervjuade hushåll på Föreningsgatan 23 tar upp problem med buller. 
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Figur 9.15 Upplevda problem med luftkvalitet. 

 

Enkätundersökningen visar att boende på Föreningsgatan 23 är mer nöjda med lägenheternas 

luftkvalitet än boenden i de orenoverade byggnaderna. Anledningen kan vara att FTX-

systemet som Föreningsgatan 23 har ger en luftomsättning (ACH) som är 0.4 vilket uppfyller 

den Europiska bedömningen av vad som är en bra luftkvalitet inomhus. De orenoverade 

byggnaderna använder däremot självdrag som ventilation (se kapitel 3.3). Luftomsättningen 

kan där vara trög eftersom den helt enkelt beror på temperaturskillnaden mellan 

utomhustemperaturen och inomhustemperaturen. 

 

Figur 9.16 Upplevda besvär med byggnaden. 
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Enligt resultatet av de enkäter som hushållen besvarat har antalet upplevda besvär i 

byggnaderna minskat efter renoveringen. I figur 9.16 ”Upplevda besvär med byggnaden” 

redovisas hushållens upplevda besvär. I de orenoverade husen förekom samtliga besvär som 

hushållen blivit ombedda att besvara, medan på Föreningsgatan 23 förekom endast trötthet 

som upplevt besvär. Det verkar således som att renoveringen på Föreningsgatan 23 även 

förbättrat hälsoproblemen som förekommer bland de orenoverade byggnaderna. 

 
9.4 Renoveringens effekter på hushållens elanvändning och 

värmebehov 
Förutom de byggnadstekniska åtgärderna som genomfördes på Föreningsgatan 23, byttes 

också vitvarorna i lägenheterna ut till mer energisnåla varianter. Ny kyl- och frys installerades 

med energiklassning A+ och alla elinstallationer byttes ut. Hyresgästerna kunde inte välja 

vilka vitvaror de ville ha i sina lägenheter utan Stångåstaden står för ett basutbud av vitvaror. 

Hyresgästerna har sedan möjlighet att för en extra kostnad göra tillval utifrån produkter som 

Stångåstaden valt ut, och kan på så sätt exempelvis välja en mer energisnål vitvara. Detta 

ansvar och den extra kostnaden ligger dock på hyresgästen. 

 

9.4.1 Hushållens elanvändning och värmebehov 

Enligt simuleringen är elanvändningen under 2011 för hushåll 1 17kWh/m
2
 och hullhåll 2 

19kWh/m
2
. Vid uppvärmningssäsongen kan värme från elanvändningen mest tillgodogöras i 

huset. Däremot försvinner en del värme direkt bort från huset eller skapar värme som vädras 

bort. (Boverket, 2008) 

 

En del av användningen av elenergi för tvätt, matlagning och disk kan tillgodogöras till värme 

(Svensson & Kåberg, 1991): 

 20 procent av energin i tvättmaskin kan tillgodogöras som spillvärme som kan 

utnyttjas som värme till huset. Resterande 80 procent av energin kan bli spillvatten 

som leds ut utan att värmen i detta vatten används internt för uppvärmning. 

 Det finns två sorters torktumlare: avluftare och kondensortumlare. I avluftaren värms 

rumsluft upp i torktumlaren. Efter att kläderna torkats evakueras luften. I 

kondensortumlaren recirkuleras luften där frånluften avfuktas i en kondensor för att 

sedan föras tillbaka till torktrumman. (Rezk, 2006) För en torktumlare som inte har 

någon återvinning från det fuktiga vattnet kommer 10 % av torktumlarens 

energianvändning bli värme. Resten av energin försvinner ut med avloppsvattnet. 

 Ungefär 20 procent av diskmaskinens energi kan tillgodogöras som spillvärme. 

 30 procent av spisens energi kan tillgodogöras som värme i lägenheten 

 53 procent av ugnens energi kan tillgodogöras som värme i lägenheten. 

 

All värme kan inte utnyttjas sommartid, utan blir ett värmeöverskott som ger upphov till 

kylbehov. Ekvationen 5 i kap. 3.3.4 visar att när Qink ökar kommer Qvärme att minska om alla 

andra termer i ekvationen är konstanta. Därför behövs mindre värme tillföras huset ju mer 

internvärme som är tillgänglig. 
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9.4.2 Beräkningar för vitvaror 

Dessa beräkningar handlar om hur hushållens elanvändning och behov av tillförd värme 

påverkas av användningen olika energiklassade elapparater.  I samband med renoveringen har 

Stångåstaden bytt ut gamla kylskåp, frysskåp, och spisar mot apparater med minst energiklass 

A. Jämförelsen har gjorts mellan tidigare och nuvarande elanvändning av vitvaror.  

 

 

  
Vitvaror elapparater 

Klass A   
Klass C 

elapparater   

 
Beskrivning Effekten W Beskrivning Effekten W 

Frys Bosch GSD31N31 

Energiklass A+, 

262KWh/år 
29,9 Elektrolux 

ER8491B 120 

Kyl Bosch KSR35N01, 

Energiklass A+, 139 

kWh/år 

15,9 Elektrolux 

ER8491B 100 

Spis Energiklass A, Simens 

HC742230V 
890 

Elektrolux 

EKE7100 1500 

Sum   935,8   1720 

Tabell 9.5 Olika elapparaters effekter. 
 

Enligt mätningarna lagar hushåll 1 mat två timmar per dag och hushåll 2 tre timmar per dag. 

 

  Matlagning Kyl+Frys 

Lgh1 2 tim/dag  24 tim/dag 

Lgh2 3 tim/dag  24 tim/dag  

Tabell 9.6 Boendes användning av vitvarorna. 

Tabell 9.6 visar respektive hushålls elanvändning av olika klassade elapparater per år och 

besparingarna i el och elkostnad per år efter uppgradering. Det antagna elpriset
6
 som har 

använts i beräkningen är 140öre/kWh. Resultaten anges i kWh/år, SEK.  

 
 

 
Lgh1 Lgh2 

Elanvändning av A klassade vitvarorna i kWh/år 1050,6 1375,5 

Elanvändning av C klassade vitvarorna i kWh/år 3022,2 3569,7 

Sparad el mellan olika klassade vitvarorna/år 
kWh 

1971,6 2194,2 

Sparad elkostnad mellan olika klassade 

vitvarorna/år SEK 2760,2 3071,9 
Tabell 9.7 Hushålls elanvändning av olika klassade apparaterna samt skillnader i elkostnader. 

                                                 
6
 Olika elhandelsbolag har olika elpris, elpriset extrapoleras från ett typiskt elpris som gäller i juni, juli, augusti 

av år 2011 i Linköping.  
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För lägenhet 1: A-klassade vitvaror kan innebära att elanvändningen minskas med 1970 kWh 

i genomsnitt under ett år. Det ekonomiska sparandet blir i genomsnitt 2760 SEK under ett år. 

 

För lägenhet 2: A-klassade vitvaror kan innebära att elanvändningen minskas med 1972 kWh 

i genomsnitt under ett år. Det ekonomiska sparandet blir i genomsnitt 3000 SEK under ett år. 

En del av användningen av elenergi för tvätt, matlagning och disk kan tillgodogöras som 

värme. Ju mer apparaterna används desto mer internvärme avger de, vilket i sin tur påverkar 

behovet av tillförd värme. Om hushållen har C klassade hushållsapparater är behovet av 

tillförd värme för uppvärmning därför mindre, vilket visas i simuleringen. Tabell 9.8 visar 

behovet av tillförd värme med C klassade respektive A klassade vitvaror för varje lägenhet. 

Resultaten anges i kWh/år.  

 

Fall I 

Det totala behovet 

av tillförd värme 

under 2011 för 

Lgh1 kWh 

Det totala behovet 

av tillförd värme 

för Lgh1 under 

2011 kWh/m2 

Det totala behovet 

av tillförd värme 

under 2011 för 

Lgh2 kWh 

Det totala behovet 

av tillförd värme 

under 2011 för 

Lgh2 kWh/m2 

A Klassade 4555 38,0 8134 41,0 

C Klassade 3831 31,0 7175 36,0 

Tabell 9.8 Olika behov av tillförd värme efter användning av olika klassade hushållsapparater. 

 

Enligt den ursprungliga simuleringen som gäller användningen av A klassade 

hushållsapparater, var det totala behovet av tillförd värme för lägenhet 1 ca 4500 kWh över 

2011 och behovet av tillförd värme per Atemp under 2011 38 kWh/m
2
. Enligt simuleringen 

med C klassade hushållsapparater, blir det totala behovet av tillförd värme för lägenhet 1 ca 

3800kWh under 2011 och värmebehovet per Atemp under 2011 31 kWh/m
2
. 

 

Enligt simuleringen som inkluderade användning av A klassade hushållsapparater var det 

totala behovet av tillförd värme för lägenhet 2 ca 8100 kWh under 2011 och värmebehovet 

per Atemp under 2011 41kWh/m
2
. Enligt den nya simuleringen där C klassade 

hushållsapparater används, blir det totala behovet av tillförd värme för lägenhet 1 ca 

7170kWh under 2011 och värmebehovet per Atemp under 2011 36 kWh/m
2
. 

 

C klassade hushållsapparater förbrukar mer el men alstrar samtidigt mer värme. Det minskar 

lägenheternas behov av tillförd värme för att upprätthålla inomhustemperaturen. C klassade 

hushållsapparater använder samtidigt mer el som hushållen får betala för.  Med C klassade 

apparater får hushåll en högre elkostnad jämfört med om hushållen har A klassade vitvaror 

även om behovet av tillförd värme minskar med C klassade apparater. Priset på el är högre än 

värme och el kan också anses vara en mer högvärdig energikälla som inte bör användas för 

uppvärmning. Med A klassade vitvaror kan därför hushållen spara både elenergi och minska 

sina elkostnader, även om behovet av tillförd värme ökar. Hushållen påverkas inte direkt av 

att behovet av tillförd värme ökar med A klassade vitvaror eftersom hushållen inte betalar 

separat för sin användning av värme.   

 

9.5 Hyresgästernas inflytande över renoveringen 
Medarbetare i Stångåstaden menade att vid renoveringen av Föreningsgatan 23 förekom det 

inte några större diskussioner med de boende som det hade gjort vid renoveringen av 
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Föreningsgatan 51. De menade att boende på Föreningsgatan 23 inte ville medverka i 

byggmöten på samma sätt som de boende på Föreningsgatan 51, även om många hushåll ändå 

deltog i informationsmöten och liknande. De intervjuade hushållen uppgav att de inför 

renoveringen av Föreningsgatan 23 gavs möjlighet att påverka färgval och placering av 

lampor i lägenheten, vilket de dock ansåg vara mer av detaljfrågor. Den områdesansvarige på 

Stångåstaden menade att det är ganska vanligt att många hyresgäster ändå är intresserade men 

det är svårt att få dem att engagera sig. Samma medarbetare ansåg att hyresgästerna har varit 

mycket aktiva och engagerade i hur de vill att deras lägenheter skulle se ut och hörde av sig 

individuellt och lämnade synpunkter.   

 

Samtliga intervjuade hushåll som bodde i området innan renoveringen berättade om en 

arbetsgrupp i punkthusen som arbetade med renoveringen. Gruppen startades på initiativ av 

hyresgästföreningen för att det ansågs bra att ha en grupp med hyresgäster att diskutera 

området med generellt, och hade alltså inte renoveringen som bakomliggande anledning. 

Arbetsgruppen träffades dock vid ett par tillfällen och hade ett möte med Stångåstaden där de 

diskuterade villkoren för renoveringen. Engagemanget i gruppen rann dock ut i sanden och ett 

hushåll hävdade att det berott på att de ändå inte känner att de kan påverka renoveringen. 

(Hushåll 8) Flera uppgav också att de inte känt sig manade att engagera sig. Ett hushåll 

menade att det skulle innebära alldeles för mycket jobb och ansåg sig inte ha något att tillföra. 

(Hushåll 7) Hyresgästerna i punkthusen framförde sina synpunkter på informationsmötena 

och till Stångåstaden direkt. Bland de intervjuade hushållen finns en uppfattning om att de 

boende i punkthusen inte haft så stora möjligheter att påverka renoveringen på grund av att de 

inte är organiserade. Några hushåll i kollektivet menade att det beror på att där bor ”bara 

vanliga hyresgäster” (Hushåll 4; Hushåll 5).  Flera intervjuade hushåll i punkthusen höll med 

om att de inte kan utgöra samma påtryckningar som kollektivet och ett hushåll menade att det 

är naturligt i ett hyreshus. 

 
Det blir ju inget samarbete i ett allmänt hyreshus som det här, alla sköter sitt så att 

säga. (Hushåll 6) 

 

Ingen av de intervjuade medarbetarna i Stångåstaden upplevde att de boende i området 

framförde några speciella önskemål eller krav gällande byggnadernas energianvändning vid 

diskussionerna om renoveringarna. Istället uppfattade medarbetarna energiarbetet som ett 

initiativ från Stångåstadens sida. Den områdesansvarige uppfattade att de krav som inkom 

främst handlade om att hyran skulle hållas så låg som möjligt, samt hur lägenheterna skulle se 

ut invändigt.   

 

Något som också diskuterades med de boende var hur processen för evakuering skulle se ut, 

och samtliga boende var tvungna att flytta ut ur sina lägenheter under tiden de renoverades. 

Evakueringen av hyresgäster under renoveringen av Föreningsgatan 23 var den 

områdesansvarige inte var helt nöjd med i efterhand. Stångåstaden evakuerade några 

hyresgäster från Föreningsgatan 23 till kollektivhuset under byggtiden. Flera medarbetare och 

intervjuade hushåll menade att det inte var så lyckat eftersom de som bor i kollektivet inte vill 

att det ska flytta in hyresgäster där som inte vill engagera sig i kollektivet. Av olika skäl 

flyttade också några hyresgäster ut permanent från Föreningsgatan 23 i samband med 

renoveringen. 

  

9.6 Stångåstadens syn på resultatet av Föreningsgatan 23 
Chefen för fastighetsförädlingen menade att de håller på att utvärdera Föreningsgatan 23 

genom att sätta dit mätare för att se om de värden som de teoretiskt räknat fram även stämmer 
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med verkligheten. Eftersom det inte fanns några specifika undermätare för Föreningsgatan 23 

innan renoveringen kommer det vara svårt att säga exakt hur stor energibesparing 

renoveringen medfört. Alla byggnader i området hade innan renoveringarna startade en och 

samma mätpunkt för värme och vatten. Det gör att det inte går att få fram annat än schabloner 

av byggnadernas energianvändning. Stångåstaden ska också göra en utvärdering tillsammans 

med bygglovskontoret som hör ihop med bygglovet för renoveringen (Chefen för 

fastighetsförädlingen). Det handlar om att tillsammans utvärdera Föreningsgatan 23 för att 

sedan kunna gå vidare med byggloven för nästa byggnader på tur för renovering.  

 

Till skillnad från Föreningsgatan 51 var alla intervjuade medarbetare i Stångåstaden i stort 

nöjda med resultatet av renoveringen av Föreningsgatan 23. Alla medarbetare i Stångåstaden 

upplevde att samarbetet med entreprenörerna fungerade bra under renoveringsprocessen. Om 

det har uppstått några problem har det mesta kunnat lösas menade den områdesansvarige. 

Flera medarbetare lyfte fram att lägenheterna har fått ett ”jätteuppsving” framförallt vad gäller 

energiprestanda och miljömässighet. Det fanns dock delade meningar om hur mycket energi 

Föreningsgatan 23 egentligen använder efter renoveringen och om renoveringen resulterade i 

planerade energivärden. Chefen för fastighetsförädlingen menade att energianvändningen idag 

är ungefär halverad och ligger på ungefär 70 kilowattimmar per kvadratmeter och år. 

Projektledaren för den renoveringen hade också uppfattningen att eftersom tätheten är som 

den ska så borde energianvändningen ha halverats även i praktiken. Några medarbetare 

hävdade ändå att det är möjligt att energianvändningen är högre eftersom ventilationen verkar 

gå på högvarv och energistrategen trodde det kunde bero på antingen att ventilationssystemet 

var något underdimensionerat eller att det är ett felaktigt börvärde som inte 

ventilationssystemet kan uppnå. Genom att alla lägenheter på Föreningsgatan 23 är utrustade 

med egen tvättstuga är också luftflödet ställt något högre i lägenheterna än i lägenheter utan 

tvättstuga. Elanvändningen har också ökat i byggnaden det var inte klarlagt om utfallet av 

renoveringen om energianvändningen totalt sett har minskat med 50 % eller inte. 

