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Förord 
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studie som undersöker varför det i Sverige idag inte byggs fler passivhus. 
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Linköpings Tekniska Högskola, oktober 2013 
Linda Lagerstedt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Abstract 
 

Climate smart solutions are becoming increasingly interesting and relevant within 
several areas in society, there are many different keys and options for those who want to 
reduce their energy consumption in their home. Passive Houses are something that in 
spite of its very environment-friendly and energy effective layout, has not received as 
great success as originally expected. A form of housing that completely diverges from 
the conventional house, where the residents and their household appliances solely 
constitute the heating for the house. The houses are equipped with a high-technological 
heat recovery system which enables the lack of an external source of heating; they are 
practically airtight and make only a minimal intrusion upon the environment. 
 
But despite their positive and revolutionary qualities, the Passive Houses have not got 
the recognition that they may seem to deserve. This report has been aiming at trying to 
find the reasons as to why that is. The questions asked are why there have not been built 
more, what reasons could be behind this and which technical or economical solutions 
that might be able to change the current situation. 
 
The report has been based upon a study of literature and interviews, where research has 
been made regarding the Passive Houses in order to create a theoretical base, then 
followed by the interviews where relevant persons have been interviewed to help 
answer the question formulations asked with the aid of their experience and opinions. 
 
The reasons behind the lack of interest from the general public concerning Passive 
Houses can to a great deal be summarized as 
 

•  Fear; ignorance, suspicion regarding the subject Passive Houses 
•  Myths and rumors; incorrect information amongst the public 
•  Lack of incentive; rather low energy price, conventional homes can still be 

economically defended 
 
But also 
 

•  Lacking comfort; problems with for instance cold floors, irregular heat 
distribution 

•  Non-selling name; a new and more attractive name for Passive Houses would 
interest more buyers 

 
In order to break this vicious cycle and turn the downward trend there must be greater 
investments made in advertising and accessible information about the Passive Houses, 
furthermore, there is a need for incentive in form of a gradually increasing energy price. 
The lacking comfort must be adjusted by a closer investigation of the structure of the 
Passive Houses today, where certain improvements and changes can be relevant. 
The name Passive House is not something that is currently tempting potential buyers. It 
is far too shackled to the existing myths and prejudices – a new start in form of a change 
of name would make a great difference and give the idea a second chance at successful 
marketing.  
  



 
 

Sammanfattning 
 
Det blir allt mer intressant och aktuellt med klimatsmarta lösningar inom flera områden 
i samhället, inom boendet finns en mängd olika lösningar och alternativ för den som vill 
minska sin energiförbrukning. Något som trots sin mycket miljövänliga och 
energieffektiva utformning inte fått så stort genomslag i detta sammanhang är 
passivhusen. En boendeform som helt skiljer sig från det konventionella huset, där 
uppvärmning enbart sker från de boende och deras hushållsapparater. Husen är 
högteknologiska med effektiv värmeåtervinning som möjliggör avsaknaden av extern 
värmekälla, de är så gott som helt lufttäta och gör ett ytterst litet intrång på miljön. 
 
Men trots dessa positiva och banbrytande egenskaper har passivhusen inte fått den 
uppmärksamhet som de kan tyckas förtjäna. Detta arbete har syftat till att försöka ta 
reda på orsakerna till just detta. Frågor som ställts är varför det inte byggts fler, vilka 
anledningar som finns till detta och vilka tekniska eller ekonomiska lösningar som skulle 
kunna tänkas ändra situationen. 
 
Rapporten har baserats på en litteratur- och intervjustudie, där efterforskning har gjorts 
kring passivhusen för att skapa en teoretisk grund att stå på, följt av intervjustudien där 
relevanta personer intervjuats för att med hjälp av deras erfarenhet och åsikter kunna 
besvara frågeställningarna. 
 
Orsakerna till det bristande intresset hos allmänheten rörande passivhus är till stor del 
 

•  Rädsla; okunskap, misstänksamhet kring ämnet passivhus 
•  Myter och rykten; felaktig information som rotat sig hos allmänheten 
•  Bristande incitament; relativt lågt elpris, konventionellt boende kan fortfarande 

vara ekonomiskt lönsamt 
 
Men även  
 

•  Bristande komfort; problem med bland annat kalla golv, ojämn värmefördelning 
•  Icke säljande namn; ett nytt mer attraktivt namn för passivhus skulle locka fler 

köpare 
 
För att bryta denna onda cirkel och vända den nedåtgående trenden krävs större 
satsningar på reklam och utåtriktad information kring passivhusen, dessutom behövs 
ett större incitament i form av ett successivt ökande elpris. 
Den bristande komforten måste åtgärdas genom en närmare granskning av 
utformningen av passivhusen idag, där vissa förbättringar och förändringar kan vara 
aktuella. Namnet passivhus är ingenting som i dagsläget lockar nya intressenter, namnet 
är alltför kopplat till de myter och fördomar som finns – en nystart i form av namnbyte 
skulle göra stor skillnad och ge idén en andra chans till lyckad marknadsföring.
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1 Inledning och bakgrund 
 
Det blir allt mer större fokus på miljö och låg energiförbrukning, produkter och tjänster 
ska kräva mindre och mindre energi – helst av allt ska de istället generera energi. 
Ett bekant fenomen inom bygg- och fastighetsbranschen är lågenergihus, det vill säga 
hus som är välisolerade och därmed också har låga u-värden. Dessa hus får en lägre 
energiförbrukning då värmeläckaget från byggnaden inte är så stort, huset kan hålla 
värmen längre och därför krävs inte samma mängd energi för att bibehålla en jämn 
inomhustemperatur. 
 
Passivhus däremot, är tvärtemot vad många kanske tror inte alls ett annat ord för 
lågenergihus – det är snarare en extremvariant av lågenergihus. 
Vid första anblick kan de båda typerna av hus te sig relativt lika, de är båda välisolerade 
och har låga u-värden men likheterna slutar iprincip där. Ett lågenergihus är i stort sett 
som vilket annat konventionellt hus som helst, bortsett från det faktum att större möda 
och resurser lagts på att uppnå en god isolerande förmåga. Huset har ett installerat 
uppvärmningssystem och tack vare de låga u-värdena1 så håller huset värmen utan 
större förluster - men just detta saknar ett passivhus. 
 
Istället för ett uppvärmningssystem såsom bergvärme, fjärrvärme eller liknande så är 
passivhuset utformat på ett sådant sätt att den enda uppvärmningsenergi som krävs är 
den värmeemission som sker från de boende och deras hushållselektronik. 
För att detta ska kunna ske så ställs ännu högre krav på isolering och framförallt 
lufttäthet än för lågenergihusen. I och med den så gott som lufttäta konstruktionen så 
erfordras en god ventilation som dessutom har en hög värmeåtervinning – annars 
kommer uteluften ständigt att kyla ner huset. En vanlig lösning är att installera en så 
kallad värmeväxlare som på ett smart sätt värmer upp den inpasserande uteluften med 
hjälp av den utpasserande inneluften. Dagens värmeväxlare kan uppnå en effektivitet på 
ca 85 procent. 
 
Trots att de första passivhusen byggdes i Sverige för mer än 10 år sedan så har 
förvånansvärt få hus byggts sedan dess. I Linköping byggdes inte de första passivhusen 
förrän i stort sett alldeles nyss, ett projekt som NCC drivit i södra Ekkällan 
(Parkvillorna). 

1.1 Syfte, mål och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att göra en fördjupande undersökning och studie i varför det 
idag byggs så få passivhus i Sverige, trots alla de positiva aspekterna kring både miljö 
och energi. Målet är att försöka kartlägga och begripliggöra de anledningar som kan 
finnas till att det fortfarande byggs förhållandevis lite passivhus i Sverige, och vilka 
åtgärder som i sin tur skulle kunna förändra detta.  

                                                        
1 U-värde, eller värmegenomgångskoefficient som det egentligen heter, beskriver hur god isolering en hel 
byggnadsdel har. Ju lägre U-värde desto bättre isolering. U-värdet anges i enheten W/m2 K (Watt per 
kvadratmeter och Kelvin). 
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Denna studie kommer att grunda sig på intervjuer gjorda med boende samt byggare av 
passivhus, för att på så sätt få tillgång till den erforderliga information och åsikter som 
behövs för att kunna besvara följande frågeställningar 
 

•  Varför byggs det inte fler passivhus i Sverige idag? 
 

o Vilka olika anledningar kan finnas till att det inte byggs fler? 
 

o Vilka lösningar (tekniska, ekonomiska mm) skulle kunna öka intresset för 
att bygga fler passivhus? 

1.2 Metod och källor 
 
Metoden för detta arbete har till största del baserats på en omfattande intervjustudie, 
för att på detta sätt kunnat ge en rättvis bild av de orsaker som kan ha legat till grund för 
att byggandet av passivhus inte blivit så stort.  
 
Intervjustudien består av intervjuer gjorda med byggare och inneboende av passivhus 
för att kunna ge en närmare inblick i passivhusen och kunna höra åsikterna från de som 
varit involverade. Utöver intervjuerna kom även en mindre litteraturstudie att utföras, 
för att ha kunnat samla information och stödja åsikter och påståenden med fakta. 
 
De svårigheter som kunde tänkas dyka upp var att lyckas få ett tillräckligt djup och en 
trovärdighet i studien, då författaren endast kunnat undersöka en liten del av 
problemet. För att ha kunnat dra en generell slutsats skulle en mycket mer omfattande 
studie över hela Sverige behövt genomföras. 
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2 Passivhus – ett väldigt aktivt hus 

2.1 Definition; vad är ett passivhus? 
 
Det finns olika sätt att beskriva vad ett passivhus är. Det som man dock generellt kan 
säga gäller för att en byggnad ska få anses vara ett passivhus är att energianvändningen 
för uppvärmning, ventilation och varmvatten är mycket låg. För att detta ska kunna ske 
måste huset vara välisolerat och så gott som lufttätt, dessutom skall ventilationen vara 
utrustad med en högeffektiv värmeåtervinning (ca 85 procent). Utöver dessa 
byggnadstekniska faktorer så kommer även de arkitektoniska in i bilden. Husets 
placering i förhållande till väderstreck har väldigt stor betydelse för hur pass mycket 
solstrålning som kan flöda in i huset. Den stora prövningen för passivhusen är att lyckas 
hålla en stadig inomhustemperatur under vintern då yttertemperaturen kan sjunka lågt, 
men även under sommaren då värmen från solen är betydligt större. 
(Andrén & Tirén, 2012) 
 
Enligt den svenska kravspecifikationen för passivhus så finner man att huset endast får 
ha en värmeförlust på 15-17 W/m2[2] vid en innetemperatur på 21oC när den 
dimensionerande yttertemperaturen är som lägst för aktuell klimatzon (I, II eller III). 
Utöver detta ska byggnaden vara lufttät, dvs. den tillåts endast läcka 0,30 l/s m2[3] 
omslutande area vid en tryckskillnad på 50 Pa4. Vad gäller uppvärmningsenergi så 
tillåter den svenska specifikationen att energiförbrukningen varierar mellan 10-14 
W/m2, åter igen beroende på dimensionerande yttertemperatur och klimatzon. Sverige 
har behövt göra vissa specifikationer med hänsyn till vårt klimat, där långa vintrar med 
låga temperaturer ställer mycket högre krav på passivhuset och dess ventilation då man 
under den årstiden inte kan tillgodose sig med värme från solen i samma utsträckning. 
(Sveriges centrum för nollenergihus, 2012), (Gross, 2010) 
 
Målsättningen med ett passivhus är att åstadkomma en god termisk komfort, behaglig 
innemiljö och i stort sett inte använda någon köpt energi överhuvudtaget. Dessutom 
bidrar passivhusen aktivt till minskade koldioxidutsläpp. Benämningen passivhus 
grundar sig på principen att den passiva solstrålningen utgör uppvärmningen och en 
stor del av den dagliga ljuskällan. (Passivhuscentrum, [www]) 

2.2 Byggnadsteknisk uppbyggnad 
 
För att ett passivhus ska fungera lika bra i praktiken som det gör i teorin så ställs mycket 
höga krav på byggnadens prestanda och därmed också att utförandet av varje 
byggmoment utförs på korrekt sätt. Många olika beståndsdelar i byggnaden bestämmer 
hur resultatet blir, och varje del är lika viktig. 
 

