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SAMMANFATTNING 

 

Bygg- och fastighetssektorn står för närmare 40 procent av Sveriges energianvändning 

och miljöpåverkan. Därför har större fokus på energieffektiva och miljöcertifierade 

byggnader ökat det senaste decenniet inom branschen. För att fortsätta utvecklingen 

framåt kom EU med direktiv för medlemsländerna, där mål sattes för åren 2020 och 

2050 gällande energianvändningen.  

Syftet med arbetet är att ta reda på vilken påverkan olika faktorer har när kunderna 

gör sina val av bostäder i framtiden. Faktorer som arbetet främst fokuserar på är 

energi, miljö och utformning.  

Arbetet bygger till stor del på intervjuer från mäklare samt olika aktörer från byggbran-

schen. Mäklarnas syn på vilka faktorer som eftersöks på marknaden ansågs som ett bra 

tillvägagångsätt eftersom det är de som jobbar med kunderna. Intervjuer gjordes även 

med aktörer för att jämföra om deras syn överensstämde med mäklarnas.  

Efterfrågan på energieffektiva och miljöcertifierade bostäder har idag ingen stor inver-

kan för kundens val av bostad. Dock tyder det på att medvetenheten och efterfrågan från 

kunderna kommer öka i framtiden.  

En viktig del i framtidens bostäder blir även utformningen, att projekt anpassas efter 

målgrupp och att undersökningar för vilka ytor som skapar värde för kunderna görs. En 

flexiblare planlösning där kunderna med enkla medel kan påverka utformningen av sina 

bostäder är en betydande faktor som kommer vara avgörande för framtidens bostäder.  

 

 

Nyckelord: energi, miljö, utformning, framtidens bostäder, kundvärde 
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ABSTRACT 

Construction and real estate sector accounts for nearly 40 percent of Sweden's energy 

consumption and environmental impact. Therefore, a greater focus on energy-efficient 

and environmentally certified buildings has increased over the past decade in the in-

dustry. To continue the development forward an EU directive came for member 

states, where targets were set for the years 2020 and 2050 regarding energy use. 

The purpose in this report is to finding out the impact of different factors when cus-

tomers make their choice of housing in the future. Factors that this report mainly has 

focuses on is energy, environment and design. 

The report is largely based on interviews from the estate agents and operators from 

the construction industry. The estate agents views on the factors that are sought for in 

the market, was considered as a good approach because it is they who work with cus-

tomers. Interviews with operators were made to compare if their views were con-

sistent with the estate agents. 

Demand for energy efficient and environmentally certified homes has today no major 

impact on the customer's choice of housing. However, it indicates that awareness and 

customers demand will increase in the future. 

An important part of future housing will be the design, the project adapted to the tar-

get and that studies on which areas that create value for customers is made. A flexible 

floor plan where the customers with simple solutions can influence the design of their 

homes is an important factor that will be conclusive for the future of housing. 

 

Keywords: energy, environment, design, future housing, customer value 
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1 INLEDNING 

Sveriges bostäder står för en av de största energianvändningarna i landet och därför 

har allt mer energieffektiva bostäder utvecklats de senaste åren. Högre krav på kvali-

tén när det gäller bostäder har också tagit fart för att öka konkurrenskraften mellan 

entreprenörerna. Ett problem som byggbranschen har idag är att produktionskostna-

den är hög och att det därför blir väldigt dyra bostäder för kunderna. En följd av detta 

är att bostäderna ser ut att ha minskats till ytorna men samtidigt blivit mer yteffektiva. 

Förutom ovannämnda faktorer finns det en rad olika parametrar som har inverkan på 

hur bostäderna idag uppförs. Detta arbete kommer fokusera på vad som är avgörande 

när kunderna köper bostäder i framtiden.  

1.1 Bakgrund 

Omkring 40 procent av Sveriges energianvändning utgörs av bebyggelsens energian-

vändning, därför har större fokus på att bygga energieffektiva bostäder trappas upp de 

senaste åren. Diskussionen har även tagit fart i och med att energideklarationen lag-

stiftades år 2006 och sattes i bruk den 1 januari år 2009. Deklarationen är ett hjälpme-

del för att minska en byggnads energiåtgång, driftkostnader och utsläpp av växthusga-

ser. När det gäller uppförande av nya byggnader kan energideklarationen ses som ett 

kvitto på att projektet uppfyller de energiegenskaper som det planerats för. [1, 2, 3] 

Deklarationen är ett verktyg och möjligen en förutsättning för att uppnå direktivet 

som är satt av EU. Enligt direktivet ska medlemsländerna anpassa sina byggregler till 

nära-nollenergibyggnader för att uppnå kraven som är ställda år 2020 och år 2050. 

Eftersom utvecklingen av energieffektiva byggnader kommit betydligt längre än de 

uppsatta kraven från Boverkets byggregler (BBR) har klyftor uppstått mellan kraven 

och vad som är möjligt att bygga. Detta har föranlett att många kommuner satt egna 

lokala energi- och miljökrav vilket skapat viss problematik för samordningen i landet 

eftersom kraven utformats på olika sätt. [3, 4] 

Efterfrågan för grönt byggande har ökat de senaste åren och intresset för miljöcertifie-

ringar blir allt större. I Sverige är det nödvändigt för kommersiella fastigheter att klas-

sas som miljöcertifierade för att vara konkurrenskraftiga och det förväntas även ske 

för bostadsfastigheter i framtiden. Marknaden är redo för gröna hus och hållbara stä-

der anser många. Miljöcertifieringarna är viktiga då de kräver sänkta energi- och 
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driftkostnader vilket skapar ett värde för alla intressenter. I Sverige finns det system 

som är anpassade till landets förhållanden och även internationella system som an-

vänds världen över. Idag finns det intressekonflikter i byggbranschen som ofta beror 

på att byggindustrin är traditionsbunden och håller sig till beprövade material och 

tekniker vilket inte gynnar utvecklingen av hållbart byggande. [5] 

Runt 1960- och 70-talet studerades bostädernas storlek i syfte att hitta en standard till 

miljonprogrammet som pågick då. Det beslutades att en tvåa skulle ligga omkring 65 

kvadratmeter och en trea omkring 80 kvadratmeter storleksmässigt. Sedan hände det 

inte speciellt mycket fram till år 2000 då ytorna blev tvungna att krympas. Köket och 

vardagsrummet slogs ihop och storleksmässigt gick en tvåa ner till omkring 55-60 

kvadratmeter och en trea ner mot 70 kvadratmeter. Idag måste ytorna ner än mer på 

grund av att produktionskostnaderna är höga vilket resulterar i att kunder inte har råd 

att köpa bostäder i samma storlek som förr. [32] 

1.2 Syfte  

Syftet med denna rapport är att undersöka hur framtidens bostäder kan komma att se 

ut, hitta tendenser i dagens boende som kan komma till att bli än viktigare för kunder-

na i framtiden. Rapporten behandlar främst bostadsrätter och inriktas mot: 

 Energieffektiva bostäders inverkan hos kunderna 

 Miljöcertifierade bostäders inverkan hos kunderna 

 Utformningens inverkan hos kunderna 

1.3 Avgränsning 

När kunderna idag ska köpa en bostadsrätt finns det en rad olika faktorer som är avgö-

rande, de främsta är läget och kostnaden. I denna rapport bortses dessa två parametrar 

ifrån och tar istället upp: 

 Tendenser till framtidens boende, 15 år framöver  

 Energi – olika lagar, krav och mål samt olika typer av bostäder. Eluppvärmda 

bostäder bortses från 

 Miljö – olika miljöcertifieringssystem och social gemenskap 

 Utformning – planlösning, Svensk Standard, storlek 
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2 METOD 

2.1 Beskrivning 

I detta arbete har undersökningar gjorts för att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

kundernas val av bostäder i framtiden. För att nå ut till så många kunder som möjligt 

intervjuades mäklare eftersom de känner till vad som efterfrågas hos dagens bostads-

köpare. Intervjuer med en affärsutvecklare samt en projektutvecklare inom Skanska 

har gjorts för att undersöka om deras syn överensstämmer med mäklarnas.  

För att bilda en uppfattning om vilka faktorer som är viktiga i framtiden, och där det 

finns utvecklingspotential, var en litteraturstudie nödvändigt att göra. Det var även 

väsentligt för att öka författarnas kunskap inom ämnena inför intervjuerna. Efter litte-

ratursökning på internet beslutades att arbetet skulle inriktas på energi, miljö och ut-

formning. Det var även av intresse att intervjua en miljöspecialist för att få dennes 

åsikt inom ämnet.   

Intervjuerna har gjorts via personliga möten och via telefon. Intervjuerna har spelats 

in och längden har varierat mellan 15 till 50 minuter. När personerna på Skanska in-

tervjuades anpassades frågorna i förhoppning om att få en helhetsbild över mark-

naden. Både för att se vilka krav och normer Skanska går efter samt för att få deras 

syn på vad som påverkar kundernas val av bostäder. När miljöspecialisten intervjua-

des låg fokus främst på miljöcertifieringar och vad dessa kan ha för inverkan vid pro-

jektutformningar och framtida försäljningar. Intervjufrågorna som ställdes till mäklar-

na fokuserades enbart på försäljningsskedet, vilken inverkan energi, miljö och ut-

formning har på kunderna och hur mäklarna arbetar med att sälja in dessa delar. Frå-

gorna har utformats på ett konkret och tydligt sätt för att minska risken för missupp-

fattningar men de har inte varit ledande för personen som intervjuats. 

Intervjuerna skrevs ner i sin helhet och sammanfattades därefter, bara det väsent-

ligaste togs med. Dessa sammanfattningar analyserades för att kunna fastställa vilka 

trender och faktorer som är avgörande när kunden gör sitt framtida bostadsval. Det 

skickades även ut en enkät till mäklarna där de fick betygsätta fem viktiga faktorer 

som var avgörande för kundernas val. 
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2.2 Validitet/Reliabilitet 

För att åstadkomma en tillförlitlig undersökning har endast intervjuer gjorts med mäk-

lare som arbetar med nyproduktion. Detta för att ge en rättvisande analys av vad kun-

derna eftersträvar i dagens nya bostäder och som kan utvecklas ytterligare i framtiden. 

För att få Skanskas bild över marknadens situation gällande energi- och miljökrav 

samt hur de arbetar med att sälja in bostäder intervjuades: en affärsutvecklare, en pro-

jektutvecklare och en mäklare inom Skanska. Det ansågs även relevant att intervjua 

en miljöspecialist eftersom arbetet till stor del handlar om vilket inflytande miljön har 

på kunden.  

Intervjuer ansågs som den lämpligaste metoden i genomförandet av undersökningen. 

För att få en tillförlitlig och bred bild av vad marknaden eftersträvar intervjuades hela 

sex stycken mäklare.  

2.3 Metodkritik 

Eftersom arbetet till största del bygger på intervjuer från mäklare som speglar kun-

dernas syn, blir resultatet en tolkningsfråga. Det ansågs inte rimligt att bygga rappor-

ten på enkäter till kunder som köpt bostäder de senaste åren. Dessa skulle kräva 

mycket bearbetning, då många enkätsvar krävs för ett trovärdigt resultat. Därför blev 

intervjuer den lämpligaste metoden eftersom arbetet var relativt tidsbegränsat. Dock 

genererar inte intervjuer i något statistiskt mätbart resultat att analysera utan rapporten 

förlitar sig på vad några få personer förutspår inom samma region. Sedan är det endast 

Skanskas syn som tolkas från entreprenadsidan. För att göra rapporten mer trovärdig 

borde fler aktörer från andra företag också intervjuats.  

Det sker också en tolkning då syftet med arbetet är att undersöka vilka trender det 

finns för framtiden. Det kan ingen med säkerhet veta och allt som oftast är det världs-

ekonomin som styr hur aktörerna tvingas handla.  
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3 TEORI 

3.1 Begrepp 

Värmeförlusttalet (VFT): Bestämmer den förlorade värmen som läcker ut ur en 

byggnad när det är som kallast utomhus. [9] 

Byggnadens specifika energianvändning: Anges kWh/m² och år, och är byggnadens 

energianvändning fördelat på den totala innerarean av huset. Varken hushållsenergi 

eller den verksamhetsenergi som används utöver byggnadens grundläggande krav på 

värme, varmvatten och ventilation är inräknat. [25] 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (U-värde): Är ett mått på hur mycket 

värmeeffekt som överförs per m² genom en byggnadsdel. Det genomsnittliga U-

värdet beräknas för samtliga delar i byggnaden (väggar, tak, dörrar, fönster och 

grund). [25] 

Klimatzoner 

Sverige är indelat i tre klimatzoner, I, II och III. Zonindelningen följer länsgränser 

och indelningen används på grund av stora klimatskillnader mellan norr och söder. 

[25] 

Klimatzon I Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 

Klimatzon II Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 

Klimatzon III Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, 

Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala,  

Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län.  

FEBY – Forum för Energieffektiva Byggnader  

BBR 19 – Senaste upplagan av Boverkets byggregler 

SGBC – Sweden Green Building Council 

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design 

BREEAM – BRE Environmental Assessment Method 

SWEDAC – Statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra 

och tillförlitliga 
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3.2 Lågenergihus 

Ett lågenergihus är ett allmänt namn på en byggnad som använder lite energi. Inte lika 

låg användning som vid plushus eller passivhus, men ändå klart under BBRs krav och 

riktlinjer. [6]  

3.2.1 Passivhus 

För att få kalla en byggnad för passivhus krävs det att en kravspecifikation från Fo-

rum för Energieffektiva Byggnader (FEBY) följs, den omfattar idag endast bostäder. I 

de bostäder som klassas som passivhus blir energianvändningen för uppvärmning 

oftast mindre än hälften av vad som anges i den svenska byggnormen. Det sker ge-

nom att husen byggs täta, välisolerade och med hög värmeåtervinning. De minime-

rade värmeförlusterna gör att passivhus inte behöver något normalt värmesystem utan 

husen utnyttjar den värme som kommer från mänsklig aktivitet och hushållselsan-

vändningen. Vid kallperioder kan värme tillföras via övertempererad tilluft. Resultatet 

blir en byggnad med låga uppvärmningskostnader och bra inomhusmiljö. Den extra 

kostnaden som eventuellt kan uppstå vid byggtillfället återbetalar sig genom lägre 

driftkostnad. En kostnad som kan tänkas finansieras av den besparing som blir vid att 

inte investera i ett normalt värmesystem. [7]  

3.2.2 Plushus 

Ett plushus är en byggnad som under ett år genererar mer energi än vad den använder. 

För att det ska vara möjligt krävs värmetillskott från solceller, solpaneler eller vind-

kraft samt att värmen från mänskliga aktiviteter tas till vara på ett bra sätt. Ett plushus 

har ofta solceller, täta väggar och bra isolering. Huset måste även vara i rätt storlek 

för att kunna producera mer energi än vad den förbrukar eftersom de som brukar i 

huset ska stå för merparten av värmetillskottet. För att byggnaden ska kunna leva upp 

till sitt namn ska husets levererande el till elleverantören vara större än den köpta vid 

årsskiftet. [8]  

3.2.3 Minienergihus 

Minienergihus byggs med en kravnivå mellan passivhus och BBR19, dock med 

samma kravmodell som vid uppförandet av passivhus. Värmeförlusterna hålls därför 

på en väsentligt lägre nivå än vad som anges i BBR19. Ett minienergihus blir något 
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friare i formgivningen, där byggnader exempelvis kan upprättas med utstickande de-

lar. [9, 10] 

3.3 Miljöcertifieringssystem 

Miljöcertifieringar finns till för att miljöklassa byggnader och förenkla miljöarbetet 

vid produktion. Vissa certifieringssystem tar upp enskilda faktorer såsom energi me-

dan andra tar upp flera faktorer och får med en helhet i byggnationen. Miljöcertifie-

ringar utvecklar byggbranschen mot att bygga ett grönt och hållbart samhälle. [11, 12]  

3.3.1 LEED 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är ett system som utvecklats 

i USA av U.S. Green Building Council där första versionen kom ut år 1999. Det är 

idag det mest kända bedömningssystemet och finns i över 130 olika länder. Systemet 

kan användas i projekterings- och driftstadiet samt för befintlig byggnad. Områden 

som systemet behandlar är: 

 Innovation och design 

 Lokalisering och byggarbetsplats 

 Energi och inomhusmiljö 

 Vattenanvändning 

 Material och resurser 

 Inomhusmiljö 

Inom varje område ges poäng för att uppfylla vissa kriterier där 100 poäng är max. I 

varje område kan dessutom bonuspoäng fås om innovation och regional hänsyn tas. 