Energistrategen menade att om Stångåstaden inte nått målet är det viktigt att detta återförs till 

dem som arbetar med det övergripande renoveringsprojektet så att samma fel inte byggs in 

vid nästa renovering. Alla detaljer är viktiga för att minska byggnadens värmebehov och 

komponenter måste anpassas till varandra för att systemen ska fungera. Om Stångåstaden inte 

har nått målet i det här fallet kan det ändå innebära en viktig lärprocess för framtidens 

renoveringar för hela organisationen och entreprenörerna eftersom alla då måste börja inse att 

det faktiskt krävs mycket av alla parter för att kunna renovera för att minska byggnaders 

energianvändning (Energistrategen).  

 

Föreningsgatan 23 har efter renoveringen haft problem med luktöverföring mellan 

lägenheterna. Ventilationssystemet i byggnaden är förberett men blev inte utrustat med ett 

kolfilter som kan hindra spridning av lukt och os. Ett kolfilter innebär en relativt hög kostnad 

eftersom de måste bytas varje halvår, och dels kan det bli ett tryckfall över filtret som gör att 

fläkten får jobba hårdare och det går åt lite mer energi förklarade VVS-ingenjören. På andra 

ställen har det fungerat utan kolfilter men på Föreningsgatan 23 har förmodligen 

vindförhållandena bidragit till att det har det kommit klagomål att matos sprids mellan 

lägenheterna menade VVS-ingenjören. Det kan ha kommit in lukt via frånluftsintaget via 

köksventilationen, eller så har det blivit kortslutning och det har blåst in luft vid intagsgallret i 

samband med att luft har blåst ut menade VVS-ingenjören. Föreningsgatan 23 ska nu i 

efterhand utrustas med kolfilter för att försöka få bort lukten. Med facit på hand hade varit bra 

att ha gjort det redan från början konstaterade VVS-ingenjören och menade att det ändå kan 

bli såhär eftersom ”när man jagar energi så vill man ha så hög verkningsgrad som möjligt.”  
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9.6.1 Tidspress under renoveringen 

Tiden var knapp under renoveringen av Föreningsgatan 23. Både projektledaren för 

renoveringen och produktionschefen från Skanska uttryckte att projektering och 

genomförande av renoveringen skett under viss tidspress. Produktionschefen från Skanska 

önskade i efterhand att alla de som arbetet med renoveringen av Föreningsgatan 23 kunnat 

undersöka renoveringen i Brogården närmare för att hitta inspiration eftersom men det fanns 

inte riktigt tid till. Skanska i Linköping hade inte tidigare arbetat med någon liknande 

renovering där en fastighetsägare lägger så mycket resurser på en renovering, och på ett så 

pass ungt hus. Tidspressen påverkade också hur entreprenaden såg ut och det kan även ha 

påverkat kostnaden för renoveringen menade projektledaren för Föreningsgatan 23. Det 

återstår dock att se om det går att få ner priset till nästa renovering. 

 
Vi var ute sent in i partneringen för det fanns en tidspress. Upphandlingsfasen blev väl 

därför inte helt perfekt.  Vi fick titta på vad de kunde köpa för sina avtal och vad vi 

kunde köpa, och sen tog vi det som var billigast. Vi gick inte utanför de ramarna. I 

många partneringentreprenader kan de gå utomlands och leta. Det gjorde inte vi. Vi 

hade inte tid med det. Så att det finns ju mer att ge men det fungerade bra ändå. 

(Projektledaren för Föreningsgatan 51 och 23) 

 

Samarbetet med Skanska fungerade ändå överlag bra menade flera medarbetare, även om 

Stångåstaden kanske borde ha haft lite mer resurser till det gemensamma arbetet. Skanska 

presenterade ett förslag som Stångåstaden tyckte var bra, även om det skedde små justeringar 

längs vägen (Chefen för fastighetsförädlingen). VVS-ingenjören från Stångåstaden invände 

att även om samarbetet med Skanska fungerade mycket bra, så fungerade det i stort sett som 

en totalentreprenad. Vid en totalentreprenad kan det vara svårt att få in åtgärder under 

byggtiden eftersom entreprenören redan genomfört planeringen menade VVS-ingenjören, och 

uppfattade att så varit fallet här.  

 

9.6.2 Ingen revolutionerande renovering 

Trots att alla medarbetare i Stångåstaden, Skanska och bygglovskontoret överlag var nöjda 

med renoveringen utifrån olika perspektiv, har inte Stångåstaden marknadsfört renoveringen 

av Föreningsgatan 23 på något speciellt sätt. Produktionschefen för Skanska var mycket nöjd 

med renoveringen men menade att Föreningsgatan 23 inte är tillräckligt unik, eller grön, för 

att användas i något större utsträckning i marknadsföringssyfte hos Skanska. Samtidigt 

handlar det mycket om resurser menade produktionschefen och exempelvis i Brogården som 

marknadsförs stort har Skanska lagt ner mycket resurser eftersom renoveringar av byggnader 

från exempelvis miljonprogrammets dagar ses i företaget som en stor framtida marknad. 

Renoveringen av Stolplyckan-Magistratshagen har ändå inneburit några studiebesök, även om 

produktionschefen för Skanska menade att utvecklingen mot att bygga grönt och 

energieffektivt går så snabbt framåt och har exploderat i hela branschen. Alla ska vara gröna 

och miljömedvetna vilket gör att renoveringen av Föreningsgatan 23 inte är ”så mycket att 

skryta med”.  Att Stångåstaden inte helt har utvärderat resultatet av renoveringen gör också att 

de vill veta utfallet av renoveringen innan Stångåstaden kan marknadsföra renoveringen utåt 

(Energistrategen). Bygglovsarkitekten på bygglovskontoret menade däremot från sitt 

perspektiv att Stångåstaden borde marknadsföra Föreningsgatan 23 eftersom det blev ett så 

bra exempel på hur äldre byggnader kan bevaras med sina ursprungliga detaljer även om de 

genomgår en större renovering. 
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9.7 Hushållens syn på resultatet av Föreningsgatan 23 
Samtliga intervjuade hushåll på Föreningsgatan 23 uppgav att de trivs väldigt bra i sina 

lägenheter men det förekom emellertid olika syn på resultatet av renoveringen. De hushåll 

som var nyinflyttade till huset var överlag mer positiva till renoveringen än de som tidigare 

bott i hushållet. Ett nyinflyttat hushåll uppgav exempelvis att de var väldigt nöjda med 

renoveringsresultatet; de stormtrivs i sin lägenhet och beskrev den som sitt drömhem. De 

uppskattade lägenhetens bekvämligheter, rymd och ljus, och att läget med närheten till 

centrum, naturen och stadsträdgården är fantastiskt. De upplevde vidare att de fått ett väldigt 

bra bemötande av Stångåstaden och att bostadsbolaget bemött de smärre klagomål de haft på 

ett mycket förtjänstfullt sätt. (Hushåll 6) Ett annat hushåll som upplevt problem med mögel i 

en tidigare lägenhet uppgav att anledningen till att de flyttade in i den renoverade lägenheten 

var för att de ville bo i en mögelsanerad lägenhet som garanterat inte skulle ge familjen 

problem. Hushållet menade att de visserligen trivs väldigt bra med sitt boende, men 

markerade att de inte trivs bättre i den nya lägenheten än den förra. (Hushåll 7) 

 

De boendes reaktion på att renoveringen av Föreningsgatan 23 inneburit att huset blivit mer 

energieffektivt är också varierande. De som var mest positiva till satsningen på 

energieffektivitet var ett nyinflyttat hushåll. De uppgav att flytten inneburit lägre elkostnader 

och att det till viss del beror på att Stångåstaden installerat energisnålare apparater som kyl, 

frys och diskmaskin.  De menade dock att de lägre kostnaderna också beror på att de blivit 

mer medvetna om sin energianvändning och att de till exempel nu har lågenergilampor i alla 

rum, vilket de inte tänkte på tidigare. De förklarade en del av sitt engagemang med att det är 

en ny och fräsch lägenhet, och hävdade att de inte tror att engagemanget kan vara lika stort 

om man bor i en sliten lägenhet. De hade flera exempel på att deras agerande hade påverkats 

av lägenhetens kvaliteter och uppgav att de sällan behöver använda några element vilket de 

ansåg vara ett bevis på att huset är välisolerat. (Hushåll 6) Det är dock inte alla intervjuade 

hushåll som ens känner till att huset har renoverats till att bli mer energieffektivt. Visserligen 

fanns en uppfattning om att hushållsapparaterna på Föreningsgatan 23 är energiklassade, men 

alla hyresgäster är inte övertygade om det verkligen sänker deras energianvändning. Ett 

hushåll uppgav sig vara skeptiskt till de nya maskinerna eftersom de har så lång körtid. 

Hushållet har försökt ta reda vilket program som bör användas genom att läsa 

informationsbroschyrerna, men menade att det inte blivit mycket tydligare av det. 

Hyresgästen menade att Stångåstaden säkert har tänkt igenom vilka maskiner som är 

energieffektiva men förstår inte hur de tänkt. (Hushåll 7) 

 

Flera av de intervjuade hushållen menade att standardhöjningarna var obefogade och uppgav 

sig vara irriterade på den hyreshöjning som det resulterat i. Ett hushåll uppgav att de fått 

dyrare hyra sedan de flyttat till Föreningsgatan 23 vilket de upplevde som stressande: 

”[Hyran] oroar faktiskt mig lite, för blir jag sjuk, arbetslös eller ensamstående, då är jag rädd 

att jag inte kan bo kvar här”. Med tanke på oron över sin ekonomiska situation irriterade sig 

hyresgästen på att lägenheten renoverats för påkostat än vad den ansåg vara nödvändigt: 

 
Jag kan tycka att lägga in parkettgolv i vartenda rum även i köket, det är lite lyxigt. 

Sådana här golv tål ju egentligen inte fukt. (Hushåll 7) 

 

Många av de intervjuade hushållen refererade till renoveringen av Föreningsgatan som en 

”lyxrenovering”. Flera hushåll uppgav att de inte tilltalades av lägenheternas standardhöjning 

i form av exempelvis parkettgolv. Vissa hyresgäster menade att de inte är intresserade av att 

betala extra för att få en sådan lägenhet, och menade att de helst såg att Stångåstaden enbart 

rättade till konstruktionsfelet utan att förändra lägenheternas interiör. (Hushåll 8; Hushåll 10) 
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9.7.1 Hushållen om de planerade tvättstugorna 

Flera intervjuade hushåll nämnde att de var tveksamma inför beslutet att införa tvättmaskiner i 

varje lägenhet. Ett hushåll som bor i ett hus som ännu inte renoverats förklarade sin syn på 

den kommande renoveringen med kommentaren: ”Det kommer att innebära stora 

elräkningar!” (Hushåll 10). Hyresgästen vidareutvecklade sitt uttalande och förklarade att de 

planerade tvättstugorna i varje lägenhet kommer att medföra en dold hyreshöjning i form av 

högre elräkningar. Samma hushåll menade att det inte heller är särskilt miljövänligt att införa 

tvättstugor i varje lägenhet: 

 
Är det miljövänligt att alla ska ha en tvättmaskin? Jag tycker det är ett medeltida 

tänkande. Det var så man gjorde på 60-, 70- och 80-talet när alla fick gott om pengar 

och fina bostäder. Det är klart vi ska ha en gemensam tvättstuga, det är ju jättebra. 

(Hushåll 10) 

 

Ett annat hushåll som också bor i en orenoverad lägenhet uppgav att de i nuläget inte tänker så 

mycket på sin energianvändning och menade att de nog ändå inte gör av med så mycket, men 

reflekterade över att deras energianvändning kommer att stiga i samband med att de får egna 

tvättmaskiner: 

 
Intervjuare: Tänker du på hur mycket energi du använder i din lägenhet?  

Hushåll 9: Nej det tänker jag inte på, men jag tror inte vi gör av med så mycket för vi 

har inga egna tvättmaskiner nu och där har vi nog sparat in lite. Men det kommer det ju 

att bli ändring på. 

 

De intervjuade hushållen framförde även att de var skeptiska till om det verkligen gick att 

betrakta tvättstugan som en standardhöjning: 

 
Att jag får en tvättmaskin och torktumlare det är ingen standardhöjning för mig. Det blir 

bara ett himla besvär. Jag blir pådyvlad någonting jag inte vill ha. (Hushåll 10) 

 

För mig är det inte en standardhöjning att få klinkers golv, ekparkett golv och 

handdukstorkar samtidigt som vi blir av med en garderob där vi ska få tvättstuga. När vi 

har en tvättstuga dit man kan gå ner och tvätta. Jag är inte intresserad av det, jag är 

intresserad av att ha en funktionell lägenhet och det blir det inte för oss. (Hushåll 8) 

 

Dessa hushåll menade att de var intresserade av att få en funktionell lägenhet, vilket de inte 

ansåg att en egen tvättstuga innebar. 

 

9.7.2 Beräkningar av tvättstugor 

Beräkningar av tvättstugor handlar om tvättstugans lokalisering. Dessa beräkningar ska visa 

skillnaden mellan hushålls elanvändning i ytterligare två fall (Fall A & B) och hur 

värmebehovet förändras med respektive utan separata tvättstugor.  

  

Fall A: hushållen har separata tvättstugor i var sitt hem.  

 

Fall B: hushållen har en gemensam tvättstuga.  

 

Bilaga 5 visar detaljerade beräkningar om energibesparingar i respektive fall.  Samtliga 

tekniska informationer om tvättmaskiner, torktumlare och torkrumsfläkt i fall B redovisas i 

tabell 9.9. 
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  Tvättmaskin Effekt W 

 

Torktumlare Effekt W 

Torkrums 

fläkt Effekt W 

Fall A: 

Separata 

tvättstugor 
Simens 

WM12E162DN 

525 Simens 

WT46E304DN 

1713 - - 

Fall B: 

Gemensam 

tvättstuga 
2st Elektrolux 

Wascator, 

W365H 

3000 
1st Elektrolux 

Wascator 

T3250  

5600 

2st, 

Elektrolux 

Wascator, 

Hydrotork 

317  

365 

Tabell 9.9 Teknisk information om utrustningar i respektive tvättstuga. 

Enligt mätningen tvättar hushåll 1 två gånger per vecka och 3.5 timme varje gång. Hushåll 2 

tvättar fyra gånger per vecka och 3.5 timme varje gång. (se även tabell 9.2) 

 

Några antaganden i fall B:  

 Tvättiden är fördelad enligt följande: (Måndag – Söndag, varje tvätt tid är 2.5timmar) 

kl.07.00~kl.09.30; kl.09.30~kl.12.00; kl.12.00~kl.14.30; kl.13.30~kl.16.00; 

kl.16.00~kl.18.30; kl.18.30~21.00 .  

 Det finns 42 bokningsalternativ under en vecka för 19 hushåll. Varje hushåll har 

möjlighet att tvätta minst 2 gånger per vecka. Vid varje tvättillfälle kommer båda 

tvättmaskiner att användas och varje tvättmaskin körs i genomsnitt en timme varje 

gång. Torktumlare och torkrummet används till torkningen, torkrummet används i 1.5 

timmar och torktumlare används i 1timme. Fallet B är i resultat nedan delat i 

ytterligare två fall: B1 och B2. I fall B1 är tvättstuga bokad 45 % under en vecka 

vilket innebär att alla hushåll tvättar minst 2 ggr/v, i fall B2 är tvättstugan bokad 90 % 

under en vecka vilket innebär att alla hushåll bara tvättar 1gång/v. 

 
Tabell 9.10 Energianvändning och kostnad för olika lokaliseringar av tvättstugan. 