2.2.1 Stomme 
 
Byggnadens stomme utgör dess skelett och är avgörande för hur stabilt resultatet 
kommer att bli. Olika material har olika stumhet och möjlighet att röra sig – detta spelar 

                                                        
2 Watt per kvadratmeter 
3 liter per sekund och kvadratmeter 
4 Pascal, enhet för tryck 
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en stor roll i passivhusets fortsatta uppbyggnad. Just i passivhusens fall har valet av 
stommaterial (och även resterande material) en betydelse för byggnadens 
klimatpåverkan – vilket vill hållas så låg som möjligt. De två vanligaste alternativen inom 
stommar är antingen trä eller lättbetong, där lättbetongen ger en betydligt stummare 
och mindre rörlig byggnad än trä – som istället kan ha mindre klimatpåverkan i vissa 
avseenden. (Andrén & Tirén, 2012) 
 
Träregelstommar är det vanligaste alternativet här i Sverige, tack vare vår stora tillgång 
till virke. Det är dessutom ett gammalt beprövat sätt att bygga på och är därför en 
trygghet för många när valet av stomme ska göras. En regelstomme av trä utförs 
vanligen i flera lager (oftast två), främst för att förebygga köldbryggor vid varje regel. 
Med detta menas att det första lagret består av de stående reglarna och det andra lagret 
består av liggande reglar utanpå de stående. På så sätt fås en konstruktion med två lager 
med minimala köldbryggor. Isolering som används är vanligen mineralull eller någon 
form av cellulosafiber, särskilda lättreglar kan möjliggöra en isoleringstjocklek upp till 
och med 500 mm i ett enda lager (enbart stående reglar). (Gross, 2010) 
 
En träregelstomme som skall vara klimatskiljande måste utöver erfoderlig isolering 
också vara lufttät; särskilt i ett passivhus där det finns strikta krav på hur stort läckaget 
får vara per kvadratmeter. För att uppnå denna täthet så används tätskikt på ömse sidor 
av konstruktionen, det yttre består vanligtvis av vindpapp och syftar till att förhindra 
luften från att blåsa rakt igenom konstruktionen. Det inre tätskiktet däremot, är en 
diffusionstät plast som förhindrar fuktig luft inifrån att vandra ut i konstruktionen och 
kondensera i de kallare delarna. 
(Gross, 2010) 
 
När det gäller lättbetongstommar så brukar man dela in dem i två huvudsakliga 
grupper; lättklinker och gasbetong. Lättklinker är exempelvis de klassiska Lecablocken 
som består av lättklinker (små kulor av upphettad och sammansmält kalksten), cement 
och vatten. Blocken muras samman med hjälp av murbruk och används främst till 
bärande ytterväggar. Exempel på gasbetong är bland annat Aeroc; massiva block men 
som är väldigt lätta tack vare deras porositet, där de slutna porerna är fyllda med luft. 
Dessa block är även de enkla att bygga med och muras samman med hjälp av ett särskilt 
lim. (Weber, [www]), (Aeroc, [www]) 
 
Blocken i sig har en isolerande effekt, men för att uppnå fullgod isolering till 
passivhusstandard och minienergihus så krävs det ytterligare värmeisolering utvändigt 
på konstruktionen. (Gross, 2010) 

2.2.2 Isolering 
 
När det kommer till isoleringen i konstruktionen så kan man välja en isolering som 
antingen är diffusionstät eller en som är diffusionsöppen. Det som skiljer dem åt är 
materialet och dess uppbyggnad och huruvida fukt kan vandra igenom isoleringen. En 
diffusionstät isolering släpper inte igenom vatten, och inte heller fukt eller ånga – 
exempel på sådan isolering är EPS (expanderad polystyrencellplast), XPS (extruderad 
polystyrencellplast) och cellglas. En diffusionsöppen isolering släpper inte heller igenom 
vatten, men tillåter däremot fukt och ånga att vandra igenom materialet – exempel på 
sådan isolering är mineralull, cellulosa- och kokosfiber. Mineralullen är ett icke-
organiskt material och därför inte mögla, men det kan däremot cellulosa- och 
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kokosfibern. I en konstruktion med endast mineralull så vandrar isåfall eventuell fukt in 
i träreglarna via isoleringen, därför kan det ibland rekommenderas att man 
tilläggsisolerar med ett organiskt material för att detta ska suga upp fukten istället för 
stommen – vilket ger mer omfattande skador. På grund av dessa risker så ställs det extra 
höga krav på en fuktsäker konstruktion vid val av diffusionsöppen isolering. (Andrén & 
Tirén, 2012) 
 
Bland det mest vanliga isoleringsmaterialet i Sverige är mineralullsskivor. Mineralull 
delas in i två kategorier; stenull och glasull – båda är diffusionsöppna, som nämndes här 
ovanför. De kan inte heller suga vatten kapillärt, dvs. om de läggs i vatten så beter de sig 
inte som en tvättsvamp. Stenullen och glasullen är uppbyggda på samma sätt men består 
av olika material – därav namnen. Glasullen framställs genom att smälta glas, som sedan 
spinns till tunna trådar och härdas i en ugn med hjälp av ett särskilt bindemedel. 
Stenullen framställs på liknande sätt, men istället för glas så är stenarten diabas det som 
utgör stenullens tunna trådar. Mineralull kan med fördel användas till framförallt 
regelkonstruktioner, och har bäst isolerande effekt om den placeras i flera lager – då 
förhindrar man dessutom att köldbryggor bildas vid reglarna i ytterväggen. 
Eftersom stenullen utgörs av sten så har den per automatik en högre smältpunkt och 
därmed också högre värmemotstånd, därför kan man med fördel välja stenullen vid 
säker isolering mot brand. Båda materialen klassas som obrännbara, men stenullen kan 
stå emot elden längre än glasullen. 
(Isover, [www]) 
 
Mineralullen är dessutom en förhållandevis miljövänlig produkt, då framförallt glasullen 
ofta framställs av returglas – detta miljötänk är också viktigt i framställningen av 
passivhusen, då en av grundtankarna från början är att de inte ska göra något större 
intrång på naturen. Isoleringens huvudsakliga uppgift är just att minimera 
värmeförlusten i huset och hjälpa till att uppnå det låga u-värdeskravet (0,10 W/m2K) 
som finns för en passivhuskonstruktion. 
(XLBygg, [www]), (Passivhuscentrum, [www]), (Andrén & Tirén, 2012) 

2.2.3 Täthet 
 
Bland det mest avgörande i ett passivhus är just tätheten och med den här typen av hus 
så är det lufttätheten som står i fokus. Det är av största vikt att byggnaden uppfyller 
lufttäthetskraven då minsta otäthet kan ge alldeles för stora värmeläckage mot vad 
passivhusstandarden tillåter. Men det är inte enbart värmeläckaget som är förödande 
för ett passivhus, man måste också försäkra sig om att fukt inte kan tränga in i 
konstruktionen, då den höga tätheten förhindrar eventuell fukt som kommer in från att 
ta sig ut igen. Det är av stor vikt att tätskiktet utförs korrekt vid uppförandet, eftersom 
det inte är något som är lättåtkomligt efter slutförandet av byggnaden. Tätskiktet måste 
därför vara både ålders- och kvalitetsbeständigt för att säkerställa en god täthet under 
byggnadens livslängd. (Andrén & Tirén, 2012) 
 
För att uppnå tätheten i ett passivhus så finns det, likt ett konventionellt hus, två 
huvudsakliga tätskikt. Det ena är det yttersta, ofta även kallat vindskyddet, som antingen 
består av vanlig vindpapp eller i annat fall med någon form av vindskiva. Det här skiktet 
har som största uppgift att förhindra att luften blåser in igenom konstruktionen och är 
placerat precis innanför fasaden på huset, mer information om ytterväggens 
uppbyggnad hos ett passivhus finns i kapitel 2.2.4. 
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Det andra tätskiktet finns längre in i konstruktionen, närmare insidan, och utgörs då i de 
flesta fall av en ångspärr – en diffusionstät plast. Den förhindrar att varm och fuktig luft 
inifrån tränger ut i de kallare delarna av konstruktionen och kondenserar – vilket i 
sådana fall kan ge upphov till fuktskador. Eftersom tätskiktet har så stor betydelse i ett 
passivhus i jämförelse med ett konventionellt hus, så är det av stor vikt att det inte 
penetreras i onödan. Minsta reva eller hål kan resultera i värmeförluster och risk för 
fukt i konstruktionen, därför har man för säkerhets skull reglat upp ytterligare ett lager 
utanpå plasten för att ge distans mellan det invändiga ytskiktet och ångspärren.  
(Gross, 2010) 

2.2.4 Ytterväggar 
 
Ett hus består i enkelhet av tre delar; tak, ytterväggar och grund. Av dessa olika delar så 
är det genom ytterväggarna som huset läcker 20 procent av sin värme! 
Därför blir ytterväggarna en viktig faktor i att skapa ett lyckat passivhus, eftersom man 
vill minimera de värmeförluster som kan uppstå. För att åstadkomma låga u-värden är 
en träregelkonstruktion ett lämpligt tillvägagångssätt – förutsatt att flera lager används, 
eftersom det då blir svårare för luften att röra sig. Nedan visas ett exempel på hur en 
sådan träregelvägg kan se ut, listat utifrån och in. (Gross, 2010) 
 

•  Fasadbeklädnad och läkt 
•  80 eller 100 mm fasadskiva (styv mineralullsisolering) 
•  9 eller 13 mm vindskyddsskiva (gipsbaserad komposit) 
•  145 mm mineralullsisolering, stående reglar cc6005 
•  70 mm mineralullsisolering, liggande reglar cc1200 
•  0,20 mm ångspärr (indragen 70 mm) 
•  70 mm mineralullsisolering, stående reglar cc600 (installationszon) 
•  Invändig beklädnad 

 
Denna träregelvägg består av fyra lager och är designad för att generera ett lågt u-värde, 
på ca 0,10 W/m2K. (IsoverBoken) 
 
Det går även att kombinera diffusionsöppen och diffusionstät isolering i en yttervägg, då 
fås dessutom en vägg som lämpar sig för fabriksframställning och som tål transport. Det 
kan se ut enligt följande, utifrån och in. (Andrén & Tirén, 2012) 
 

•  Fasadbeklädnad och läkt 
•  100 mm expanderad polystyren 
•  9 mm utegips 
•  195 mm mineralullsisolering, stående reglar cc600 
•  9 mm utegips 
•  100 mm expanderad polystyren 
•  0,20 mm polyetenfolie 
•  70 mm mineralullsisolering, liggande reglar cc400 
•  2 x 13 mm gipsskiva 

 

                                                        
5 Beteckningen cc600 betyder cc-avstånd 600 mm som innebär att avståndet mellan två parallella reglars 
centrum-centrum är 600 mm. 
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Denna ytterväggskonstruktion skall generera ett godtagbart u-värde för 
passivhusstandard, och skulle kunna möjliggöra fabrikstillverkning av passivhus. 
Problemet och svårigheten ligger dock i att få alla anslutningar korrekt utförda och med 
godtagbar täthet. (Andrén & Tirén, 2012) 

2.2.5 Takbjälklag 
 
Utav de tre beståndsdelarna hos ett hus så läcker även en betydande del av värmen ut 
igenom taket, till följd av fysikens grundlag att värme stiger uppåt. Därför bör även ett 
gediget arbete läggas på takets konstruktion och utformning, för att minimera 
värmeförluster och istället främja den låga energiförbrukningen. 
Ett riktvärde att sträva efter är 0,08 W/m2K när det kommer till just takkonstruktioner, 
antingen som ett vindsbjälklag (kall vind) eller snedtak (varm vind). Exempel på 
utförande för båda alternativen listas här nedan, uppifrån och ned. (Gross, 2010) 
 

•  45 mm mineralullsisolering 
•  220 mm mineralullsisolering 
•  170 mm mineralullsisolering, liggande träbalk cc1200 
•  0,20 mm ångspärr 
•  45 mm mineralullsisolering, korsande reglar 
•  28 mm korsande glespanel 
•  13 mm gipsskiva 

 
Detta är ett exempel på utförande för vindsbjälklag, med ett beräknat u-värde på 0,08 
W/m2K. (IsoverBoken) 
 

•  Takpannor 
•  Ströläkt och bärläkt 
•  Underlagspapp 
•  22 mm råspont 
•  195 + 170 mm bjälklagsskiva, 360 mm Kertobalk 
•  0,20 mm ångspärr 
•  45 mm mineralullsisolering, horisontella reglar 
•  13 mm gipsskiva 

 
Detta är ett exempel på utförande för snedtak, med ett beräknat u-värde på 0,09 W/m2K. 
(IsoverBoken) 

2.2.6 Grund 
 
Idag byggs det iprincip inga källare överhuvudtaget, och krypgrunderna har efter 
beprövad erfarenhet visat sig vara en riskkonstruktion ur fuktsynpunkt. Det som 
däremot visat sig fungera bättre är platta på mark, vilket har gett olika tillfredsställande 
resultat, beroende på vilket tillvägagångssätt som har använts. Det som visat sig fungera 
bäst är att ha värmeisoleringen under och vid sidan om plattan, med ett dränerande 
lager allra längst ner. Eftersom hela betongplattan vilar på isoleringen så ställer det höga 
krav på dess tryckhållfasthet, och dessutom bör den vara diffusionstät för att förhindra 
att fukt och vatten kan sugas upp i konstruktionen – vilket då försämrar 
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värmeisoleringen. Ett u-värde att sträva efter är 0,10 W/m2K, exempel på sådan 
konstruktion listas här nedanför, uppifrån och ned. (Gross, 2010) 
 

•  100 mm betong 
•  2 x 100 mm styrolit (expanderad polystyren) 
•  100 mm styrofoam (extruderad polystyren) 
•  150 mm dränerande material 
•  Geotextilduk 

 
Denna grundkonstruktion ger ett u-värde på ungefär 0,10 W/m2K, beroende på vart i 
plattan man räknar och även beroende på vilket material marken utgörs av. 
(IsoverBoken) 

2.2.7 Innerväggar 
 
Precis som i de flesta konventionella hus så handlar innerväggarnas konstruktion mest 
om att vara ljudisolerande och i vissa fall även uppfylla särskilda krav på brandsäkerhet 
och brandbeständighet. Det finns inga specifika ljudkrav i BBR6, däremot så finns det i 
AMA7 ett system för ljudklassning av byggnader och vilka krav som ställs på olika 
utrymmen. Exempel på en vanlig skiljevägg av trä följer här, inifrån och ut. (Andrén & 
Tirén, 2012) 
 

•  2 x 12,5 mm gipsskiva 
•  45 mm mineralullsisolering, 70 mm horisontella reglar 
•  2 x 12,5 mm gipsskiva 

 
Den här mellan väggen har en ljudreduktion på ca 40 dB8, och är lämplig att använda i 
kontorslokaler med ljudklass C. Kravnivån ligger på 35 dB för vägg mellan rum, och 30 
dB för vägg mellan rum och korridor. (IsoverBoken) 

2.2.8 Våtutrymmen 
 
I passivhus måste extra stor vikt läggas vid utformningen av våtutrymmen, inte enbart 
med anledning av risken för fuktskador vid felkonstruktion, utan för att i passivhus så 
tas frånluften just ifrån våtutrymmena - vilket då innebär att samma mängd tilluft måste 
komma in igen. Som tidigare nämnt så är den huvudsakliga risken just fuktskador då det 
blir en väldigt hög fuktbelastning på utrymmet, speciellt i en familj med många 
medlemmar per badrum. Enligt BBR ska luftomsättningen i ett våtutrymme ligga på 0,35 
liter/s när utrymmet används, men det finns ingen större vinning i att minska denna 
omsättning då ingen utnyttjar rummet eftersom detta då endast kan öka risken för 
fuktproblem. (Andrén & Tirén, 2012) 
 