Poängen inom varje område visar hur stor miljöpåverkan är och en sammanställning 

av poängen visar vilken nivå certifieringen hamnar på. LEED använder sig av fyra 

nivåer; Certifierad, Silver, Guld eller Platinum, där Certifierad är lägsta nivån och 

Platinum är den högsta nivån. [13, 14] 

3.3.2 BREEAM 

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett av världens största certi-

fieringssystem och används vid certifiering av kommersiella kontor- och handelsfas-

tigheter. Det utvecklades i Storbritannien år 1990 och är därmed det äldsta systemet 

men har sedan dess omarbetats ett flertal gånger. Det var från början ägt av den brit-
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tiska staten men ägs idag av en sammanslutning av branschaktörer. Systemet har 

många likheter med LEED men är mest utbrett i Europa. Det behandlar områden 

inom: 

 Energi 

 Projektledning 

 Hälsa 

 Transport 

 Vatten 

 Avfall 

 Materialanvändning 

 Utsläpp 

 Ekologi 

Inom varje område ges poäng beroende på miljöpåverkan och en sammanställning av 

poäng inom respektive område ligger sedan som grund för vilken certifieringsnivå 

byggnaden får. Det finns 5 nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstand-

ing. För att nå upp till högsta nivån, Outstanding, krävs minst 85 procent av maxpo-

äng och goda innovativa lösningar samt en godkänd uppföljningen efter tre år. 

I Sverige sköts BREEAM av Sweden Green Building Council (SGBC) som i två års 

tid utvecklat en svensk version av systemet, BREEAM-SE. Detta för att anpassa sy-

stemet efter svensk lagstiftning, -metoder och arbetssätt. Största skillnaden mot det 

internationella systemet är inom områdena energi, material och inomhusmiljö. [15, 

16] 

3.3.3 Green Building 

Green Building lanserades 2004 av EU för att öka fokus på energibesparing. Systemet 

finns för både nyproduktion och renovering av byggnader. Kraven som ställs är en 

energinivå som motsvarar 25 procent lägre användning än landets energikrav eller 

tidigare energianvändning vid renovering. Det ska även framtas ett energiledningssy-

stem för byggnaden där drift och uppföljning av energibehov ska redovisas. [17, 18] 
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3.3.4 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad, tidigare Miljöklassad byggnad, är ett svenskt system som behandlar 

nyproduktion eller befintliga byggnader. Systemet innefattar i huvudsak tre områden:  

 Energi 

 Inomhusmiljö 

 Material 

Om byggnaden har ett eget VA-system tillkommer en fjärde kategori, Särskilda mil-

jökrav. Vid certifiering finns fyra olika nivåer att uppnå; Klassad, Brons, Silver eller 

Guld. För att uppnå Guld krävs att hälften av kriterierna uppfyller Guld samt att reste-

rande minst uppnår Silver inom varje område. Certifiering sköts idag av SGBC.  

[19, 20, 21] 

3.3.5 Svanen 

Svanen är ett nordiskt certifieringssystem som tar med hela byggprocessen, från rå-

vara till färdig produkt. Systemet behandlar nybyggnation av småhus, flerbostadshus, 

förskolebyggnader och tillbyggnader. Svanen sätter krav på: 

 Energi 

 Inomhusmiljö 

 Material 

 Driftsinstruktioner för boende 

 Kvalitet i byggprocessen 

 Övergripande krav på licensinnehavaren 

Störst fokus ligger på låg energianvändning samt att minska hälsofarliga ämnen i 

byggmaterialen. I Sverige sköts certifieringen av Miljömärkning Sverige på uppdrag 

av regeringen. [22, 23] 
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3.3.6 Jämförelse mellan miljöcertifieringssystem 

Tabell 1, jämförelse mellan olika miljöcertifieringssystem [11, 12] 

3.4 Svensk Standard SS 21054:2009 

Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler 

Denna standard tar upp: 

 Definitioner på area- och volymbegrepp 

 Information om tillämpning och omfattning 

 Regler för beräkning och redovisning av area och volym hos husbyggnader 

och delar av husbyggnader 

Och tillämpas vid: 

 Area- och volymberäkning  

 Nyproduktion och befintlig byggnad 

 Planering och projektering vid bygglov, värdering och hyressättning 

[24] 

I denna standard definieras inte den golvarean Atemp som används i BBR och energi-

deklarationen.    

Märkning LEED BREEAM Green-
Building 

Miljö-
byggnad 

Svanen 

Energi X X X X X 

Material X X   X X 

Inomhusmiljö X X   X X 

Vatten X X     X 

Förvaltning X X     X 

Byggavfall X X     X 

Infrastruktur och 
kommunikation  

X X 

      

Ekologi och plats X X       

Föroreningar X X     X 

Process och in-
novation 

X X 

      



16 
 

4 EMPIRI 

4.1 Energi 

Vid uppförandet av en ny byggnad i Sverige gäller det att följa de energikrav som 

anges av Boverket. Många kommuner anser att BBRs krav gällande energianvänd-

ningen är för enkla, därför har egna lokala energikrav tagits fram i flera kommuner. 

Örebro kommun går exempelvis efter de krav som FEBY tagit fram, de är väsentligt 

tuffare vad energin gäller jämfört med BBRs krav. [1, 25, 27] 

4.1.1 BBR 19  

Arbetet utgår från upplaga 19 av BBR, som är en regelsamling för byggbranschen. 

BBR 19 trädde i kraft den 1 januari 2012 och är den senaste utgåvan.  

Allmänt säger BBR att byggnader ska vara utformade att energianvändningen begrän-

sas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och 

effektiv energianvändning. Med energianvändning menas den energi som levereras 

till en byggnad under ett normalår, vid normalt brukande. Hushållsel ingår inte i 

BBRs definition av energianvändningen.  

Enligt BBR ska byggnader vara utformade så att de klarar byggnaders specifika ener-

gianvändning och den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten enligt de vär-

den som anges i tabell 2. Dessa värden gäller bostäder som har annan uppvärmning än 

elvärme. Sverige är uppdelat i tre klimatzoner beroende på vilka förutsättningar som 

råder i de olika delarna av landet.  

Tabell 2, BBRs kravspecifikation för bostäder som inte är eluppvärmda [25] 

 

För att en byggnad ska anses ha låg energianvändning bör den specifika energian-

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika energianvändning 

[kWh per m² Atemp och år] 

 

130 

 

110 

 

90 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

[W/ m² K] 

 

0,40 

 

0,40 

 

0,40 
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vändningen vara högst 75 procent av de angivna värdena i tabell 2. Om en byggnad 

har högst 50 procent av de angivna värdena anses den ha mycket låg energianvänd-

ning. [25]  

4.1.2 FEBY 12 

FEBY har tagit fram kravspecifikationer för bostäder där högre krav ställs på bland 

annat energianvändning jämfört med BBR. Kriterierna för passivhus, nollenergihus 

och minienergihus har utvecklats av en expertgrupp utsedd av FEBY.  

FEBY 12 är den senaste upplagan och sätter endast krav på värmegenomgångskoeffi-

cienten när det gäller dörrar och fönster och lägger istället större vikt på VFT när det 

gäller hela byggnaden. Byggnadens VFT har en central del när nollenergihus och pas-

sivhus definieras.  

Tabell 3 visar kraven som FEBY 12 ställer vid Sveriges olika klimatzoner, den visar 

byggnadens specifika energianvändning och VFT. [9]  

Tabell 3, kravspecifikation enligt FEBY 12 [9]  

 

4.1.3 Örebro Kommun 

Örebro kommun har infört en energiplan som följer EU-direktivet för nära-

nollenergibyggnader. Klimatplanen, som den kallas, har strängare krav än vad BBR 

19. Riktlinjerna i klimatplanen ligger som grund till hur förvaltningar och kommunala 

bolag ska förverkliga kraven.  

Örebro kommun ställer tuffare energikrav än BBR 19 men följer i övrigt Boverkets 

bestämmelser. Energikraven ska sporra utvecklingen av energieffektivare byggnader 

vilket leder till minskad belastning på klimat och miljö. Energikravens utformning ska 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika energianvändning 

[kWh per m² Atemp och år] 

 

58 

 

54 

 

50 

Värmeförlusttal VFTDVUT 

[W/ m² Atemp] 

 

17 

 

16 

 

15 
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så långt som möjligt överensstämma med andra kommuners energikrav för att skapa 

gynnsammare förutsättningar för byggmarknaden. Kraven ska förhoppningsvis ge en 

inverkan till att fler hållbara energislag väljs. Kommunen har även fastställt ett vär-

meeffektkrav som syftar till att minimera förluster av energi oavsett vilket energislag 

som väljs. [27] 

4.1.4 Örebro kommuns förhållande till FEBY 

Kraven som är definierade i Örebro kommuns klimatplan är relaterade till FEBYs 

kriterier för passivhus och minienergihus. Det betyder att när energikraven i FEBY 

korrigeras ändras även energikraven för Örebro kommun. I Örebro kommun klassas 

byggnaders energi- och effektkrav som passivhus, minienergihus och en tredje klass 

som är ett medelvärde av de övriga två klasserna vilket tydliggörs i tabell 4. [27] 

I figur 1 jämförs de ovannämnda energikraven för klimatzon III. 

Tabell 4, Örebro kommuns energi- och effektkrav för bostadsbyggnader samt 
”Unika byggnader”. [27]  

 

Figur 1, jämförelse mellan olika energikrav [9, 25, 27]  
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4.1.5 Energikrav för framtiden, 2020 - 2050 

Enligt direktiv från EU ska medlemsländerna anpassa sina byggregler till nära-

nollenergi byggnader. Kriterierna skiljer sig mellan olika medlemsländer beroende på 

ländernas klimatförutsättningar och bygglagar.  

Regeringen har med hjälp av Boverket tagit fram en omarbetat svensk version av EU-

direktivet om byggnaders energiprestanda. Regeringen beslutade att Boverket till-

sammans med Energimyndigheten och SWEDAC skulle analysera vilka ändringar 

som kan genomföras och utvecklas enligt direktivet. Energimyndigheten skulle även 

med hjälp av Boverket lämna en nationell strategi för lågenergibyggnader. Dessa två 

myndigheter tillsammans med Bostadskreditnämnden fick i uppdrag att analysera 

frågor som rör finansiering av energieffektivisering i bebyggelsen. Sedan startades en 

arbetsgrupp inom Regeringskansliet med uppdrag att utveckla förslag och bedöm-

ningar om hur det omarbetade direktivet skulle genomföras i svensk rätt.  

Energikraven är bedömda utifrån vad som är motiverat vad gäller teknisk och ekono-

misk hänsyn till Sveriges nationella förhållanden. Bedömningen är att nära-

nollenergibyggnader i Sverige framöver ska ha en energianvändning som är lägre än 

de högst tillåtna nivåerna per m
2 

enligt BBR 19.  

Direktivets bindande krav gällande nära-nollenergibyggnader avser framförallt nya 

byggnader. Dock ska insatser göras av medlemsländerna för att främja omvandlingen 

till nära-nollenergibyggnader vid renovering. Vid befintliga byggnader där det är tek-

niskt och ekonomiskt möjligt skulle det innebära att byggnaderna uppnår nära-

nollenerginivåer. Vid de fall där denna nivå inte är rimlig att uppnå ska den befintliga 

byggnadens nivå uppgå till den högsta energiprestanda som är motiverad. [28]  

4.2 Miljö 

Efterfrågan för grönt byggande har ökat de senaste åren och intresset för miljöcertifie-

ring har blivit allt större. Bland kommersiella fastigheter är det nu nödvändigt att 

Arbetsgruppen har gjort bedömningen att byggnaders totala energianvändning per 

uppvärmd areaenhet i lokaler och bostäder bör minska med 20 procent fram till år 

2020 och med 50 procent fram till år 2050 i förhållande till energianvändningen år 

1995.  
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klassa en fastighet som miljöcertifierad för att konkurrera på marknaden och det för-

väntas även ske bland bostadsfastigheter i framtiden.  

Idag kan det byggas energisnåla byggnader med de material och tekniker som finns. 

Med modern teknik, exempelvis solceller och LED-lampor, kan energianvändningen 

för byggnader minska, vissa hus kan till och med producera mer el än vad de gör av 

med. Miljöcertifieringar blir mer viktigt då det genererar sänkta energi- och driftkost-

nader för den ägande. [29]  

Boverket har tagit fram ett miljökvalitetsmål som heter God bebyggd miljö som ska 

nås till år 2020. Målet är att god och hälsosam livsmiljö ska eftersträvas i städer, tätor-

ter och annan bebyggd miljö samt medverka till en god regional och global miljö. I 

dessa miljöer ska kultur- och naturvärden tas till vara på och utvecklas. Byggnader 

och anläggningar ska lokaliseras, utformas på ett miljöanpassat sätt med mål att lång-

siktigt och god hushållning av mark, vatten, och andra resurser tas till vara. 

Boverket anser redan att miljökvalitetsmålet blir svårt att uppnå till år 2020, enligt 

deras senaste uppföljning från år 2013. Delar i målet som människors hälsa, kultur-

värden och avfall anses som svårast och där är trenden oförändrad, åtgärder behöver 

vidtas, anser Boverket. Åtgärder som är nödvändiga kan vara buller, hur vägar dras 

och var bostadsområden bebyggs. Det kan även vara byggnation av nya hus, hur de 

utformas och förvaltas samt hur renoveringar går till av befintliga byggnader. Det är 

upp till varje enskild individ att se över dennes livsstil såsom förbrukning av hushåll-

sel, uppvärmning och hur de reser m.m. [30]  

Andra problem i branschen är att innovationer fastnar i demonstrationsstadiet på 

grund av att branschen är traditionsbunden och gärna använder sig av beprövade 

material och metoder. Ytterligare problem är olika aktörer som arbetar var för sig och 

att intressekonflikter finns mellan olika miljökvalitetsmål. Ett är exempelvis renove-

ring av befintliga byggnader kontra bevarande av kulturvärden. Att isolera en fasad 

eller byta fönster kan innebära att kulturvärden går förlorade. [31] 

Enligt en rapport från KTH ökar miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn. 

Denna sektor står för 40 procent av Sveriges energianvändning och miljöpåverkan. 

Viktiga parametrar som påverkar är energianvändning, utsläpp av växthusgaser, av-

fallshantering och användning av farliga ämnen. Enligt rapporten saknar branschen ett 



21 
 

livscykeltänkande, genom att transporter av material ökar och utsläpp från produkt-

framtagning fortsätter, spelar det ingen roll att energianvändning från hushållen mins-

kat. För att bygg- och fastighetssektorn ska minska miljöpåverkan bör miljövänligare 

material väljas samt transporter optimeras. [26]   

4.3 Sammanfattning av intervjuer 

Alla intervjuer finns fullständiga som bilagor i slutet av arbetet. 

4.3.1 Intervju med Jenni Brink Bylund, Miljöspecialist  

Intervju med Jenni Brink Bylund som är miljöspecialist på White arkitekter i Örebro.  

På frågan om vad Jenni ansåg om miljöcertifieringar beskriver hon att Miljöbyggnad 

är den certifiering som växer snabbast i Sverige idag. Sedan kommer alltid BREEAM 

och LEED att finnas eftersom de har anammats av de större entreprenörerna. Idag tar 

inte Miljöbyggnad med utomhusmiljö och de sociala aspekterna men det är något som 

de kommer göra på sikt, tror Jenni.  

Jenni beskriver att BREEAM och LEED har många parametrar som de tittar på och ju 

fler parametrar systemen har desto bättre blir de, samtidigt som det blir svårare att 

uppnå de olika nivåerna. Vissa parametrar är väldigt lätta att uppnå här i Sverige 

eftersom vi har sådana bra förutsättningar så som vattentillgångar exempelvis. 

BREEAM och LEED är ungefär lika bra sedan är Green Building bra men de tittar 

endast på energi vilket är för lite, tycker Jenni. Hon tillägger att Svanen och Passivhus 

alltid kommer att finnas, dock ser hon inte att de kommer växa särskilt mycket 

eftersom Sverige verkar ha bestämt sig för Miljöbyggnad.  