Resultaten visar att om den gemensamma tvättstugan ersätts med enskilda tvättstugor kommer 

varje hushåll att öka sin elanvändning med 550~750 kWh och betala 710~1050 kr mer i 

elräkningar per år. I fall B1 med gemensam tvättstuga blir elanvändningen 12000 kWh vilket 

Energi en 

Juni månad   

Tvättmaskin 

[kWh] 

Torktumlare 

[kWh] 

Torkrum 

[kWh] 

Den totala 

elanvändningen 

vid tvättning 

över 

2011[kWh] 

Elkostnaden 

vid tvättning 

över 2011 

[SEK] 

Fall A 

Lgh1 109,2 400,8 - 510,0 714,1 

Lgh2 218,4 534,5 -  752,9 1054,0 

Fall B1(kör 

45% varje 

veck)   5896,8 5503,7 538,1 11938,6 16714,0 

Fall B2(kör 

90% varje 

veck)   11793,6 11007,4 1076,2 23877,1 33428,0 
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innebär 17000 kr per år i elkostnad. I fall B2 med gemensam tvättstuga blir elanvändningen 

24000 kWh vilket innebär 33000 kr per år i elkostnad. Då tvättmaskin normalt sett är ett 

tillval i lägenheter är det ett antagande att hyran skulle sänkas om lägenheterna hade 

gemensam tvättstuga men det går inte att säga om hyresgästernas hyra påverkas om de har en 

gemensam tvättstuga. 

 

Stångåstaden har angett att fastighetens elanvändning (exklusive hushållens elanvändning) för 

år 2011 är 31000kWh. Med det som bakgrund och om vi antar att elanvändningen av en 

potentiell gemensam tvättstuga räknas som fastighetsel, kommer enligt Fall B1 fastighetens 

elanvändning över ett år att öka med 27,8 %, och enligt Fall B2 att öka med 43,5%. Hur 

byggnadens totala elanvändning med både fastighetsel och hushållsel påverkas av en 

gemensam tvättstuga eller med tvättmaskiner i varje lägenhet kan vi inte uttala oss om. 

Genom att ta bort den gemensamma tvättstugan minskas användningen av fastighetsel som är 

den del av elanvändningen som renoveringen siktar på att minska. Hushållselen ingår också i 

en byggnads totala energianvändning men den är inte medräknad i vad den här renoveringen 

förväntas innebära för byggnadens energianvändning. Kostnaden för tvättmaskinernas 

elanvändning läggs här över direkt på hyresgästerna och regleras genom hur mycket de 

tvättar, i jämförelse med för gemensamma tvättstugor där hyresgästen indirekt betalar för 

tvättstugan som är inkluderad i hyran för lägenheten. Det gör att byggnadens 

energianvändning går att minska genom att ta bort den gemensamma tvättstugan och utrusta 

alla lägenheter med egna tvättmaskiner som gör att elanvändningen räknas som hushållsel 

istället för fastighetsel. 

 

Tabell 9.11 nedan visar hur värmebehovet förändras om de enskilda tvättstugorna tas bort. 

Enligt simuleringen i Fall II, om varje hushåll tvättar hemma, minskar båda hushållens totala 

behov av tillförd värme per år, detta kan förklaras med att det externa värmebehovet minskar 

när internvärmen ökar. 

 

Fall A 

Det totala behovet 

av tillförd värme 
över 2011 kWh 

Det totala behovet 

av tillförd värme 
över 2011 kWh/m2 

Det totala behovet 

av tillförd värme 
över 2011 kWh 

Det totala behovet 

av tillförd värme 
över 2011 kWh/m2 

Med Tvättmaskin & 

Torktumlare 

Med Tvättmaskin & 

Torktumlare 

Utan Tvättmaskin & 

Torktumlare 

Utan Tvättmaskin & 

Torktumlare 

Lgh1 4555 38,0 4617 38,5 

Lgh2 8134 41,0 8231 41,2 
Tabell 9.11 Olika värmebehov efter olika tvättstugas lokalisering 

Att placera tvättmaskiner och torktumlare i lägenheterna bidrar i en mycket liten grad till 

uppvärmning av fastigheten. En central tvättstuga i fastigheten innebär att kostnaden för 

tvättmaskinerna och torktumlarnas elanvändning inte hamnar på hushållens elräkning. Ur 

hushållens perspektiv är gemensam tvättstuga därför ekonomisk lönsam.  
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10. Inför fortsättningen  
I detta kapitel diskuterar vi förutsättningarna inför den fortsatta renoveringen av 

bostadsområdet Stolplyckan-Magistratshagen och besvarar studiens fjärde frågeställning om 

drivkrafter och hinder för den fortsatta renoveringen. 

 

Renoveringen av Stolplyckan-Magistratshagen kommer hösten 2011 att fortsätta med 

Föreningsgatan 21 och 25 som nästa renoveringsetapp. Efter att de husen renoverats står de 

tre återstående punkthusen på tur. Planerna är att renoveringen av kollektivhuset kommer att 

starta efter att renoveringen av punkthusen är färdig.  Om renoveringarna av punkthusen går 

som de ska innebär det att kollektivhuset kommer att börja renoveras först runt 2015 antog 

flera medarbetare. Renoveringarna av hela området har hittills tagit och kommer att ta längre 

tid än vad Stångåstaden trodde från början menade projektledaren för renoveringen av 

Föreningsgatan 51 och 23. Även om renoveringen av hela området kommer att ta lång tid är 

det få hyresgäster som hör av sig och försöker att skynda på renoveringen: 

 
De börjar inse att när vi måste göra det här så höjs standarden lite och då kommer 

hyrorna också att åka upp. De vill de inte. (Projektledare för renoveringarna av 

Föreningsgatan 51 och 23) 

 

De boendes upplevda ovisshet om hur omfattande skadorna i väggarna är och vilka 

konsekvenser för hälsan som detta kan få gjorde att flera intervjuade hushåll dock upplevde 

en frustration över att det inte går tillräckligt fort att genomföra renoveringen. De menade att 

de har hört talas om renoveringen under flera år, men upplevde processen som väldigt 

segdragen och att detta påverkar deras boendemiljö negativt. Flera hyresgäster menade vidare 

att under tiden som lägenheterna står på tur inför renoveringen har Stångåstaden 

bortprioriterat underhållet. 

 

10.1  Tidigare erfarenheter påverkar kommande renoveringar  
Flera medarbetare på Stångåstaden menade att företaget har försökt att ta med sig sina 

erfarenheter av renoveringen av Föreningsgatan 23 inför planeringen av de kommande 

renoveringarna. På första mötet inför nästa renoveringsetapp var Skanska och konsulter 

inblandade i renoveringen av Föreningsgatan 23 med för att förmedla erfarenheter från den 

renoveringen. Renoveringarna av Föreningsgatan 21 och 25 kommer i stort att ske på 

liknande sätt som den för 23:an. Konstruktionen kommer dock att vara lite annorlunda och 

istället för att bygga upp väggarna på plats kommer de två punkthusen byggas med färdiga 

väggelement, även om principen för väggarna är densamma. De prefabricerade väggarna 

kommer förhoppningsvis också att underlätta under byggnationen om stommarna är sneda 

som det visade sig vara på Föreningsgatan 23. Fasaderna kommer också att få andra färger, 

gröna och beige nyanser ”för att få lite mera liv” tyckte chefen för fastighetsförädlingen.  

Ventilationsaggregaten på Föreningsgatan 21 och 25 kommer vid renoveringen, till skillnad 

från med Föreningsgatan 23, att bli utrustade med kolfilter för att förhindra luktöverföring 

mellan lägenheterna som var ett problem på Föreningsgatan 23. En annan ändring från 

Föreningsgatan 23 är att det kommer att installeras en shunt som kan ställa ner värmen på 

vattnet till radiatorerna. Värmesystemet är gemensamt för alla byggnader och därifrån går det 

att ställa temperaturen på varmvattnet som går ut till alla radiatorer i alla byggnader. Om en 

shunt installeras går det att reglera tillförseln av värme individuellt till en byggnad.  Det 

innebär också i teorin en energibesparing eftersom en renoverad och tätare byggnad antas 

behöva mindre värmetillförsel än en orenoverad för att hålla samma inomhustemperatur 

menade VVS-ingenjören. Efter renoveringen av Föreningsgatan 21 och 25 går det att 
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utvärdera vad shunten kan göra för byggnadens energianvändning vid jämförelser med 

Föreningsgatan 23 menade samme VVS-ingenjör.  

 

Ett problem för Föreningsgatan 23 har varit att det inte finns några energivärden innan 

renoveringen att jämföra resultaten av renoveringen med menade flera intervjuade 

medarbetare. I Föreningsgatan 25 kommer Stångåstaden därför sätta in en undermätare för att 

mäta byggnadens användning av värme och vatten för att på så sätt kunna få ett riktvärde och 

göra jämförelser mellan punkthusen. 

  

Vad gäller entreprenadform för renoveringarna av Föreningsgatan 21 och 25 har Stångåstaden 

valt att själva, tillsammans med anlitade projektörer, ta ansvaret för byggnationen i en 

generalentreprenad, till skillnad från Föreningsgatan 23 där ansvaret till stor del låg på 

Skanska och byggnadshandlingarna utvecklades under renoveringen. Det kan medföra luckor 

i kommunikationen menade den områdesansvarige. Vid generalentreprenad finns en färdig 

handling innan renoveringarna startar och det ska förhoppningsvis bidra till att undvika 

kommunikationsproblem. 

 

Tanken från början med att arbeta i en partneringentreprenad var också att tillsammans med 

Skanska kunna se ”vad det finns för problem i huset” och hur renoveringen skulle kunna 

hanteras, samt ”vad vi kan göra till nästa hus för att få det bättre” menade chefen för 

fastighetsförädlingen. 

 
Vi hade mycket av facit på hand efter det här huset när vi gick över på de här två. Det 

betyder att det är lättare att gå ut på en generalentreprenad för då levererar vi 

handlingar. Vi har ju redan handlingar så det är ju bara att kopiera över för de här husen 

ser ju i princip likadana ut. Är det någonstans man skulle ha använt sig av 

generalentreprenad så är det här. (Chefen för fastighetsförädlingen) 

 

Projektledaren för renoveringen av Föreningsgatan 23 menade att tanken hela tiden varit att 

Föreningsgatan 21 och 25 ska byggas med generalentreprenad eftersom att ” vi vet hur det ska 

göras efter 23:an”, även om samma medarbetare invände med att det ändå har skett ändringar 

från Föreningsgatan 23. Med en generalentreprenad kommer också ”ytterligare ögon” in med 

perspektiv på renoveringsplaneringen (Produktionschefen från Skanska). Byte av 

entreprenadform hade därför inget att göra med att Stångåstaden skulle vara missnöjd med 

Skanskas arbete menade flera intervjuade medarbetare i Stångåstaden. 

 
Grundtanken är att eftersom vi redan har projekterat med Skanska och vi visste hur det 

skulle se ut så tänkte vi att vi har alla tekniska lösningar och det kan inte bli så mycket 

fel. Men sen ändrar man sig ganska mycket under resans gång, så det kan nog hända att 

det blir något fel här också. (Projektledare för 21 och 25) 

 

Ett par medarbetare i Stångåstaden menade också att en faktor till att det blev 

generalentreprenad för renoveringarna av Föreningsgatan 21 och 25 också kan ha varit att 

projektledaren för den renoveringen föredrar att arbeta med generalentreprenad och lägga upp 

arbetet på det sättet.  Projektledaren för renoveringen av Föreningsgatan 21 och 25 menade 

också att i en samordnad generalentreprenad kan upphandlingen göras i konkurrens och alla 

parter har då samma förutsättningar. Förhoppningen är att det också kan få ner kostnaderna i 

jämförelse med renoveringen av Föreningsgatan 23.  

 

Erfarenheter från hyresgästerna i Föreningsgatan 23 har också tagits till vara menade flera 

medarbetare. De hyresgäster som flyttat in efter renoveringen har bland annat fått lämna sina 
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åsikter. Planlösningarna för Föreningsgatan 21 och 25 kommer därför att förändras efter 

önskemål från hyresgästerna. Hyresgästerna på Föreningsgatan 21 och 25 kommer 

exempelvis inte att evakueras till kollektivhuset om de inte kan tänka sig att vara med i 

kollektivets verksamhet, vilket var ett problem vid renoveringen av Föreningsgatan 23. 

 

10.2  Renoveringar och hyreshöjningar 
De boendes funderingar om de kommande renoveringarna berörde framförallt de förväntade 

hyreshöjningarna till följd av förändringarna av lägenheternas interiör. Renoveringen av både 

Föreningsgatan 51 och 23 har inneburit hyreshöjningar men hyreshöjningen på 

Föreningsgatan 51 blev lägre eftersom den renoveringen innebar färre standardhöjande 

åtgärder. För Föreningsgatan 23, som Stångåstaden räknar med har nybyggnadsstandard efter 

renoveringen, höjdes hyrorna med runt 1 000 kr per månad för en tvåa. Flera medarbetare i 

Stångåstaden påpekade dock att hyrorna för Föreningsgatan 23 är betydligt lägre än för andra 

lägenheter med liknande standard. Flera hyresgäster har också uttryckt att de tycker att 

hyreshöjningarna är rimliga menade den områdesansvarige. De intervjuade hushållen ansåg 

dock att en hyreshöjning på 1 000 kr per månad kan uppfattas som humant för vissa medan 

helt orimligt för andra. Såväl den områdesansvarige som respondenter på Föreningsgatan 23 

anger också att hushåll kan ha flyttat på grund av hyreshöjningen. De boende i kollektivet 

menade att en renovering i Stolplyckan som kommer innebära stora hyreshöjningar kan få 

konsekvenser för kollektivet eftersom tanken med det boendet är att det ska vara möjligt även 

för människor med lägre inkomst att bo där.  

 

10.3 Den framtida renoveringen av punkthusen 
I och med renoveringen av punkthusen har Stångåstaden tagit chansen att försöka bredda sitt 

utbud av lägenheter för att också kunna erbjuda fina, lite större centrala lägenheter som de 

inte har haft innan menade produktionschefen från Skanska. Före renoveringen av 

Föreningsgatan 23 var en tanke att förändra lägenheternas och därmed Magistratshagens 

karaktär menade flera medarbetare i Stångåstaden. I efterhand har inte lägenheterna blivit 

marknadsförda på något speciellt sätt, men den målgrupp som Stångåstaden planerade utifrån 

var ”de som flyttar in till stan när de når medelåldern” menade projektledaren för 

renoveringen. Produktionschefen från Skanska hade också fått samma uppfattning och 

menade att det var det mer eller mindre uttalat att Stångåstaden ville locka till sig människor 

över 55 som säljer sina hus. Resultatet blev att Stångåstaden delvis anpassat vissa lägenheter 

till den målgruppen. 

 
Vi försöker anpassa några fyror för idag är det väldigt mycket små ytor. Vissa fyror gör 

vi därför om till treor. Det är väl också så att när man flyttar från en villa vill man ha 

lite ytor att ställa möbler på så att det inte bara blir väggar och små dörrar överallt. 

(Projektledare för 21 och 25) 

 

Flera hushåll uppgav att de kände en oro inför om Stångåstaden kommer göra en satsning på 

att profilera punkthusen till hyresgäster som har råd att betala en högre hyra än de som bor där 

idag. Namnbytet till Magistratshagen är det många respondenter som anger som ett tecken på 

den förändring av området som är på gång, och menar att namnet valts för att området ska låta 

”lite tjusigare”. Många intervjuade hushåll i punkthusen välkomnade således att Stångåstaden 

sanerar lägenheterna, men var oroliga inför att husen kommer att renoveras till en nivå som de 

inte önskar och inte har råd att betala för. Flera av de intervjuade hushållen resonerade 

omkring vad de vill ha i sina lägenheter och menade att de överlag var nöjda med den 

nuvarande statusen, och efterfrågade ingen standardhöjning. Ett hushåll formulerade sina 

möjligheter till att påverka renoveringen som få och uppfattade det som att Stångåstaden 
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redan bestämt sig för hur det kommer att renoveras, och att det kommer innebära förändringar 

som hushållet betraktade som en ”lyxrenovering”, vilket de definierade som satsningar som 

de inte efterfrågade. 

 
Intervjuare: Vad menar du med lyxrenovering? 