                                                        
6 BBR är en förkortning för Boverkets Byggregler och innehåller föreskrifter och allmänna råd kring 
bostadsutformning vid byggnation. 
7 AMA är en förkortning för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och består av en serie referensverk 
innehållande krav på material, utförande och färdigt resultat. 
8 dB är en förkortning för enheten Decibel som är ett logaritmiskt mått som uttrycker styrkan i en viss 
ljudnivå.  
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I de flesta av dagens våtutrymmen är dessutom klinker det mest vanligt förekommande 
valet av golvmaterial, vilket kan upplevas som kallt att gå på om ingen golvvärme finns. 
Det rekommenderas att man använder någon form av tillskottsvärme för att ge bättre 
golvkomfort, men samtidigt är det väldigt viktigt att inte överskrida den maximalt 
tillåtna mängden tillförd värme. (Andrén & Tirén, 2012) 
 

2.2.9 Fönster och dörrar 
 
Av de värmeförluster som förekommer i ett konventionellt byggt hus så läcker uppemot 
35 procent ut genom just fönstren. Det har dock blivit allt vanligare med energimärkta 
fönster, något som underlättar när en byggnad ska energideklareras. Ett fönster 
graderas A-G beroende på dess energiegenskaper, dessutom antecknas fönstrets u-
värde i energimärkningen. (Gross, 2010) 
 
Det som skiljer ett energieffektivt fönster från ett traditionellt fönster är det 
värmereflekterande skikt och den ädelgas som fyller utrymmet mellan de tre 
glasskikten. Den här typen av fönster kan därför konstrueras så att de får ett så pass lågt 
u-värde som 0,6 – vilket de traditionella fönstren inte ens kan komma i närheten av. 
Det väsentliga värmereflekterande skiktet består av ett mycket tunt lager av ett 
metalliskt material med reflekterande egenskaper gällande värmen, men däremot är 
varierande insläppliga vad det gäller solljuset. Det finns huvudsakligen två olika typer av 
värmereflekterande skikt; lågemissionsglas som släpper in maximalt av solljuset och 
solskyddsglas som blockerar så mycket solljus som möjligt. Solskyddsglasen är därför 
att föredra när det gäller att förhindra för höga innetemperaturer till följd av 
solstrålningen – men fönstren släpper ändå in tillräckligt med ljus. 
Eftersom de två olika typerna av glas har olika egenskaper gällande solljuset så har de 
följaktligen två olika typer av metalliska material, lågemissionsglasens metall utgörs 
mestadels av antingen silver eller tennoxid. (Gross, 2010) 
 
Eftersom passivhusen till största del har just solinstrålningen som primär 
uppvärmningskälla så vill man ta till vara på det solljus som faktiskt strålar in i 
fastigheten. Under sommarhalvåret då yttertemperaturen är högre och man generellt 
önskar en lägre inomhustemperatur, så kan det hända att solinstrålningen istället blir 
ett problem. Detta får då isåfall lösas med hjälp av markiser eller att man under 
projekteringen lagt större vikt vid den arkitektoniska utformningen, med balkonger 
eller takutsprång taktiskt placerade över de fönster som tar in mest solljus. 
(Gross, 2010) 
 
Även för konventionella hus kan det vara en bra besparing att välja energiklassade 
fönster (förslagsvis klass A) i jämförelse med traditionella 2-glasfönster. Man kan spara 
uppemot 500 kr/m2 fönsterarea per år, självklart beroende på vart i landet man 
befinner sig och vilket uppvärmningssystem. Sen är det också ekonomiskt försvarbart 
på längre sikt, eftersom man räknar med att dagens fönster har en livstid på minst 30 år. 
(Gross, 2010) 
 
Förutom fönstren så kan dessutom ytterdörrarna vara stora energitjuvar, om de inte är 
tillräckligt värmeisolerade eller lufttäta. För passivhusen har man satt en övre u-
värdesgräns på 0,8 för att det ska vara tillräckligt isolerande och täta. 
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Det som är att föredra för just passivhusen, där kraven är extra höga, är en så kallad 
luftsluss – att man direkt innanför ytterdörren har som en mindre hall med ytterligare 
en dörr innan man kommer in i själva huset. På så sätt kan man minimera insläppet av 
kall luft under vinterhalvåret, och varm luft under sommarhalvåret. (Gross, 2010) 

2.3 Passivhusens historik 

2.3.1 Första passivhuset var ett skepp 
 
Begreppet passivhus må fortfarande vara relativt nytt och okänt för vissa, men 
konceptet i sig är tvärtom inte alls något nytt påfund från senare år. En teori är faktiskt 
att det första passivhuset inte alls var ett hus, utan i själva verket ett skepp! 
En norsk polarforskare vid namn Fritjof Nansen utförde under 1800-talets slut en 
expedition mot Nordpolen, med sitt fartyg Fram. Tyvärr så gick inte allting helt enligt 
planerna, eftersom skeppet frös fast i den arktiska isen innan expeditionsgruppen ens 
nått fram till Nordpolen. I denna stund var Nansen tacksam att fartyget byggts så pass 
tåligt, eftersom klimatet var minst sagt fientligt – något som tagits med i beräkningarna 
vid konstruktionen av Fram. I Nansens dagbok har det avslöjats att fartyget utnyttjade 
grundprincipen för uppbyggnaden av ett passivhus; hög isoleringsgrad och lufttäthet. 
Tack vare detta så kunde medlemmarna i expeditionen vistas i fartyget som behöll en 
behaglig inomhustemperatur oavsett yttertemperatur! Detta trots att de inte ens eldade 
i kaminen som fanns ombord på skeppet, Nansen beskrev den som endast något som tar 
upp plats. (Andrén & Tirén, 2012) 

2.3.2 Förfäderna igloon och torvhuset 
 
Förutom den något misslyckade expeditionen finns andra tidiga exempel på 
passivhusprinciper; bland annat Igloon och de isländska torvhusen. 
Igloon är ett välkänt fenomen som använts som vinterbostad åt bland annat eskimåerna 
på Grönland, där den välvda byggnaden består av tätt staplade och packade snöblock. 
Ingången till Igloon består av en lång korridor (även den välvd), vilket är en sorts 
luftsluss som har som funktion att hjälpa till att bevara den varma luften inne i Igloons 
”rum”. Som värmekälla används oftast oljelampor, den passiva värmestrålningen från 
lampan räcker för att värma upp rummet och hålla en behaglig temperatur. Att på det 
här sättet använda block av tätt packad snö, själva utformningen av Igloon samt den 
passiva värmestrålningen från oljelampan påminner väldigt mycket om nutidens 
passivhusprinciper. (Andrén & Tirén, 2012) 
 
Granne med Grönland är vår avlägsna granne Island, där det under lång tid byggts så 
kallade torvhus – även de en sorts förfader till vår tids passivhus. 
Torvhusen är en urgammal konstruktion som till största del är uppbyggd av torv och 
sten. Man kan för enkelhetens skull säga att husen består av tre lager; ett yttre, stommen 
i mitten och sedan innerbeklädnad. Stommen bestod av trä, och utgjorde själva skelettet 
i byggnaden – utanpå vilket man sedan packade torven, vilket fungerade som det 
primärt isolerande lagret. På insidan kunde beklädnaden antingen bestå av lera eller trä 
– beroende på vilken ekonomisk status de boende hade. Långt tillbaka så hade man en 
öppen eld inuti köket torvhuset, vilket utgjorde både värme- och ljuskälla. Det var först 
på 1800-talet som man introducerade oljelampor eller kaminer. 
(UNESCO World Heritage Centre, [www]) 
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2.3.3 Passivhusen i modern tid 
 
Det var under 1970-talet som tankarna kring passivhus och miljömedvetenheten tog 
fart, bl.a. byggde en läkare (och professor emeritus i mikrobiologi, Uppsala universitet) 
vid namn Mats Wolgast ett hus år 1979 som kom att gå under benämningen ”det 
superisolerade huset”. Wolgast lät skriva en bok om sitt hus, där det finns ingående 
beskrivningar över hur hela huset är uppbyggt i både väggar, tak och grund. För att ge 
ett exempel kan vi titta lite närmare på väggarna som enligt boken var 270 mm tjocka, 
där en 70 mm tjock fasadskiva har valts som vindskydd och sedan följts av en luftspalt 
och en tegelfasad. I och med väggarnas djup så användes inga fönsterbrädor inne i huset, 
utan istället utnyttjades fördjupningarna som fönsternischer. Fönstrena var extremt 
välisolerade 4-glasfönster som garanterade en kondensfri utsikt! 
Huset var i likhet med dagens passivhus mycket välisolerat och hade ett 
ventilationssystem med aktiv värmeåtervinning, dock hade Wolgast utöver en vedkamin 
dessutom tre stycken elradiatorer på 300 W som tillsammans bidrog till 
tillskottsvärmen. För att ge en jämn värmefördelning och behaglig temperatur fanns 
även filterförsedda fläktar som dels såg till att värmen distribuerades jämt över de olika 
rummen och dels renade luften. Dock hade huset en högre förbrukning än vad dagens 
passivhus tillåts ha; den totala energiförbrukningen för varmvatten samt tillskottsvärme 
uppgick till (för sin tid mycket låga) 30 kWh/m2 och år. 
(Wolgast, 1982) 
 
I samband med att det superisolerade huset tog form så började även det första 
regelrätta passivhuset också att bli verklighet, detta år 1978. Det var nämligen då som 
arkitekten Hans Eek och arkitektkontoret EFEM i Göteborg tillsammans började arbeta 
med vad som skulle komma att bli det första passiva solhuset i Färgelanda. 
(Byggindustrin, [www]) 
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3 Intervjustudie 
 
I studien har de intervjuer som gjorts sammanfattats och de åsikter samt upplevelser 
som framkommit har lyfts fram. Åsikter och erfarenheter är helt och hållet egna för 
respektive intervjuperson, inga personliga åsikter från författaren har blandats in i detta 
avsnitt. Texten är inte baserad på direkta citat, utan istället återskapad via stödord och 
meningar ifrån varje enskilt intervjutillfälle. Intervjuerna återfinns i sin helhet som 
bilagor 3-4. 

3.1 Byggare 
 
För att få en större inblick och förståelse i byggnationen av passivhus så gjordes 
intervjuer med personer som är involverade i just byggandet av passivhus, eller har 
erfarenhet av byggnation som liknar den av passivhusstandard. Alla de intervjuade 
byggrepresentanterna har fått besvara samma frågeformulär, som benämnts bilaga 1. 
 
Formuläret består av totalt 9 frågor, som berör olika delar av området passivhus. 
Det rör sig om allt ifrån intresset för passivhus till problem med komforten. 
Eftersom alla svarade i likhet med varandra så har de fullständiga intervjuerna angivits 
som bilagor, och i det här avsnittet kommer istället det mest väsentliga från intervjuerna 
att tas upp. 
 
När det gäller intresset för passivhus bland allmänheten så var alla 
byggrepresentanterna eniga kring att intresset i stort sett är obefintligt. Vad orsaken till 
detta skulle vara varierar mellan de intervjuade, ”Det är inte alls stort, kan till stor del 
bero på namnet” (Molin, LiU). Flera av de andra menar på att bland annat arkitektur och 
energiförbrukningen har fått andra att välja andra alternativ. 
Med det menar de att passivhusen generellt inte förses med stora fönsterpartier, 
eftersom det försämrar husets u-värde och fönster med så pass bra u-värden tillverkas 
knappt. Angående energiförbrukningen så förbrukar passivhusen ändå energi, de är inte 
självförsörjande, vilket däremot NNE-husen (Nära Noll Energi) i stort sett är. 
 
Saker som kan få potentiella väljare att avstå från passivhus är bland annat det faktum 
att ”… de är extremt känsliga för hål i tätskiktet. Utöver detta så uppstår ett annat 
problem vid byggnation med cellplast under betongplattan, den vattenfylls nämligen 
sakta men säkert och förlorar då successivt sin isolerande förmåga – detta resulterar i 
det välkända fenomenet kalla golv.” (Hellqvist, Foamglas) De andra menar att olika 
förutfattade meningar om passivhusen är vad som får allmänheten att avstå, att de 
skulle vara för täta eller för dyra och dessutom har dålig ventilation. 
 
Det som däremot skulle kunna ändra det dalande intresset tror de tillfrågade beror på 
olika saker, bland annat det fortfarande tillräckligt låga energipriset, avsaknaden av en 
tydlig månadskostnad för ett passivhus i dagsläget och namnet passivhus. ”Sluta 
kommunicera försäljningspris och byggpris utan börja kommunicera månadskostnad!” 
(Hellqvist, Foamglas). Namnet är inte alls lämpligt anser en av de tillfrågade, ”Det låter 
förjävligt” (Thermé, Sjöberg & Thermé AB) och hans anser att det bör bytas ut snarast. 
En annan åsikt är att man helt bör tänka om och att passivhusbranschen i dagsläget är 
helt fel ute, ”En fullständig omvändning är vad som krävs, att man börjar skapa en 
energieffektiv, fuktsäker och miljöriktig lösning” (Mård, MRD Sälj och Bygg AB). 
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Marknadsföringen av passivhusen har inte varit särskilt omfattande enligt någon av 
byggrepresentanterna, ”Marknadsföringen är ytterst dålig. Dessutom är de stora 
husfabrikerna till stor del ansvariga för alla de negativa rykten som finns kring 
passivhusen, eftersom att de själva har svårt att ställa om och utveckla sitt byggande till 
mer passivhuslika konstruktioner.” (Thermé, Sjöberg & Thermé AB) 
Andra var mer positiva om än lite skeptiska och menade att det i dagsläget ändå finns ett 
antal broschyrer från Passivhuscentrum, även om passivhusen inte är något som hörs på 
TV4-reklamen. ”Jo, men det tror jag, men det är fel gubbe att fråga eftersom jag till att 
börja med inte ens tror på idén.” (Hellqvist, Foamglas) 
 
Ur ett ekonomiskt perspektiv fanns det delade meningar kring passivhusen, vissa ansåg 
att det var en självklarhet att bygga passivhus medan andra var mer reserverade. 
”Oh, ja, lätt! Jag förstår inte varför folk väljer att lägga sina pengar på bilar och grejer 
istället för att rusta upp sitt hus.” (Molin, LiU) 
”Inte passivhus men lågenergihus, ja. Det kan vara ekonomiskt försvarbart att bygga ett 
passivhus men inte bomässigt försvarbart då arkitekturen är så pass viktig.” (Thermé, 
Sjöberg & Thermé AB) 
 
På frågan om varför det inte byggs fler passivhus i landet idag så erhölls åter igen ganska 
spridda svar, där orsakerna berörde allt ifrån att det är marknadsstyrt till rädsla och 
okunskap. ”Framförallt rädsla och okunskap, i kombination med diverse myter som 
uppstått kring passivhusen” (Thermé, Sjöberg & Thermé AB) 
”Det beror på allt det jag sagt tidigare. Utöver det så har det ibland slagit snett på 
uppvärmningen, alla hus har inte varit helt täta – en gång inspekterade jag ett hus där 
tätskiktet satt 5 cm in i väggen, det var helt och hållet sönderborrat.” (Molin, LiU) 
”Detta beror på att alla fokuserar på initialkostnaden (som bara är 15 procent av husets 
hela livskostnad) och ingen ser till driftskostnaden.” (Mård, MRD Sälj och Bygg AB) 
 
Intervjun berörde även hur pass lättillgängligt det är med passivhus för privatpersoner, 
om det finns flera olika företag som aktivt marknadsför och säljer husen. Svaren 
varierade med allt ifrån ”Ja, det måste jag säga. Om folk bara är intresserade så hittar de 
det de söker, men sen är ju själva frågan om det de hittar är bra eller inte.” (Hellqvist, 
Foamglas) till att istället vara ”Inte så vitt jag vet, vilka mer är det förutom Sjöberg & 
Thermé?” (Molin, LiU). 
 