I framtiden tror Jenni att entreprenörerna troligtvis kommer anamma de certifieringar 

som har flest parametrar. Varför Miljöbyggnad fått sådant genomslag jämfört med 

Svanen och Passivhus tror Jenni beror på att fastighetsmarknaden velat ha ett 

gemensamt system. Det är de större aktörerna på marknaden tillsammans med 

forskare och olika myndigheter som tagit fram Miljöbyggnad, förklarar Jenni. 

Jenni berättar att vissa ämnen som är farliga inte går att ersätta idag. Med 

Miljöbyggnad loggas vart dessa ämnen byggs in och det gör att det förenklar arbetet 

när det så småningom är dags för rivning av byggnaden. Det ger en trygghet i 

säljskedet eftersom köparen vet vad den betalar för och ger också ett bättre 

andrahandsvärde som antagligen gör byggnaden lättare att sälja eftersom den är 
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miljöklassad, tillägger Jenni.  

Jenni tror inte att miljöcertifieringar har särskilt stor inverkan på kunderna. Hon 

redogör för scenariot att två byggnader ligger bredvid varandra där en är 

miljöcertifierad och den andra inte och det skiljer 100 000 kr mellan dem. Då kan nog 

köparen känna att den certifierade bostaden kommer öka mer i värde och är därför ett 

bättre alternativ att satsa på, hoppas hon. Jenni poängterar att det då gäller att ha en 

bra mäklare som talar om att den certifierade byggnaden är fuktsäker och har haft 

kontroll genom alla skeden. Det gäller att sälja in en trygghetskänsla till kunden, 

menar Jenni.  

Efter två år verifieras byggnaden för att kontrollera att den uppfyller alla krav, 

berättar Jenni. Skulle det vara mycket som inte stämmer då kan det ge ett bakslag för 

certifieringar i stort. Exempelvis om en byggnad är klassad som Miljöbyggnad och 

inte uppnår den uttalade miljöprestanda som var utlovad kan de tappa sitt förtroende 

på längre sikt, menar Jenni. Å andra sidan är det här nytt och behöver några års 

inkörning. Förhoppningsvis har även kunden, beställaren eller byggherren lite 

överseende med det, hoppas Jenni. Hon tillägger att certifieringarna är här för att 

stanna och att de kommer förstärkas i framtiden.  

Jenni beskriver att för henne handlar grönt byggande om att titta över hela processen. 

Att aktörerna under byggskedet har bra avfallshantering för att minimera byggavfallet 

och tar rätt på farligt avfall vid en ombyggnad. Sedan handlar det om att tänka sunt, 

att inte kasta bort en regel som kanske kan användas på ett annat ställe. Det handlar 

om att utbilda sin personal och tänka annorlunda, påpekar Jenni.  

Avslutningsvis på miljödelen påpekar Jenni att det är viktigt att göra bra 

livscykelanalyser för att uppnå ett hållbart byggande. Det gäller att inte bara tänka på 

hur snabbt en byggnad ska betalas igen utan få en mer realistisk syn på det hela. ”… 

att vi inte utarmar de här resurserna som faktiskt kommer att ta slut.” säger Jenni. 

Sedan pratar Jenni om hur viktigt det sociala livet är. Hon jämför hur fantastiskt den 

sociala biten är i miljonprogramsområdena jämfört med en svensk liten villaförort. 

Mellanrummet mellan byggnaderna har stor betydelse, inte vad som händer i den 

enskildes lägenhet utan det är myllret utanför som gör ett område intressant, tillägger 

Jenni. Hon hoppas att folk blir mer upplysta och inser vad som egentligen är värt 
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någonting. Det är inte är ett vitt snyggt hem med marmorskiva i köket som är av värde 

utan det måste hända grejer, det är upplevelser som betyder något, poängterar Jenni. 

Där har Miljöbyggnad sina begränsningar eftersom de inte tänker på mellanrummen 

mellan byggnaderna vilket kommer vara det viktiga i framtiden, tror Jenni.  

På frågan om vad Jenni anser om dagens energikrav från Boverket påpekar hon att 

dagens krav är för enkla och att aktörerna borde se på längre sikt. I dagsläget anser 

hon att energin borde kosta mer vilket kan leda till att mer pengar går till forskning. 

Det börjar inte hända saker förrän det svider lite i plånboken, det är då folk börjar 

släcka de extra lamporna, poängterar Jenni. 

Jenni berättar att vi står inför mycket nyproduktion och behöver bygga många hus, det 

kanske är bra om vi ställer tuffa krav vid nybyggnationer. Det mest miljövänliga är att 

använda lite material vid nyproduktion. Börjar vi bygga väldigt täta klimatskal med 

tjocka väggar kräver det mer material som i sin tur kräver energi för att tas fram. Hon 

ställer sig frågan; ska vi bygga oerhört täta hus som släpper ut lite värme eller måste 

vi generera miljövänlig energi till hus som inte är lika täta? Hon tror att vi människor 

måste vara beredda på att sänka vår standard, det är därför de sociala bitarna kommer 

bli betydelsefulla i framtiden.  

Jenni tycker Svensk Standard har för höga krav, det är inte befogat att bygga alla 

lägenheter handikappanpassade och det är inte hållbart i längden. I ett bostadshus är 

det rimligt att upplåta fem lägenheter som är handikappanpassade. Dessa behöver inte 

ligga på bottenvåningen utan det måste finnas en variation där. Det är bättre att titta 

statistiskt på hur många det behövs per bostadshus, anser Jenni. Hon hoppas på att 

dessa standarder kommer justeras i framtiden och har även fått känslan av att den 

diskussionen har kommit på agendan. Hon förklarar att vi går mot en annan värld och 

måste fråga oss om det är värt att ha en parkeringsplats per lägenhet eller om det 

räcker med en halv per lägenhet i storstadsområdenas centrala delar. Det är bra att 

styra människan till att inte använda bil lika mycket, förklarar Jenni.  

Vi avslutar intervjun med att låta Jenni fundera över hur bostäderna storleksmässigt 

kommer skilja sig i framtiden jämför med idag. Där är hon ganska säker, bostäderna 

kommer bli mindre och vi tvingas bli vana att bo trängre.  
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4.3.2 Intervju med Marcus Johansson, Affärsutvecklare 

Marcus Johansson jobbar som affärsutvecklingschef på Skanska Hus Väst. Marcus är 

med i första skedet av ett bostadsprojekt, han köper in mark där Skanska kan uppföra 

byggnader och han vet betydelsen av ett bra läge för kunderna.  

De framtida kraven, ställda från EU, såsom 2020 och 2050 tycker han är tuffa krav 

och att det krävs att Skanska är med i utvecklingen utan att kostnaderna ökar. Han 

påpekar att samtidigt som de måste vara i utvecklingens framkant så gäller det att 

följa marknaden och se vad som egentligen efterfrågas av kunderna.  

Marcus berättar att deras ambition är att de ska bygga energieffektivare bostäder men 

att det blir väldigt tufft att göra detta, han ser gärna att det är lite flexibilitet mellan 

projekten. Redan nu märker Skanska en viss skillnad på energieffektivare bostäder i 

förvaltningsskedet och han är säker på att det i framtiden kommer bli ännu tydligare. 

Energipriserna kommer fortsätta att öka och det kommer fokuseras än mer på 

energiförbrukningen i framtiden, tror Marcus.  

Många kommuner har idag tuffare krav än vad Boverket ställer, det är ett problem 

anser Marcus. Idén med koncepthus faller då de är anpassade efter Boverkets krav, 

vilket gör att det blir dyrare att bygga om alla projekt eftersom de måste projekteras 

om, berättar han. Vissa kommuner får Skanska till och med tacka nej till eftersom det 

blir för dyrt att bygga efter deras krav.  

Energieffektiva bostäder är ingen direkt efterfrågan hos kunder som söker 

bostadsrätter, berättar Marcus. Inte som hos villakunderna där den boende råder över 

sin egen energi, fortsätter han. Efterfrågan kommer att öka i framtiden men det ligger 

på Skanska att marknadsföra energieffektiva bostäder, det handlar om 

konkurrensfördelar, poängterar Marcus. 

Miljöcertifieringar tycker Marcus är bra för marknaden då det skapar en känsla för 

hur bra en byggnad är. Med certifieringar hålls det en viss klass vad gäller energi, 

material, spill osv. och i olika nivåer, förklarar han. Dock tycker han att det är lite 

onödigt många certifieringar och det borde räcka med endast en med olika 

graderingar i.  

Marcus ser likheter mellan miljöcertifierade och energieffektiva byggnader när det 

gäller efterfrågan från kunderna. Det saknas en mognad bland kunderna, berättar han, 
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men det finns några som är intresserade av detta och om Skanska marknadsför det 

mer kommer det bli intressantare i framtiden. ”Det kanske är så att om tre år kan vi 

inte sälja en bostadsrättsförening om vi inte har någon form av certifiering” säger 

Marcus. Han fortsätter berätta att de har några Svanenmärkta hus som fått positiv 

respons, det är ett märke som många kunder känner till och vet vad det innebär. 

Marcus medger att Skanska är dåliga på att marknadsföra olika certifieringar, dock 

försöker de få med kommuner och politiker som kan berätta om det i pressen, det ger 

förhoppningsvis mer genomslag bland kunderna.  

En certifiering kommer aldrig kunna sälja ett dåligt läge, anser Marcus, men däremot 

skapliga lägen. Det är viktigt att börja bygga de grönaste projekten i de bästa lägena, 

det drar med sig en grön våg genom andra projektet, tror Marcus.  

Marcus tycker det är positivt att bostäderna har blivit mindre och mer yteffektiva, det 

nog en trend som kommer att hålla i sig framöver. Det beror på att kunderna ska 

kunna ha råd med en bostad samtidigt som det är bra ur en miljö- och energisynpunkt. 

Han tror att framtidens bostäder kommer vara flexibla, att bostadsrättföreningar 

kanske har en övernattningslägenhet för gäster. Lösningar för ensamstående föräldrar 

som behöver extra utrymmen varannan vecka kan vara flyttbara väggar eller liknande.  

Ett problem med Svensk Standard idag anser Marcus är att alla lägenheter ska handi-

kappanpassas, framförallt vad gäller toalettutrymmen. Han menar att om 10 procent 

av lägenheterna handikappanpassades och resterande fick vara mindre skulle det 

byggas betydligt fler studentlägenheter idag. Det hade blivit billigare och fler studen-

ter hade klarat av att betala för dessa lägenheter, avslutar Marcus intervjun med.  

4.3.3 Intervju med Lars Oscarsson, Projektutvecklare 

Intervju med Lars Oscarsson som jobbar som projektutvecklare på Skanska.  

Lars berättar att Skanska ligger 25 procent under BBRs normer och krav när det gäller 

energiförbrukning vid nyproduktion. Vissa kommuner ställer tuffare krav och då 

rättar sig Skanska efter dem. Han ifrågasätter dock kommuner som inte följer landets 

energikrav. Det kan hämna konceptbyggnationen som han tror kommer spegla 

framtidens byggnationer då kostnaderna ökar. En fara med att kostnaderna ökar är att 

yngre får svårt att komma in i bostadsmarknaden.  

Energipriset tror han kommer att öka och därför blir det en ”morot” till att bygga 
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energisnålare. Lars tycker själv att Skanska ligger på en bra nivå idag men tror det går 

att sänka mer när det gäller energiåtgången. De tittar mycket på täthet i husen idag, 

som styr mycket av energiåtgången. Lars förklarar att få kunder frågar efter 

energieffektiva bostäder, men det upplevs som positivt om Skanska lyfter fram det. 

Det skiljer mellan olika kundkategorier angående efterfrågan på energieffektivitet. 

Fastighetsbolag tittar mer på energianvändningen och ser mer långsiktigt än vad den 

privata kunden gör, berättar han.  

Lars syn på de olika miljöcertifieringarna är att antalet borde minskas, det är bättre 

med färre. Han jämför certifieringarna med varandra och fastställer att energi och 

material är viktiga parametrar, men att det måste till fler parametrar. På Skanska har 

de inte riktigt bestämt vilken certifiering de ska gå på men Svanen är ett märke som 

många kunder känner till även om de inte vet vad det innebär. De förknippar det med 

något positivt och rent försäljningsmässigt kan det vara bra med ett sådant märke. 

Inverkan av certifierade bostäder kommer att öka bland kunderna, sett från hur det har 

varit och hur standarden ser ut idag, förklarar Lars. 

Att marknadsföra miljöcertifiering är något som kan bli bättre, det gäller också att vi 

internt bestämmer vilka certifieringar som ska jobbas med, berättar Lars om Skanska. 

Det är viktigt att hela personalen besitter den kunskap som krävs för att Skanska ska 

kunna marknadsföra sig genom certifieringar.  

Lars tycker inte att Svensk Standard behöver följas helt, framförallt inte i de mindre 

bostäderna. Att hitta billigare alternativ till bostäder får inte ske på bekostnad av att 

materialet blir sämre, istället bör storlekskraven ses över. Ett badrum ska inte behöva 

ta upp större delen av en studentlägenhet, förklarar han. Lars tror att bostäderna 

kommer bli mindre i framtiden om ekonomin får styra. Idag har ofta kunder kapital 

från tidigare försäljningar av villor och det är inte alls säkert att det kommer se ut så i 

framtiden. 

I framtiden tror Lars att miljön kommer vara en viktigare faktor än idag, med fokus på 

vilka material som byggs in i bostäderna. Energiefterfrågan är helt beroende på hur 

energipriserna ser ut men varken miljö eller energi kommer kunna sälja läget 

fastställer han. Idag vill många bo centralt i de lite större orterna, Lars tror att allt fler 

i framtiden kommer söka sig till mindre orter eftersom det blir billigare och det ser 
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han som positivt. Kunderna kommer att eftersöka närhet för barnen till skola och 

fritidsaktiviteter och gå ifrån det centrala lägestänk som finns idag, avslutar Lars 

intervjun med.  

4.3.4 Intervju med Ove Lundqvist, Mäklare 

Ove jobbar som mäklare på Skanska och har jobbat inom branschen i 15 år. Idag säl-

jer han bland annat Skanskas nyproducerade bostadsrätter i Örebro, Sveapark.  

 

Ove berättar att de har med energifrågorna vid försäljningen av bostäder men att det 

inte är någon stor fråga från kunderna och han lägger inte mycket vikt på att sälja in 

det. Idag har det ingen direkt inverkan när kunderna väljer bostad men om tio år 

kanske det är helt annorlunda. Ove tror att det kommer bli vanligare att kommunerna 

ställer tuffare krav än Boverket i framtiden. ”Känslan man har är att kommuner vill 

profilera sig genom att säga att man bygger energieffektiva hus” säger Ove.  

 

Miljöcertifiering är ingen stor fråga hos kunderna idag, det är fortfarande läget och de 

öppna planlösningarna som är viktigast, anser Ove. Det är inte heller något avgörande 

när kunderna ska välja bostad, i så fall är det marginellt. Om tio år kommer det vara 

en självklarhet med certifieringar vid nyproduktion och kunderna kommer vara mer 

medvetna om vad det är för något, tror Ove. 

 

Han berättar att det kommer frågor från kunder om traditionella kök och han tror 

därför att det är en trend som kommer balanseras framöver mellan öppen och stängd 

planlösning. Att lägenheterna minskar idag har med ekonomin att göra och de 

kommer förmodligen att minska ytterligare i framtiden, menar Ove. Byggbranschen 

har problem idag med att det som byggs är dyrt, följden av det blir minskade 

bostadsytor. Det har gått till överdrift med Svensk Standard idag och han ser ingen 

anledning till varför alla lägenheter exempelvis måste handikappanpassas. Idag byggs 

det nästan inga studentlägenheter på grund av detta, berättar han.  

 

En viktig faktor som Ove ser om cirka 15 år är att en större målgrupp måste ha råd 

med en ny bostad. Idag är det nästan bara äldre personer som har råd eftersom de 

kanske tidigare bott i en villa. Ove tror i framtiden på hårdare krav när det gäller 

energi, hur långt det kommer gå vet han inte. Stora fönster är en trend som inte 

kommer att finnas i framtidens boende, de är trots allt svårare att isolera än en 

yttervägg, förklarar Ove.  
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4.3.5 Intervju med Robert Olsson, Mäklare 

Intervju med Robert Olsson som är mäklare i Örebro och arbetar främst med nypro-

ducerade bostäder.  