Hushåll 8: Då menar jag att man lägger in parkettgolv, man sätter in tvättmaskin, man 

sätter in handdukstorkar. Man gör iordning alla saker som kanske egentligen inte 

behövs när det finns massor av andra billigare alternativ.  

 

Vad gäller de boendes uppfattning om huruvida de kan påverka den kommande renoveringen 

skiljer sig dock åsikterna åt. Ett hushåll i ett av de hus som står på tur att renoveras visste om 

planerna när de flyttade till lägenheten och menade att det säkert har påverkat deras 

uppfattning om renoveringen. Hushållet uppgav att de har kunnat påverka renoveringen och 

ansåg att Stångåstaden har varit väldigt tillmötesgående. Hushållet berättade att på det första 

informationsmötet som arrangerades av Stångåstaden fick hyresgästerna möjlighet att 

framföra synpunkter om renoveringen, dessa följdes sedan upp på ett andra informationsmöte 

då hyresgästerna informerats om huruvida önskemålen gått att tillfredsställa eller ej. Samma 

hushåll menade att Stångåstaden varit väldigt lyhörda och tillmötesgående gällande 

hyresgästernas synpunkter. (Hushåll 9) Medarbetare på Stångåstaden menade att 

hyresgästerna i de lägenheter som ligger närmast för renovering var mycket aktiva och 

engagerade i hur de vill att deras lägenheter ska se ut och har hört av sig individuellt och 

lämnat sina synpunkter. Uppslutningen har också varit god på de informationsmöten som 

hållits om renoveringarna och en projektledare för renoveringarna menade att de boende har 

framfört hur de vill att interiören i deras lägenheter ska komma att se ut: 

 
Efter varje hyresgästmöte har det kommit mail från minst 3 familjer om exakt hur de 

vill att deras boende ska se ut och vara. De har varit väldigt engagerade. (Projektledare 

för 21 och 25) 

 

Respondenter som bor i hus som senare kommer att renoveras har inte en lika positiv 

uppfattning om deras möjligheter att påverka renoveringen. De hushållen menade att mycket 

som de får höra om renoveringen är via grannar, men uppgav att de visserligen fått se 

visningar över hur lägenheterna är planerade. De uppfattade dock renoveringen av resten av 

området som oplanerat och önskade sig tydligare information från Stångåstaden om vad de 

kan förvänta sig att renoveringarna kommer att innebära för hushållen.  

 

10.4 Den framtida renoveringen av kollektivhuset  
Inför den framtida renoveringen av kollektivhuset har inte Stångåstaden formulerat några 

konkreta planer menade flera medarbetare, men de har börjat fundera över hur de ska arbeta 

med renoveringen eftersom kollektivhuset har lite annan karaktär än punkthusen. Flera 

intervjuade hushåll menade också att det kommer bli besvärligt att flytta runt alla hyresgäster 

i evakueringslägenheter, och att det kommer påverka kollektivets gemensamma aktiviteter. 

Äldreboendet i kollektivhuset och de gemensamma lokalerna kommer också att kräva en 

noggrann utredning för hur de ska hanteras, och flera medarbetare trodde därför att det 

kommer att finnas fler intressegrupper att ta hänsyn till under renoveringen av kollektivhuset. 
 

Kollektivet kommer gärna med önskelistor när vi ändå bygger om och ber oss om att 

passa på att också göra andra åtgärder. Jag tror att det är lättare för en boendeförening 

att trycka på, än enskilda hyresgäster. (Miljö- och hållbarhetschefen) 
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Önskemål har också redan inkommit från de boende i kollektivet att Stångåstaden bör försöka 

hålla nere nivån vid renoveringen av kollektivhuset för att på så sätt minska hyreshöjningarna. 

Kollektivhuset har till exempel vilande arbetsgrupper för olika områden som ska starta upp 

när renoveringen närmar sig. ”Det finns en stark styrelse i kollektivet” menade miljö- och 

hållbarhetschefen, och flera intervjuade medarbetare uttryckte att hushållen i kollektivhuset 

kommer att framföra sina åsikter när renoveringen närmar sig. Stångåstaden välkomnar att 

hyresgästerna är aktiva och diskuterar sitt boende, även om hyresgästerna inte alltid tycker 

samma sak som Stångåstaden. Vad gäller renoveringen av kollektivet menade även de boende 

att de har stora möjligheter att påverka. En respondent i kollektivet menade att de har en 

annan möjlighet till kommunikation med Stångåstaden eftersom parterna löpande träffas. 

Hushållet menade dessutom att kollektivets förmåga att samla många personer skapar en bra 

grund för boendemedverkan som saknas i punkthusen. (Hushåll 5) Flera boende tillade ändå 

att engagemanget i Stolplyckan inte enbart beror på att de har möjlighet att organisera sig. De 

som bor i kollektivet är också personer som är mer engagerade generellt och pratar mer med 

sina grannar.   

 

Ett antagande som flera intervjuade medarbetare uttryckte var också att hyresgästerna i 

kollektivhuset har andra behov än andra hyresgäster i exempelvis punkthusen vilket kommer 

att påverka planeringen för renoveringen av kollektivhuset. 

 
Det kommer inte bli samma standard. Det har de inte behov av där. De har andra värden 

som de sätter högt än att lägenheten ska vara välutrustad och ha hög standard. Det är 

mycket gemenskapen där. Den här standarden innebär ju trots allt en hyreshöjning och 

det vill de inte ha där. Hyreshöjning kommer de att få ändå för att vi bygger om 

eftersom vi gör en del jobb som måste innebära hyreshöjning, men det kommer inte bli 

lika mycket. (Projektledare för renoveringen av Föreningsgatan 51 och 23) 

 

Även om kollektivets hyresgäster ska försöka tillgodoses i möjligaste mån så kommer 

liknande energisparande åtgärder som Stångåstaden genomfört och kommer att genomföra vid 

renoveringarna av punkthusen mest troligt också genomföras vid renoveringen av 

kollektivhuset trodde flera medarbetare. Något annat vore ju helt felaktigt menade chefen för 

fastighetsförädlingen som antog att framöver kommer alla renoveringar resultera i en 

betydligt lägre energianvändning. De nationella målen är på väg att skärpas betydligt och det 

innebär att Stångåstaden måste höja sina egna mål. Mer isolering, nya fönster och 

elinstallationer och ett FTX-system för ventilationen kommer antagligen att installeras, samt 

att badrummen kommer byggas om. Köksinredningen måste förmodligen också bytas, men 

den kanske kan bli av lite enklare standard än den som har och kommer att installeras i 

punkthusen. (Chefen för fastighetsförädlingen) 
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11. Analys  
Kapitlet presenterar studiens analys och utifrån vår teoretiska ansats diskuterar vi drivkrafter 

och hinder som påverkar renoveringsprocessen.  

 

Under arbetets gång har det framkommit att det finns olika bilder av både planeringen, 

genomförandet och uppfattningen av resultatet av den pågående renoveringen av Stolplyckan- 

Magistratshagen. Geels (2004) visar att det är viktigt att rikta fokus och identifiera existerande 

regler som utgör hinder och möjligheter till förändring i ett sociotekniskt system. Det finns 

inga begränsningar för hur många regler det kan finnas. Sammantaget kan reglerna fungera 

både som hinder och drivkrafter för förändringar av byggnadens energisystem. 

 

För att kunna undersöka drivkrafter och hinder för att genom en renovering minska 

energianvändningen för hyreshus handlar det om att vi studerat byggnaderna, hushållen i 

byggnaderna och de professionella aktörerna med förändringen av byggnadernas 

energisystem i fokus. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt att byggnader, hushåll och 

professionella aktörer alla är relaterade och verkar beroende av varandra, studerar vi hinder 

och drivkrafter för renoveringsprocessen och dess fortsatta utveckling. Vi kommer därför här 

att analysera och identifiera regler och hur de påverkar och bidrar till drivkrafter och hinder 

att genom renovering förändra byggnadernas energisystem och minska byggnadernas 

energianvändning.  

 

11.1 Saneringsbehovet möjliggjorde renoveringarna 
Tidigare storskaliga renoveringar av flerfamiljshus i Sverige där energifrågor varit en central 

del har skett för att bland annat bygga bort sociala problem. Det finns inga större 

renoveringsprojekt som enbart har haft målet att spara energi. (Se Stenberg m.fl. 2009) I 

Stolplyckan-Magistratshagen fanns inga större sociala problem och det fanns inte heller några 

uttalade sociala ambitioner med renoveringsprojektet.  

 

Det var istället Stolplyckan-Magistratshagens problem med den mikrobiella tillväxten som 

här var den utlösande faktorn till det storskaliga renoveringsprojektet. Geels (2004) menar att 

så länge som sociotekniska regimer är stabila finns det få möjligheter till att introducera 

nyheter. Om det däremot skapas spänningar i de sociotekniska regimerna på grund av 

diskrepans inom och mellan regimer och sociala grupper, kan det skapa ett ”window of 

opportunity” för introduceringen av nymodigheter. I det här fallet skapade den mikrobiella 

tillväxten en ”window of opportunity” till renovering och en drivkraft för renovering. På 

grund av energifrågornas ställning i företaget valde de att genomföra renoveringen som en 

energisatsning. Ytterligare en anledning var att i relation till totalkostnaden för renoveringarna 

ansågs energiåtgärderna utgöra en relativt liten andel. En regel i bostadsbolaget var också att 

det ansågs onödigt att betala för något som de inte får tillbaka något av. Det fanns också 

tankar i företaget att arbete med energifrågor, trots att det kanske inte är lönsamt på kort sikt, 

kan vara något som företaget tjänar på i ett längre perspektiv. På så sätt var en anledning till 

att energifrågor kom in i renoveringsprocessen också utav strategisk karaktär.  

 

Till skillnad från Stångåstaden betraktade inte de intervjuade hushållen den mikrobiella 

tillväxten som en window of opportunity för att få energieffektiva byggnader och såg snarare 

möglet som ett hinder. De såg skadorna som mögelskador och att det inte är en anledning till 

att bygga energisnålt. De förstod inte varför renoveringen skulle innebära en 

energieffektivisering och för dem räckte det med om renoveringen fokuserade på att sanera 

lägenheterna från mögel. Många hushåll menade att eftersom renoveringarna föranletts av ett 

konstruktionsfel var det inte rättvist att de fick betala för renoveringen genom hyreshöjningar 
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och att det var bostadsbolagets ansvar. Under intervjuerna var det flera hushåll som uppgav att 

de tyckte det var viktigare att bo hälsosamt än att bo energieffektivt, och de ifrågasatte 

huruvida energieffektiva byggnader verkligen var hälsosamma. En övergripriande regel som 

styr de boendes åsikter är att de framförallt vill leva i en hälsosam miljö. Resonemanget 

knyter an till de boendes inställning till energieffektiva byggnader och att de stödjer sådana 

satsningar principiellt men prioriterar inte att bo energisnålt i de lösningar som idag finns 

tillgängliga (jmf Isaksson, 2009).  

 

11.2 Historien skapar förutsättningar för framtiden 
Det visade sig under renoveringens gång att byggnaderna också hade flera problem som 

försvårade vid renoveringarna. Det märktes tydligt på Föreningsgatan 23. Byggnaden stämde 

exempelvis inte med ritningen genom att byggnaden i verkligheten hade sneda väggar och 

saknade dränering. Stolplyckan-Magistratshagen var på så sätt ett fuskbygge på grund av de 

som byggt området. Det fick bostadsbolaget nu ta tag i. Byggnaderna var samtidigt betraktade 

som kulturellt värdefulla som Stångåstaden inte fick hantera som de ville. De var tvungna att 

samtidigt försöka hantera dem varsamt och behålla byggnadernas siluett. En regel var därmed 

att ett energieffektivt hus inte är detsamma som kulturellt värdefullt vilket skapade problem 

för renoveringsprocessen där kulturvärden delvis var överordnade energifrågorna. 

 

Flera av de intervjuade hushållen uppgav att de var trötta på alla problem som husen haft 

under åren. Det skapade en regel av misstänksamhet mot renoveringar överlag vilket 

påverkade deras inställning till den här renoveringen. De hade genom åren upplevt tidigare 

renoveringar som skett till följd av vattenskador och flytspackel, så denna gång var det 

nödvändigt att renoveringen blev bra. Byggnadernas skador påverkade även hushållens 

inställning utifrån aspekten att de tyckte hyreshöjningarna var orättvisa när det var de som 

varit tvungna att bo i ohälsosamma lägenheter. Det är dessutom troligt att problemen som 

husen haft genom åren skadat relationen mellan Stångåstaden och hushållen i den aspekten att 

de boende kan känna en misstro till att renoveringarna denna gång skulle bli bra. Den 

osäkerhet som hushållen dessutom upplevde till informationen som de fått om skadorna 

omfattning och hur farligt det var att bo i en sådan lägenhet skadade troligtvis också 

hushållens förtroende för Stångåstaden.  

 

Hyresgästernas historia påverkar deras uppfattning om renoveringen även ur fler aspekter. De 

som var mest positiva till renoveringen av punkthusen var de som inte tidigare hade bott i 

området, utan flyttat in i sina lägenheter med vetskapen om att bostadshusen skulle renoveras.  

De som tidigare bott i området hade haft tid att skapa mycket känslor kring sitt boende som 

kan göra det svårare för dem att förlika sig med de förändringar som en renovering innebär. 

Nya hyresgäster betraktar sin lägenhet ur ett annat perspektiv och har inte heller upplevt de 

tidigare renoveringarna eller hälsoproblemen. Tidigare erfarenheter är dock inte den enda 

förklaringen till den boendes syn på renoveringen. Samtliga intervjuade hyresgäster på 

Föreningsgatan 51, oavsett hur lång tid de bott där, var missnöjda med renoveringen.  

 

Vidare var hushållen uppmärksamma och påkallade problemen med den mikrobiella 

tillväxten i byggnaderna. De tog på det sättet första steget till renoveringarna, men de blev 

däremot inte inbjudna under planeringen av att renoveringen skulle resultera i energieffektiva 

byggnader. Det gjorde att de boende förlorade det initiativ som de en gång haft. Det har 

förmodligen skapat en obalans i relationen mellan hushållen och Stångåstaden och påverkat 

hushållens åsikter om renoveringen negativt. Stångåstaden styrdes således av regler som 

verkade som hinder för energieffektiviseringen i och med att de inte såg hushållens roll i de 

tekniska systemens utformning i renoveringen. Stångåstaden försökte inte heller i någon 

100



101 

 

större utsträckning väcka intresset hos de boende för energifrågorna. Botta (2005) visar att om 

de boende inte i förväg får diskutera miljöåtgärder som påverkar deras hem, så bemöts 

förändringarna ofta med besvikelse, vilket det gjort även i detta fall. En gemensam regel 

bland de boende var i sin tur att energifrågorna inte var prioriterade eftersom de prioriterade 

att få behålla sin lägenhet som den var, utan förändringar vare sig gällande interiör eller hyra.  

Hushållen var negativa till omställningar som de själva inte kunnat påverka, och upplevde det 

som att de fick betala för förändringar som de inte bett om. Det är mycket möjligt att om 

Stångåstaden och de boende i högre utsträckning diskuterat renoveringen i fråga om energi så 

hade de boendes intresse för renoveringen sett annorlunda ut.   

 

11.3 Ett principiellt stöd för energifrågor 
Det fanns stöd från flera håll för att renoveringsprocessen av Stolplyckan-Magistratshagen 

skulle medföra byggnader med en bättre energiprestanda.  Både lagstiftning och direktiv från 

EU och nationell nivå blir allt hårdare vad gäller byggnaders energianvändning. Flera 

medarbetare i Stångåstaden nämnde också de hårdnande kraven och regelverken utifrån, och 

upplevde att det är något de måste rätta sig efter och gav därmed ett principiellt stöd för 

renoveringens energisatsning. Det fanns därmed en tydlig regel som påverkade renoveringen 

som satte ett högt värde på minskad energianvändning i byggnader.  