Slutligen behandlades eventuella problem med komforten i passivhusen. 
Alla byggrepresentanter var eniga när det gällde det välkända komfortproblemet ”kalla 
golv”, det var något som de antingen hört talas om eller själva förutsett. 
”… och mycket riktigt blev det som jag misstänkte. Efter 10 år kommer det, ångtrycket 
från marken tränger upp i cellplasten och tillslut blir den vattenfylld och då slutar den 
att isolera…” (Hellqvist, Foamglas) 
”Jag har hört om det, men inte själv upplevt det eftersom vi själva har valt att installera 
golvvärme. Däremot så har jag läst om problemet hos Lindåshusen och även på annat 
håll, där det rörde sig om något äldreboende.” (Molin, LiU) 
”Ja, det finns flera objekt som visar på detta och där man gjort om senare för att få en bra 
boendekomfort.” (Mård, MRD Sälj och Bygg AB) 
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3.2 Boende 
 
För att även få inblick i hur de boende i passivhusen upplever det och hur 
konstruktionen fungerar i verkligheten så intervjuades även boende. Det bör tilläggas 
att samtliga av de boende bor i hyresfastigheter av passivhusstandard. Alla de 
intervjuade inneboende har fått besvara samma frågeformulär, som benämnts bilaga 2. 
Formuläret består av totalt 8 frågor, som berör olika delar av området passivhus. 
Det rör sig om allt ifrån intresset för passivhus till problem med komforten. 
Eftersom alla svarade i likhet med varandra så har de fullständiga intervjuerna angivits 
som bilagor, och i det här avsnittet kommer istället det mest väsentliga från intervjuerna 
att tas upp. 
 
De boende var alla eniga om att intresset för passivhus förmodligen inte är så stort 
bland de flesta människor, även om de hade lite olika anledningar till varför så var fallet. 
”Jag tror att kunskapen är ganska liten hos allmänheten, men att detta inte 
nödvändigtvis beror på ointresse utan för att det helt enkelt saknas information…” 
(Lundgren, LiU) En annan åsikt var att intresset nog främst finns hos de som är genuint 
intresserade, ”Jag gissar att intresset främst finns hos de som är i miljöteknikbranschen 
eller är intresserade av miljöteknik och ett miljövänligt tänk.” (Hallin) 
 
Även på frågan om vad som skulle kunna få folk att avstå från passivhus så var alla 
boende i stort sett eniga, de tror att det främst är den ekonomiska aspekten som kan 
verka avskräckande. Främst eftersom de som inte är insatta kan tro att boendet innebär 
en mkt högre månadskostnad eller investeringskostnad, jämfört med ett konventionellt 
boende. ”Folk kan säkert avstå om det inte helt tydligt framgår att det faktiskt är 
ekonomiskt lönsamt att bo i passivhus.” (Hallin) Det fanns också en tro att folk väljer att 
avstå på grund av ovisshet, ”Jag tror främst att det beror på okunskap och rädsla för 
nedsatt komfort i boendet.” (la Fleur, LiU) 
 
När det gäller tekniska och ekonomiska lösningar som skulle kunna öka intresset för 
passivhusen så var åsikterna relativt spridda bland de boende. Det berörde allt ifrån en 
höjning av de direkta kostnaderna till mer reklam och marknadsföring av passivhusen. 
”En allmän ökning av de direkta kostnaderna för alla boenden skulle belysa fördelarna 
med passivhus. Att många boende i hyreslägenheter och bostadsrätter inte direkt 
betalar själv för värme och varmvatten leder också till en sned bild av hur mycket det 
finns att tjäna.” (la Fleur, LiU) Samtidigt skulle vidare spridning av information kring 
passivhusen vara av stor vikt, då en av de boende berättar att det i dagsläget saknas 
kunskap bland exempelvis servicearbetare. ”Jag upplever att man ibland inte riktigt kan 
få den hjälp man behöver, tekniker som kommer ut så förstår sig inte på 
ventilationssystemen, det blir fel vid service och som boende känner man en otrygghet 
eftersom teknikerna inte är insatta i ämnet.” (Lundgren, LiU) 
 
Ingen av de boende kunde påstå att marknadsföringen av passivhusen är särskilt 
omfattande, vill man ha information får man leta efter den på egen hand. 
”Nej, man måste själv söka aktivt om man är intresserad. Ska man bygga ett nytt hus så 
kanske den informationen finns men inte annars, det är ingen reklam eller information 
som ”attackerar” i nuläget” (Lundgren, LiU) 
Inte ens de som erbjuder passivhusboende verkar särskilt måna om att marknadsföra 
fördelarna med detta, ”Jag tycker inte de marknadsförs så mycket. Det skulle helt klart 
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kunna vara mer, vi fick själva inte information om att det var ett passivhus förrän vi 
faktiskt var och tittade på lägenheten vi nu bor i.” (Hallin) 
 
Ur ekonomiskt perspektiv finns det inga större vinster att hämta för någon av de 
boende, de är alla eniga om att kostnaden för deras hem är relativt hög. 
”Jag tycker inte att vi upplever någon ekonomisk fördel med vårt boende i nuläget, om 
man däremot själv skulle bygga och äga huset skulle man bättre kunna se 
återbetalningstiden för de extra kostnaderna vid byggnationen.” (la Fleur, LiU) 
Det enda som drastiskt skiljer sig från ett motsvarande konventionellt hem är själva 
driftskostnaden för lägenheten. ”Vi har ungefär lika stora kostnader som med ett 
liknande boende, däremot så är värmekostnaderna väldigt små – endast en liten 
fjärrvärmeväxlare som får komplettera lite under vintermånaderna.” (Lundgren, LiU) 
 
Bortsett från hushållsel så betalar samtliga av de boende även för uppvärmningen av 
varmvattnet, dessutom får de betala extra för den lilla mängd tillskottsvärme som kan 
krävas under de kallare månaderna på året. ”Vi betalar för den fjärrvärme som behöver 
skjutas till under delar av vår/höst och under vintern för uppvärmning, dessutom för 
uppvärmningen av varmvatten. Sedan är vår hyra högre än de liknande husen på andra 
sidan gatan, vilket antagligen kompenserar för den dyrare byggkostnaden och det 
dyrare underhållet.” (la Fleur, LiU) 
 
Att det skulle vara dyrare och innebära en högre investeringskostnad tror flera av de 
boende kan vara en anledning till att det inte byggts så mycket passivhus i landet. 
”Jag gissar att det är dyrt att bygga passivhusen, och att de allra flesta därför inte tycker 
det är något värt att lägga pengarna på. Särskilt om det inte framgår exakt vad det är 
man sparar på att välja ett sådant boende.” (Hallin) 
”Det beror nog till stor del på att initialkostnaden är högre, många är säkert rädda att de 
inte kommer få igen sina pengar och man vill inte behöva göra uppoffringar på 
livskvalitén.” (Lundgren, LiU) Dessutom menar de att det i dagsläget inte finns 
tillräckligt incitament för att bygga passivhus, eftersom elpriset fortfarande är så pass 
lågt som det är. ”Jag anser att det idag saknas incitament, men kanske framförallt den 
politiska viljan att driva ner energianvändandet i bostadssektorn. Billig fjärrvärme och 
bekväma elbaserade uppvärmningssystem väljs framför att bygga hus som i grunden 
gör av med mindre energi.” (la Fleur, LiU) 
 
Avslutningsvis behandlades eventuella komfortproblem, något som de boende åter igen 
var ganska eniga om. Det gällde framförallt det tidigare nämnda problemet kalla golv, 
och även den stundtals ojämna värmefördelningen i husen. 
”Det är som sagt golven där nere som blir kalla, det är inga köldbryggor utan bara 
bottenplattan i sig som är väldigt kall – värmen på nedervåningen kommer ju från taket. 
Däremot blir golven på övervåningen aldrig kalla, där är ventilerna för varmluften 
istället placerade i golvnivå.” (Lundgren, LiU) 
 
”Det rör sig bland annat om värmen under sommaren, där jag tror att orsaken ligger i att 
de åtgärder som ett passivhus ska ha för att hantera värmen inte har implementerats vid 
byggnationen. Vi har t.ex. inga solskärmar över fönster eller extra möjlighet att ventilera 
den varma luften som stiger uppåt i huset under sommaren.” (la Fleur, LiU) 
Ett annat problem som också framkom under intervjuerna var att luften inomhus kan bli 
väldigt torr under vintermånaderna, ”… håret står åt alla håll.” (Lundgren, LiU) 
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4 Analys av resultat 
 
Intervjustudien visar att det finns en utbredd skepsis gentemot byggandet av passivhus i 
Sverige, inte bara hos de som bygger utan även hos de som bor i passivhus. Med detta är 
inte sagt att allting med passivhus är negativt, utan endast att det definitivt kan finns 
utrymme för förbättring och förändring. 

4.1 Varför det inte byggs fler passivhus 
 
Efter att ha genomfört intervjustudien så kan det konstateras en mängd olika 
bakomliggande orsaker till den förhållandevis blygsamma produktionen av passivhus i 
Sverige. De främsta som stötts på under studien skulle kunna summeras som 
 

•  Rädsla; okunskap, misstänksamhet kring ämnet passivhus 
•  Myter och rykten; felaktig information som rotat sig hos allmänheten 
•  Bristande incitament; relativt lågt elpris, konventionellt boende kan fortfarande 

vara ekonomiskt lönsamt 
 
Den ursprungliga frågeställningen i detta arbete, med två stycken mindre del-
frågeställningar är som tidigare nämnt 
 

•  Varför byggs det inte fler passivhus i Sverige idag? 
 

o Vilka olika anledningar kan finnas till att det inte byggs fler? 
 

o Vilka lösningar (tekniska, ekonomiska mm) skulle kunna öka intresset för 
att bygga fler passivhus? 

 
Det är svårt att kunna ge ett enda enhetligt svar på de här frågorna, det har visat sig att 
det är många olika parametrar som spelar in i varför situationen ser ut just som den gör 
i dagsläget. Men intervjustudien har varit till stor hjälp och har rätat ut flera frågetecken, 
den har tillsammans med den teoretiska delen i detta arbete gjort det möjligt att kunna 
ge någon form av klarhet i den låga byggnationen av passivhus i landet. 
 
Så varför byggs det då inte fler passivhus i Sverige idag, det är en väldigt befogad fråga 
eftersom grundtanken och idén är så pass bra. Till att börja med är flera av de 
bakomliggande orsakerna just de som nämndes lite tidigare – nämligen rädsla, myter 
och rykten samt bristande incitament. Alla dessa olika anledningar blir tillsammans ett 
till synes oöverkomligt hinder för förespråkarna av passivhus, det har skapats en ond 
cirkel som verkar vara svår att bryta. För att klargöra resonemanget visas här nedan en 
sorts steg-för-steg modell. 
 
Dålig eller ingen marknadsföring � Ovetande och okunskap � Misstänksamhet och 
tveksamhet � Rykten och myter � Minskat intresse från allmänheten 
 
Det har helt enkelt blivit fel redan från början, vilket resulterat i att den innovativa och 
för allmänheten främmande lösningen nu endast framstår som främmande. Dessutom 
har det än så länge inte funnits någon större anledning för de flesta att göra en 
omfattande satsning på ett energieffektivt hem, då det fortfarande är ett förhållandevis 
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lågt elpris. Många har antingen fjärrvärme, bergvärme eller en värmepanna för 
ved/pellets där energin blir så pass billig att det inte heller är tillräckligt motiverande 
att istället välja ett mer energisnålt boende. 
 
Förutom dessa orsaker så finns det även andra, som är mer kopplade till passivhusen 
som konstruktion. Även om det i grund och botten är ett vinnande koncept att 
uppvärmningen av huset skall ske av de inneboende och deras hushållsapparater så 
räcker det helt enkelt inte till ibland – framförallt när det gäller golvkomforten. 
Eftersom visionen är att ingen yttre energi ska tillföras själva uppvärmningen av huset 
så innebär det att golvvärme inte installeras i husen. Detta medför att framförallt 
våtutrymmen där klinker har använts, upplevs som särskilt kalla på grund av 
materialtypen, även om materialet i sig inte är kyligare än exempelvis trä. 
 
De tekniska eller ekonomiska lösningar som skulle kunna öka intresset på passivhus 
från allmänhetens sida är som flera av de intervjuade nämnde; högre elpris och 
golvvärme. Om elpriset skulle öka så skulle allt fler inse värdet av ett energisnålare 
boende; det skulle bli ekonomiskt lönsamt att göra en satsning där man sparar pengar 
på lång sikt. Golvvärme som standard i passivhusen skulle öka komforten och eliminera 
det vanligaste komfortproblemet i dagens passivhus. Sen bör man nog också försöka 
hitta ett lite mer säljande namn än just passivhus; vilket blivit kopplat till den onda 
cirkeln av dåligt rykte och främmande teknik. Ett nytt, mer lockande namn skulle bli en 
nystart för passivhusen och ge en andra chans i marknadsföringen och introduceringen 
av idén. 