Robert berättar att det är viktigt att förklara för kunderna varför de ska köpa en ener-

gieffektiv bostad. Det blir vanligare att kunderna själva kan styra över driftkostnader-

na och därför lägger han stor vikt på att förklara vad månadskostnaderna blir om de 

kan styra över värme och vattentillgångar själva. När kunderna letar bostad är det en 

låg månadsavgift och lågt pris de tittar på. Kunderna som köper bostadsrätt har 

mindre koll på dessa saker än de som köper villa. Han förklarar att majoriteten som 

köper bostadsrätter är kunder som köper sitt första boende och att de inte är insatta i 

bostadens tekniska delar. Fokus ligger inte på att förklara den tekniska biten utan hur 

den kan påverka en lägre månadskostnad, förklarar han.  

 

Robert tror att en energieffektivare bostad ger inverkan på kunden om det kan 

medföra en lägre månadsavgift, det är den många köpare tittar på. Robert ser inte 

efterfrågan på energisnåla bostäder som stor utan det är fortfarande läge, pris och 

avgift som är viktigast. Han ser dock att en debatt har börjat men att kunderna i 

slutändan inte bryr sig om energisnåla väggar eller fönster. Efterfrågan på 

energieffektiva bostäder kommer att öka i takt med att energipriset ökar. Han tror 

även att kunderna nu värdesätter energisnåla bostäder mer än vad de tror då 

månadsavgiften påverkas av hur mycket energi som går åt för hela bostadsbyggnaden, 

något som kommer att värdesättas allt mer i framtiden.  

 

Robert kan inte riktigt säga att det skiljer sig mellan olika målgrupper när det gäller 

efterfrågan på energieffektiva bostäder. Är det en grupp som sticker ut är det 

medelåldersmän som är byggtekniskt kunniga, som ser fördelarna i det långa loppet. 

Det finns även yngre personer som är engagerade i miljöfrågor som därför frågar efter 

energin men de ser inte den ekonomiska fördelen, förklarar Robert.  

 

Robert märker ingen stor efterfråga på miljöcertifierade bostäder bland kunderna. 

Skulle det ligga ett Svanenmärkt hus som är lite dyrare än ett likadant hus bredvid 

som inte har någon certifiering, väljer nog kunden det billigare alternativet. Det är upp 

till mäklaren att försvara en högre prislapp för kunden när bostaden är miljöcertifierad 

och påpeka vilka fördelar som finns, förklarar Robert.  
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Robert tror att kunderna har mer koll på de olika certifieringarna om tio år. Han drar 

en parallell till energideklarationen som kom år 2009 och förklarar att de som bor i en 

villa har betydligt bättre koll på energiklasser sedan deklarationen infördes. Likadant 

kommer det bli med certifieringar, personer som köper en bostad kommer nästan 

tvingas till att ha koll på vad det är för certifiering, förklarar han.  

 

Framtidens bostäder kommer fortsätta byggas med öppen planlösning, dock ser han 

idag en efterfråga från de äldre kunderna som vill ha ett stängt kök. Därför tycker han 

det ska finnas en möjlighet att vid nyproducerade lägenheter kunna välja mellan öppet 

och stängt kök, för att nå ut till en större målgrupp. Det får inte heller vara för tajt 

mellan kök och vardagsrum utan det ska fortfarande vara två delar av ett hem, gärna 

med en köksö som bryter av. Idag är trenden att människor umgås och lagar mat 

samtidigt, därför blir en öppen planlösning mer populär, förklarar Robert.   

 

Robert berättar att det som kunder stör sig på idag är att lägenheterna är för små, att 

det finns dåligt med gemensamma utrymmen som cykelställ, parkeringsplatser eller 

förråd. Utrymmen som tvättstugor och övernattningslägenheter struntar dock 

kunderna i om det kan leda till en lägre månadsavgift. Han tror inte att bostäderna 

kommer bli mindre i framtiden utan att det finns en flexibilitet även där, likt stängt 

och öppet kök. Köper kunderna en liten fyra ska det finnas en enkel lösning att göra 

om den till en stor trea men att den fortfarande säljs till samma pris som innan. 

Framtidens bostäder kommer vara mer flexibla i utformningen, att kunderna är med i 

ett tidigare skede och bestämmer hur öppen bostaden ska bli. En fyra som idag bara 

har ett badrum tar längre tid att sälja än en fyra med två badrum, anmärker Robert.  

Han tror även att kunden kommer påverka sina avgifter mer i framtiden, i form av 

kallhyror som var vanligt innan 90-talet. Det kommer exempelvis finnas solpaneler på 

taken som drar ner månadskostnaderna. En annan viktig del är att lägenheterna bland 

annat kommer få högre innertak, lite mer som det var vid sekelskiftet 1900, avslutar 

Robert intervjun med.  

4.3.6 Intervju med Magnus Mattiasson, Mäklare 

Intervju med Magnus Mattiasson som har jobbat som mäklare i 20 år och driver 

SkandiaMäklarna i Borås sedan fyra år tillbaka.  
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När det gäller vilken påverkan energin har vid en försäljning tror Magnus att oavsett 

om det är nyproduktion eller befintliga bostäder, gäller det att lyssna av vilka behov 

som kunden har. Magnus berättar om det senaste nyproduktionsprojektet med energi-

snåla hus, då gällde det att på plats förklara för kunderna varför bostäderna var ener-

gisnåla. Energin används då som argument för att påpeka att entreprenören tänkt till 

och gjort sitt yttersta för att optimera energianvändningen. 

Magnus berättar att han tror att en energieffektiv bostad kan ha stor inverkan på kun-

den när den ska göra sitt val. Dels är det en miljöpåverkan i det stora loppet men 

också en ekonomisk faktor, att spara pengar för de som ska bo och driva bostaden. 

Det blir ett värde för individen själv om kostnaden kan minskas månadsvis, det kan 

påverka att kunden slutligen väljer en energieffektivbostad. Dock poängterar Magnus 

att ett miljövänligt och energieffektivt hus som har dåligt läge ändå inte kommer sälja. 

Det är väldigt få kunder som frågar efter energieffektiva bostäder, berättar Magnus. 

Energibiten hänger mer med som en bonus. Magnus tror att folk förutsätter att bygg-

nader idag är optimerade för att förbruka lite energi. Blir diskussionen större angå-

ende världens resurstillgångar kanske kunderna tittar mer efter bostäder där det finns 

ett energitänk bakom, menar Magnus. 

Magnus berättar om ett projekt med 38 lägenheter som Skanska uppförde. Han sålde 

själv 28 stycken av dessa och det var endast en kund som brydde sig om Skanskas 

klimat- och miljöpolicy. De andra blev sålda av priset, läget och avgiften. Där kom 

istället miljöaspekten som en bonus för dem, beskriver Magnus. 

Magnus förklarar att de kända loggorna och certifieringarna som exempelvis Svanen 

skapar ett större tryck, image och profil än något okänt som ingen känner till. Därför 

är det viktigt med kända certifieringar eller kända projekt, påpekar Magnus. Svanen 

kan kunderna ta till sig även om de inte vet exakt vad det står för. Magnus säger att 

det är upp till entreprenörerna om kunderna ska bli mer medvetna om certifieringar. 

De måste berätta och visa hur mäklarna kan sälja in det till kunderna. Det kan med-

föra att folk blir mer pålästa och miljömedvetna i framtiden, menar Magnus. 

När det gäller utformning har Magnus märkt en reaktion angående den öppna plan-

lösningen och poängterar vikten av att titta på målgruppen innan planlösningen skap-

as. Han berättar om ett projekt där bostäderna hade öppen planlösning och de flesta 
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kunderna var äldre än 50 år. De ville inte ha en öppen planlösning i åtta fall av tio, 

menar Magnus. Det är viktigt att titta på vad kunderna vill ha om 10 till 20 år framö-

ver och vad dessa kunder är uppvuxna med. Magnus anser att entreprenörerna ska 

bygga sådana bostäder där det enkelt kan skapas andra planlösningar om kunden har 

det önskemålet, en flexiblare planlösning.  

Magnus tycker inte bostäderna blivit särskilt mindre, idag säljs det lägenheter som i 

snitt ligger på 101 kvadratmeter och det är ganska stort för att vara en trea eller fyra. 

Ett större problem gällande nyproduktion både för lägenheter och villor är att det 

byggs lite förvaring. Det är säkert bra för entreprenörerna men vad är egentligen bra 

för kunden, frågar sig Magnus. Han tycker att badrummen kan bli mindre och ur för-

säljningssynpunkt bör bostäderna istället byggas med två badrum. En annan sak som 

är populärt idag förutom bättre förråd är att det finns gemensamhetslokaler, menar 

Magnus. Mäklarna kan då sälja in att det är en aktiv förening där det finns ett stort 

allrum eller liknande. Magnus förklarar att vissa äldre personer endast vill bo i sådana 

bostäder, där finns bra gemenskap och de boende gör saker ihop. Kunderna efterfrå-

gar även utrymmen som garage eller carport, förklarar Magnus. 

Magnus påpekar att i framtiden bör entreprenörerna tänka mer på miljön runt omkring 

bostäderna där det exempelvis kan finnas boulebanor, palmer och japanska örtträd-

gårdar. Annars tror Magnus att framtidens bostäder kommer vara smartare, där vi som 

individer kommer kunna vara med och påverka månadskostnaden. Är exempelvis en 

person borta halvårsvis bör den kunna gå ner i energiförbrukning under den tiden. Det 

ska finnas fler individuella lösningar vilket ger kunderna större inverkan i sina bostä-

der, för att få möjligheten till det bör de komma in tidigare i projekten. Många blir 

idag chockade att de inte får komma med förrän de sista månaderna, avslutar Magnus 

intervjun med.  

4.3.7 Intervju med Andreas Olofsson, Mäklare 

Andreas Olofsson arbetar på Mäklarhuset i Örebro och har jobbat som mäklare i åtta 

år och sålt nyproduktion sedan år 2007. 

När det gäller energi berättar Andreas att det är en av de vanligaste frågorna som dy-

ker upp vid en försäljning. Det står mycket om energi i försäljningsmaterialen och 

därför trycks det mycket på det. Andreas förklarar att det är en stor investering att 
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bygga energieffektivt, det blir en hög kostnad till en början men driftkostnaderna blir 

lägre vilket är ett stort argument. Andreas tror att energieffektiva bostäder har stor 

inverkan när kunden ska göra sitt val av bostad. Dock får det inte göras på bekostnad 

av andra faktorer som exempelvis trivsel. Det finns nog en gräns för vad folk anser 

det är värt att lägga på energin, påpekar Andreas. Generellt tror han att folk som köper 

nyproduktion räknar med att det finns ett energitänk bakom som uppfyller statens 

normer och krav. 

Vid försäljning beror det helt på vilken tanke som ligger bakom. Vid nya projekt tänjs 

det på olika krav för att användas som säljargument. När passivhus ska säljas är ex-

empelvis energiaspekten ett av de starkaste argumenten. Andreas säger att ungdomar-

na kanske är mer medvetna om energieffektiva hus, ändå är det viktigare för de äldre 

att fråga om ekonomi bara för de har tidigare erfarenheter och vet att energi är en hög 

kostnad. Andreas tror att kunderna i framtiden kommer bli mer medvetna om energin 

i takt med att energipriset höjs. Allt blir mer effektivt och kan kunderna tjäna pengar 

på det kommer medvetenheten att öka.  

När det gäller miljöcertifieringar är det inte något som det läggs vikt på i försäljnings-

skedet. Andreas säljer det material som läggs fram och idag är det ingen profilering 

att en bostad är miljöcertifierad för kunderna. Det som har betydelse är när den en-

skilde individen kan tjäna pengar, inte om det är bra för miljön. Det frågas inte om att 

material är miljövänliga utan främst om det är bra isolering då det kan generera i vinst 

för kunden, förklarar Andreas.  

Andreas säger att det är lättare att sälja in något som är känt, att kunderna har en upp-

fattning om något innan de kommer. Sedan beror det på vad den uppfattningen är lad-

dad med, när det gäller Svanen tror Andreas det kan ge en bra inverkan eftersom den 

är laddad med en positiv känsla. Hur situationen ser ut om 15 år beror helt på hur cer-

tifieringarna lyckas bli laddade. Det är smart att använda sig av en symbol som lätt 

kan kopplas ihop med bra luft och bra material i boendemiljön. Svanen är lättare att 

komma ihåg i jämförelse med andra certifieringar, anser Andreas.  

Andreas tror att den öppna planlösningen kommer att hålla i sig, men att den inte 

kommer vara lika öppen som idag. Han beskriver ett projekt som de nyligen sålt där 

bostäder med både öppna planlösningar och separata kök fanns. Det var lägenheterna 

med separata kök som blev kvar sist vid försäljningen. De lägenheterna fick ritas om 
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för att få en mer öppen planlösning. Öppna planlösningar ger en positiv känsla, ljuset 

kommer fram bättre och ger möjlighet till att umgås och laga mat samtidigt, förklarar 

Andreas. För att sälja till den stora massan tycker Andreas det ska byggas öppna eller 

halvöppna planlösningar.  

Andreas berättar att bostäderna krymper, idag satsar många på ett mindre alternativ 

och det är helt och hållet kopplat till vad det kostar. Han jämför hur det ser ut i Stock-

holm, folk bor mindre där eftersom det blir för dyrt att bo stort. Andreas beskriver att 

det är de yteffektiva lägenheterna som säljer bäst, istället för att köpa en trea på ex-

empelvis 85 kvadratmeter köper kunden hellre en trea på 72 kvadratmeter. Det ger en 

stor prisskillnad om produktionskostnaderna är desamma och kunden får fortfarande 

en känsla av att de köper en stor lägenhet. ”För att kunna sälja nyproduktion och få 

betalt för den så krävs det yteffektiva lägenheter” poängterar Andreas.  

På frågan om vad Andreas anser om Svensk Standard påpekar han att lägenheterna 

som byggs idag har en bra storlek. Om det exempelvis byggs för trånga badrum 

kommer det rendera till att det blir svårare att sälja, en smalare målgrupp nås. Andreas 

tror det är smart att det finns sådana krav att alla som måste flytta inte är beroende av 

vissa hus som är handikappanpassade. Han tycker inte Svensk Standard gått till 

överdrift men påpekar att lägenheterna ändå måste hamna på rimliga kostnader, i 

slutändan handlar det ändå om att någon ska ha råd att köpa bostaden.   

När Andreas slutligen sammanfattar hur han tror att en typisk bostad kommer se ut 

om 15 år påstår han att energi och utformning kommer ha störst betydelse vid en 

försäljning. Energi för att folk kan tjäna pengar, utformning för att få en yteffektiv 

planlösning. Han poängterar att det är viktigt att ladda sitt varumärke positivt för att få 

en bra position på marknaden, det handlar om att konkurrera, avslutar Andreas 

intervjun med. 

4.3.8 Intervju med Anna-Carin Öst, Mäklare  

Anna-Carin jobbar som mäklare i Karlstad och är för tillfället säljansvarig för ett ny-

produktionsprojekt som heter Bryggudden.  

På frågan om Anna-Carin säljer in energieffektiva bostäder till kunderna svarar hon 

att det läggs ganska stor vikt på detta. Efterfrågan bland kunderna på energieffektiva 

bostäder anser hon som liten, det som är intressant är hur vitvaror är energiklassade 
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och att entreprenörerna tänkt till kring detta. Kunden avstår nog inte ett köp av en 

bostad på grund av att byggnaden har sämre energieffektivitet men efterfrågan på 

energieffektiva bostäder kommer öka i framtiden, tror hon. 

Anna-Carin förklarar att hon lägger lite vikt på att bostaden är miljöcertifierad i 

försäljningsläget. Om kunden ska ta till sig någon certifiering är det lättare om det är 

något de känner igen, det gör större inverkan på dem. Det gäller för entreprenörerna 

att tydliggöra för kunderna vad certifieringar är för något, att kunderna kan känna sig 

trygga i vad det är. I framtiden kommer miljötänk och hållbarhet vara än mer viktigt i 

allt vi människor gör. Det kommer att ställas mer krav på miljövänliga material och 

vitvaror i framtiden, kunden vill ha långsiktigt tänk och hållbarhet, tror hon.  