 

Reglerna för hur en storskalig renovering generellt bör genomföras var därför präglade av att 

energifrågor bör vara med.  Energifrågorna var något som medarbetare i Stångåstaden såg 

som naturligt och som de mer eller mindre ansåg sig vara tvungna att förhålla sig till i sitt 

arbete. Det var en anledning till att energifrågorna fick ta plats och utgöra en viktig del i 

renoveringsprocessen. För Stångåstaden är inte denna renovering unik, de har flera byggnader 

i behov av renovering inom en snar framtid där de planerar för att minska energianvändningen 

på liknande sätt. Under renoveringsprocessen tillkom också ett energisparmål för hela 

företaget som förmodligen driver på energiarbetet. I tidigare studier har också uppsatta 

energisparmål blivit behandlade som en drivkraft för att energieffektivisera byggnader 

(Thoresson & Glad, 2009). En regel som präglade Stångåstadens arbete var också att hela 

företaget ska arbeta med energifrågor på alla nivåer i företaget. De flesta medarbetare i 

Stångåstaden uppfattade också att det fanns ett stöd på såväl ledningsnivå som på lägre nivåer 

i företaget för ett aktivt energiarbete. Ett upplevt hinder var dock att några medarbetare 

menade att bolagets ägare kanske inte kommer med egna initiativ eller ställer krav på 

förändring, även om de principiellt stödjer energiarbetet.  

 

Utmärkande för Stångåstaden var också att flera medarbetare uttryckte att de som företag 

både har och känner ett socialt ansvar. Det handlade om att ta bort den mikrobiella tillväxten 

för att sanera byggnaderna och därigenom bespara hushållen från eventuella problem som 

skadorna kan föra med sig. Att göra rätt i det här fallet handlade därför om att renovera för 

framtiden, både med avseende på energifrågor och på de som bor där. Att ta ett extra ansvar 

för dessa frågor var en regel som präglade Stångåstadens arbetssätt som kommunalägt 

fastighetsbolag.  

 

Majoriteten av de intervjuade hushållen uttryckte också ett principiellt stöd för 

energieffektiviseringar av byggnader, men menade dock att det inte var så viktigt att det 

påverkade deras val av boende. Isaksson (2009) visar också i sin studie att människor inte 

tenderar att prioritera energifrågor när de väljer bostad. Vidare uppgav de intervjuade 

hushållen att de generellt tycker att det är viktigt att minska hushålls energianvändning, även 

om det fanns vissa avvikande åsikter. De boende inställning till energieffektiviseringar 

präglas av regeln att det är viktigt att uttrycka en medvetenhet av att detta är en viktig 
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samhällelig fråga. Hushållen styrs dock av motsägande regler, de ansåg att reducering av 

energianvändning i byggnader är viktigt men i det enskilda fallet ställer de sig frågande till 

huruvida det är deras ansvar. Flera hushåll menade att ansvaret istället kanske borde ligga på 

ett politiskt plan, hos andra länder med större utsläpp eller inom andra sektorer än byggnader. 

Trots att majoriteten av de intervjuade hushållen ansåg att det var viktigt att sänka sin 

energianvändning visade deras resonemang på att det finns begränsningar för hur stora 

ansträngningar de är villiga att göra. Vissa hushåll menade att det inte får bli för krångligt, det 

får inte gå ut över komforten i lägenheten och det får heller inte påverka deras uppfattning om 

vad som är bekvämt. Studier visar också att bekvämlighet styr individers agerande mer än 

deras intresse för energieffektiviseringar, och få hushåll är villiga att hushålla med energi om 

det inskränker på deras uppfattning om vad som är en god livskvalité. (Lindén, 2008; Skill, 

2008) De intervjuade hushållen var överlag medvetna om att de kunde göra mer än vad de 

faktiskt gjorde för att hushålla med energi. Det hanterade vissa intervjuade hushåll genom att 

referera till bekantas ansvarslösa agerande, beskriva sig själva som medvetna men inte 

extrema eller poängtera att det måste finnas gränser för hur stora ansträngningar som är 

skäliga. Att positionera sitt eget beteende relativt andra personer och diskutera hur dessa beter 

sig är ett vanligt sätt för individer att skapa en uppfattning av vad som är en rimlig nivå av 

agerande (Skill, 2008). Andra intervjuade hushåll tenderade att få dåligt samvete för att de 

exempelvis använde mycket varmvatten trots att de visste att det inte var särskilt 

energieffektivt (jmf Skill, 2008). Skillnaden mellan de intervjuade hushållens positiva 

inställning till energieffektiviseringar och deras faktiska beteende överensstämmer med de 

resonemang som Lindén (2008) framför nämligen att människors attityder inte alltid 

motsvarar ett faktiskt handlande. Den gemensamma regeln bland hushållen var att det i 

vardagen finns andra värden som är viktigare än att energieffektivisera. För hushållen 

bortprioriterades helt enkelt energifrågor till förmån för andra värden. (jmf Lindén, 2008) 

 

11.4 Bättre inomhusklimat och en rädsla för obeprövade 
arbetssätt 

Stångåstaden hade inte intentionen att renoveringen skulle innebära introduktionen av något 

nytt, ”konstigt” eller obeprövad energisparande teknik som inte var tillräckligt testad i 

branschen. Det handlade istället om exempelvis att bygga tätt och att installera energisnåla 

vitvaror. Renoveringen av Föreningsgatan 23 innebar en kombination av beprövad teknik och 

arbetssätt i företaget, även om Stångåstaden inte arbetat med just den kombinationen tidigare. 

En styrande regel i Stångåstaden var att inte själva testa något som uppfattades som nytt i 

branschen. De ville istället se att andra testat en teknik och att den fungerar, sedan handlade 

det om att skaffa sig egna erfarenheter av tekniken genom att testa den i ett projekt innan 

företaget började använda tekniken i någon större skala. En regel i Stångåstaden var också 

rädslan för att göra ”fel” och de var därför rädda att testa nya tekniker eller åtgärder. Även om 

flera medarbetare i Stångåstaden menade att det fanns ekonomiska resurser till att genomföra 

energisparande åtgärder, handlar det om att satsa på åtgärder som företaget har uppfattningen 

att de på förhand fungerar. Det handlade om att inte göra något förhastat. Hela byggbranschen 

i Sverige är dock präglade av ryktet att vara konservativa, inte ta till sig nya idéer och göra 

som de alltid har gjort (SOU 2002:115, Byggkommissionen 2009:6).  

 

Stångåstaden försökte förvissa sig om att kombinationen av tekniska åtgärder för 

renoveringen fungerat på andra ställen. Renoveringen av Föreningsgatan 23 liknade också 

renoveringen av Brogården som försökt utarbeta ett koncept i fråga om byggteknik och 

arbetssätt för att minska byggnadernas energianvändning (Se Jansson 2010). Det finns många 

likheter mellan renoveringarna av Brogården och renoveringen av Föreningsgatan 23. Glad 

(2006) drar slutsatsen att för att spridning och bearbetning av ett energikoncept ska ske är det 
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viktigt att de på beslutande positioner i projektet får tillträde till bostäder som har alternativa 

energikoncept. Hon menar att så kallade aktiva bärare av tekniken kan överföra 

energikonceptet och bidra till att det ska bli infört, liksom en stark byggherre som formar krav 

för byggnationerna. I det här fallet åkte också två medarbetare i Stångåstaden med stort 

inflytande under renoveringarna till Brogården för att se deras lösningar. Stångåstaden har 

också agerat som en stark byggherre i det här fallet och satte tidigt upp tydliga energikrav vid 

renoveringen även om deras energikrav var inspirerade och påverkade av tidigare 

byggnationer.  

 

Stångåstaden hade ambitionen att arbeta i partnering med konstruktörer och entreprenörer. 

Det skedde också vid renoveringen av Brogården. Stångåstaden ville tillsammans med 

Skanska, som också genomfört renoveringen av Brogården, skapa, styra och forma ett 

koncept för renoveringen av Stolplyckan-Magistratshagen. Arbetsformen för Föreningsgatan 

23 tog dock sig mer i uttryck av en totalentreprenad, även om ambitionen varit att arbeta mer 

okonventionellt i en partnering för att kunna styra renoveringen i högre grad. Ovanliga 

arbetsformer och partnering verkar också vara modearbetssätt i byggbranschen. Glad (2006) 

visar i sin studie av tre byggprojekt att de alla hade något av en okonventionell organisering.  

 

Andra saker som Stångåstaden hämtat från Brogården var uppbyggnaden av byggnadsskalet 

och att arbeta under ett tält för att hålla bort fukt. En regel som styrde renoveringen av 

Föreningsgatan 23 var vikten av att bygga tätt. Det ansågs vara lösningen för att åstadkomma 

energisnåla hus vilket också var en anledning till att renoveringen av Föreningsgatan 23 

ansågs lyckad för där hade tätheten varit i fokus. Det har dock varit svårt att utröna om 

renoveringen av Föreningsgatan 23 var lyckad i den mån att de lyckades halvera byggnadens 

energianvändning med värme, vatten och fastighetsel. Siffran 50 % kan kopplas till det 

nationella energimålet att halvera byggnaders energianvändning till år 2050 och verkade vara 

något av en inspiration i det här fallet. Eftersom det har gått kort tid sedan renoveringen av 

Föreningsgatan 23 blev färdig fanns det få tillgängliga indata och det fanns inte värden av 

energianvändningen av varje hushåll innan renoveringen. Det gjorde det svårt att bygga upp 

en modell av byggnaden i simuleringsprogrammet IDA och få en överblick av byggnadens 

årsbehov av energi per kvadratmeter (kvm) eftersom vi bara har mätningsvärden från enskilda 

hushåll och bara haft möjlighet att göra en modell av två lägenheter. Våra slutsatser om 

Stångåstadens möjligheter att minska energianvändningen på Föreningsgatan 23 kan därmed 

inte baseras på våra egna beräkningar. 

 

Bostadsbolaget uppskattade ändå att efter en extrapolering av förbrukningen våren 2011 borde 

värmebehovet för Föreningsgatan 23 ligga på 45kWh/m
2
. Enligt Skanskas uppskattning innan 

renoveringen år 2008 borde byggnadens värmebehov efter renoveringen ligga på 37.5 

kWh/m
2
. Med tanke på att den totala energianvändningen inklusive värme låg runt 

140kWh/m
2
 innan renoveringen går det att anta att Stångåstaden ändå är på god väg att 

halvera byggnadens energianvändning. Enkätresultaten visade också att hushållen i 

Föreningsgatan 23 var betydligt nöjdare med sitt inomhusklimat i jämförelse med hushåll i 

orenoverade byggnader. Simuleringens resultat som visade att värdena för PMV och PPD låg 

inom marginalerna som ISO7730 satt upp för vad som är ett acceptabelt inomhusklimat. Det 

går därför att dra slutsatsen att renoveringen varit lyckosam också i fråga om att förbättra 

byggnadernas inomhusklimat genom att den både innebär en minskad energianvändning för 

byggnaderna och att hyresgästerna uppskattar att inomhusklimatet är bättre än hushåll i 

orenoverade byggnader i området.   
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Enkätresultaten visade också att hushållen i Föreningsgatan 23 var betydligt nöjdare med sitt 

inomhusklimat i jämförelse med hushåll i orenoverade byggnader. Det handlade om att 

hushåll på Föreningsgatan 23 är mer nöjda med sin inomhusmiljö och luftkvalitet och de har 

mindre bullerproblem. Enligt enkätundersökning är boende från Föreningsgatan 51 mer nöjda 

sin bostadstemperatur än hushåll i orenoverade byggnader. Hushåll på Föreningsgatan 51är 

dock enligt enkäten inte lika nöjda med sin inomhustemperatur som hushåll på 

Föreningsgatan 23. FTX-systemet på Föreningsgatan 51 ska bidra till ett bättre 

inomhusklimat, men eftersom väggarna där inte fått lika omfattande isolering som 

Föreningsgatan 23, kan det vara så att byggnadens inomhustemperatur i högre grad växlar 

med utomhustemperaturen. 

 

11.5 Olika tidsperspektiv skäl till missnöje 
En tydlig intressekonflikt mellan hyresgästerna i Stolplyckan-Magistratshagen och 

Stångåstaden handlade om tidsperspektivet för renoveringarna. Stångåstaden styrdes av regeln 

att vid en storskalig renovering är syftet att byggnaderna även på lång sikt ska fungera. 

Stångåstaden har därmed ett långsiktigt tidsperspektiv med renoveringen som innebär att när 

de går in och gör åtgärder ska de inte behöva göra samma storskaliga insats förrän flera 

decennier framöver. För att få byggnaderna att fungera även i framtiden försökte Stångåstaden 

tänka på vad människor kommer att efterfråga av byggnaderna på sikt, och inte bara anpassa 

byggnaderna efter nuvarande hyresgäster. En tydlig regel som styrde hur byggnaderna 

utformades var att hyresgästerna är en föränderlig kundgrupp som där både dem och deras 

önskemål om byggnaderna kommer att förändras över tid. Nuvarande hyresgäster kommer 

också att flytta ut och ersättas med nya hyresgäster som kanske kommer att efterfråga andra 

saker än nuvarande hyresgäster. Det betydde dock inte att Stångåstaden inte tog hänsyn till 

nuvarande hyresgäster och deras behov. Bostadsbolaget försökte så långt som möjligt att 

tillgodose hyresgästerna vid renoveringarna och enligt några medarbetare så långt så att 

Stångåstaden kanske inte ens tjänar på det. 

 

Hyresgästerna såg renoveringarna utifrån sitt perspektiv som innehöll ett annat tidsperspektiv 

än vad Stångåstaden hade. Hyresgästerna utgick från sin vardag, vad de ville ha här och nu 

samt vad som idag är deras hem. De hade därför ett kortare tidsperspektiv än Stångåstaden 

och såg på byggnaderna utifrån sina lägenheter och att de bor i dem idag vilket var en regel 

som präglade hushållen. Hur deras preferenser eventuellt kommer att förändras över tid, eller 

vilka som kommer att bo i lägenheterna i flera decennier framöver ingick inte i nuvarande 

hyresgästers perspektiv över byggnaderna. Däremot ansåg hyresgästerna som intervjuats på 

Föreningsgatan 51 att Stångåstaden haft ett kortsiktigt perspektiv eftersom den renoveringen 

inte genomförts på bästa sätt. 

 

11.6 De boendes roll för energieffektiviseringar  
När Stångåstaden diskuterar vilka åtgärder som de beaktat för att kunna få energieffektiva 

byggnader resonerade de om tekniska åtgärder för att främst sänka behovet av värme. En 

regel som präglade Stångåstadens agerande var att de inte lade någon större vikt vid 

betydelsen av de boendes agerande för att minska byggnadernas totala energianvändning. De 

styrdes istället av regeln att inte göra det komplicerat eller svårt. Det gjorde att de inte 

installerade tekniskt komplicerade lösningar som kräver engagemang från hyresgästernas 

sida. Hushållens agerande har dock stor betydelse för byggnaders energianvändning, och för 

att lyckas reducera den totala mängden energi i den byggda miljön behöver hushållens 

agerande tas i beaktande. (Isaksson, 2009; Lindén, 2008; Lindén m.fl., 2009)  
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En regel som styrde flera av de boende var att de inte såg sin egen roll i energispararbetet. När 

majoriteten av de boende uttalade sig om energieffektiva hus verkar de endast uttrycka åsikter 

om byggnadskonstruktionen och bortse ifrån sitt eget agerande. Det var endast ett hushåll som 

tog upp sitt eget beteende när samtalet kom in på energieffektiva byggnader. Hushållet 

menade att de blivit mer medvetna sedan de flyttade in sin lägenhet på Föreningsgatan 23 och 

tänker numera på hur de kan sänka sin energianvändning. Lägenhetens energiprestanda har 

påverkat detta hushålls agerande, samtidigt som relationen varit det omvända och hushållet 

agerande påverkat lägenhetens energiprestanda. Gieryn (2002) menar också att en lägenhets 

materiella utformning påverkar människor, samtidigt som människor påverkar lägenheter.  

 

11.7 Uppfattningen om vad som är ett attraktiv boende varierar  
Samtliga hyresgäster trivdes i sina lägenheter, men majoriteten menade att det inte har med 

renoveringen att göra. När de boende beskrev varför de trivs i sina lägenheter nämnde de inte 

bara aspekter som har med den materiella utformningen av lägenheterna att göra.  En regel 

bland de boende var också den känsla som lägenheten förmedlar är det viktigaste för trivseln. 