4.2 Potentiella åtgärder 
 
För att kunna förändra den hittills mindre positiva utvecklingen av passivhus i Sverige 
så krävs det att vissa åtgärder vidtas för att aktivt vända den nedåtgående trenden. 
Som tidigare nämnt är de främsta orsakerna identifierade som  
 
 

•  Rädsla; okunskap, misstänksamhet kring ämnet passivhus 
•  Myter och rykten; felaktig information som rotat sig hos allmänheten 
•  Bristande incitament; relativt lågt elpris, konventionellt boende kan fortfarande 

vara ekonomiskt lönsamt 
 
Men även också 
 

•  Bristande komfort; problem med bland annat kalla golv, ojämn värmefördelning 
•  Icke säljande namn; ett nytt mer attraktivt namn för passivhus skulle locka fler 

köpare 
 
De första två orsakerna till passivhusens ringa framgång kan kraftigt förbättras genom 
en större satsning på marknadsföring och utåtriktad information. Dessa orsaker har 
uppkommit till följd av avsaknaden av just detta, enda sättet att bekämpa okunskap är 
genom spridningen av kunskap. Passivhusen borde synas och höras mer i 
diskussionerna kring miljö och åtgärder för att minska utsläpp och energiförbrukning, 
det är ett sätt för alla att kunna minska sin egen miljöpåverkan. Men för att det ska 
kunna bli verklighet så krävs det att informationen sprids och når även de ovetande, 
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istället för att det som i nuläget endast är de riktigt intresserade och engagerade som 
känner till och söker sig efter vidare information kring passivhus. 
Under arbetet med litteraturstudien framgick det tydligt hur pass lite information det 
fanns om passivhusen, det krävdes många timmar ihärdigt sökande för att hitta 
tillräckligt med information. Det stärker teorin om att det krävs betydligt mer 
marknadsföring och spridning av information till allmänheten. 
 
En annan vanlig rädsla och grund till ryktesspridning inom passivhusvärlden har 
handlat om tätskiktet. Under intervjustudien nämndes flera gånger en rädsla eller 
misstro till tätskiktet i passivhusen, som antingen var kopplat till att det skulle innebära 
risk för fuktskador eller att det var extremt ömtåligt. 
Efter en tillbakablick i litteraturstudien kan det konstateras att tätskiktet, om huset är 
utfört på ett fackmannamässigt sätt, är helt skyddat från eventuell sönderborrning. Den 
diffusionstäta plasten ligger under den invändiga beklädnaden (2 x 13 mm gips) följt av 
70 mm stående reglar med mellanliggande isolering. Det är alltså närmare 100 mm 
avstånd från insidan av ytterväggen fram till tätskiktet. Med andra ord krävs det en 
väldigt målmedveten handling för att ens riskera att borra i tätskiktet. 
Självklart finns risken för fuktskador, som i vilket annat hus som helst, men även det 
kräver en skada på tätskiktet eller att det byggts in fukt i konstruktionen. Det 
sistnämnda är svårt att skydda sig emot, enda sättet är att försöka välja seriösa 
hantverkare som vet vad de gör och är väl insatta i passivhusprincipen. 
 
När det kommer till de bristande incitamenten så krävs en åtgärd från högre upp; en 
aktiv reglering av elpriset skulle belysa problemet med för stor energiförbrukning och 
istället uppmana till energieffektivare boendeformer. Självklart kan inte en 
chockhöjning genomföras under en natt, då alla invånare i Sverige självklart inte har den 
ekonomiska möjligheten att bygga ett helt nytt boende. Men man måste börja 
någonstans, och genom att gradvis höja elpriset så uppmuntras de stora 
fastighetsbolagen och husjättarna att se över sina konstruktioner och i framtiden införa 
ett energieffektivare boende som standard. På så vis kommer samhället att på längre 
sikt frångå det konventionella huset och istället satsa på det mer energieffektiva. Det är 
ingen förändring som sker i en handvändning, tvärtom rör det sig om många årtionden 
framåt innan man helt lyckats komma ifrån det traditionella byggandet och ännu längre 
innan de befintliga konventionella husen byggts om till mer energieffektiva boenden. 
 
Men för att just passivhusen ska kunna bli den framgångssaga som visionen ändå är, så 
bör några förändringar av konstruktionen göras – framförallt angående det välkända 
problemet med kalla golv. Vad den exakta orsaken till just detta komfortproblem är, är 
svårt att säga till 100 procent. Men utifrån intervjuerna som gjorts så har ett antal olika 
orsaker kommit upp till ytan. Framförallt rör det sig om avsaknaden av golvvärme, 
vilket per automatik kan göra att golvytorna upplevs som kalla – särskilt om klinker 
eller annat stenmaterial använts som förstärker denna upplevelse. 
 
Men det kan även vara en mer djupgående orsak, som gömmer sig i grunden på 
passivhusets konstruktion (och även de flesta konventionella hus); nämligen isoleringen 
under bottenplattan. Beroende på vilken isolering som valts att användas under 
bottenplattan kan olika utfall fås, där både mineralull och cellplast helt enkelt inte håller 
måttet efter en viss tid i marken. Förr eller senare kommer isoleringen under plattan att 
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fyllas av vatten och då rasar isoleringskapaciteten, finns det då heller ingen golvvärme 
blir det ett uppenbart komfortproblem när plattan blir kallare och kallare. 
 
Lösningen på detta problem skulle i så fall kunna vara att frångå både mineralull och 
cellplast, och istället introducera cellglas som isolering. Denna isoleringsform är både 
vatten- och ångtät, och blir på så vis resistent mot alla former av fukt under plattan. 
Detta uttalande är helt baserat på intervjustudien och smärre efterforskningar för att 
verifiera fakta, lösningen är endast ett förslag på åtgärd utifrån de problem som 
identifierats under arbetet. 
 
Det skulle även vara värt en tanke att se över möjligheterna för införandet av 
exempelvis golvvärme i de kommande passivhusen, och att denna i så fall drivs av 
solcellspaneler på fastigheten. På så sätt kommer man ifrån behovet att köpa in extern 
energi för att värma upp huset, som då istället skulle bli självförsörjande till större del 
än det är i dagsläget. 
 
Ett annat problem som uppdagades under intervjustudien var den ojämna 
värmefördelningen i husen. Många av de boende berättade att övervåningen tenderar 
att bli betydligt varmare än resterande yta, speciellt sommartid då solen ligger på hela 
dagarna. Detta kan tyda på att ventilationen är undermålig på övervåningen, i 
kombination med att exempelvis persienner eller markiser saknas. 
Under arbetet med teoridelen visade det sig att mycket planering går åt till att placera 
passivhusen i lämpligt väderstreck under byggnationen, för att på så vis förhindra att 
värmeproblemet under sommaren förvärras. Man försöker även göra takutsprången 
längre i söderläge, eftersom att det då ger mer skugga mot fönstren på den sidan och på 
så vis hämmar det värsta värmeinflödet. 
 
Under vinterhalvåret brukar istället problemet vara att bottenvåningen upplevs som 
kall, särskilt golven, medan övervåningen är betydligt behagligare. Under en av 
intervjuerna framkom det att varmluften för bottenvåningen kommer ut i rummet från 
ett uttag som sitter i höjd med taket – medan det på övervåningen istället satt i golvnivå. 
Detta skulle kunna vara en bidragande orsak till att klimatet på bottenvåningen upplevs 
som kallare, eftersom värmen stiger uppåt och därmed aldrig når golvet på 
bottenvåningen ifall uttaget redan sitter i höjd med taket. 
 
Om man då går tillbaka och tittar på uppbyggnaden av både grunden och ytterväggarna i 
passivhusen så ser man tydligt att det inte råder någon som helst brist på isolering – 
värmen kan inte komma ut. Men detta blir mer eller mindre betydelselöst eftersom 
inomhustemperaturen aldrig blir så pass hög att golven eller väggarna blir riktigt varma. 
Med andra ord fungerar de inte som någon värmeavgivare, utan är hela tiden beroende 
på att inomhusluften håller en så pass hög temperatur att dessa ytor inte blir kalla. 
Det säger sig självt att det blir väldigt svårt, särskilt när det kommer till just golven, 
eftersom en av fysikens grundlagar är att värme stiger uppåt – i passivhusen innebär det 
mot taket (undersidan av golvet på övervåningen). Förklaringen till de kalla golven och 
varma övervåningen är helt plötsligt ganska logisk. 
 
 
 



24 
 

Slutligen bör ett nytt och mer lockande namn för passivhusen introduceras, då det i 
intervjustudien tydligt visat sig att flertalet inte tror att namnet är särskilt lockande för 
framtida intressenter. Vad alternativet skulle kunna vara är väldigt öppet, men det bör 
nämnas att huset i sig inte alls är passivt utan snarare väldigt aktivt – bara det talar emot 
den befintliga benämningen.  

4.3 Fungerar verkligen passivhus i Sverige 
 
Efter genomförandet av intervjustudien och genomgång av förslag på åtgärder för att 
förbättra passivhusen som konstruktion når man ganska snart punkten där skillnaden 
mellan passivhus och lågenergihus är så gott som obefintlig. 
Om alla dessa ändringar och undantag från den ursprungliga passivhuskonstruktionen, 
som utvecklades i Tyskland, skall göras för att passa det svenska klimatet så kanske inte 
passivhus är någon miljöriktig lösning för oss här i Sverige. 
Man måste ställa frågan – hur mycket kan vi förändra hos passivhuset och fortfarande 
kalla det för passivhus? 
 
Det nämndes tidigare att den stora skillnaden mellan ett lågenergihus och ett passivhus 
framförallt är avsaknaden av uppvärmning i passivhuset. Men om golvvärme nu 
installeras och blir en form av standard, samtidigt som de svenska passivhusen faktiskt 
måste kompletteringsvärmas vintertid – vad är det då för skillnad kvar? 
Det skulle väl vara den extrema lufttätheten i konstruktionen eller möjligtvis det faktum 
att den högsta tillåtna tillförseln av energi beräknas och begränsas för ett passivhus, till 
skillnad från ett lågenergihus. Men är detta verkligen tillräckligt, skillnaden mellan de 
två hustyperna blir plötsligt hårfin och vad är egentligen syftet med att ha ett hus som 
inte kräver energi om man ändå måste tillföra energi i slutändan. 
 
De boende beskrev i intervjun att de redan i dagsläget betalar en betydligt högre 
kallhyra än de boende i samma hus, som inte benämns passivhus. Förhoppningen finns 
då att den låga energiförbrukningen för uppvärmning då på något sätt skall väga upp 
skillnaden i hyra. I dagsläget verkar den dock inte göra det, eftersom att det till att börja 
med behövs kompletteringsvärme vintertid och dessutom är förbrukningen av 
hushållsel förmodligen densamma. Kanske är till och med förbrukningen av hushållsel 
större hos de boende i passivhusen då hushållsapparaturer alstrar värme och därför kan 
hjälpa till att höja temperaturen. Då stiger kostnaderna jämfört med ett konventionellt 
boende ytterligare. Ett annat faktum som kan komma att bli ett problem för passivhusen 
är att de moderna hushållsapparaturerna alstrar allt mindre värme, LED-belysning och 
LED-tv är endast ett fåtal exempel på detta. Det blir då ännu svårare för passivhusen att 
hålla värmen utan en ökning av den tillförda energin för uppvärmning. 
 
Det som då existerar i teorin är en fin idé med låg miljöpåverkan med så gott som inget 
energibehov, en tät och fuktsäker konstruktion, ett hus som tar vara på värmen från de 
boende och återvinner detta på ett smart sätt. Om man istället backar tillbaka och tittar 
utifrån ett kritiskt perspektiv blir bilden snart en helt annan. 
Det som faktiskt existerar är en idé om att ett hus skall kunna vara helt oberoende av 
tillförsel av energi för uppvärmning i ett nordiskt klimat. Det är en konstruktion som 
inte bara är dyrare att bygga utan som också är svårare att bygga korrekt och som 
ställer höga krav på arbetare som är involverade i byggnationen. Minsta fel kan bli 
förödande och dessutom ännu mer fördyrande. Ett hus utrustat med ny och avancerad 
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utrustning som är dyr i initialkostnad och säkerligen dyr att reparera den dagen då 
tekniken börjar fallera – som förr eller senare kommer. 
 
Slutligen bör det därför funderas på huruvida detta verkligen är en genomförbar idé i 
vårt trots allt kalla land. Klimatet går inte att ändra på utan är något som alla 
obarmhärtigt måste anpassa sig efter. Därför bör kanske hela idén kring passivhus helt 
enkelt lämnas till de varmare länderna med bättre förutsättningar och istället göra en 
större satsning och uppdatering av lågenergihusen här i Sverige. 
För efter alla de undantag och svenska kompromisser som tillämpats på de svenska 
passivhusen så liknar de allt mer ett lågenergihus. Man har på vägen mot svensk 
tillämpning helt förlorat det allra mest väsentliga hos passivhuset, varför ska det då ens 
kallas för passivhus efter alla förändringar. 
 
Det är bättre att inse faktum och istället lägga ner möda på att förbättra och optimera 
lågenergihusen, som till skillnad från passivhusen inte behöver frångå sin ursprungliga 
form för att passa just oss.  



26 
 

5 Avslutande diskussion 
 
Hela denna rapport har baserats på en litteratur- och intervjustudie. Under arbetet med 
intervjustudien kunde endast 7 personer intervjuas, då intresset verkade bristande ifrån 
flera parter. Försök till att hitta fler intervjupersoner gjordes, i form av kontakt med 
diverse företag och personer, men gehöret har under arbetet varit mycket dåligt. 
Därför kan inga säkra slutsatser dras, detta arbete får istället framstå som en mindre 
riktlinje till vad problem och lämplig åtgärd skulle kunna vara. 
 