När vi frågar henne om dagens öppna planlösning tror hon att den kommer bestå i 

framtiden och lägenheterna kan krympa i storlek lite till. Hon förklarar att det handlar 

om ekonomi vid nyproduktion, att det kostar väldigt mycket per kvadratmeter. Hon 

frågar sig själv om hur stort kunderna egentligen behöver bo. Generellt blir 

bostäderna mindre med vissa undantag, påpekar hon. Lägenheterna komprimeras och 

kunder väljer snarare bort rum än väljer till ett för att det blir för dyrt. Kunderna 

kommer oftast från villor och är vana att bo stort. När de ser prislappen tänker 

kunderna att de inte behöver ha lika stor bostad som innan, de komprimerar sitt 

boende. Anna-Carin förklarar att det är de stora lägenheterna som är svåra att sälja på 

grund av priset och hon tror att vi människor kommer bli vana med att bo mindre.  

Det behövs handikappanpassade lägenheter vid nyproduktion förklara Anna-Carin. 

Hon får ibland förklara för kunderna att det är bra med ett handikappanpassat boende 

om det skulle hända något under tiden de bor där. Allmänt bor folk kvar längre i sina 

hem idag om de trivs, även om de är sjuka och gamla. ”Vi lever längre och mer aktivt 

och klarar oss själva på ett annat sätt.” säger hon. Det är bra att det byggs enligt 

Svensk Standard, tror hon.  

En viktig faktor i framtidens boende tror hon är att kunden vill ha eget ägande, de vill 

själva kunna råda över driftkostnaden exempelvis. Förvaring och 

parkeringsmöjligheter är ett bekymmer idag och det kommer bli än viktigare i 

framtiden. Även energieffektiva bostäder och miljömedvetenhet kommer ligga i fokus 

för kunderna. Slutligen kommer det alltid handla om individens plånbok, det är den 
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som kommer att styra än mer i framtiden, avslutar Anna-Carin intervjun med.   

4.3.9 Intervju med Magnus Olofsson, Mäklare 

Magnus Olofsson arbetar på Mäklarhuset i Örebro och har jobbat som mäklare i åtta 

år och säljer främst nyproduktion idag. 

Magnus berättar att JM, som han för tillfället säljer åt, vill ligga i framkant av mark-

naden vad gäller energieffektiva bostäder och kan använda det som ett säljargument 

vid försäljning. Annars medger han att det inte läggs mycket vikt på energiaspekten 

vid försäljningen, det är mer om kunden frågar som det tas upp.  

År 2009 infördes energideklarationen men ändå är det få som frågar efter energin, 

berättar Magnus. Kunderna frågar främst om driftkostnaden för bostaden, vad det blir 

för kostnad månadsvis. Denna fråga har blivit allt viktigare i takt med att energipriset 

blivit högt och det är en trend han tror kommer hålla i sig.  

Magnus tycker han kan se en viss skillnad mellan två målgrupper när det gäller 

energi. Yngre som nyss flyttat hemifrån ställer inte frågor om energin medan äldre 

som kanske sålt en villa är mer medvetna om vad energi kan kosta. Annars går det 

inte att urskilja några målgrupper för energifrågorna, det handlar mer om olika 

individers intresse för dessa frågor, fortsätter Magnus.  

Magnus berättar att miljöcertifieringsmärkningar av bostäder sällan efterfrågas av 

kunderna eftersom de förmodligen inte vet vad det innebär. Han tror dock att 

efterfrågan skulle kunna öka om det diskuterades mer om certifieringar. Många 

kunder förväntar sig eller räknar med att en nyproducerad bostad ska hålla en viss 

standard. Magnus tror miljöcertifieringssystem är här för att stanna, dock måste 

kunderna förstå värdet av dem.  

Han tror inte bostäderna måste ha en helt öppen planlösning men poängterar hur 

viktigt ljusinsläppet fortfarande är för kunderna. Kunden ska enkelt kunna ta sig 

mellan kök och vardagsrum, det är kommunikationen mellan dessa rum som kommer 

att bli än mer viktig i framtiden, tror Magnus. Lägenheterna kommer att krympa 

framöver, det är en trend som varit de närmsta åren och något som kommer fortsätta. 

Han drar en parallell mot Stockholm där folk inte har råd att köpa en stor bostad och 

nöjer sig med en mindre. I framtiden kanske kunderna väljer att bo mindre i städernas 
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centrala delar istället för större i utkanterna, läge före storlek, menar Magnus. 

Viktiga faktorer i framtidens bostäder kommer vara balkonger, sollägen och stora 

fönster, tror Magnus. Det är viktigt att dessa saker finns med vid planering av nya 

bostäder och att det bestäms vilken målgrupp de ska riktas till. Att tänka på energi och 

miljö vid bostadsbyggande tjänar alla intressenter på och det kommer uppskattas än 

mer i framtiden, avslutar Magnus intervjun med.  

4.4 Faktorers inverkan 

Fullständigt resultat av enkäten finns som bilaga. Figur 2 visar vad mäklarna anser om 

vad följande faktorer har för inverkan när kunderna ska göra sina val av bostäder, 

skala 1-5, där fem har störst inverkan.  

Figur 2, Vad kunden betalar för enligt enkätstudien. 
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5 ANALYS 

5.1 Energianalys 

Det verkar som flera kommuner idag har tuffare energikrav än vad Boverket har. Av 

de intervjuer som gjorts tror alla att energipriset kommer att öka och att tuffare krav är 

bra då det gäller att tänkta långsiktigt för framtiden. Dock kan det medföra ett pro-

blem då det hämmar konceptbyggnationen som förväntas spegla framtidens byggpro-

duktion, menar några. I dagsläget tvingas byggföretagen projektera om där vissa 

kommuner ställt tuffare krav än vad byggföretagen anpassar sina projekt efter, vilket 

leder till att produktionskostnaderna ökar. Kraven från EU anses som tuffa och det 

blir därför en utmaning för byggföretagen att klara kraven samtidigt som produk-

tionskostnaderna ska hållas nere. Där är koncepthus ett bra tillvägagångssätt och av 

intervjuerna som gjorts verkar det som byggbranschen och kommunerna måste 

komma överens om lämpliga nivåer som byggföretagen anpassar sina projekt efter.  

Eventuellt kommer energipriset att öka i framtiden men det behöver inte anses som 

negativt. Det kanske till och med är nödvändigt med en medveten höjning för att ut-

vecklingen ska gå framåt. Det kan leda till att mer pengar går till forskning kring 

bättre energikällor eller bättre byggmaterial.  

Mäklarna som intervjuats verkar arbeta lite olika med att sälja in energieffektiva 

bostäder till kunderna. Några påpekar att detta är bland de vanligaste frågorna som 

dyker upp och därför läggs det mycket fokus på energiaspekterna. De säger att det på 

plats är viktigt att påtala för kunden att entreprenören tänkt till och gjort sitt yttersta 

för att optimera energianvändningen. Andra mäklare menar att energi inte är den 

största frågan som de fokuserar på utan den kommer först på tal om kunderna tar upp 

det. Några mäklare påtalar att det gäller att lyssna på vad kunderna efterfrågar och 

därefter lägga vikt på det. Sedan kan mäklare i försäljningsläget fokusera på vilken 

tanke och idé som ligger bakom från entreprenörens sida. Ska ett passivhus säljas är 

energiaspekten ett av de starkaste argumenten men i dagsläget utgör energi ingen 

betydande del menar vissa och därför läggs det liten vikt på att sälja in detta.  

Alla mäklare är dock överens om att det är en stor investering att satsa på ett energief-

fektivt boende, att det i längden skapar ett mervärde för kunden eftersom driftkostna-

den blir lägre. Det verkar som att kunderna främst bryr sig om att bo energieffektivt 
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om det kan medföra en lägre månadskostnad. Att det har inverkan på miljön i det 

långa loppet verkar ses som en bonus och det är egentligen bara den ekonomiska fak-

torn som har påverkan när kunden ska göra sitt val av bostad. Folk som köper nypro-

duktion räknar med att det finns ett energi- och helhetstänk bakom, menar de flesta av 

mäklarna.  

Vissa mäklare är inne på att energiaspekten har stor inverkan när kunderna ska göra 

sitt val, att medvetenheten har ökat de senaste åren och även fått ett lyft i och med att 

energideklarationen infördes år 2009. Det finns många kunder som gärna flyttar till en 

energisnål bostad men energitänket får inte ske på bekostnad av exempelvis trivsel 

och bekvämlighet. Även dessa mäklare faller tillbaka på att energin måste skapa ett 

värde för kunden och att det är ekonomin som är avgörande.  

Alla som intervjuats är inne på att medvetenheten för energi hos folk kommer öka i 

takt med att energipriset ökar, att det går hand i hand. Miljöspecialisten som intervju-

ades tror att det kommer kännas ekonomiskt om kunderna inte köper energieffektiva 

bostäder i framtiden och därför kommer intressenterna fokusera ännu mer på energi-

användningen. En av mäklarna menar att kunderna värdesätter energisnåla bostäder 

mer än vad de tror då månadsavgiften indirekt påverkas av hur mycket energi som går 

åt för bostadsbyggnaden. I framtiden kanske kunderna själva kan påverka månadsav-

giften i form av kallhyror. Det kan även bli vanligt med solpaneler för att få ner avgif-

terna. 

Av de intervjuer som gjorts anser de flesta att det ligger på entreprenörerna att mark-

nadsföra energieffektiva bostäder i framtiden, detta kan leda till att medvetenheten 

och efterfrågan ökar bland kunderna. Det gäller att skapa en större diskussion om att 

bränslet vi använder oss av kan komma att ta slut, då kommer förhoppningsvis kun-

den välja en bostad med låg energianvändning. Många kommuner ställer redan idag 

tuffare krav än Boverket, det verkar som att de vill profilera sig genom att säga att de 

bygger energieffektiva hus. Det märks ganska stor skillnad i förvaltningsskedet på 

byggnader där fokus har legat på energi och intresset för energieffektiva bostäder 

kommer säkerligen att öka i takt med att energipriset stiger som tidigare nämnts. Det 

är först när individen med säkerhet kan tjäna pengar på att bo energieffektivt som 

medvetenheten kommer nå alla intressenter, fastslår en av mäklarna.  
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Mäklarna märker ingen större skillnad på vilka målgrupper som är intresserade av 

energieffektivare hus. Det verkar som att de yngre är mer medvetna om energipåver-

kan i samhället och är därför intresserade av energieffektiva bostäder. De äldre har 

istället fått kunskap om vad energi kan kosta eftersom de flyttat runt och provat olika 

boendeformer. Därför blir energieffektiva bostäder intressanta för dem, sett ur ett rent 

kostnadsperspektiv. En grupp som annars sticker ut är medelåldersmän som är bygg-

tekniskt kunniga och kan därför se vilka fördelarna är med att bo energieffektivt. 

Dock verkar det vara väldigt få privata kunder som tittar långsiktigt på energianvänd-

ningen, det är främst fastighetsbolagen som har ett längre synsätt i det avseendet.  

5.2 Miljöanalys 

Efterfrågan bland kunderna på miljöcertifierade bostäder anses som liten bland de 

mäklare som intervjuats. Endast en mäklare berättade om en kund som var miljömed-

veten, där han fick använda miljö som ett slags säljargument. Det verkar annars som 

miljön kommer som en bonus för kunderna när de tittar efter en bostad. De flesta för-

väntar sig att en ny bostad ska vara byggd efter alla lagar och normer som finns och 

att den då uppfyller en bra standard. Enligt mäklarna måste kunderna tjäna på att välja 

bostäder som är miljöcertifierad, annars kommer de inte välja bostäder efter detta.  

Det är upp till entreprenörerna att marknadsföra certifieringarna bättre och samtidigt 

bestämma sig för vilka de ska jobba efter. För att klara av detta krävs ett ökat kun-

nande inom byggföretagen om certifieringar. Det verkar som okunskap bland mäklare 

kan vara en bidragande orsak till att efterfrågan fortfarande är liten för miljöcertifie-

ringar bland kunderna. Miljöspecialisten som intervjuats påpekar att en kunnig mäk-

lare inom området möjligtvis kan sälja in bostäder med miljöcertifiering på ett bättre 

sätt, sälja en slags trygghetskänsla. Det är upp till mäklaren att i så fall försvara en 

högre prislapp för en byggnad som är miljöcertifierad. 

Ett certifieringssystem som sticker ut från övriga certifieringar är Svanen, anser 

många av de intervjuade. De flesta förklarar att ett certifieringssystem blir lättare att 

sälja in hos kunderna om det redan är ett känt märke. Kunderna i sig kanske inte vet 

vad Svanen står för men är mer villiga att läsa på om det jämfört med andra certifie-

ringar. Nästan alla personer som intervjuades var eniga om att antalet certifieringar 

som används idag bör minskas. Det verkar som mäklarna tycker det räcker med en 

certifiering för att på bästa sätt kunna sälja in certifieringsvärdet till kunderna. Det 
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som är bra idag med vissa certifieringar är att miljöfarliga material loggas under 

byggnationen, på så sätt går det enklare att ta till vara dessa material vid rivning som i 

sin tur kanske kan öka andrahandsvärdet för byggnaden. 

Miljöcertifiering är en trend som kommer att öka i framtiden enligt de intervjuer som 

gjorts. De tror bland annat att det kan bli svårt att sälja en bostad som inte är certifie-

rad och att kunderna kommer vara mer medvetna om certifieringar i framtiden. För att 

lyckas med certifieringar måste det bli ett värde för kunderna när de köper bostäder. 

Skapas inte det värdet kan det bli att trenden stannar upp i några år men att intresset 

ändå kommer till att öka framöver, menar några av de intervjuade. Det är också vik-

tigt att inte bara se till själva byggnaden utan kanske att ett helt område certifieras, att 

sociala aspekter och bra miljö runt om även eftersträvas, fler parametrar bör därför 

komma in i några av certifieringarna. För att uppnå ett ”grönt byggande” bör även 

hela processen beaktas, från miljövänliga material till avfallshantering. För att bygga 

hållbart måste livscykelanalysen bli tydlig för byggnaden, fokus bör inte bara ligga på 

hur snabbt en byggnad ska betala igen sig. Detta kanske kan nås med certifieringar i 

framtiden, anser miljöspecialisten i intervjun.    

5.3 Analys kring utformning  

Det verkar som dagens öppna planlösning är en trend som kommer synas i framtidens 

bostäder enligt de flesta av mäklarna. Många av dem eftersöker en mer flexibel plan-

lösning vid nyproduktion, där det enkelt kan göras tillval för att exempelvis få ett 

stängt kök, på så sätt kan en bredare målgrupp nås. På dagens marknad verkar det som 

att den äldre generationen eftersöker ett stängt kök då de är uppväxta med detta. En 

lösning kan vara en halvöppen planlösning där kök och vardagsrum delas av med ex-

empelvis en köksö, där det med enkla medel går att bygga in köket med tilläggsväg-

gar för kunderna.  

Lägenheterna ser idag ut att ha blivit mindre till storlek, det är en trend som de flesta 

som intervjuats tror kommer hålla i sig. Det som verkar avgörande för storleken är hur 

priset för nyproduktion utvecklas, ökar kostnaden blir lägenheterna mindre på grund 

av att kunderna ska ha råd med en bostad. En ytterligare orsak till mindre bostäder 

kan vara att kunden prioriterar att bo centralt i de lite större städerna än i utkanterna. 

Att köpa en bostad centralt gör att de får mindre för pengarna, de väljer läge före stor-

lek. Lägenheterna ser ut att bli mindre samtidigt som de blir mer yteffektiva vilket 
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resulterar i att kunderna får en känsla av att de fortfarande får mycket för pengarna. 

Ett annat scenario kan bli att familjer väljer att bosätta sig på mindre orter för att bo 

större men samtidigt få nära till skola och aktiviteter.  

Lägenheterna ska inte behöva byggas helt efter Svensk Standard i framtiden, detta för 

att ytterligare hålla nere kostnaderna för nyproducerade lägenheter, anser de flesta av 

personerna som intervjuats. En stor målgrupp av kunderna kan tänka sig ha mindre 

badrum om det resulterar i en lägre månadskostnad. Alla lägenheter behöver inte ha 

ett handikappanpassat badrum, påpekar de flesta mäklare som intervjuats. I de större 

lägenheterna eftersöker kunden ofta två badrum istället för ett stort. Det kan tänkas 

hämma marknaden då det inte byggs tillräckligt många lägenheter för den yngre gene-

rationen som vill ha ett billigt första boende. Några av de intervjuade hoppas att det i 

framtiden kommer att byggas bostäder som en större målgrupp kan ha råd med, inte 

bara anpassa bostäderna efter den äldre generationen. Det verkar som Svensk Stan-

dard är ett bra hjälpmedel när det gäller utformning av lägenheter. Dock behövs en 

mer flexibel syn på denna, exempelvis att inte alla lägenheter handikappanpassas. 