Det bekräftar Aunes (2007) resonemang om att individers beskrivningar om sina hem 

inkluderar såväl en känsla som en specifik plats. Studien visar att bland de intervjuade 

hushållen fanns det olika syn på vad de ville få ut av sina hem, inte minst är skillnaden tydlig 

mellan de boende i kollektivet och punkthusen.  Således finns det i området olika regler av 

vad ett gott hem innebär. (jmf Aune, 2007) Är det de boende i respektive område som är 

olika, eller är det byggnaderna som skapar vissa typer av människor?  Enligt Gieryn (2002) är 

det snarare frågan om ett samspel mellan byggnaden och de boende. Den materiella 

utformningen, exempelvis kollektivets gemensamhetsutrymmen, påverkar således de boendes 

handlande, samtidigt som de boende i sin tur skapar den atmosfär som finns i området och hur 

byggnaderna därmed uppfattas. 

 

När Stångåstaden ändå renoverar lägenheterna vill de passa på att förändra interiören eftersom 

de annars skulle behöva renovera lägenheter igen inom en snar framtid. De förändrade därför 

lägenheterna i Föreningsgatan 23 så att interiören uppfyller deras syn på vad som är en 

modern och attraktiv lägenhet. De utformade lägenheterna utifrån den nya målgruppen 

bestående av hushåll som sålt sin villa för att komma närmare stadskärnan.  Stångåstaden 

hade dock uppfattningen att hyresgästerna i området finner värden i olika faktorer i sitt hem.  I 

det här fallet handlar det om att Stångåstaden delar in bostadsområdet i två olika grupper, dels 

de boende i punkthusen, dels de boende i kollektivhuset. Vid renoveringen av Föreningsgatan 

51 i kollektivhuset kunde Stångåstaden tillgodose kollektivets önskemål om att hålla nere 

hyrorna, men det önskemålet finns även bland de intervjuade hushållen i punkthusen.  Studien 

visar att de intervjuade hushållen i punkthusen inte delar Stångåstadens uppfattning om vad 

som är en attraktiv lägenhet utan flera benämnde renoveringarna av Föreningsgatan 23 som en 

”lyxrenovering” de inte efterfrågade. En regel som präglade majoriteten av de intervjuade 

hushållen var att ett gott hem inte är ett nytt och modernt hem. De som nyligen flyttat till 

punkthusen styrdes dock av andra regler. Möjligen anser Stångåstaden att det är lättare att 

tillgodose kollektivets önskemål eftersom de utgör en specifik målgrupp som det är viktigt att 

behålla för kollektivets fortlevnad, medan de som nu bor i punkthusen är utbytbara mot den 

målgrupp som passar in i den profiländring som området genomgår. 

 

Med utgångspunkt i olika perspektiv på vad som utgör ett gott hem, är det också rimligt att tro 

att de olika hushållen finner motivation till att sänka sin energianvändning inom olika 

områden. (jmf Aune, 2007) Intervjuerna med hushållen visar att det också är fallet. Vissa 

menade att de tänker på energianvändningen av miljöskäl, av privatekonomiska skäl samt av 

en blandning av anledningar som ofta var förknippade med känslor.  I området finns således 
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olika regler gällande vad som gör att de boende anstränger sig för att sänka sin 

energianvändning. 

 

11.8 Uppfattningar om elanvändning 
Stångåstaden införde lösningar på Föreningsgatan 23 som framförallt prioriterade en lägre 

användning av värme genom att bygga tätare. Samtidigt var det flera intervjuade hushåll som 

uppgav att de reglerade inomhustemperaturen genom att vädra, och ett menade också att de 

hade svårt att reglera temperaturen. Det överensstämmer med Lindéns m.fl., (2009) slutsatser 

om beteenden hos personer som bor i lägenheter, nämligen att incitament för hyresgäster att 

förändra sina beteenden som hänger samman med värme och varmvatten är svaga eftersom de 

inte direkt betalar för dem. De intervjuade hushållen bekräftar den slutsatsen genom att de 

framförallt pratar om elanvändning när de diskuterar vad de gör för att minska sin 

energianvändning. En regel för dem är således att energi huvudsakligen är lika med el. Flera 

menade att de hade svårt att avgöra vad som påverkar deras elanvändning, och att elräkningen 

inte är ett bra verktyg. (jmf, Lindén, 2008) Skill (2008) visar att miljövänligt agerande också 

handlar om att ha kunskap om vad som är miljövänligt. Vi menar att detsamma borde gälla för 

energieffektivt agerande. Vissa hushåll uppgav att de inte tänker på hur mycket energi de gör 

av med eller att de helt enkelt inte vet hur de ska göra för att sänka sin energianvändning trots 

att de i vissa fall ansåg att det var viktigt. Det kan förklaras av att produkten energi är osynlig 

för hushållet, och att hushåll vanligtvis inte i första hand är intresserade av att använda energi, 

de är intresserade av att kunna utföra funktioner vilket i sin tur råkar kräva energi. (Lindén, 

2008).  

De åtgärder som Stångåstaden införde som beaktade reducering av hushållsel var införandet 

av energisnåla hushållsapparater i lägenheterna. Vi har jämfört hur mycket el som hushållen 

kan spara genom att använda A-klassade kylskåp, frys och spis, och kommit fram till att 

resultaten ser olika ut beroende på användare. Hushåll använder sina apparater olika och vi 

har utifrån mätningar i två hushåll kunnat visa att med A-klassade vitvaror kan hushåll 1 spara 

runt 2000 kWh på el över ett år medan hushåll 2 kan spara runt 2200 kWh. 

Kostnadsbesparingarna blir för hushåll 1 2700 kr på ett år och 3000 kr för hushåll 2 på ett år.  

Genom att kommunicera dessa energibesparande åtgärder som kan leda till lägre elräkningar 

kanske de boende skulle varit mer positivt inställda till renoveringarna. Samtidigt gick 

Stångåstaden från att ha en gemensam tvättstuga till att införa tvättmaskin och torktumlare i 

varje lägenheten. De intervjuade hushållen som uttalar sig om tvättstugan är samtliga 

skeptiska till att den ska införas och hänvisar såväl till ökade elräkningar som till miljöskäl. 

En anledning till att Stångåstaden installerar enskilda tvättmaskiner i lägenheterna är för att 

satsningen är en del i områdets profiländring mot hushåll som tidigare bott i villa, där de 

troligen haft egen tvättmaskin. Det fanns också en tanke att hushållen tvättar mindre när de 

har egen tvättmaskin i jämförelse när de tvättar i en kollektiv tvättstuga vilket totalt sett leder 

till lägre elanvändning.  De intervjuade hushållen menade däremot att renoveringarna kommer 

leda till att höginkomsttagare flyttar in i området eftersom hyrorna kommer att gå upp. Om 

det blir så finns skäl att tro att energianvändningen ändå skulle kunna öka och Lindén (2008) 

menar att höginkomsttagare tenderar att ha en högre energianvändning än låginkomsttagare.  

 

Enskilda tvättstugor i varje lägenhet istället för gemensamma tvättstugor leder till att 

användning av hushållsel ökar och användning av fastighetsel minskar. Våra beräkningar 

visar att hushåll 1 ökar sin användning av el med ca 500 kWh och hushåll 2 ökar sin 

elanvändning med ca 750 kWh på ett år. Den motsvarande elkostnaden kommer att öka för 

hushåll 1 med runt 700 kr och för hushåll 2 med runt 1000 kr. Även om tvättmaskin i 
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lägenheterna ökar hushållens elanvändning, visar våra simuleringsresultat att om hushåll inte 

har tvättmaskin och torktumlare i lägenheterna kan de inte utnyttja spillvärme från dem. Då 

kommer behovet av tillförd värme att öka. För hushåll 1 ökar värmebehovet med 0,5kWh/m
2
 

över ett år och för hushåll 2 ökar det med 0,2 kWh/m
2
. Dessa värmebehov påverkar dock i 

mycket liten utsträckning inomhusklimatet. Vi har också kunnat visa att användningen av A-

klassade hushållsapparater ökar hushållens behov av tillförd värme eftersom de alstrar mindre 

värme. Om hushåll använder C-klassade apparater minskar behovet av tillförd värme för  

hushåll 1 med 7 kWh/m
2
 på ett år, och för hushåll 2 med 5 kWh/m

2
 på ett år.  

 

11.9 Fungerar erfarenhetsåterföringen? 
Stångåstaden planerade att genomföra renoveringarna i etapper för att företaget ska ta med sig 

sina erfarenheter av föregående renovering och föra vidare synpunkterna från den till nästa. 

Det handlade också om att försöka ta fram ett koncept för renoveringar som ska fungerar även 

för andra renoveringar av Stångåstadens bestånd. Det kräver mycket av hela 

renoveringsorganisationen för att minska byggnadernas energianvändning menade 

energistrategen, och väckte frågan om Stångåstaden verkligen förstår hur mycket det kräver 

av Stångåstaden för att kunna bygga energisnålt. Organisationen och inblandade entreprenörer 

behöver själva inse hur de ska göra och hur de inte ska göra. Det krävs mycket för att göra rätt 

och bygga tätt. Syftet med att bygga i etapper var också att det då finns skyddsnät för att 

kunna fånga upp problem och lära sig av dem (Energistrategen). Problemet är om de 

skyddsnäten inte fungerar och renoveringarna inte blir utvärderade som de ska.  

 

Under intervjuerna med medarbetare i Stångåstaden framkom det att Stångåstaden präglades 

av regeln att utvärdering av projekt inte var särskilt prioriterat i Stångåstaden och något de 

arbetade med i mindre skala. Det var inte helt klart om företaget lade någon större vikt vid 

utvärdering och erfarenhetsåterföring, även om det hade förekommit möten bland de som 

varit med och renoverat Föreningsgatan 23 för att ta med sig erfarenheter till nästa 

renoveringsetapp. Under studien framkom det dock att Föreningsgatan 23 inte hade 

genomgått någon större utvärdering än så länge. En tanke var att lära sig av Föreningsgata 23 

för att sedan kunna gå vidare med nästa etapp, samt ett villkor i beviljandet av bygglovet. 

Renoveringen av Föreningsgatan 23 skulle fungera som ett lärprojekt men de intervjuade 

medarbetare pratade lite om hur de tillsammans skulle kunna bygga upp och samla 

erfarenheter kring projektet, samt föra dem vidare till nästa renoveringsetapp.  Det fanns inte 

heller några exakta siffror för värmebehovet för Föreningsgatan 23 innan renoveringen. Det 

har medfört att det finns lite säkerställd statistik och energidata för hur renoveringen påverkat 

Föreningsgatan 23 vilket också har försvårat vårt arbete med att undersöka hur byggnaden och 

lägenheternas energiprestanda påverkas av renoveringen. Bristen på energidata gör det också 

svårt för Stångåstaden att dra exakta slutsatser av renoveringen även om det verkar som om de 

är på väg att minska byggnadens energibehov med 50 %.  

 

11.10 Sammanfattande analys 
Energifrågorna ligger högt på agendan i samhället och är högt prioriterade i Stångåstaden. De 

förutsättningarna formar tillsammans regler som skapar flera viktiga drivkrafter för 

renoveringen. Det finns en tilltro till konceptet att renovera för att minska byggnadernas 

energianvändning på det sätt som Stångåstaden renoverat Föreningsgatan 23 på och planerar 

att renovera resterande punkthus på. Det tekniska konceptet ser ut att fungera så långt och 

lägenheternas energianvändning minskar. Hushållen är också positiva till 

energieffektiviseringar på ett principiellt plan vilket är en regel som verkar som drivkraft för 

renoveringen. Majoriteten av de hushåll som bor i området idag ser dock inte positivt på 

renoveringen. De regler som präglat Stångåstaden om hur hushållen ska inkluderas i 
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renoveringen, samt att hushållen präglas av regeln att de inte ser deras roll i 

energiminskningsarbetet och inte har en förståelse över deras arbete med att minska 

byggnadernas energianvändning, verkar som hinder för renoveringsprocessen. Rapportens 

utgångspunkt är att både byggnaderna, de professionella aktörerna och hushållen har 

betydelse och påverkar byggnadernas energisystem. Hushållen har dock haft en undanskymd 

roll under renoveringen. 

 

Hushållen hade för det första inte lika stort inflytande när det kommer till utformningen av 

renoveringen som Stångåstaden hade. Det fanns inte heller några större åtgärder från 

Stångåstaden sida att aktivt få hushållen att minska sin energianvändning även om de 

kontinuerligt informerat och försökt skapa en dialog med hushållen om renoveringen. 

Hushållen var inte i någon större utsträckning inkluderade i planeringsarbetet av 

renoveringens energiåtgärder. Det kan vara en förklaring till varför de var skeptiska till de 

förändringar som renoveringen innebar eftersom de kände inte kände sig inkluderade i arbetet. 

En regel bland hushållen var istället att de i första hand ville ha ett bekvämt hem som de 

trivdes med. De stödde principiellt satsningar på energieffektiva hus med de var inte primärt 

intresserade av att bo i ett sådant. Tidigare studier (Botta, 2005; Lindén, 2009; Stenberg m.fl., 

2009) visar också att hushållen behöver få en förståelse för sin roll i arbetet med att spara 

energi för att bli motiverade till att genomföra energibesparingar i sin vardag. På det sättet 

fanns det motsägande regler bland de intervjuade hushållen för att minska byggnadernas 

energianvändning. Stångåstaden och hushållen delade också många regler som förbisedde 

hushållens agerande för att minska energianvändningen i byggnaderna. Stångåstaden lade inte 

vikt vid de enskilda hushållens agerande och tanken var istället att installerade energisparande 

teknik i lägenheterna som skulle vara osynlig för hushållen där deras agerande inte skulle ha 

någon betydelse för teknikens funktion. På så sätt präglades de av regeln, som också 

hushållen styrdes av, att det skulle vara bekvämt och trivsamt så att inte komforten i 

lägenheterna påverkades. Det var en drivkraft i renoveringen men utgjorde också ett hinder 

för vissa eftersom några hushåll ändå upplevde att den nya tekniken påverkade deras vardag 

negativt vilket inte varit intentionen med den energisparande tekniken. Det visar att 

intentioner inte alltid stämmer överens med hur utfallet sedan blir och att tekniken i hemmen 

anpassas efter användarna. Många hushåll var inte positiva till förändringarna i deras hem 

genom att det var något främmande som de inte var vana vid. Det gör att det går att ifrågasätta 

hur det långsiktiga resultatet av renoveringen kommer att bli om byggnaderna på lång sikt 

kommer att minska sin energianvändning. När hushållen inte är involverade och öppna för att 

ta mot förändringar i deras hem och ett agerande för att minska energianvändningen kan 

resultatet på längre sikt bli att elanvändningen i lägenheterna ändå kommer att öka, vilket eller 

också är den generella trenden i samhället. 

 

Även om renoveringsprocessen vad gäller byggtekniska åtgärder så långt verkar ha varit 

lyckosam, är det väsentligt att alla parter arbetar mot samma mål för att renoveringen ska 

kunna bli framgångsrik även framöver. Hushållens agerande är en viktig del av byggnadens 

energisystem. För att en renovering ska kunna förändra byggnadens energisystem och uppnå 

sin fulla potential behöver därför hushållen vara öppna för både förändringen i sig och 

omfattas av regler som medger en minskad energianvändning i såväl byggnaden som deras 

hem.  Om hushållen inte godtar förändringen kommer renoveringen ha svårt att helt få 

genomslag och bli accepterad i den rådande sociotekniska regimen. Som vi har visat 

innehåller regimen ett flertal regler som är sammankopplade till varandra. För att kunna 

renovera för att minska byggnadernas energianvändning behöver hänsyn tas till rådande regler 

även de som i första taget kanske inte ter sig vara relaterade till renoveringen som 

uppfattningar rörande vad ett hem är och vem som kan och bör spara energi.  
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12. Slutsatser och avslutande diskussion 
I detta kapitel presenterar vi kortfattat svaren på våra frågeställningar och därmed studiens 

slutsatser. Svaret på den sista frågeställningen inkluderar även en avslutande diskussion. 

 

Syftet med den här rapporten har varit att undersöka drivkrafter och hinder för att genom en 

renovering minska energianvändningen för hyreshus. Här nedan kommer vi att sammanfatta 

slutsatserna utifrån våra frågeställningar.  