De personer som ändå kunnat intervjuas har varit mycket användbara för arbetet, då de 
kommit med mycket relevant information och erfarenheter. Byggrepresentanterna har 
varit de som kommit med mest kritik gentemot passivhusen, vilket är logiskt i och med 
att de är mest insatta i konstruktionens utformning. När det gäller de boende så hade 
det varit ännu mer intressant att fått synpunkter från någon som bodde i en egenägd 
villa istället för hyreshus, som var boendeformen för samtliga boenderepresentanter i 
studien. De boende har ändå, oberoende av boendeform, kunnat ge större inblick i 
komforten och hur det är att leva i ett passivhus. 
 
I efterhand kan konstateras att större framgång med intervjustudien nog hade fåtts om 
sökandet efter intervjupersoner påbörjats tidigare. När sökandet väl kom igång så 
närmade det sig semestertider, och flertalet av de tillfrågade var förmodligen alldeles för 
upptagna eller hade redan tagit semester. Ett större urval hade kunnat göras, där de 
boende hade kommit från olika former av boenden och från fler delar av landet. Detta 
gäller såklart också för byggrepresentanterna, men faktum kvarstår ändå att intresset 
inte varit särskilt stort hos någon av de tillfrågade parterna. 
 
Syftet med arbetet har uppnåtts då frågorna kring varför det inte byggs fler passivhus 
har kunnat besvaras utifrån de förutsättningar som funnits. För vidare forskning och 
studier inom detta område vore det intressant att utöka det arbete som påbörjats här, 
där en mer grundlig undersökning av de egentliga orsakerna till passivhusens 
begränsade framgång och vad som skulle kunna förändras. 
En mer utbredd intervjustudie som täcker hela landet och alla boendeformer skulle ge 
en bättre bild av eventuella komfortproblem och även förslag på förbättringar inom 
passivhusområdet.  
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7 Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor; byggare 

Bilaga 2 Intervjufrågor; boende 

Bilaga 3 Intervju med byggare 

Bilaga 4 Intervju med boende  
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Intervjufrågor – byggare 

1. Hur stort tycker du intresset för passivhus är i Sverige idag? 
 

2. Vad tror du kan få folk att avstå från passivhus? 
 

3. Vad tror du skulle kunna öka intresset (tekniska/ekonomiska lösningar)? 
 

4. Anser du att passivhusen idag marknadsförs på ett bra sätt – tillräckligt med 
reklam, information osv? 

 
5. Är det ekonomiskt försvarbart att bygga ett passivhus? 

 
6. Utifrån vad jag lyckats hitta så verkar det generellt i landet inte byggas så mycket 

passivhus i jämförelse med ”vanliga hus” – vad tror du detta kan bero på? 
 

7. Är det lättillgängligt med passivhus för privatpersoner, dvs. finns det flera företag 
eller liknande som aktivt marknadsför passivhusen och säljer dem? 

 
8. I den litteraturen jag fått tag på om passivhus så står det att 

tappvarmvattensbehovet tillgodoses med solenergi – till ca 40 procent. Varifrån 
kommer resterande 60 procenten? 

 
9. Har du stött på problem med komforten i passivhus, som t.ex. kalla golv? 
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Intervjufrågor – boende 

1. Hur stort upplever du att intresset för passivhus är i Sverige idag? 
 

2. Vad tror du kan få folk att avstå från passivhus? 
 

3. Vad tror du skulle kunna öka intresset (tekniska/ekonomiska lösningar)? 
 

4. Anser du att passivhusen idag marknadsförs på ett bra sätt – tillräckligt med 
reklam, information osv? 
 

5. Upplever du stora ekonomiska fördelar med att bo i ett passivhus? 
 

6. Finns det någon form av driftskostnad som du betalar, bortsett från hushållsel? 
 

7. Generellt i landet så byggs det inte mycket passivhus i jämförelse med ”vanliga 
hus” – vad tror du detta kan bero på? 
 

8. Problem med komforten? 
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Intervju med byggare 

Philip Thermé, Sjöberg & Thermé AB 
 
Philip Thermé är tillsammans med Elias Sjöberg grundare av företaget Sjöberg & 
Thermé. De startade företaget under 2010 med anledning av att de själva byggt sina 
egna hus och nu ville sprida sina tankar och den kvalitét som de tyckte saknades i 
branschen. De marknadsför sig som byggare av passiv- och lågenergihus, där essensen i 
deras arbete framförallt präglas av hög kvalité och medvetenhet om miljön. 
 
Hur stort tycker du intresset för passivhus är i Sverige idag? 
Philip anser att intresset för passivhus är väldigt litet, det är inget som gemene man får 
som första idé när det kommer till att bygga hus. De parametrar som väger in i beslutet 
är framförallt kvalité, pris och energieffektivitet – och om Philip skulle rekommendera 
något så väljer han lågenergihus framför passivhuset. Framförallt av arkitektoniska skäl. 
Han menar att ett passivhus ger till viss del en begränsning när det kommer till stora 
fönsterpartier, något som han tror att de allra flesta inte är beredda att offra. 
Dessutom är det i dagsläget mer värt med solel än passivhusfunktion, fortsätter han, 
samt att direktverkande el är bättre än en värmepump – som dessutom har en lång 
återbetalningstid. 
 
Sjöberg & Thermé bygger mycket med organiska material, och fortfarande till samma 
pris som ett ordinarie hus – men i det här fallet får du mycket mer hus för pengarna. 
Huset blir tystare, varmare och har generellt ett mycket bättre inomhusklimat. 
Värt att nämna är att stor vikt läggs på kvalitén, och därför kan huspriset blir ganska 
högt jämfört med ett ”budgethus” – men om man istället jämför med ett konventionellt 
hus av högre kvalité så är då prisskillnaden marginell, om ens märkbar. 
 
Vad tror du kan få folk att avstå från passivhus? 
Att det finns en felaktig bild av att passivhus är alldeles för täta, dyra, bökiga och har 
dålig ventilation tror Philip är en stor bidragande orsak till att många väljer bort 
alternativet passivhus. Även också som tidigare nämnt de arkitektoniska aspekterna 
kring det hela. 
 
De nya ”passivhusfönstren” som marknadsförs har idag tätare karmar men sämre u-
värde på själva fönsterglaset – något som Philip är mycket tveksam och kritisk till. 
Detta skrämmer endast ytterligare spekulanter på passivhus, menar han, då stora 
fönsterpartier nu blir ännu sämre för husets totala u-värde – eftersom glasarean på ett 
fönster är betydligt större än karmarean. Man borde istället vända på det, och göra 
fönster som tillåter normala eller stora fönsterpartier, då det säkert skulle locka några 
fler väljare till passivhusen. 
 
Vad tror du skulle kunna öka intresset för (tekniska/ekonomiska lösningar)? 
Philip tror att intresset för passivhus kommer öka automatiskt för passivhusen om man 
bara fortsätter att bygga passivhus, men verkligen ser till att byggarna är noggranna och 
att alla inblandade är införstådda med vad som gäller. Det är extremt viktigt att luften 
inuti en vägg blir stillastående för att säkra en fullgod värmeisolering – detta blir om 
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möjligt ännu viktigare i ett passivhus där minsta läckage kan ha förödande 
konsekvenser. På så sätt skulle i så fall trovärdigheten öka och en del av alla de tvivel 
som finns skulle försvinna. 
 
Utöver detta bör man även komma bort från namnet passivhus, vilket Philip krasst 
beskrev som ”förjävligt”. Namnet är ytterligare något som skrämmer bort potentiella 
köpare, eftersom namnet antyder att det rör sig om en mycket avancerad konstruktion 
som kräver ett stort engagemang och miljöintresse från köparens sida. 
 
Idag är det mycket lättare att bygga passivhus eftersom alla material finns, utmaningen 
är bara att göra det på rätt sätt och dessutom göra det attraktivt. 
 
Anser du att passivhusen idag marknadsförs på ett bra sätt – tillräckligt med 
reklam, information osv? 
Marknadsföringen är ytterst dålig, anser Philip. Dessutom är de stora husfabrikerna till 
stor del ansvariga för alla de negativa rykten som finns kring passivhusen, eftersom att 
de själva har svårt att ställa om och utveckla sitt byggande till mer passivhuslika 
konstruktioner. 
 
Philip hävdar också att kvalitén blir lidande i ett hus från fabrik, där det istället blir 
kvantiteten som väger tungt. 
 
Är det ekonomiskt försvarbart att bygga ett passivhus? 
Inte passivhus men lågenergihus, ja, säger Philip. 
Det kan vara ekonomiskt försvarbart att bygga ett passivhus men inte bomässigt 
försvarbart menar han, då arkitekturen är så pass viktig. Philip anser att en satsning på 
bättre fönster och arkitektur är mer lönsamt än de där sista 1000 kW, de tjänar man 
snabbt igen (och mer därtill) om man installerar effektiva solpaneler på taket. 
Därför anser han att lågenergihusen vinner i längden över passivhus. 
 
Utifrån vad jag lyckats hitta så verkar det generellt i landet inte byggas så mycket 
passivhus i jämförelse med ”vanliga hus” – vad tror du detta kan bero på? 
Framförallt rädsla och okunskap, i kombination med diverse myter som uppstått kring 
passivhusen, menar Philip. Utöver detta så finns det hos köparen ett intresse av att 
minimera väntetiden för huset, och då är det allmänt känt att fabrikstillverkade hus har 
betydligt kortare byggtid än lösvirkeshusen, fortsätter han. 
 
Philip hävdar att de på Sjöberg & Thermé bygger ett passivhus precis lika fort som ett 
konventionellt lösvirkeshus och levererar då ett hus med hög kvalité och omtanke 
bakom varje detalj. Väljer man istället ett fabrikstillverkat konventionellt hus till en 
billig peng så får man precis det man betalar för, inte en kakelplatta mer. Allting blir 
tillägg och då rusar priset fort upp i höjden, tillslut är man uppe i samma prisklass som 
huset från Sjöberg & Thermé, men utan de positiva egenskaperna hos ett lågenergihus 
av högre kvalité. 
 
Ett problem för många potentiella köpare är bankernas schablonsystem när det gäller 
bolån, idag finns det ett förbestämt riktvärde för vad en årsenergiförbrukning på ett hus 
ligger – och bankerna gör sin kalkyl utefter den. Men för ett passiv- eller lågenergihus 
blir denna väldigt missvisande, och många har då svårt att få lån till sitt hus eftersom det 
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kan bli en ganska hög ingångskostnad. Banken tror då att energikostnaden för huset 
sedan kommer ligga på en hög nivå, när den i själva verket ligger på 50-75 procent lägre 
än för ett konventionellt hus. 
 
Är det lättillgängligt med passivhus för privatpersoner, dvs. finns det flera företag 
eller liknande som aktivt marknadsför passivhusen och säljer dem? 
Det finns skräp och så finns det bra företag, precis som med allting annat menar Philip. 
Små företag avskräcker ofta köpare, speciellt efter TV4s succéprogram Fuskbyggarna – 
där det ofta är just mindre (bör tilläggas också oseriösa) företag som ställt till det för 
ovetande husägare. Men för de som verkligen är intresserade och letar så finner de 
ganska snart att det finns möjligheter till att bygga sitt passivhus. 
Stora hussäljare lurar ofta till sig sina kunder med budskapet att det är snabbt, smidigt 
och enkelt – många köpare faller i fällan eftersom det verkar enklast och mest pålitligt 
då ett stort och välkänt företag inger trygghet. 
 
Har du stött på problem med komforten i passivhus, som t.ex. kalla golv? 
Lågenergihusen har golvvärme – då försvinner just detta problem berättar Philip, det är 
investering ur komfortsynpunkt. Personligen skulle han aldrig bygga ett passivhus utan 
golvvärme, den förbrukning som går åt för detta kan enkelt tas från solpaneler som 
nämndes tidigare. Det väger så mycket tyngre än de där 1000 kW som tjänas in utan 
golvvärmen, det är bara välja – några kW mindre med kalla golv, eller några kW mer 
(som fås från solpanelen) med varma golv. 
 

Andreas Molin, LiU 
 
Andreas Molin arbetar vid Linköpings Universitet, som doktorand vid institutionen IEI. 
Han har erfarenhet av passivhus då han byggt om sitt eget hus från konventionellt hus 
till ett passivhus. 
 
Hur stort tycker du intresset för passivhus är i Sverige idag? 
Det är inte alls stort, kan till stor del vara på grund av namnet, menar Andreas. 
Speciellt bland normalt folk så känns det inte som att intresset är särskilt utbrett. 
Enligt Andreas så finns det inga stora aktörer i Sverige, trots att det var här som det 
uppfanns till att börja med – kan bero på att ingen har anammat det, och därmed inte 
marknadsfört det tillräckligt. 
 
Vad tror du kan få folk att avstå från passivhus? 
Den gamla hederliga byggnadstekniken är baserad på ett otätt hus med välventilerade 
väggar och en eld som driver denna ventilation – då vet man att det är ett friskt hus, 
säger Andreas. Han tror att det är väldigt svårt att ändra på den uppfattningen bland 
människor. Dessutom har vi länge haft ett väldigt lågt elpris, det blev därmed inte 
särskilt intressant med energieffektiva hus eftersom man kunde komma undan billigt 
ändå. Det var först 1998 som elpriserna började stiga – kärnkraftverken under 1980-
talet spelar en stor roll i prisfrågan, billig el leder till onödig konsumtion menar Andreas. 
 
Vad tror du skulle kunna öka intresset (tekniska/ekonomiska lösningar)? 
Andreas anser att ett fortsatt högt elpris kommer vara bra, då får energin ett pris och 
energieffektiviteten kommer därmed att bli mer viktig. Man bör också satsa betydligt 
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mer på marknadsföringen likt de stora företagen, göra passivhuset till en standard som 
folk strävar efter att uppnå. 
 
Byggnadens klimatskal är väsentligt, med bra jämna isolerade väggar – men det finns en 
tolkning om att den installerade effekten bör ha en begränsning, vilket har lett till kalla 
golv, eftersom dessa då inte får upp värmen tillräckligt fort. Det kan ofta finnas en fördel 
med att ha större del installerad effekt, detta har gett passivhusen en onödigt dålig start 
menar han. 
 