Kanske kan en lösning vara att utforma lägenheter som är handikappanpassade efter 

statistik, anser några av de intervjuade personerna.   

En faktor som verkar viktig för framtidens bostäder är förvaringsmöjligheter. Det 

verkar som en stor kundgrupp som flyttar till nyproducerade bostäder kommer från en 

villa. De är därför vana vid förvaringsutrymmen och eftersöker även detta i en ny bo-

stad. Parkeringsmöjligheter är även en viktig faktor som kunderna efterfrågar. Det 

råder lite delade meningar om gemensamhetsutrymmen bland mäklarna. Det verkar 

som de yngre kunderna gärna tar bort dem om detta kan resultera i att månadsavgiften 

blir lägre och att de äldre kunderna gärna ser att det finns gemensamhetsutrymmen så 

som hobbyrum exempelvis. De vill ha en bostad där det händer saker och där de bo-

ende är aktiva i gemenskapen.  

Av de som intervjuats är alla överens om att energi- och miljöfrågorna kommer att bli 

än viktigare i uppförandet av nya bostäder i framtiden. Fortfarande anser de att läge 

och pris/avgift är de viktigaste parametrarna som kunderna tittar efter vid köp av nya 

bostäder. Utformningens betydelse för kunderna är en viktig del men inte helt avgö-

rande.  
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6 RESULTAT OCH SLUTSATS 

Syftet med denna rapport var att hitta tendenser som är viktiga när kunderna gör sina 

val av bostäder, identifiera vilka faktorer som kan vara avgörande för framtiden. Ar-

betet har utgått från energi, miljö och utformning och det har visat sig att efterfrågan 

på energi och miljö inte är särskilt stor bland dagens kunder men att medvetenheten 

kommer att öka inom de närmsta åren. Bostädernas utformning har en betydande roll 

idag och trenden ser ut att bli densamma för framtiden. Det som är avgörande för 

kundernas val av bostäder är och kommer att förbli läge och pris/avgift.  

Energieffektiva bostäder är inte avgörande för valet och det ses mer som en bonus för 

kunderna. Kanske värdesätter de en energieffektivare bostad mer än vad de tror då 

månadsavgiften indirekt påverkas av hur mycket energi som går åt för hela bostads-

byggnaden. Detta tyder på att kunderna i framtiden kommer att kunna påverka må-

nadskostnaden mer, exempelvis i form av kallhyror och på så sätt kommer också 

medvetenheten om energi att öka.  

Nyckeln till att sälja bostäder i framtiden kommer vara lägre produktionskostnader för 

att nå en större målgrupp. Där är konceptbyggnationen en bra lösning men det kräver 

enhetliga energikrav i landet för att bli en lyckosam metod. Idag är Boverkets krav för 

enkla och bör bli tuffare då vi har metoden och tekniken för att bygga energieffektiva 

bostäder, det är även nödvändigt med tuffare krav för att nå EUs ställda energimål. 

Det hämmar bostadsmarknaden om entreprenörerna tvingas justera sina bostadskon-

cept efter kommunernas särskilda krav.  

Miljöcertifieringar har idag liten påverkan i kundernas val av bostäder. De förväntar 

sig en viss standard på bostäderna och därför ses miljöcertifiering som en bonus. I 

framtiden förväntas medvetenheten att öka och det ligger på entreprenörerna att 

marknadsföra detta. I och med att medvetenheten kommer öka bland kunderna är det 

viktigt att entreprenörerna är med i utvecklingen för att kunna konkurrera i framtiden. 

Miljöcertifieringar kommer att ha större betydelse för kunderna och detta i sin tur 

kommer att ge ett bättre andrahandsvärde för bostaden i en framtida försäljning.  

Problemet med certifieringarna är att det idag finns för många, branschen bör i fram-

tiden bestämma sig för att jobba med färre antal än idag. Det är viktigt att kunderna 

känner till betydelsen av certifieringarna och vilket värde dessa kan skapa. Här ska 
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mäklarnas roll understrykas då de bör bli mer pålästa och på så sätt kan försvara en 

högre prislapp när de säljer in trygghetskänslan som certifieringar ska ge. Många cer-

tifieringar är idag inriktade mot själva byggnaden och i framtiden är det viktigt att en 

bra certifiering även tar med parametrar såsom miljön runt omkring och de sociala 

aspekterna.  

Tendensen är att den öppna planlösningen kommer att bestå men att kunderna i fram-

tiden eftersöker en mer flexibel utformning där tillval enkelt kan göras. Det är även 

nödvändigt att kunden får komma med i ett tidigare skede i byggprocessen för att 

kunna påverka utformningen.  

Bostäderna ser idag ut att fortsätta minska till storlek samtidigt som det hela tiden 

skapas mer yteffektiva lägenheter. Den utvecklingen har skett för att en större mål-

grupp ska ha råd med en ny bostad då produktionskostnaden är väldigt hög. Kunderna 

kommer välja att bo mindre bara för att komma åt ett bra läge, det kan liknas med 

utvecklingen i Stockholm där kunderna väljer läge före storlek. En annan lösning för 

att nå en större målgrupp kan vara att gå ifrån Svensk Standard till en viss del. Många 

kunder kan tänka sig att minska badrummen för att komma ner i bostadsarea, det ef-

tersöks även två badrum i de större lägenheterna istället för ett stort. Det finns även en 

önskan om att den yngre generationen ska ha råd med en nyproducerad bostad. För att 

det ska bli verklighet krävs att lägenheterna både anpassas i standard och storlek efter 

den yngre generationens ekonomiska situation. Många anser att det är viktigt med 

handikappanpassning men att detta kanske gått till en överdrift i bostadsutformningen. 

Det blir dyrt att bygga bostäder som är handikappanpassade och en lösning kan vara 

att upprätta dessa bostäder efter statistik i framtiden. 

Förvaringsutrymmen är en viktig faktor för framtidens bostäder och något som kun-

derna starkt efterfrågar idag. Här bör branschen se över de möjligheter som finns att 

hitta större utrymmen för förvaring. Att anpassa bostadsprojekten efter målgrupp 

kommer bli än viktigare i framtiden. För vissa har den sociala aspekten stor betydelse 

och de eftersöker gemensamhetsutrymmen där de boende har möjligheter till gemen-

samma aktiviteter. Andra målgrupper värdesätter inte gemensamhetsutrymmena på 

samma sätt om detta kan resultera i en lägre månadskostnad.  
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6.1 Fortsatta studier 

Under arbetets gång har det dykt upp frågor som vi inte har haft möjlighet att besvara 

men som kan vara intressant att undersöka framöver. Dessa saker listas nedan: 

 Vad blir extrakostnaden för en miljöcertifierad byggnad? Kan det generera i 

en högre vinst vid försäljningsläget? 

 Hur snabbt kan en energieffektiv byggnad tjänas in om energipriset fortsätter 

att öka? 

 En bredare jämförelse mellan flera entreprenörer, hur är deras syn på energi 

och miljö, hur de jobbar med dessa frågor och hur är deras vision för framti-

den?  

 En enkätundersökning till kunderna istället för att intervjua mäklare. Kommer 

resultatet att skilja sig?   
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8 DISKUSSION 

Idag är inte efterfrågan stor för energieffektiva bostäder bland kunderna men trenden 

tyder på en ökning i framtiden. Intressant är att vissa kommuner ställer särskilda krav 

gällande energi. Dessa krav drabbar idag kunden som i slutändan får betala en högre 

prislapp på grund av extra kostnader för entreprenörerna. Det är bra att kommunerna 

ställer tuffare krav för att nå EUs direktiv men det är nödvändigt med ett enhetligt 

energikrav över hela landet som är motiverat efter Sveriges förutsättningar. Bygg-

branschen måste gå efter gemensamma krav, både för att klara framtidens mål och för 

att inte hämna konceptbyggnationen. Idag anser de allra flesta att BBRs krav är allde-

les för enkla och istället för att kommuner ska behöva profilera sig med tuffare ener-

gikrav kanske BBR måste sänka sina krav till deras.  

Frågan är hur långt vi kan gå när det gäller att bygga tätare klimatskal som kräver 

mycket material. Materialframtagningen är en av de större miljö- och energibovarna i 

byggbranschen och kanske är det än viktigare att få fram material som inte utarmar 

världens resurser. Annars ska det byggas hus med sämre klimatskal där energikällan 

istället är miljövänligare. Kanske är det nödvändigt att medvetet höja energipriset för 

att mer pengar ska gå till forskning. Förhoppningsvis kan det leda till grönare energi 

och bättre byggmaterial. Det är också först när det börjar kännas i plånboken som 

utvecklingen tvingas framåt och leder till att människorna får en större medvetenhet 

om energi och miljö.  

Alla parter är ganska överens om att medvetenheten och intresset för miljöcertifierade 

bostäder kommer att öka hos kunderna i framtiden. Dock är det viktigt att ha överse-

ende med att certifieringarna kräver en inkörningsperiod eftersom de är relativt nya. 

Det är viktigt att fortsätta satsa på miljöcertifieringar även om det upptäcks att en 

byggnad inte uppfyller den nivå som den från början var klassad efter. Att aktörerna 

förstår att kommande projekt hela tiden blir bättre med hjälp av certifieringarna och 

att detta kommer skapa ett mervärde och trygghetskänsla för kunderna i framtiden.  

Diskussionen kring handikappanpassning av bostäder finns redan på agendan. Alla är 

överens om att det oerhört viktigt att det finns handikappanpassning men att detta 

kanske gått till överdrift. För att en större målgrupp ska ha råd med nyproducerade 

bostäder är det kanske ett måste att bortse från dagens utformningskrav och exempel-



46 
 

vis minska badrumsytorna. Idag är det framförallt yngre personer och ensamstående 

som inte har råd att köpa en bostad och det är hos dem som bristen på lägenheter är 

som störst. Kan bostädernas utformning delvis bortse från Svensk Standard, kan ytor i 

lägenheterna sparas. På så vis kan bostäderna bli mer attraktiva då de blir billigare 

alternativt att ytorna som sparas går till förvaringsmöjligheter eller gemensamhetsut-

rymmen i bostadsbyggnaden.  
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BILAGOR 
 

Enkät till mäklare 
 

För att lättare kunna sammanställa ett resultat skulle vi vilja be dig betygsätta hur vik-

tiga olika delar är i försäljningsskedet med skala 1-5, där 5 är jätteviktigt när kunden 

ska göra sitt val av bostad och 1 inte är alls är viktigt.  

 

Vi förutsätter att läget och priset kanske har skala 5, men syftet är att vi vill veta var 

de andra delarna ligger i förhållande till dessa.  

 

De olika delarna att betygsätta är: 

 

A. Att bostaden är energieffektiv 

B. Att bostadens byggnad är miljöcertifierad 

C. Att bostaden har en yteffektiv och flexibel planlösning 

D. Att bostaden har ett centralt och bra läge 

E. Att bostaden har ett bra pris med låg månadsavgift 

 

 

 

Nedan är sammanställningen av resultatet: 
 

 

Energi Miljö Utformning Läge Pris/Avgift 

  Anna-Carin Öst 3 3 4 5 5 

  Robert Olsson 3 1 4 5 5 

  Magnus Mattiasson 3 2 4 4 5 

  Andreas Olofsson 4 3 3 5 5 

  Magnus Olofsson 4 2 4 5 4 

  Ove Lundqvist - - - - - 

  Totalt 17 11 19 24 24 

  Medelvärde 3,4 2,2 3,8 4,8 4,8 
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Intervju med Jenni Brink Bylund – Miljöspecialist 
 
Vad anser du om de olika miljöcertifieringarna? (BREEAM, LEED, Green 

Building, Miljöbyggnad, Svanen eller ”Passivhus”) 

BREEAM och LEED är de som är mest lika varandra, BREEAM är det brittiska och 

LEED är det amerikanska systemet. De tittar både på inomhusmiljö, själva 

byggnaden, material och även på utomhusmiljön. Green Building är bara energi och 

Miljöbyggnad är det svenska systemet där de tittar på material, inomhusmiljö och 

energi. Svanen vet jag inte riktigt om det bara är materialet de tittar på. Det finns 

några Svanen-märkta hus, men det har inte blivit så jättestort än. Passivhus tittar 

framförallt på energi. Dessa system konkurrerar inte riktigt med varandra, förutom när 

det gäller energisyftet då. Det känns som Miljöbyggnad är det svenska systemet som 

växer stort. Sen kommer alltid BREEAM och LEED, som har anammats av de större 

entreprenörerna, används när man vill bygga stadsdelar, t ex BREEAM Community. 

De kompletterar varandra och det är möjligt att Miljöbyggnad kommer ta med 

utomhusmiljö och de sociala aspekterna på sikt, tror jag. Miljöbyggnad är ofta ställt 

från fastighetsägaren som ställer kravet att ”Ni” ska upprätta en byggnad enligt 

Miljöbyggnad.  

Om du fick rangordna dessa sex certifieringar som vi har med här, vilka tycker 

du är svårast/ lättast att uppnå? Bättre eller sämre? 

BREEAM och LEED har många olika parametrar som de tittar på, så ju fler desto 

svårare. Samtidigt som vissa parametrar är väldigt lätta att uppnå här i Sverige för vi 

har sådana bra förutsättningar, t ex vattentillgång osv.  

Bättre eller sämre, så skulle jag nog säga att BREEAM och LEED är lika bra, sen är 

Green Buildning jättebra med, men de tittar bara på energi vilket jag tycker är för lite. 

Svanen och Passivhus kommer nog alltid att finnas men jag tror inte det kommer att 

hända så mycket mer med dem. Jag tror nämligen Sverige har bestämt sig för att gå på 

Miljöbyggnad, precis som att de i Norge har bestämt sig för att gå på BREEAM. Fast 

eftersom vi har de här stora aktörerna på den svenska marknaden så kommer de även 

anamma de utländska systemen för de utländska kunderna och då är det BREEAM 

och LEED man väljer eftersom Miljöbyggnad kanske inte är lika intressant. Sen kan 

man klassa en byggnad både genom BREEAM och Miljöbyggnad t ex för att man vill 

visa den svenska marknaden och den utländska marknaden. Gäller det att upprätta 

bostadsrätter så tror jag framförallt i framtiden på Miljöbyggnad här i Sverige, men 

gäller det projekt som ligger nere vid Västra hamnen t ex där man klassar ett helt 

kvarter så blir det nog BREEAM.  

Bättre eller sämre, jag tycker det är bättre ju fler parametrar man tittar på och jag tror 

att det är det marknaden också tycker, just nu mäktar vi säkert inte med det. Det är 

jättebra att Miljöbyggnad har kommit och att det är svenskt då det är lättförståeligt för 

alla parter. Varför Miljöbyggnad fått sådant genomslag jämfört med Svanen eller 

Passivhus tror jag beror på själva fastighetsmarknaden själv villat ha ett gemensamt 

system där de större aktörerna på marknaden tillsammans med forskare och olika 
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myndigheter tagit fram det ihop. Det är därför det har fått sådant genomslag. Svanen 

och Passivhus kanske man mer väljer som privatperson när man ska bygga sin egen 

villa eller kanske vid uppförandet av en förskola, mer i mindre skala på dessa. 

Vilka certifieringar stöter du på och varför just dem?  

BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och Green Building. Green Buildning har t ex varit 

jättestort, jag tänker på Vasakronan som har klassat alla sina byggnader. När det kom 

så var det mest energi man tittade på för det har en jättestor inverkan på byggnaden 

och rent ekonomiskt. Men vid nyproduktion så tror jag man kommer anammat de 

andra som har med fler indikationer eller parametrar som man kan titta på framöver. 

Det känns som de har kommit för att stanna de här certifieringarna, jag tror inte det 

kommer dö ut, utan snarare förstärkas. Jag tror unga idag nästan är mer pålästa än jag 

eller förhoppningsvis kan få denna kunskap ganska tidigt. Man kommer helt enkelt 

göra fler medvetna val vad gäller materialval osv. Jag tror att alla de här farliga 

ämnena kommer att fasa ut i framtiden hur vi än gör. Oavsett om vi väljer att 

miljöbedöma en byggnad eller ej så tror jag nästan inte vi kommer kunna välja 

miljöfarlig färg t ex. för det kommer att ställas allt högre krav från EU.  