 

Hur introduceras och hanteras energifrågor i renoveringsprocessen? 

Energifrågorna har fått en skjuts av det rådande samhällsklimatet och att energifrågor överlag 

har blivit högre prioriterade i samhället på alla nivåer. Tillsammans med en utveckling av 

hårdare lagstiftning när det kommer till energianvändning i bebyggelsen har energifrågorna 

tagit sig in i renoveringsprocessen och utgör något av en självklar del i den. Energifrågorna 

har därmed fått en högre status och är prioriterade högt uppe i Stångåstadens hierarki. Att 

arbeta med att minska energianvändningen under renovering handlade främst om att bygga 

tätt och att välja beprövad energisparande teknik som ska vara lätt att hantera. Det ska inte bli 

några förändringar för hushållen att bo i en renoverad energisnål lägenhet. Att aktivt försöka 

involvera hushållen i energiarbetet och påverka dem att agera för att minska användningen av 

värme, el och varmvatten fanns inte med som en del i renoveringen. Den installerade 

tekniken, som nya vitvaror, skulle istället automatiskt bidra till en lägre elanvändning för 

hushållen. Fokus under renoveringen låg också på tekniska val och det tekniska 

genomförandet av renoveringen. Det handlade inte om att försöka testa någon ny teknik utan 

istället att försöka arbeta in ett redan beprövat sätt att renovera på.  

 

Hur påverkas byggnadernas och lägenheternas energiprestanda av renoveringen? 

I samband med renoveringen av Föreningsgatan 23 har Stångåstaden även bytt ut 

lägenheternas vitvaror och installerat energisnålare varianter som standard.  Elanvändningen 

av dessa vitvaror utgör lite mer än en fjärdedel av hushållens totala elanvändning. Genom att 

använda dessa energisnålare vitvaror kan hushållen spara såväl energi som pengar. Trots att 

det inte ingår i Stångåstaden energimål att sänka hushållens elanvändning, bidrar resultatet till 

att minska den totala energianvändningen i byggnaden. Att sänka byggnadens övriga 

energianvändning nås genom att minska byggnadens uppvärmningsbehov, tappvattnets 

uppvärmningsbehov och fastighetens elanvändning. Fall II har visat att genom att 

lägenheterna får enskilda tvättstugor istället för tillgång till en gemensam tvättstuga kan 

användningen av fastighetselen minska, men hushållselen ökar istället.  Byggnadernas 

energianvändning minskar när fastighetselen minskar men när det kommer till vad 

renoveringen beräknades innebära för byggnadens energianvändning inkluderas inte 

hushållselen som ökar i och med att en tvättmaskin och en torktumlare installerades i varje 

lägenhet. 

 

Hur ser hushållen på renoveringen och energifrågor? 

Hushålls beteende påverkar byggnaders energiprestanda. Det borde därför vara viktigt att 

renoveringar med energifokus engagerar de boende till att medverka till en reducerad 

energianvändning. I fallet Stolplyckan-Magistratshagen saknades överlag detta engagemang. 

Det fanns såväl de som var positivt inställda till renoveringen som de som tyckte att de lika 

gärna kunde vara utan den, men de intervjuade hushållen betraktade inte renoveringarna som 

ett energiprojekt utan snarare ett saneringsprojekt för att komma tillstånd med de upplevda 

hälsoproblemen. I fallet Stolplyckan-Magistratshagen har vi kunnat visa att de intervjuade 

hushållen i bostadsområdet är intresserade av att sänka energianvändningen i den byggda 

miljön, och tycker överlag att det är en viktig fråga. Samtidigt finns en tveksamhet till vad de 
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enskilda hushållen har för ansvar och hur deras beteende påverkar energianvändningen. Stor 

del av denna tveksamhet skulle troligen kunna lösas genom större kunskap om energirelaterat 

beteende och ett ökat incitament för de boende att minska sina energifrågor.  

 

Vilka utmaningar står den fortsatta renoveringsprocessen för? 

För att den fortsatta renoveringen av Stolplyckan-Magistratshagen ska bli framgångsrik och 

reducera byggnadernas energianvändning finns ett behov av att se processen ur ett 

helhetsperspektiv som tar hänsyn till samspelet mellan de professionella aktörerna, 

byggnaderna och hushållen. Vi har i vår studie visat att det idag råder en obalans i detta 

sociotekniska nätverk. De sociala aktörerna har olika mål med renoveringen av byggnaderna,   

Stångåstaden ser att de har ansvar för att reducera energianvändningen men inkluderar inte 

hushållen i sitt arbete som snarare betraktar renoveringen som ett saneringsprojekt. Med 

dagens förutsättningar kommer det att bli svårt att minska den del av energin som hushållens 

agerande faktiskt påverkar. En slutsats är att ett ökat samarbete mellan de sociala aktörerna är 

nödvändigt för att kunna förändra byggnadernas energisystem. I dagsläget går det också att 

diskutera om de fördelar som renoveringen medför är ojämlikt fördelade. Renoveringen har 

hittills framförallt resulterat i reducerad energianvändning beträffande uppvärmningsbehovet, 

men den ekonomiska fördelen är inget som är synligt för hushållen eftersom värme är 

inkluderat i deras hyra. Stångåstaden har genom energisnåla apparater gjort satsningar för att 

minska hushållselen, men samtidigt installerat tvättmaskiner som kommer att öka 

hyresgästernas kostnader och den mängd energi som de använder. En slutsats är att om 

renoveringen av Stolplyckan-Magistratshagen ska kunna bidra till att Sverige reducerar sin 

energianvändning med 50 % fram till år 2050 är det nödvändigt att såväl de professionella 

aktörerna som hushållen tar ett helhetsansvar för att sänka energianvändningen i området.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Ett matematiskt sätt att beräkna PMV och PPD 

 

PMV=(0.303e
-0.036M

+0.028) (M-W)-3.0510
-3
 [5733-6.99(M-W)- рa]-0.42[(M-W)-58.15]-1.710

-

5
M(5876-Pa)-0.0014 M(34-tr)-3.9610

-8
 fcl  [(tcl+273)

4
]-fclc (tcl-tr) 

 

 

Där  

 

tcl=35.7-0.028(M-W) -Iclfclc (tcl-tr)-Icl3.9610
-8

 fcl  [(tcl+273)
4
-(tmrt+273)

4
]  

 

c=  2.38 (tcl-tr)0.25       for 2.38(tcl-tr)0.25 > 12.1√νair 

          12.1√νair   for 2.38(tcl-tr)0.25 < 12.1√νair 

 

 

fcl= 1.00+1.290Icl  for Icl<0.078 m
2o

C/W 

       1.05+0.645Icl  for Icl>0.0078 m
2o

C/W  

 

Där 

 

M=Metabolisk omsättning W/m
2
 kropps area(1met=58.2 W/m

2
) 

 

W= Utfört arbete, W/m
2
 kropps area(noll för de flesta aktiviteterna) 

 

Icl= Termisk isoleringsförmåga av kläder, m
2
K/W(1clo=1.55 m

2
K/W) 

 

fcl= förhållandet mellan en människas kroppsyta med kläder och människas kroppsyta medan   

personen är naken 

 

tr=rums temperatur 
O
C 

 

tmrt=medel temperatur  

 

νair= luft hastighet, m/s 

 

рa= partial water vapour pressure, Pa 

 

c= konvektiv värmeöverförings koefficient, W/(m
2
k) 

 

tcl= temperatur av kläder 
O
C 

 

PPD kan då räknas ut med användning av PMV: 

 

PPD(%)= 100-95exp(-0.03353PMV
4
-0.2179PMV

2
) 
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Bilaga 2: Mätningsbeskrivning 

Tabell 14.1 Mätningsinstrument 

 

 

 

 

 

  

Mätningar 

Beskrivning 

Hushåll 

1/Mätperiod(5-16/5-

11) 

Hushåll 2/Mätperiod 

(9-21/6-2011) 

Temperatur 

givare 

Temperatur 

mätning 
Varje rum, 11 dagar Varje rum, 13 dagar 

CO2 givare CO2 halt mätning Hallen, 11 dagar 
vardagsrum, sovrum 3, 

13 dagar 

Givare 

Den totala 

inkommande 

elektricitet till hela 

byggnaden under 

perioden 30/5-22/6 

2011 

- - 

Elektricitet givare 
elanvändning av el 

apparater i 

lägenheter 

- 

Fry, kyl, micro, 

diskmaksin, spis, TV, 

datorn1, tvättmaskin 

och torktumlare 

Innova 

PMV, PPD, 

fuktighet, luften 

hastighet i båda 

lägenheters 

vardagsrum 

vardagsrum vardagsrum 

Väderstation 

utomhus 

temperatur, 

utomhus relativ 

fuktighet, 

vindriktning, vind 

hastighet, är 

placerad på taket 

- - 

Solstrålning 

givare 

Solstrålning, är 

placerad på Taket 
- - 
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Bilaga 3: Konstruktionsmaterial 

 Efter renoveringen U-värde Konstruktion Tjocklek(mm) 

Yttervägg 0.142 Betong 160 

    Cellplast 250 

    Puts 10 

        

  0.169 Gips 13 

    Min.ull 70 

    Plastfolié 0.2 

    Min.ull 145 

    Paroc vindtät 0 

    Luftspalt 30 

    Putsskiva 12 

    Puts 10 

        

Tak 0.169 Takpapp - 

    Råspont 23 

    Takbalk/min.ull c/c1200 250 

    Glespanel 23 

    Plastfolie 0.2 

    Gips 13 
Tabell 14.2 Konstruktionsmaterial efter renoveringen 
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 Innan renoveringen U-värde Konstruktion Tjocklek(mm) 

Yttervägg 0.362 Betong 160 

    Cellplast 250 

    Puts 10 

        

  0.363 Light insulation 40 

    Tegel 108 

      0.2 

    Air in 20mm vert 0.022 

    Gips 9 

    Min.ull 270 

    Gips 13 

        

        

Tak 0.169 Takpapp - 

    Råspont 23 

    Takbalk/min.ull c/c1200 250 

    Glespanel 23 

    Plastfolie 0.2 

    Gips 13 
Tabell 14.3 Konstruktions material för F23 innan renoveringen  
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Bilaga 4: Mätningsresultat från elektricitet givarna 

El apparater från Lgh2 

 

El användning under 

13 dagar, [kWh] 
 

Apparatens 

Effekt [W] 

Diskmaskin 17,89 688 

Micro 3,22 90 

Kylen 6,03 16 

Frysen 11,02 30 

Tvättmaskin 10,91 525 

Torktomlare 12,58 1713 

Datorn1 5,9 90 

TV 6,67 200 

Sum 74,22 3352 
 Tabell 14.4 

Den totala el användningen under mätningsperioden var 147 kWh. El användningen för 

standby, lampor, och övriga el apparater under mätningsperioden var 72.78 kWh. 
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Bilaga 5: Fall II 

Energi en 

Juni 

månad   

Tävttmas

kin 

[kWh] 

Torktuml

are 

[kWh] 

Torkru

m 

[kWh] 

Den totala 

elanvändning vid 

tvättning över 

2011[kWh] 

elkostnaden vid 

tvättning över 2011 

[SEK] 

Fall A 

Lgh1 109,2 400,8 - 400.8+109.2 (400.8+109.2)*1.4 

Lgh2 218,4 534,5   (218.4+534.5) (218.4+534.5)*1.4 

Fall 

B1(kör 

45% varje 

veck)   5896,8 5503,7 538,1 

(5896.8+5503.7+53

8.1) 

5896.8+5503.7+538.1)

*1.4 

Fall 

B2(kör 

90% varje 

veck)   11793,6 11007,4 1076,2 

(11793.6+1107.4+1

076.2) 

(11793.6+1107.4+1076

.2)*1.4 
Tabell 14.5 El och Elkostnads sparring efter användning av olika klassade elapparater 
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Bilaga 6: Enkät statistik 

MILJÖFAKTORER(JA) F23 Orenoverade 

Drag 0 28,57143 

Förhögtemp 18,18182 60 

Varierande rumstemp 18,18182 60,95238 

För låg rumstemp 18,18182 34,28571 

Instängd 27,27273 67,61905 

Torr luft 36,36364 54,28571 

Obehaglig lukt 36,36364 34,28571 

stöt pga elec. 0 53,33333 

Andras tobak 18,18182 67,61905 

Buller 36,36364 79,04762 

Damm och smuts 0 55,2381 
Tabell 14.6 Upplevda inomhusmiljöproblem 

TEMPEATURFÖRHÅLLANDENA F51 Orenoverade 

Vad anser du om bostadens 

temperatur i allmänhet?(dålig-mycket 

dålig) 

9,0909 13,3333 

Tabell 14.7 F51 missnöje med temperaturen 

om problem med temperaturen: F23 % Orenoverade% 

alltför kallt på vinterhalvåret 18,1818 54,2857 

alltför varmt på sommarhalvåret 18,1818 54,2857 

alltför varmt hela året 0 0 

varierar med utetemperaturen 9,909 33,3333 

kalla golv på vinterhalvåret 18,1818 27,619 

drag från fönster 0 33,3333 

drag från ytterdörr 0 13,3333 

kan ej påverka temperaturen 18,1818 20,0 
Tabell 14.8 Upplevda temperaturproblem F23 vs orenoverade 

 

BULLERSITUATIONEN F51 Orenoverade 

vad anser du om 

bullersituationen i bostaden i 

allmänhet?(Dålig-mycket dålig) 45,4545 55,2381 
Tabell 14.9 F51 missnöje med bullersituation 
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om problem med buller M23 Orenoverade 

störande buller från ledningar och rör 9,0909 33,3333 

störande buller från ventilation 18,1818 20,9524 

störande buller från grannar, trapphus, hissar 9,0909 97,1429 

störande buller utifrån(trafik, industri, lekande 

barn) 

18,1818 54,2857 

Tabell 14.10 Upplevda bullerproblem F23 vs Orenoverade 

om problem med luftkvaliteten: F23 Orenoverade 

luften känns instängd 9,0909 55,2381 

luften känns dammig 0 27,619 

irriterande lukter 9,0909 34,2857 

eget matos sprids i bostaden 9,0909 54,2857 

matos från grannar 9,0909 13,3333 

tobaksrök eller annan lukt från grannar 0 60,9524 

lukter utifrån (trafik o dyl) 0 13,3333 

kvarstående fuktig luft i badrum/duschrum 0 20 

imma regelbundet på fönstren vintertid 0 6,6667 

imma på fönstren vid matlagning 0 6,6667 

små möjligheter att vädra pga bullerstörningar 0 13,3333 

små möjligheter att påverka ventilationen 9,0909 55,2381 
Tabell 14.11Upplevda problem med luftkvalitet F23 vs Orenoverade 

NU VARANDE BESVÄR     

Har du under de senaste 3 månaderna haft 

något/några av nedanstående besvär?(Ja,och 

beror på huset) 

F25 Orenoverade 

Trötthet 9,0909 27,6 

Tung i huvudet 0 27,6 

Huvudvärk 0 20,9 

Klåda, sveda, irritation i ögonen 0 20,9 

Irriterad, täpp eller rinnande näsa 0 6,6 

Heshet, halstorrhet 0 20,9 

Hosta 0 6,6 

Torr eller rodnad hud i ansiktet 0 6,6 
Tabell 14.12 Nuvarande besvär i samband med byggnaden F23 vs Orenoverade 
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Bilaga 7: Intervjuguide Stolplyckans styrelse 

Inledande frågor  

1. Berätta om er nuvarande roll i styrelsen? Hur länge har ni har suttit i styrelsen? Vad är 

era arbetsuppgifter? 

2. Vad är styrelsens roll i Stolplyckan?  

Generella frågor om renoveringen 

1. Beskriv hur processen för renoveringarna ser ut. Berätta om processen från första 

gången ni hörde talas om renoveringen fram till idag. 

2.  Vad skulle ni säga är motivet till renoveringen? 

a. Varför har bara en del av byggnaden renoverats? 

3. Varför har Stolplyckan inte renoverats i lika stor utsträckning som 

Magistratshagen?  