Anser du att passivhusen idag marknadsförs på ett bra sätt – tillräckligt med 
reklam, information osv? 
Numera finns det väl lite vettiga broschyrer från passivhuscentrum, han berättar att han 
nyligen såg en själv om solenergi – men det är ju inte riktigt så att man ser det på 
TV4reklamerna ännu. Det finns lite skrifter men ingen aktör som agerar som alla andra 
väletablerade aktörer – visst har man kommit någonstans men inte direkt 
marknadsföringsmässigt. De allra flesta känner till vad ett lågenergihus är, men inte ett 
passivhus – detta är något som skapar förvirring, fortsätter Andreas. För övrigt så är ju 
termen passivhus inte särskilt säljande i sig. 
 
Är det ekonomiskt försvarbart att bygga ett passivhus? 
Oh ja, lätt! I alla fall enligt Andreas. Han förstår inte varför folk väljer att lägga sina 
pengar på bilar och grejer istället för att rusta upp sitt hus. Det är inte något som betalar 
sig direkt, men på 10 år är det inte ovanligt menar han. 
 
Utifrån vad jag lyckats hitta så verkar det generellt i landet inte byggas så mycket 
passivhus i jämförelse med ”vanliga hus” – vad tror du detta kan bero på? 
På allt det jag sagt tidigare, svarar Andreas. 
Utöver det så har det ibland slagit snett på uppvärmningen, alla hus har inte varit helt 
täta – en gång inspekterade Andreas ett hus där tätskiktet satt 5 cm in i väggen, det var 
helt och hållet sönderborrat. 
 
Är det lättillgängligt med passivhus för privatpersoner, dvs. finns det flera företag 
eller liknande som aktivt marknadsför passivhusen och säljer dem? 
Inte så vitt Andreas vet, han känner endast till Sjöberg & Thermé. 
 
I den litteraturen jag fått tag på om passivhus så står det att 
tappvarmvattensbehovet tillgodoses med solenergi – till ca 40 procent. Varifrån 
kommer resterande 60 procenten? 
Oftast en elpatron, berättar Andreas, vi har 3 rätt mörka månader under året och då är 
det svårt att tillgodose energibehovet med solpaneler. Men det är dock valfritt, 
personligen har Andreas en värmepump, han tycker att det viktiga är att satsa på själva 
klimatskalet i byggnaden eftersom det är den mest väsentliga delen. 
 
Har du stött på problem med komforten i passivhus, som t.ex. kalla golv? 
Andreas svarar att han har hört om det, men inte själv upplevt det eftersom de själva har 
valt att installera golvvärme. Däremot så har han läst om problemet hos Lindåshusen 
och även på annat håll, där det rörde sig om något äldreboende. 
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Åke Mård, MRD Sälj och Bygg AB 
 
Åke Mård driver det egna företaget MRD Sälj och Bygg AB där han bygger hus utifrån 
Koljern-tekniken, som är en konstruktion utvecklad av Åke själv och som företaget har 
patent på. Husen byggs med cellglas som isolering i klimatskärmen och ger ett hus som 
står sig i minst 100 år, drar hälften så mycket energi som ett vanligt hus, är miljövänliga 
och är fullständigt fukt- och brandsäkert. 
 
Hur stort tycker du intresset för passivhus är i Sverige idag? 
Intresset är trots allt ändå relativt stort men tekniken är inte bra för kunden, menar Åke. 
 
Vad tror du kan få folk att avstå från passivhus? 
Till största del tror Åke att de allra flesta blir avskräckta av ett högt initialpris, följt av 
den överhängande risken att få fukt- och mögelskador i huskonstruktionen. 
 
Vad tror du skulle kunna öka intresset (tekniska/ekonomiska lösningar)? 
Åke anser att en fullständig omvändning är vad som krävs, att man börjar skapa en 
energieffektiv, fuktsäker och miljöriktig lösning. 
 
Anser du att passivhusen idag marknadsförs på ett bra sätt – tillräckligt med 
reklam, information osv? 
Enligt Åke är marknadsföringen av passivhusen baserade på en byggteknik som inte 
klarar av att uppfylla det som tekniken lovar, vilket bidrar till minskat intresse från 
potentiella köpare. 
 
Är det ekonomiskt försvarbart att bygga ett passivhus? 
Nej, ekonomiskt försvarbart blir det endast om husen uppfyller kraven i fråga 3, svarar 
Åke. 
 
Utifrån vad jag lyckats hitta så verkar det generellt i landet inte byggas så mycket 
passivhus i jämförelse med ”vanliga hus” – vad tror du detta kan bero på? 
Detta beror på att alla fokuserar på initialkostnaden (som bara är 15 procent av husets 
hela livskostnad) och ingen ser till driftskostnaden, menar Åke. Han anser att 
driftskostnaden är den kostnad som man till största del skall fokusera på, 
byggkostnaden får man igen med råge när man säljer ett bra hus. Husets 
månadskostnad kan kunden alltid jämföra med sin egen månadslön och där jämföra om 
man har råd, forstätter Åke, orsakerna till detta enligt honom är 
 

•  Hustillverkaren eller byggaren kan inte räkna fram en säker driftskostnad. 
•  Ingen frågar efter den kostnaden vid en husaffär. 
•  Isoleringsvärdet i traditionell isolering är ett värde som är 50-60 procent sämre i 

fält än vad man teoretiskt räknar med idag. 
•  Detta göra att entreprenörerna inte vågar lova energiförbrukningen i de byggda 

husen, man har inga erfarenheter av hur husen fungerar under boendet – 
forskning erfordras. 

 
Är det lättillgängligt med passivhus för privatpersoner, dvs. finns det flera företag 
eller liknande som aktivt marknadsför passivhusen och säljer dem? 
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Enligt Åke så är svaret nej, mycket få företag har en produkt som kan kallas lågenrgihus 
eller NNE-hus. Här har vi en stor okunnighet i hela byggsektorn från arkitekt till 
byggjobbare, menar han. Passivhusarkitekter ställer krav som inte gynnar en låg 
energiförbrukning beroende på att man tror och inte vet! 
Forskning saknas för hus i fält och hur isoleringen fungerar vid olika klimat och 
tillhörande klimatväxlingar, menar Åke. 
 
I den litteraturen jag fått tag på om passivhus så står det att 
tappvarmvattensbehovet tillgodoses med solenergi – till ca 40 procent. Varifrån 
kommer resterande 60 procenten? 
Passivhusen har ju tidigare inte behövt värme utan huset skulle klara sig med värme 
från personer, belysning och maskiner i huset, berättar Åke. 
Vidare förklarar Åke att solenergin och ackumulatortanken har kommit på senare tid då 
man sett att man behöver värme för att dels kompletteringsvärma huset och till 
varmvatten, detta visar ytterligare att man tror men inte vet förrän man testat hur 
systemen fungerar för ett bra boende. Vi bor ju trots allt i ett arktiskt klimat, därför 
behöver vi värmetillskott på vintern, menar Åke. 
 
Tappvarmvattnet kan fås från solen, men hela tiden så måste det dimensioneras med 
utgångspunkt från vem och hur många som bor i huset och hur man förbrukar 
varmvattnet. Åke föreslår istället i vår teknik att energin för en byggnad fås enligt 
följande 
 

•  Solen; varmvatten och solel 
•  Återvinning; återvinn så mycket som möjligt från energin i huset 
•  Förnyelsebar energi; t.ex. ved, pellets och dylikt lagrad solenergi 
•  Berg- och fjärrvärme; här behövs alltid el vilket inte är 100 procent bra 

 
 
 
Har du stött på problem med komforten i passivhus, som t.ex. kalla golv? 
Ja, svarar Åke, det finns flera objekt som visar på detta och där man gjort om senare för 
att få en bra boendekomfort. 
 

Peter Hellqvist, Foamglas 
 
Peter Hellqvist arbetar som försäljningsdirektör och ansvarar för teknisk rådgivning på 
Foamglas, ett dotterbolag till Pittsburgh Corning som är världens främsta producent av 
cellglasisolering. Foamglas har fabriker och försäljningsföretag jorden runt. 
 
Hur stort tycker du intresset för passivhus är i Sverige idag? 
Jag tror att det är större än vad jag själv tror, inleder Peter, däremot är han tveksam till 
det själv och har därför lämnat det och istället övergått till NNE-hus, där den 
ekonomiska skillnaden endast är marginell. Han tror också att många andra likt honom 
övergått till detta eftersom all energiförbrukning är den stora skillnaden; passivhusen 
drar trots allt energi medan NNE-husen nästan går plus på energifronten. 
Peter är högst tveksam till passivhusen generellt sett, eftersom mätningar gjorda i bland 
annat Sundsvall visar att alla de hus som är byggda med lös isolering inte håller. 
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Lambdavärdena på de mjuka isoleringarna är baserade på laboratoriemätningar med 
stillastående luft, men gäller inte i verkligheten, menar han. 
 
Vad tror du kan få folk att avstå från passivhus? 
Peter tror delvis att det beror på det han nämnde tidigare och dels för att de är extremt 
känsliga för hål i tätskiktet. Utöver detta så uppstår ett annat problem när man byggt 
med cellplast under betongplattan, den vattenfylls nämligen sakta men säkert och 
förlorar då successivt även sin isolerande förmåga – detta resulterar i det välkända 
fenomenet kalla golv, menar Peter. 
 
Enligt Peter så kommer passivhusen inte att hålla sina energikrav längre fram, de 
kommer med tiden att tappa sin prestanda – efter 5-10 år finns ingen uppföljning gjord 
på husens tekniska prestanda, vi vet ingenting! 
 
Vad tror du skulle kunna öka intresset (tekniska/ekonomiska lösningar)? 
I min värld är det väldigt enkelt, förklarar Peter, sluta kommunicera försäljningspris och 
byggpris utan börja kommunicera månadskostnad! Det är månadskostnaden som är 
intressant, om branschen verkligen ville så är det inte svårt och med tanke på hur det 
ser ut i Sverige idag så kan det behövas, menar han. 
 
Anser du att passivhusen idag marknadsförs på ett bra sätt – tillräckligt med 
reklam, information osv? 
Jo, men det tror jag, men det är fel gubbe att fråga eftersom jag till att börja med inte ens 
tror på idén, säger Peter. Han tror inte det är rätt approach att vi ska behöva anpassa oss 
efter husen, det ska snarare vara husen som måste anpassas efter oss. 
Dessutom anser Peter att det blir krångligt; det är svårt att veta exakt hur passivhuset 
ska ”skötas”, det fungerar felfritt sålänge plastfolien är hel – men sen blir det problem! 
Man brukar säga ”ett hål är inget hål”, men går det hål i tätskiktet så blir det stora 
problem, menar Peter. 
 
Är det ekonomiskt försvarbart att bygga ett passivhus? 
Ja definitivt, men igen med gamla förbehåll, anser Peter. Han tycker att det kan vara 
lönsamt under förutsättning att folk sköter det och kan det de håller på med, isåfall är 
det tveklöst lönsamt. Då är det snarare inte försvarbart att inte bygga, tillägger han, 
annars måste man ju tro att energin kommer bli billigare istället för dyrare. 
 
Utifrån vad jag lyckats hitta så verkar det generellt i landet inte byggas så mycket 
passivhus i jämförelse med ”vanliga hus” – vad tror du detta kan bero på? 
Peter menar att det helt och hållet är marknaden som styr, om inte folk vet vad de ska 
fråga efter så händer inget. Han berättar att byggbranschen är trög i grund och botten, 
de ändrar inget om det inte efterfrågas och inte heller om de inte tjänar några pengar på 
det – det måste ställas fler krav! Dessutom är metoderna för att testa nya produkter 
alldeles fel anser Peter, i dagsläget testas nya produkter under en 4-veckorsperiod i ett 
laboratorium och sedan kan man säga att det har en beständighet på ett visst antal år – 
så funkar det inte i verkligheten. 
 
Är det lättillgängligt med passivhus för privatpersoner, dvs. finns det flera företag 
eller liknande som aktivt marknadsför passivhusen och säljer dem? 
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Ja det måste jag säga, svarar Peter. Han tror att om folk bara är intresserade så hittar de 
det de söker, men sen är ju själva frågan om det de hittar är bra eller inte. 
 
Har du stött på problem med komforten i passivhus, som t.ex. kalla golv? 
Kalla golv är ett välkänt fenomen för Peter, han har sagt det redan från dag ett då 
passivhusen kom upp på tapeten och mycket riktigt blev det som jag misstänkte, 
berättar han. Efter 10 år kommer det, ångtrycket från marken tränger upp i cellplasten 
och tillslut blir den vattenfylld och då slutar den att isolera – men åter igen så ändrar 
inte byggbranschen riktning utan fortsätter vidare i samma gamla hjulspår, avslutar han. 
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Intervju med boende 

Lina Lundgren 
 
Lina Lundgren arbetar som doktorand vid LiU, och bor i ett av Stångåstadens 
hyrespassivhus i Lambohov. Hon bor där tillsammans med Fredrik la Fleur, som också 
intervjuats i detta arbete. 
 
Hur stort upplever du att intresset för passivhus är i Sverige idag? 
Lina tror att kunskapen är ganska liten hos allmänheten, men att detta inte 
nödvändigtvis beror på ointresse utan för att det helt enkelt saknas information och 
förståelse. Inom byggbranschen slänger man sig med passivhustermen men det finns 
nog fortfarande en skeptisk förhållning till det hela, menar hon, även om intresset nog 
faktiskt är större där än hos allmänheten. 
 
Vad tror du kan få folk att avstå från passivhus? 
Om det är dyrare, att det innebär en högre månadskostnad eller investeringskostnad så 
anser Lina att kostnaden nog sållar bort de som inte har ett intresse för just sådana 
frågor. Samtidigt tror hon att det i grunden fortfarande finns en misstro, rykten och 
myter kring den nya tekniken som säkert också blir en bidragande orsak – även om 
kostanden nog är det som väger tyngst. 
 
Många tror säkert att de kommer behöva göra en uppoffring i livskvalitén, att det kräver 
mer planering och ett genuint intresse för miljöfrågor för att ens kunna bo i ett 
passivhus, tillägger hon. 
 
Det finns även en utbredd rädsla för att husen inte kommer att hålla, berättar Lina, 
framförallt när det kommer till tätskiktet; många är rädda för att ens sätta upp en tavla 
för de tror att tätskiktet kommer förstöras. 
 