Med Miljöbyggnad gör det att man vet vart man bygger in de farliga ämnena, för 

vissa ämnen går inte att ersätta än eller har vi inte hittat ämnen som kan ersätta dem. 

Det gör att man vet var de ämnena är när man så småningom kommer till rivning, hur 

vi tar tillrätta på dem. Man loggar vart dessa ämnen är oftast. Detta är en trygghet när 

man ska köpa en bostad i ett säljskede, du vet lite mer om vad du köper. Det är nog 

lättare att bli av med byggnad som är miljöklassad, det har ett bättre andrahandsvärde, 

tror jag.  

Vilken inverkan har ett miljöcertifierat byggande på kunderna, tror du? 

Det väger inte tyngst. Det känns som om man får välja mellan en certifierad byggnad 

och en icke certifierad byggnad i raden bredvid och det skiljer kanske några 100 000 

så kan man känna att den certifierade bostaden kanske kommer att öka mer i värde än 

den som inte är det. Om det är en bra mäklare så kan han tala om att byggnaden är 

fuktsäker och att den har haft en kontroll genom alla skeden. Man ska ju sälja en 

trygghetskänsla hos kunden genom att klassa en byggnad. Jag tror det kommer ha 

betydelse, men som sagt, ett sjöläge är alltid ett sjöläge och då spelar det ingen roll 

vad som står där.  

Är miljöcertifieringen ett bra sätt att marknadsföra sig på, tror du? 

Ja, det är ju lite intressant att se. Efter två år så verifierar man byggnaden och ser om 

den blev så bra som man hade tänkt. Är det då väldigt mycket som inte blev bra, då är 

det klart att de certifieringarna inte får samma genomslag som man hade hoppats på. 

Om det visar sig att man bor i en BREEAM-klassad byggnad där det fattas saker så 

kan det ge ett bakslag och det vill vi ju inte se. Eller att Miljöbyggnad inte uppnår den 

uttalade miljöprestandan som den utlovade, att man t ex har fuktskador. Då kan man 

verkligen se om de tappar på längre sikt. Å andra sida får man ju se att det här är nytt, 

det behöver ju ha några års inkörning, precis som en nyöppnad skola, den blir inte bra 
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förräns efter tio år t ex. Förhoppningsvis har även kunden, beställaren eller 

byggherren lite översikt med det. Men också att miljösamordningen i det här blir mer 

viktig, att alla förstår det. Just nu tror alla att de ska kunna sköta denna bit själva och 

oftast så klarar inte byggherren det. Man missar t ex det här med radonsäkert och att 

skicka in en ansökan för att falla på en så pass enkel grej är ju jättetråkigt. Det handlar 

om att alla tar sina uppgifter på allvar. Det är ju inte så lätt att alltid få med sig de här 

äldre herrarna så att de förstår det, men å andra sidan så är ju de väldigt duktiga på att 

bygga bra. Det kanske är någon generation här emellan som inte tar det här på lika 

stort allvar, men det handlar ju om utbildning och kunskap.  

I vilket skede bestäms certifieringsnivån för ett bostadsprojekt? Har du någon 

inverkan i det?  

Ja, en fastighetsägare kan ju komma och säga vilken nivå av certifiering han vill ha. 

Men kommer han med en ritning så kan jag ju säga att det kanske kan bli svårt att 

uppnå. Här måste vi t ex göra dessa beräkningar för dagsljus och solvärmelaster som 

kan vara svårt att uppnå om man har förstora fönsterpartier eller utgående partier med 

köldbryggor. Då kan det bli svårt att uppnå Guld-nivå eller att man helt enkelt glömt 

bort att göra sin hemläxa. Jag brukar alltid säga att tidigt bestämma sig, gå igenom 

alla parametrar. Det finns ett verktyg för det här som är jättebra att använda sig av när 

man betygsätter sin byggnad. Ju tidigare man är inne i processen före 

projekteringsskedet, helst i skisskedet där man är med och bestämmer. Sen kan ju 

alltid den ändras men när man skickar in ansökan så ska man ha bra uppfattning om 

vad man vill uppnå.  

Om jag kan påverka, det beror på hur väl man känner sin beställare och hur väl 

medvetna de är om expertisen. Om de inte förstår det i sitt första projekt så förstår de 

värdet i sitt andra projekt av att ta in den expertis som behövs.  

Hur tror du det kommer byggas i framtiden ur miljösynpunkt (kommer 

miljömedvetandet hos aktörerna att utvecklas eller kan det gå i motsatt riktning, 

skärpta krav osv.)  

Det här beror på hur väl man kommer att uppnå sina betyg och hur bra dem här 

byggnaderna egentligen är. Det kan ju bli så att om de inte känns bra och det blir inte 

bra resultat, då kan det ju bli att det går i motsatt riktning. Man ser bara kostnader och 

det har inte blivit något bättre. Folk mår t ex inte bättre i en miljöklassad byggnad än 

mot en annan vanlig byggnad, då tror jag absolut att det kan gå i motsatt riktning. 

Men jag tror annars att de system som finns idag kommer att finnas kvar. Det är ett 

bra verktyg för att uppnå kraven och att de regler, lagar och förordningar vi har idag 

kommer att uppfyllas och att vi har koll på dem. Jag tror att politiker osv. kommer att 

ställa högre krav på de kommunala bostadsbolagen, att de ska uppfylla de här målen 

och att de följer upp dem. Då är ju det här ett miljöprogram, där man har alla de här 

kraven som Miljöbyggnad, där man har alla lagar och förordningar inne i systemet. 

Då blir det här väldigt tydligt och lätt att följa upp. Jag tror systemen är här för att 

stanna men jag tror att det helt klart kan bli en period där det går nedåt lite för att de 

kanske inte var så bra som vi hade hoppats på. Det är ju alltid en inkörningsperiod 
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innan det blir bra, innan man har ställt in alla inställningar. 

Vad är miljövänligt byggande ”grönt byggande” för dig?  

Det behöver inte vara Gold i t ex BREEAM eller väljer man det så får man ett Grönt 

byggande eftersom man tittar genom hela processen. Man är med under byggskedet 

och att man har en bra avfallshantering där man försöker minimera byggavfallet och 

man tar rätt på en ombyggnad med farligt avfall. Där får man det, men sen kan man ju 

alltid uppnå det genom att föra medvetna val som att tänka sunt, t ex att man inte 

kastar bort en regel som man faktiskt kan använda på ett annat ställe. Utan att man 

tänker, de handlar ju lite om att utbilda sin personal tror jag, att tänka annorlunda. De 

kan ju bli en sporre för dem. Skanska har ju så på sina byggen, att dem minimerar 

avfallet enormt genom att bara tala om vad som gäller för sin personal. De kan nästan 

minimera så mycket så att de får pengar för avfallet, dels för att de gör en bra 

sortering och samlar in återvinningsbart material som de i princip kan få betalt för. 

Det går verkligen att göra mycket där på byggsidan, de slängs ju nått enormt och de 

handlar om att täcka sådana material som måste täckas så att de inte står gipsskivor 

ute t ex. Folk slarvar och känner inget ansvar. De är det som är viktigt och att alla 

faller åt samma håll. Det är miljövänligt byggande för mig, att man tar ett eget ansvar 

där och att när man gå till färghandlaren t ex., tar en bra färg. Det är bra med de här 

miljösystemen för det ger ett mervärde för hela branschen. Det har ju betydelse med 

de här emissionerna, det är ju inte jättetrevligt att gå in i ett nymålat rum med en 

bäbis. Det luktar i nya hus ganska länge vilket man ska vara medveten om vid val av 

färg.  

Vet du någon viktig faktor som kommer påverka bostadsbyggandet när det 

gäller miljö, som vi inte har nämnt? 

Jag tycker man ska prata om hållbart byggande egentligen för att man ska göra bra 

livskostnadsanalyser där man ändrar det här tänket om hur snabbt ett hus ska betalas 

igen. Jag tror man måste få en mer realistisk syn på det hela, att man gör bra val som 

har betydelse på miljön och vår påverkan på den, att vi inte utarmar de här resurserna 

som faktiskt kommer att ta slut. Man tänker på det när man väljer material och sådant 

i byggnader så att man får med dem. Att när man bygger om ett 

miljonprogramsprojekt tänker på att vad de som bor där idag vill ha och även de som 

inte bor där vill ha så att man får en mix där. Det är det sociala livet som finns i dessa 

miljonprogramsområden som är helt fantastiska i jämförelse mot en svensk liten 

villaförort, det finns så mycket mer roliga grejor som kan hända. Det är viktigt att 

man lyfter de sociala aspekterna och att det är de som de här områdena kan erbjuda, 

det är inte bara taggade väggar och slagsmål i tunnlar utan mycket mer. Tänk på, är 

det hur man ljussätter eller bygger hus med öppna ytor eller skogsdungar där folk 

känner sig otrygga när de går vid. Ska vi kanske istället sätta lite radhus där så att det 

blir lättare att ta sig från tunnelbanan till de här andra stora områdena så att det blir en 

bra mix. Att man tänker mer hållbart när man går in i sådana här stora, ekonomiskt 

tuffa, ombyggnationer och att man verkligen lägger resurser på rätt plats och att man 

arrangerar de boende där. Det kanske inte är ett nytt kök som gör det attraktivt att bo 
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där utan snarare något annat. Sen är det klart att man ska byta ut vitvaror som drar 

väldigt mycket energi och att man gör medvetna val, de där köksluckorna funkar nog 

ett tag till om man tänker efter. Det kanske inte är köksluckorna som gör det attraktivt 

att bo där utan mer hur vägen dit ser ut. Det är som vi pratar mycket om på våra 

möten, mellanrummet mellan byggnaderna, det har betydelse och vad som händer där. 

Det är personmötena som gör det kul att bo där, varför är det helt plötsligt roligt att bo 

i Brooklyn eller Harlem? Det är ju inte det som händer i min lilla lägenhet utan 

myllret utanför som gör ett område intressant och det är det som man vill tillskapa 

dessa områden, som redan finns där idag men som vi svenskar inte riktigt förstår 

värdet av. De känner sig utanför eftersom de inte får visa upp det värdet de har och att 

vi inte kan se det som en tillgång och mervärde att bo i dem här områdena. Jag tänker 

t ex på det här lilla bostadsområdet som HSB byggde, Åstaden, hur tänkte de där? Det 

är ju inte bara skalet som är viktigt utan det runt omkring. Då måste man ju sälja in 

hela paketet och ha en tanke på hur de vill gå vidare i det här projektet. Vad är tanken 

där runt omkring, det är ju jättefint och kan ju bli hur bra som helst men det räcker 

inte bara med fyra hus. Jag hoppas folk kommer bli mer upplysta om vad det är som 

gäller, vad det är som egentligen är värt någonting så att det inte bara är ett snyggt 

hem med mycket vitt som vi tänker oss. Det måste ju hända grejer, det är det man vill 

åt, upplevelser istället för en snygg marmorskiva i köket. Jag har själv varit där men 

försöker nu hitta andra värden, man blir ju inte lyckligare av de där skivorna i köket 

egentligen, fast de är ju i för sig väldigt snygga. Men man måste försöka hitta något 

mer och jag tror det är mellanrummen som kommer att gälla i framtiden. Det är just 

därför Miljöbyggnad har sina begränsningar eftersom dem inte tänker på det, det går 

inte att klassa ett helt område med Miljöbyggnad utan det är ju bara på byggnadsnivå. 

Man vill ju få med det runt omkring och Åstaden kunde ju varit Miljöbyggnad, men 

det ger ju inget mervärde där just nu. Hade dem kunnat sälja in hela konceptet med 

tanke och de mjuka parametrarna så hade det nog varit lättare. 

Vad anser du om dagens energikrav ställda från boverket? 

Det är ju många som säger att det är för enkla krav, som vet hur det ser ut i övriga 

Europa och då är det ju så. Där tycker jag att man skulle se på lite längre sikt och 

tänka att vi tar lite mer betalt och så kan vi använda mer pengarna till forskning. Att 

man fördelar dem så här och ser att år 2020 kanske vi har lyckats ta fram ett material 

som är ännu bättre. Det är ju faktiskt så att det inte börjar hända saker fören det svider 

lite i plånboken och man börjar släcka de här extra lamporna som man har tända. Det 

är ju ett bra incitament till att bli bättre och mer miljömedveten och tänka på energi. 

För det är ju inte så att vi inte har så miljövänlig energi, framförallt inte när det gäller 

värme i Sverige, det kan vi bli ännu bättre på. Jag tycker att man kan ställa högre 

krav. Sen är det ju svårt med äldre hus att uppnå om man t ex ska göra en ombyggnad 

som kan bli väldigt kostsam. Det får vara en rimlig nivå. Det är ju skillnad på nya hus 

och ombyggda hus där de ställer högre krav på nybyggda.  

Jag vet inte om FEBY är något bra sätt. Vi står ju inför mycket nybyggnation och 

behöver bygga mycket hus och då kanske det är bra om vi ställer riktigt tuffa krav vid 
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nybyggnationer. Nu ska vi inte bygga dem där husen som läcker som såll, tänker jag. 

Det gäller att göra en livscykelkostnadsanalys på en sådan grej, ökat material. Det 

mest miljövänliga byggandet är ju det som vi inte använder oss av, material som vi 

inte väljer, ju mindre material vi använder desto miljövänligare blir det. Om man 

börjar bygga väldigt täta klimat skal med breda väggar så kräver det mer material. Då 

är ju frågan om vi kan producera el som är miljövänlig, då kanske man inte vet vilket 

som är bäst. Ska vi bygga de där jättetäta husen som kräver mer material och att ta 

fram de här materialen kräver också energi. Jag kan inte riktigt svara på vad som är 

mest rimligt eller rätt känner jag. Man kanske ska se till varje specifikt projekt.   

Vad tror du om framtida krav, såsom 2020 och 2050, ställda från EU? 

Det är ju bara att hoppas på att vi klarar dessa krav. Men man vågar ju inte ställa för 

tuffa krav heller för då är man ju nära på att rucka hela världsmarknaden och 

världsekonomin. Det är ju sådana komplexa frågor så man vet ju inte vad som händer. 

Det är ju som att vi går in och utrotar den ”här” arten, vi har ju inte en aning om vad 

som händer med hela den biologiska mångfalden när vi göra sådana ingrepp. Det är 

likadant med samhällsekonomin, gör vi lika här borta som där borta. Det är svårt att 

veta och det vi måste göra är att helt tänka om och börja om på nytt där alla 

människor måste vara beredda på att sänka sin standard, inte bara en gång. Det är 

därför jag känner att de här sociala bitarna kommer in så himla mycket och om vi inte 

kan gå och köpa oss den här lyckan, då måste vi hitta andra, mer som urmänniskor. 

Det blir lite mer tillbaka där man känner gemenskap och det känns hemskt. Jag som 

har små barn, det är inte kul att känna vad de ska växa upp i för land. Jag ser ju den 

här filmen ”The Road” framför mig där världen har kollapsat och att man är urrädd 

för att någon ska komma och knacka på dörren och hämta det dem vill ha. Detta är 

skräckscenariot och kanske nått som de i Syd-Europa står inför när de här länderna i 

Afrika som folk inte kan bo kvar i, vart ska de ta vägen? Folk kommer ju bli 

desperata. Det är inte konstigt att det finns pirater utan det är ju bara en effekt av att 

de har fiskat upp all fisk utanför och inte har någon mat att ge till sina barn. Jag skulle 

också bli tokig, det är ju inte så konstigt. Det är helt vanliga människor med ett 

normalt beteende egentligen, sen finns det ju avarter. Det är bara att hoppas att vi kan 

tänka om och klara dessa mål. Vi har ju inte lyckats så bra hittills, så som vi hade 

tänkt. Vi skulle ha uppnått 2015 vad gäller våra egna miljömål och sådär, men jag är 

faktiskt inte tillräckligt kunnig för att svara på det. Det beror helt på hur mycket 

pengar som satsats på forskning. Jag tror det är så enkelt som att vi är för många på 

den här jorden för att uppnå målen. Om vi t ex producerar lite solceller, vart tas de 

resurserna ifrån i så fall? Det är så komplext att det inte blir bra hur vi än gör. 