Boendemedverkan renoveringen 

1. Hur pass involverade är ni i styrelsen i beslutsprocessen rörande renoveringen? 

a. Hur stort inflytande upplever ni att ni har över renoveringen? Har ni kunnat 

påverka hur renoveringen genomförts och vilka åtgärder som gjorts? 

b. Vilka har ni fört fram era åsikter till och på vilket sätt?  

c. Har engagemanget rörande renoveringen sett olika ut mellan Magistratshagen 

och Stolplyckan? 

2. Hur har ni blivit informerade om renoveringen?  

d. Hur tycker ni att informationen om renoveringen har fungerat? Har ni fått den 

information som ni har behövt?  

3. Hur har renoveringen tagits emot av de boende generellt? 

a. Har det funnits några delade meningar om renoveringen inom Stolplyckan? 

Hur har ni i så fall hanterat detta?  

4. Hur ser ni på den renovering som utförts? 

5. Har renoveringen inneburit några förändringar för de boende? I så fall vilka och 

hur?  

a. Har den inneburit några hyresförändringar, bättre standard etc? 

b. Kunde de som bor i den renoverade delen bo kvar under renoveringen?  

6. Hur många är det i husets som renoverats som har bott kvar efter renoveringen?  

a. Vad tror ni påverkat de boendes beslut att bo kvar eller flytta?  

7. Hur ser ni på en framtida renovering av hela Stolplyckan?  

a. Vad tror ni den kommer innebära för er som bor här? 

b. Kommer den innebära några hyresförändringar, bättre standard etc? 

Boendemiljö området 

1. Hur skulle ni beskriva Stolplyckan?  

2. Hur skulle ni beskriva de som bor här? Hur skulle ni beskriva deras intresse för miljö- 

och energifrågor? 
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3. Jobbar styrelsen och föreningen med miljö- och energifrågor? Vilka och hur i så fall? 

a. Är det viktiga frågor för er? 

b. Finns det andra frågor som är högre prioriterade? 

c. Är det viktigt för er att bo i ett energisnålt hus? 

d. Hur väljs nya el-apparater till lägenheterna? Kan ni som styrelse påverka valet? 

4. Visst är det så att de andra husen i området bytt namn till Magistratshagen i och med 

renoveringen? Varför tror ni att det gjordes?  

5. Varför byggdes Stolplyckan som ett gemensamt hus och Magistratshagen som 

separata punkthus? 

6. Betraktar ni Magistratshagen och Stolplyckan som ett eller två bostadsområden?  

Varför/Varför inte?  

7. Tror ni att namnbytet inneburit något för er som bor här i området? 

 

Avslut 

1. Är det något ni vill ta upp som vi inte har pratat om? 

2. Känner ni någon i de orenoverade husen nr 21 eller 25 i Magistratshagen eller nr 51 i 

Stolplyckan som ni tror skulle vara intresserad av att ställa upp på en intervju? 
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Bilaga 8: Intervjuguide hushåll 

 

Inledande frågor  

1. Berätta om ni som bor i lägenheten. (Relation, ålder, yrke fritidsintressen) 

2. Hur länge har ni bott i lägenheten?  

3. Bodde ni i lägenheten innan renoveringen?  

a. Om ja - Varför valde ni att bo kvar? 

Boendemiljö lägenheten samt energianvändning 

1. Hur trivs du i din lägenhet? Vad påverkar det? 

a. Tycker du att lägenheten är i behov av renovering? Vad är det i såfall som 

behöver renoveras? / Trivs du bättre i lägenheten efter renoveringen?  

Varför/Varför inte? 

b. Tyckte du tidigare att lägenheten var i behov av renovering? Vad var det i så 

fall som behövde renoveras? 

2. Är det viktigt för dig att bo i ett energieffektivt hus? Varför/varför inte? 

a. Finns det något annat som är viktigare för dig vad gäller ditt boende? Vad?  

3. Tänker du på hur mycket energi du använder i din lägenhet?  

a. Gör du något för att minska energianvändning i hushållet?  

b. Kollar du på el-räkningen? Tänker du på hur mycket el dina elapparater drar 

när du köper dem?  

c. Tycker du att lägenheten är för varm eller för kall? Vad gör du i så fall för att 

förändra det?  

d. Tycker du det är viktigt att minska energianvändningen i hushåll? 

Varför/varför inte? 

4. Gör du något i din vardag då du tänker på energifrågor? I såfall vad? 

a. Hur tar du dig runt i staden, tar du bilen, cyklar, promenerar eller åker du buss? 

Har du någon bil? 

b. Anser du att energifrågor är viktiga?  

Boendemedverkan renoveringen 

1. Beskriv hur processen för renoveringarna ser ut. Berätta om processen från första 

gången du hörde talas om renoveringen fram till idag. 

2. Hur har du blivit informerad om renoveringen? Hur tycker du att informationen 

om renoveringen har fungerat? Har du fått den information som du har behövt? 

Både gällande den renovering som skett och den kommande renoveringen? 

3. Upplever du att du har kunnat påverka den renovering som genomförts?  

a. Har du varit engagerad i renoveringen? Hur då? 

b. Har ni som boende organiserat er i denna fråga? I så fall hur? Vilka har du fört 

fram dina åsikter till och på vilket sätt? 

4. Upplever du att du har kunnat påverka den kommande renoveringen?  

a. Har du varit engagerad i renoveringen? Hur då? 
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b. Har ni som boende organiserat er i denna fråga? I så fall hur? Vilka har du fört 

fram dina åsikter till och på vilket sätt? 

Generella frågor om renoveringen 

1. Vad skulle du säga är motivet till renoveringen? 

a. Varför har bara en del av Stolplyckan renoverats?  

b. Varför har Stolplyckan inte renoverats i lika stor utsträckning som 

Magistratshagen? 

c.  Skulle du säga att de boendes engagemang sett olika ut mellan 

Magistratshagen och Stolplyckan? 

2. Har/Kommer renoveringen inneburit några förändringar för dig? I så fall vilka och 

hur?  

a. Har/Kommer den inneburit några hyresförändringar, bättre standard etc? 

3. Hur många är det i huset som har bott kvar/kommer att bo kvar efter renoveringen?  

a. Vad tror du påverkat dina grannars beslut att bo kvar eller flytta?  

4. Hur ser du på den renovering som genomförts?  

a. Hur upplever du att renoveringen tagits emot av dina grannar? 

5. Hur ser du på en framtida renovering av hela Stolplyckan/Magistratshagen?  

a. Vad tror du den kommer innebära för de boende? 

b. Kommer den innebära några hyresförändringar, bättre standard etc? 

c. Kommer människor att bo kvar eller flytta? Vad tror du påverkar deras beslut? 

Boendemiljö området 

1. Hur skulle du beskriva Stolplyckan/Magistratshagen?  

2. Vad var det som fick dig att flytta hit? 

3. Hur skulle du beskriva de som bor här? Hur skulle du beskriva deras intresse för 

miljö- och energifrågor? 

4. Upplever du att du lik de andra som bor i området? 

5. Hur trivs du i ditt område? Vad påverkar det? 

6. Varför tror du att man bytt namn till Magistratshagen i och med renoveringen? Vad 

tycker du om det beslutet? Har namnbytet inneburit något för dig som boende? 

7. Betraktar du Magistratshagen och Stolplyckan som ett eller två bostadsområden?  

Varför/Varför inte?  

8. Hur skulle du beskriva ditt drömhem? 

Avslut 

1. Är det något du vill ta upp som vi inte har pratat om? 

2. Vet du någon särskild person som du skulle säga har varit särskilt engagerad i 

renoveringen och som jag bör prata med? 
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Bilaga 9: Översiktlig intervjuguide medarbetare hos Stångåstaden och 

Skanska 

 

Info om diktafon, material och kontaktuppgifter.  

 

Bakgrund 

1. Berätta om hur länge du arbetat på företaget, din bakgrund och vad du har gjort tidigare. 

2. Beskriv din tjänst och dina huvudsakliga arbetsuppgifter.  

 

Översikt renoveringen 

3. Berätta om renoveringen av Stolplyckan/Magistratshagen från det att planerna kom 

upp att fastigheterna behövde renoveras tills idag.  

a. Hur kom idén till renoveringen? Var kom den ifrån och när i tid? 

b. Hur såg processen ut? Berätta om skeendet från planering till projektering och 

vad som hänt (Om möjligt, använd tidslinje för att den intervjuade ska kunna 

placera in händelser och vändningar i processen). 

c. Vem tog initiativet till renovering av Stolplyckan och Magistratshagen?  

d. Vad var det som drev på renoveringsprocessen och fanns det något utlösande 

faktor till renoveringarna? 

e. Varför har och ska Magistratshagen genomgå en större renovering än 

byggnaderna i Stolplyckan? 

f. Vad låg bakom beslutet att enbart sanera och skjuta upp renoveringen i 

Stolplyckan?  

g. Vem eller vilka aktörer har varit aktiva i renoveringsprocessen?  

h. Var det någon eller några som hade större inflytande än andra?  

i. Vad var det som fungerade bra i renoveringsprocessen? 

j. Var det något som fungerade mindre bra och fick det i så fall några 

konsekvenser?  

k. Vad har renoveringarna inneburit för de boende i området? 

 

Renoveringen och tekniska åtgärder 

4. Vilka åtgärder har genomförts vid renoveringarna av Magistratshagen och 

Stolplyckan? 

a. Hur bestämdes vilka åtgärder som skulle sättas in? 

b. Vem eller vilka aktörer var delaktiga i den processen? 

c. Vem eller vilka aktörer var drivande i den processen?  

d. Materialval och teknikval? (Som fönster, dörrar, väggar, ventilation, fläkt, 

vitvaror etc.) 

e. Hur såg processen för valet av teknik ut?  

f. Vad var det som fungerade bra när det kommer till val av teknik? 

g. Är det något som fungerade mindre bra? Varför tror du att det blivit så? 

h. Var det någon teknik eller åtgärd som var aktuellt från början men som senare 

valdes bort? Varför? 

i. Var det någon teknik eller åtgärd som inte var tänkt från början men som 

senare kom in i processen? Varför? 

j. Har några åtgärder genomförts som påverkat de boende och deras vardag? 

 

5. Har det funnits något fokus på energieffektivisering i renoveringsprocessen? 

a. På vilket sätt fanns i så fall dessa frågor med och vad handlade de om? 

b. När kom de i så fall in? 
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c. Vem eller vilka tog initiativet till att införa energisnål teknik? 

d. Vad förväntas renoveringarna leda till när det kommer till energianvändningen 

för byggnaderna?  

e. Fanns det några hinder när det kom till hur energieffektivt renoveringen kunde 

göras och hur de kommande renoveringarna ska kunna genomföras? 

f. Finns hyresgästerna med i arbetet med att minska energianvändningen i 

området? I så fall hur? 

g. Fjärrvärme? Diskuterades andra uppvärmningsalternativ i 

renoveringsprocessen? 
 

Utvärdering och erfarenhet från tidigare projekt 

6. Har inspiration hämtats från andra renoveringar när det kommer till renoveringarna av 

Magistratshagen/Stolplyckan?  

a. Har tidigare renoveringsprojekt utvärderats?  

b. Har i så fall resultaten därifrån funnits med vid planeringen av dessa 

renoveringar? 

c. Skiljer sig renoveringen av Stolplyckan/Magistratshagen åt från andra eller 

tidigare renoveringsprojekt?  

d. Kommer denna renovering att utvärderas på något sätt? 

e. Företaget har sen tidigare byggt passivhus vid nybyggnation, var 

passivhustekniken aktuell vid planeringen av dessa renoveringar?  

f. Varför renoverande man inte till passivhusstandard här? 
 

Entreprenörer och kommun 

7. Har ni stött på några större problem när det gäller renoveringarna? Har något hänt som 

hindrat processen? (Material/Kommun/andra intressenter?)  

a. Har er ägare, kommunen, några åsikter om hur ni ska förvalta och renovera i ert 

bestånd? 

b. Säger kommunen något om byggnadernas energianvändning som ni måste förhålla 

er till? 

8. Hur fungerade upphandlingen inför renoveringen av Magistratshagen och 

Stolplyckan? 

a. Hur såg entreprenaden ut? 

b. Var det samma entreprenör/entreprenörer för renoveringen av Magistratshagen 

och Stolplyckan? 

c. Hur har entreprenaden fungerat i form av samarbete med er och i resultatet av 

renoveringarna?  

d. Vad fungerade bra i relationen och i arbetet? 

e. Var det något som fungerade mindre bra? 

f. Är det något ni tar med er vid projekteringen av nästa renoveringsetapp? I så 

fall vad? 

 

Fortsättning för kommande renoveringar 

9. Hur ser fortsättningen ut för renoveringen av Magistratshagen och Stolplyckan? 

a. Vad är tidsperspektivet för renoveringarna? 

b. Kommer renoveringarna ske på något annat sätt än vad de hittills gjort? 

Varför? 

 

Stolplyckan och Magistratshagen från flera aspekter 

10. Hur ser du på området?  

a. Ser du Stolplyckan och Magistratshagen som ett eller två områden? 
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b. Varför döptes området om till Magistratshagen i samband med renoveringen? 

c. Hur skulle du karakterisera området? 

d. Vilka människor söker sig dit? 

e. Är det olika för Stolplyckan och Magistratshagen? 

f. Har de boende i Stolplyckan och Magistratshagen olika behov och hur 

tillgodoses i så fall de behoven? 

g. Tror du att de boende i Magistrashagen och Stolplyckan har samma syn på vad 

ett gott boende innebär?  

h. Hur skulle du beskriva energi- och miljöintresset hos de boende i de två 

områdena? 

i. Hur tillgodoser Stångåstaden behoven för de boende i de två områdena? 

j. Är det separat bostadskö till Stolplyckan? 

k. Hur sker urvalet till området?  

l. Vilka faktorer finns i så fall med i urvalet? 

 
11. Hur har renoveringarna tagits emot av hyresgästerna?   

a. Har de boende varit engagerade vid renoveringen?  

b. Hur då och på vilket sätt?  

c. Har engagemanget sett olika ut mellan Magistratshagen och Stolplyckan? 

d. Har renoveringen inneburit några förändringar för hyresgästerna? 

e. I så fall vilka och hur? 

f. Har renoveringarna inneburit hyreshöjningar? Hur mycket?  

g. Skiljer sig hyresnivån åt mellan Stolplyckan och Magistratshagen?  

h. Är det många som flyttat tillbaka till sina lägenheter? 

i. Varför tror du att flera inte har flyttat tillbaka och andra har flyttat tillbaka? 

j. Var det lätt att hyra ut de nyrenoverade lägenheterna? 

 

Renoveringar då, nu och i framtiden med avseende på energi 
12. Hur ser planeringen ut för renoveringar av byggnader idag i ert bestånd? 

a. Finns det andra renoveringar liknande den för Magistratshagen med en kraftig 

minskning av energianvändningen?  

b. Om inte, hur genomförs vanligtvis andra renoveringar? 

c. Vilket tidsperspektiv har ni för era renoveringar – hur lång tid är det från en 

renovering till en annan? 

d. Hur ser renoveringsplanerna ut för era miljonprogramsbyggnader? 

e. Har ni något uttalad strategi för dessa byggnader? 

 

13. Hur tycker du att företagets relation med kommunen ser ut när det kommer till 

renoveringar och stora investeringar?  

a. Vad tror du om kommunalägda bostadsbolags möjligheter att 

energieffektivisera i jämförelse med privatägda företag? 

 

Energipolicy och företagsvisioner 

14. Har företaget någon miljöpolicy eller energipolicy i företaget när det gäller 

bostadsbeståndets energianvändning?  

a. Vilken roll anser du att energifrågorna har i företaget?  

b. Vilka medarbetare driver energifrågorna i företaget? 

c. Vilken roll tror du att energifrågor kommer att ha i framtiden?  

d. Finns det andra frågor som är viktigare?  
e. Hur ser företagets vision ut för hållbara och energisnåla byggnader ut för 

framtiden? 
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f.  Hur ska ni nå den visionen?  

g. Vad krävs för att ni ska kunna nå den? 

Avslut 

15. Något du vill ta upp som vi inte pratat om? 

16. Om jag vill få mer information om renoveringen, vem ska jag prata med då? 
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