Vad tror du skulle kunna öka intresset (tekniska/ekonomiska lösningar)? 
Passivhusen blir idag dyrare eftersom de kräver mer material, förklarar Lina, men om de 
skulle bli en form av standard så skulle det kunna bli billigare. Samtidigt så är det viktigt 
att de boende är införstådda med att hyran kan komma att bli dyrare, men att detta 
kompenseras av den billigare uppvärmningen, menar hon. 
Om man pratar siffror och mätningar så skiljer det i dagsläget 5,5 procent på 
hyreskostnaden (på grund av den högre byggkostnaden) och rent boendemässigt så 
förloras 4-5 kvm till förmån för de tjockare väggarna, berättar Lina. 
 
Lina själv upplever att man ibland inte riktigt kan få den hjälp man behöver, tekniker 
som kommer ut så förstår sig inte på ventilationssystemen, det blir fel vid service och 
som boende känner man en otrygghet eftersom teknikerna inte är insatta i ämnet. 
Tanken är ändå att det ska vara som ett vanligt boende, forstätter hon, även om det nu 
skiljer sig från en villa eftersom det rör sig om en hyresfastighet – men rent generellt så 
behöver det spridas mer information om ämnet. 
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Anser du att passivhusen idag marknadsförs på ett bra sätt – tillräckligt med 
reklam, information osv? 
Nej, man måste själv söka aktivt om man är intresserad, svarar Lina. Ska man bygga ett 
nytt hus så kanske den informationen finns men inte annars, det är ingen reklam eller 
information som ”attackerar” i nuläget, menar hon. 
 
Hon tillägger att Stångåstaden inte har marknadsfört det hela särskilt bra, när de 
flyttade inte var informationen från Stångåstadens sida mycket knapp. Jag har självt sökt 
information på egen hand, men jag har märkt att många utav grannarna inte är 
införstådda med allt vad ett passivhus innebär, säger Lina. 
 
Lina tycker att marknadsföringen helt klart kan förbättras, eftersom det bevisligen 
saknas så mycket kunskap i nuläget. 
 
Upplever du stora ekonomiska fördelar med att bo i ett passivhus? 
Nej, det skulle jag inte vilja påstå, säger Lina. Hon har ungefär lika stora kostnader som 
med ett liknande boende, däremot så är värmekostnaderna väldigt små – endast en liten 
fjärrvärmeväxlare som får komplettera lite under vintermånaderna. 
Kanske skulle det löna sig mer om man bodde i villa, tillägger hon, de hyreshusen som 
inte är passivhus är ändå så pass energisnåla nuförtiden. Däremot är det ju en helt 
annan driftskostnad när man bor i villa, så jag vet inte riktigt, svarar hon. 
 
Finns det någon form av driftskostnad som du betalar, bortsett från hushållsel? 
Alla hyresgäster betalar för tappvarmvatten, förklarar Lina, uppvärmningen och 
tappvarmvattnet går på fjärrvärme. Kostnadsmässigt hamnar det för Linas del på ca 600 
kr/mån för uppvärmning och tappvarmvatten (800 kr under vintern, 500 kr under 
sommaren). Därutöver tillkommer hushållselen och hyran, som för deras del ligger på 
hela 9 900 kr/mån. 
 
Lina tycker det är lite tråkigt att man inte får en bild av hur mycket av kostnaden som 
går till värme respektive varmvatten, bara att förbrukningen ligger på 48-49 kWh/m2 
och år. Elvärme är egentligen förbjudet, fortsätter hon, BBR tog bort det men numera är 
det standard. 
 
Generellt i landet så byggs det inte mycket passivhus i jämförelse med ”vanliga hus” 
– vad tror du detta kan bero på? 
Det beror nog till stor del på att initialkostnaden är högre, tror Lina, många är säkert 
rädda att de inte kommer få igen sina pengar och man vill inte behöva göra uppoffringar 
på livskvalitén. Dessutom är nog som tidigare nämnt många rädda för hållbarheten, 
tillägger hon, att den inbyggda tekniken kommer sluta fungera och att det kommer vara 
dyrare rent generellt. 
 
Problem med komforten? 
Lina själv upplever inte några problem med komforten i deras passivhus, men tillägger 
samtidigt att hon kanske har en lite högre toleransnivå än andra. Många av grannarna 
har klagat på att golven blir kalla, framförallt på nedervåningen, berättar hon. 
Eftersom man får betala mycket för värmen så väljer Lina hellre att ta på sig mer kläder 
om hon upplever att det är kallt i huset. Blir det väldigt kallt brukar jag använda ugnen 
berättar hon, då blir det snabbt varmt på hela undervåningen. 
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Det är som sagt golven där nere som blir kalla, det är inga köldbryggor utan bara 
bottenplattan i sig som är väldigt kall, fortsätter hon – värmen på nedervåningen 
kommer ju från taket. Däremot blir golven på övervåningen aldrig kalla, där är 
ventilerna för varmluften istället placerade i golvnivå, berättar Lina. 
 
Enligt Lina så blir inneluften ofta väldigt torr vintertid, håret står åt alla håll berättar 
hon. På sommaren blir det däremot väldigt varmt på övervåningen, men det går ändå 
bra att svalka ur tycker Lina, man får ha lite strategi med skuggan förklarar hon. 
Hon tillägger att 4:orna inte har några markiser, men att 3:orna har det mot den 
soligaste sidan – detta är något som skulle hjälpa sommartid med värmeproblemet. 
 
Trots allt så är det ett normalt boende, fjärrvärmen är klimatneutral och miljövänlig, och 
frågan är om det verkligen är värt att lägga de där extra 5,5 procenten, avslutar Lina.  
 

Fredrik la Fleur 
 
Fredrik la Fleur arbetar också på LiU och bor som tidigare nämnt tillsammans med Lina 
Lundgren i ett hyrespassivhus i Lambohov. 
 
Hur stort upplever du att intresset för passivhus är i Sverige idag? 
Jag upplever inte intresset som speciellt stort, svarar Fredrik. Han berättar att det har 
byggts några mer storskaliga projekt som mest används som ett sätt att visa att man 
gjort en miljösatsning inom kommunen eller från ett privat byggföretag. Det leder oftast 
inte vidare och det görs sinte tillräckligt stor uppföljning på det heller, menar han. 
 
Vad tror du kan få folk att avstå från passivhus? 
Fredrik tror främst att det beror på okunskap och rädsla för nedsatt komfort i boendet. 
 
Vad tror du skulle kunna öka intresset (tekniska/ekonomiska lösningar)? 
En allmän ökning av de direkta kostnaderna för alla boenden skulle belysa fördelarna 
med passivhus, anser Fredrik. Att många boende i hyreslägenheter och bostadsrätter 
inte direkt betalar själv för värme och varmvatten leder också till en sned bild av hur 
mycket det finns att tjäna, fortsätter han. 
Fredrik tror även att en bättre förståelse för tekniken och tanken bakom passivhus 
skulle även minska rädslan för sämre komfort. 
 
Anser du att passivhusen idag marknadsförs på ett bra sätt – tillräckligt med 
reklam, information osv? 
Nej, jag skulle säga att de inte marknadsförs överhuvudtaget, svarar Fredrik. 
Han tillägger att även om de flesta småhustillverkarna idag har med en passivhusmodell 
i sin portfolio så är oftast information och tillhörande kostnadsberäkningar mycket 
bristfälliga. 
 
Upplever du stora ekonomiska fördelar med att bo i ett passivhus? 
Fredrik tycker inte att de upplever någon ekonomisk fördel med sitt boende i nuläget, 
om man däremot själv skulle bygga och äga huset skulle man bättre kunna se 
återbetalningstiden för de extra kostnaderna vid byggnationen, menar han. 
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Vår hyra förblir densamma och jag har i dagsläget inga referenspunkter när det gäller 
hur mycket ett liknande hus skulle kräva i uppvärmning, om det inte var byggt som 
passivhus, berättar Fredrik. 
 
Finns det någon form av driftskostnad som du betalar, bortsett från hushållsel? 
Vi betalar för den fjärrvärme som behöver skjutas till under delar av vår/höst och under 
vintern för uppvärmning, dessutom för uppvärmningen av varmvatten, svarar Fredrik. 
Sedan är vår hyra högre än de liknande husen på andra sidan gatan, fortsätter han, vilket 
antagligen kompenserar för den dyrare byggkostnaden och det dyrare underhållet. 
 
Generellt i landet så byggs det inte mycket passivhus i jämförelse med ”vanliga hus” 
– vad tror du detta kan bero på? 
Fredrik anser att det idag saknas incitament men kanske framförallt den politiska viljan 
att driva ner energianvändandet i bostadssektorn. Billig fjärrvärme och bekväma 
elbaserade uppvärmningssystem väljs framför att bygga hus som i grunden gör av med 
mindre energi, fortsätter han. 
Fredrik berättar att tekniken för noll- eller plusenergihus finns idag men ändå ligger 
byggnormen på 100 kWh/m2 och år. 
 
Problem med komforten? 
Jag har upplevt väldigt små problem med komforten i vårt passivhus, berättar Fredrik. 
Han förklarar att de flyttade ifrån en vanlig 60/70-talslägenhet med dålig ventilation, 
luftkvalitet och värmekomfort så de upplevde komforten i passivhuslägenheten som 
mycket större. 
 
Dock har de under de två åren som de bott i sitt nuvarande boende stött på en del 
problem. Det rör sig bland annat om värmen under sommaren, där Fredrik tror att 
orsaken ligger i att de åtgärder som passivhus ska ha för att hantera värmen inte har 
implementerats vid byggnationen. Vi har t.ex. inga solskärmar över fönster eller extra 
möjlighet att ventilera den varma luften som stiger uppåt i huset under sommaren, 
förklarar han. 
 
Fredrik berättar att de också haft vissa tekniska problem med FTX aggregatet, men då 
de bor i en hyreslägenhet så är det ett problem som snarare tillfaller hyresvärden – även 
om de själva också blir lidandes. Men de avbrotten som uppstått har inte varit så långa 
att vår komfort påverkats avsevärt, varken när det gäller värme eller luftkvalitet, 
tillägger han. 
 
Avslutningsvis påpekar Fredrik att hans eget intresse för passivhusen och tekniken runt 
dessa gör att han oftast inte upplever problemen som speciellt allvarliga, utan snarare 
som en möjlighet att lära sig mer om hur husen fungerar och hur man ska kunna 
förbättra konstruktionen och dess system. 
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Sara Hallin 
 
Sara Hallin bor granne med Lina Lundgren och Fredrik la Fleur i Stångåstadens 
passivhusboende i Lambohov. 
 
Hur stort upplever du att intresset för passivhus är i Sverige idag? 
Jag har inte riktigt koll på hur stort intresset är, svarar Sara. Hon gissar att intresset 
främst finns hos de som är i miljöteknikbranschen eller är intresserade av miljöteknik 
och ett miljövänligt tänk. Hos övriga tror jag bara det lockar om det finns någon 
ekonomisk vinning i det hela, tillägger hon. 
 
Vad tror du kan få folk att avstå från passivhus? 
Folk kan säkert avstå om det inte helt tydligt framgår att det faktiskt är ekonomiskt 
lönsamt att bo i passivhus, tror Sara. Hon berättar att det ju är lite dyrare och då måste 
vinsten vara tydlig, annars väljer nog de flesta att bo någonstans där hyran är lägre. 
 
Vad tror du skulle kunna öka intresset (tekniska/ekonomiska lösningar)? 
Sara tror att mer reklam om passivhusen, där det tydligare framgår vad vinsten är så att 
man lätt kan se att man kan räkna hem det också ekonomiskt, är något som skulle kunna 
få fler att öppna ögonen för passivhusen. 
 
Anser du att passivhusen idag marknadsförs på ett bra sätt – tillräckligt med 
reklam, information osv? 
Jag tycker inte de marknadsförs så mycket, börjar Sara. Hon anser att det helt klart 
skulle kunna vara mer, de fick själva inte information om att det var ett 
passivhusboende förrän de faktiskt var och tittade på lägenheten de nu bor i. 
Det byggs ju inte heller så mycket passivhus i dagsläget, vilket säkert kan få folk att 
tvivla på lönsamheten, anser Sara. Hon tillägger att det ju faktiskt borde byggas mer om 
det nu verkligen är så pass lönsamt, tillägger hon. 
 
Upplever du stora ekonomiska fördelar med att bo i ett passivhus? 
Sara upplever inte några stora ekonomiska fördelar med sitt boende eftersom hyran för 
dem är högre än i de liknande ”vanliga husen”. Vi har ju lägre driftskostnad men betalar 
mer i hyra, så det jämnar i stort sett ut sig – även om det såklart är billigare om man 
enbart ser till just driftskostnaden, menar hon. 
Men samtidigt är det svårt att jämföra, anser Sara, om man inte har bott i ett likvärdigt 
”vanligt hus” innan – nu jämför jag endast med andra familjer som säkert också har 
andra vanor, tillägger hon. 
 
Finns det någon form av driftskostnad som du betalar, bortsett från hushållsel? 
Vi betalar för hushållselen och uppvärmningen av varmvatten, och även för den 
tillskottsvärmen som behövs under den kyligare delen av året, svarar Sara. 
 
Generellt i landet så byggs det inte mycket passivhus i jämförelse med ”vanliga hus” 
– vad tror du detta kan bero på? 
Sara gissar att det är dyrt att bygga passivhusen, och att de allra flesta därför inte tycker 
det är något värt att lägga pengarna på. Särskilt om det inte framgår exakt vad det är 
man sparar på att välja ett sådant boende, menar hon. 
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Problem med komforten? 
Vi är nöjda med vårt boende, börjar Sara, men emellanåt blir golven kalla – speciellt på 
bottenvåningen. Sara berättar att det vintertid brukar upplevas som värre, sommartid är 
det bara skönt om golven är svala eftersom det då istället brukar bli ganska varmt 
inomhus. Det är framförallt stor skillnad på morgonen när man kliver upp och på 
eftermiddagarna om solen legat på hela dagen, berättar hon, då övervåningen brukar 
vara väldigt varm och bottenvåningen betydligt kallare. 