Återigen, jag kan inte riktigt svara på den frågan, den som lever får se. Folk kommer 

kanske säga att det här med kärnkraften inte var så dumt trots allt. 

Vad tror ni energieffektiva bostäder har för påverkan hos kunderna?  

Det tror jag är jätteviktigt nu, det tror jag är viktigt redan idag, eftersom vi har den här 

energideklarationen där det har blivit jättetydligt. Det tror jag är så lätt att ta till sig 

och förstå och jag tror därför det har stor betydelse. Sen om en villa ligger sjö nära 
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och har oljepanna, har köparen då tillräckligt med pengar och kan byta ut den så 

spelar inte det så stor roll som mot de här vanliga ställena där det har betydelse. Jag 

tror att i framtiden kommer elpriset öka så pass mycket så att det kommer att kännas 

om man inte har en energieffektiv bostad.   

Tycker ni det byggs förstora bostäder idag på grund av Svensk Standard, 

handikappanpassning etc.? Har certifiering en påverkan? 

Jag tycker att man här också måste tänka om, det går ju inte att bygga lägenheter där 

alla är handikappanpassade. Man kan väl upplåta fem lägenheter i ett bostadshus som 

är handikappanpassade, sen är det klart att alla dessa inte ska behöva ligga på 

bottenvåningen, det måste ju finnas en variation där också. Men att göra varje 

lägenhet handikappanpassad är ju inte hållbart i längden tycker jag. Där måste man 

kunna få lite spelrum framöver och man måste kanske se över det här med hel kaklade 

badrum t ex. Vad behövs egentligen? Det behöver kanske inte vara kakel runt 

handfaten upp till taket. Den här standarden är ju inte alltid genomtänkta alla gånger. 

Varje lägenhet som byggs idag måste ha minst ett handikappanpassat badrum. Det är 

inte helt schysst, jag tror inte ens de som sitter i rullstol kräver det. De lägenheterna 

ska ju alltid finnas för de som har dessa behov och ska därför inte vara upptagna av 

någon som inte behöver dem. Det är bättre att man tittar statistiskt på hur många det 

behövs per bostadshus. Man använder för mycket material idag helt enkelt.  

Jag hoppas att man kommer att ändra på dessa standarder i framtiden. Jag vet inte, jag 

tycker mig ändå att den diskussionen har börjat komma upp på agendan får jag en 

känsla av. För det går mot en annan värld, ska vi verkligen ha P-tal, en plats för en 

lägenhet eller räcker det med att vi har 0,5 i storstadsområdenas i centrala delar. Man 

behöver inte ha en bil, folk kommer inte åka lika mycket bil i framtiden. Då ska man 

kanske tänka till eller styra människor till att det inte ska vara så himla lätt att ha en 

bil. Våra barn kommer ju inte kunna ha det som vi har haft det får man tänka. Som 

kineserna som vill upp i den standarden vi har måste ju också få det. 

Hur tror du storleken på en bostad kommer att skilja sig i framtida jämfört med 

idag? 

Jag tror den kommer att vara mindre. Sen kommer det att finnas dessa som är 

gigantiska och så mycket större än svenska mått. Det kommer alltid finnas de som vill 

ha det lite bättre och vill ha lite mer, men för vanliga så tror jag vi kommer att bo lite 

trängre. Gå tillbaks lite till efter kriget.  

 

Intervju med Marcus Johansson – Affärsutvecklare 

Vad anser du om Skanskas energikrav? Att de ligger 25 % under BBR.  

Jag tycker Skanska har en bra nivå här där vi har olika segment. En där man möter 

kunder som kanske inte har så bra betalningsmöjligheter där man egentligen ska 

kunna erbjuda lägenheter för ensamstående med barn och det är ju Boklok, en tvåa. 

Där följer vi då de energinormerna som finns på marknaden. Sen har man också ett 
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energipaket där man kan komma ner ungefär 15 kWh/år ytterligare. Då klarar man 

nästan alla kommuners energikrav. De har i regel att man antingen ska har BBR som 

normkrav eller 20 % under vilket vi klarar med den produkten. Där uppfyller vi de 

villkoren. Sen så har vi då alla typer av projekt, ända ner till plusenergihus, alltså hela 

spannet. Fortfarande är det så att gemene man, en bostadsförening har svårt att sälja in 

låg energiförbrukning och kunna ta mer betalt. Det kostar ungefär 10 % mer vilket gör 

att i bostadsrättsföreningar håller vi i regel normkraven och kanske då 20 % under. 

Sen har vi även flerfamiljshus som är Passivhus och villor som har passivhustekniken. 

Hur byggs det idag?  

Vi bygger i alla nivåer men om vi säger att inom normkrav och 20 % under är de 

flesta. Sen har vi extrema plushus också men det stora flertalet är normkraven eller 20 

% under.  

Vad tror du om framtida energikrav, såsom 2020 och 2050, ställda från EU? 

(Bör minska med 20 procent fram till 2020 och med 50 procent fram till 2050 i 

förhållande till energianvändningen 1995). 

Det är låga nivåer och det kräver att man är med i utvecklingen och tar fram bra 

lösningar på det här, som inte sticker iväg i pris. Utan att man klarar kostnaden och 

bibehåller de kostnader som är idag och inte ökar dem. Då måste det till en 

utveckling. Det är en viss utmaning samtidigt som vi är långt framme inom Skanska 

och ligger bra med. Vi ska också följa marknaden, är det detta man efterfrågar när 

man satt upp de här målen. Ibland försvinner de över tid, är det så att det kanske blir 

en inbromsning så kanske det är ändras. Vi får vara med i utvecklingen och se helt 

enkelt. Det är svårt att säga vad som exakt kommer om fem, tio till femton år, då ska 

man också ha med det här.  

Vilken energinivå tycker du man bör man ligga på idag för att uppnå EU-

direktivets framtida krav? FEBY:s kriterier? (plushus/passivhus/minienergihus) 

Det kan nog vara så som att det känns som att på vissa håll är kraven lägre eller 

förhållandevis låga idag om man ser och förväntar sig vart utvecklingen ska gå åt. Det 

är därför jag är lite försiktig med att gå och säga på hur det kommer att bli. Jag kan 

säga att det är vår ambition att man ska dit och att det kanske tar lite tid. Att alla 

bostäder ska byggas på ett energisnålt sätt tror jag blir väldigt tufft. Att en del gör det, 

ja, men sen att det finns lite flexibilitet i det tror jag är rimligt.  

Vad ser du för ekonomiska fördelar/konsekvenserna om man bygger 

energieffektivt? Något speciellt du märker av tillskillnad mot standard bostäder? 

Studier visar att merkostnader i byggandet av energieffektiva hus varierar mellan 0-

5 % i jämförelse med standardbyggande och 3-10 % för passivhus. Kommentarer? 

Tjänar man på det i långa loppet?  

Ekonomiskt sätt är det ganska stor skillnad redan nu när man tittar i 

förvaltningsskedet. Det här är nog bara början, elpriset vet vi ju inte hur mycket det 

kommer att gå upp. Vi kan vara säkra på att det kommer att öka och jag tror att man 
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framöver kommer att fokusera mer på energiförbrukningen, helt enkelt för att 

energipriset kommer bli för dyrt. Idag är det en viss fördel men den kommer att bli 

mycket större framöver då elen kommer att bli dyrare.  

Blir det svårt att anpassa Skanskas bostadskoncept efter olika kommuners krav? 

Något hinder/problem som du märker?  

Ja. Det ställer till stora bekymmer genom att koncepten håller de krav som är rikssatta 

men om varje kommun kommer med sina särkrav så faller ju iden med koncept. Det 

gör det väldigt svårt att bygga många serier till lägre kostnader då kommunerna har 

sina särkrav. Det har vi sett många exempel på där många väljer en viss typ av 

material, som trä t ex i Växjö. Då faller många koncept, andra har större krav på 

tillgänglighet vilket också gör att andra koncept faller. Det blir bekymmersamt för oss 

och det är ett stort problem det här. I vissa kommuner måste vi säga nej för att vi inte 

kan bygga på grund av deras särskilda krav. Det ligger också inne nu hos regeringen 

som granskar det här och vi får se vad de kommer fram till, om kommunerna får ställa 

sådana särkrav som de gör idag. Detta är inte helt ovanligt, det förekommer att vi inte 

kan bygga de koncepthusen vi har. Antingen får vi säga nej eller så får vi ta fram 

något projekt som blir ganska mycket dyrare per BOA.  

Vad tror ni energieffektiva bostäder har för påverkan hos kunderna?  

Idag är det en fråga där vi inte ser någon effekt av den i bostadsrättsföreningar eller 

privata. Det kan komma någon och fråga om uppvärmning men annars så är det en bit 

kvar. Hos villakunderna har vi nått fram, för där äger man ju sitt eget hus och råder 

för energikostnaderna på ett annat sätt. Däremot så i bostadsrättsföreningarna har vi 

inte riktigt kommit dit än, men vi tror att det kommer att öka. Det ligger också på oss 

att marknadsföra det här med grönt energibyggande, låga energikostnader, bra 

materialval. Vi får lite mer frågor om material och hur vi har byggt in dem och att 

man kan spåra vart dem finns i huset. Det kommer hos enskilda lite frågor men vi 

måste marknadsföra det här bättre. Det är en konkurrensfördel och vi tror att inom tre 

till fyra år kommer efterfrågan att öka. Ungefär som det är på den kommersiella sidan, 

på kontoren idag så kan vi inte bygga ett hus som inte är certifierat på något sätt, det 

kanske blir så på bostadsrätter i framtiden också men vi är inte där ännu.  

Vad anser du om de olika miljöcertifieringarna, -uppfattning om? (BREEAM, 

LEED, Green Building, Miljöbyggnad, Svanen eller ”Passivhus”)  

Är det någon av dessa du tycker är bättre resp. sämre? 

Det är positivt för att då får man i alla fall en viss känsla för det, man kan ta på det. 

Annars blir det mest spretigt, det är svårt att veta hur pass bra en byggnad är. Är det 

en certifiering av en byggnad så håller den en viss klass, man vet att det då betyder att 

man har jobbat med energi, material, sänkta resurser, spill osv. då finns det olika 

nivåer för hur man kan mäta det i, det ger en ganska tydlig bild. Det här är ett bra hus, 

annars så har man inte så mycket att ta på, på det viset är det positivt. Det kanske 

också möjligtvis kan motivera att ta betalt för de satsningarna man gör, det blir i alla 

fall ett instrument för det. Jag ser det som positivt.  
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Nej, jag kan inte riktigt göra den bedömningen. Det finns de här och fyller olika 

funktion. Däremot kan man ju säga att det är lite onödigt många. Det hade ju varit 

enklare om det bara fanns ett, med olika graderingar i. Det blir ganska komplex att 

hålla på och jämföra de här. Är det då kommuner med olika certifieringssystem så är 

vi tillbaka på det här med koncept. Är det en kommun som t ex har Miljöbyggnad 

Silver som ett system och LEED Brons i en annan kommun och då faller det här med 

koncept. Det hade varit enklare om det hade funnits ett system istället för så många. 

Där är vi idag och man får väl läsa på om vad respektive står för helt enkelt.  

Påverkar ditt arbete certifieringar av olika byggnader? I så fall hur? T ex vilken 

nivå av certifiering? 

Jag kan i och med att jag är med i första skedet då vi letar mark och då kan vi helt 

bestämma vilken nivå vi vill bygga i. Det bestämmer vi till 100 % själva.  

Hur påverkar dessa certifieringar planering och produktion av bostäderna? 

Behöver ni vidta extra åtgärder för att bli certifierade? T ex. ta in en 

miljökonsult? 

Ja det gör vi, beroende på vilken certifiering vi vill ha. Från lite dokumentation som 

man gör med egen personal till en extern som följer från första projekteringen till 

slutskedet och även driftskedet. LEED certifiering, Guld eller Platina, kräver att det är 

någon som har den utbildningen med från början och här det ju också en 

kvalitetssäkring. Utan den kontrollen och granskningen den personen gör så får man 

ingen viss certifiering. Så det är ett sätt att säkerhetsställa att man uppfyller de kraven. 

Det måste man ta hänsyn till.  

Vilken inverkan har ett miljöcertifierat byggande på kunderna tror ni? 

Det är precis samma svar som tidigare, att man har inte den mognaden idag, kunderna 

efterfrågar det inte. Några är intresserade men vi kommer nog att komma inom en 

snar framtid och beroende på hur vi marknadsför det. Det kanske är så att om tre år 

kan vi inte sälja en bostadsrättsförening om vi inte har någon form av certifiering. Vi 

säljer ju en del hus nu som är Svanen-märkta, det har fått positiva skriverier i alla fall. 

Det ger säkert ringar på vattnet och det kommer. Med Svanen så känner man nog igen 

sig och man vet nog litegrann vad det är i alla fall.  

Är miljöcertifieringen ett sätt att marknadsföra er på, i så fall hur marknadsför 

ni er? 

Vi är relativt dåliga men vi försöker ju att gemensamt med den kommunen, få med 

någon politiker, som tycker det här är något positivt och då får man med sig kraft om 

denna politiker nämner detta när pressen kommer. Det är genom sådana artiklar och 

där beskriva certifieringen och den satsningen på energi om det är lågenergihus. Det 

brukar ge bra artiklar för det här är intressant. Annars är det den vanliga 

annonseringen där det fortfarande handlar mycket mer om läget, pris osv. Vi har mer 

att göra, vi kan bli bättre på att marknadsföra de här gröna delarna i våra projekt.  

Vad är miljövänligt byggande (Grön byggnad) för er, ser ni till hela kedjan, 
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alltså från materialframtagning till färdig produkt, eller är det själva 

produkten/byggnaden i sig som är miljö för er (låg energi osv.)? 

För mig så tänker jag på materialval, vilka material har man byggt in i huset. Det är en 

väldigt viktig del tycker jag, att man valt rätt material. Sen är det driftskedet, hur 

driften ser ut i det aktuella huset. Då är det klart att man hamnar på 

energiförbrukningen. Det är mer saker här, jag tänker på boendemiljön. Hur tar man 

till vara på läget mot solen, norr, söder osv. med fönsteröppningar t ex. Jag tycker att 

en väldigt bra byggnad ska ha tagit hänsyn till dessa faktorer, hur påverkar solljuset 

längst in.  

Tror du ett dåligt läge kan sälja pga miljöcertifieringar/energi? Hur mycket 

tänker/lägger du på dessa frågor i ditt tidiga skede? 

Nej, jag tror inte det. Jag tror aldrig att certifiering eller låg energiförbrukning 

kommer att sälja ett dåligt läge. Läget kommer vara det absolut viktigaste, det går inte 

att komma från. Däremot kan man sälja skapliga lägen med bra prestanda på husen 

och marknadsföra det. Jag tror ändå att man ska börja med att ha de grönaste 

projekten i de bästa lägena så att de får vara loket, de får dra. Det är där vi kan få 

betalt för eventuella utvecklingskostnader innan vi vet exakt vad det är. Det går 

definitivt inte i de sämre lägena men är möjligt i de bästa lägena. Det tycker jag vi ska 

ta till vara och ansvara för, fokusera på gröna lösningar och börja med det i A-lägena.  

Tycker ni det byggs förstora bostäder idag på grund av Svensk Standard, 

handikappanpassning etc.? Har certifiering en påverkan? 

Både och. Vi kan säga att det har hänt någonting de senaste åren och det är att 

lägenheterna har blivit mindre och blivit mer yteffektiva vilket är positivt. Det är nog 

en trend som kommer att hålla i sig. Man kommer få mindre lägenheter framöver för 

att ha råd att bo och det är positivt ur energi och miljösynpunkt också med alternativa 

lösningar. Sen tror jag det finns någonting här i framtiden och det är någon form av 

flexibla lösningar. Det är att man i en bostadsrättsförening har en 

övernattningslägenhet, det finns ju idag, men att det kommer att bli vanligare. Då kan 

man när någon hälsar på utnyttja den lägenheten, jag tror det kommer att finnas fler 

sådana alternativ. Det kanske blir så att de som har skilt sig också har någon form av 

extra utrymme som man kan utnyttja varannan vecka. De här lösningarna finns inte 

idag men jag tror att inom fem år så kommer det vara nyheter inom 

bostadsmarknaden. Det kanske är flyttbara väggar, det har man testat och börjat 

utveckla här. Där har man ett extra rum den veckan man har barnen och sen så drar 

man in den här väggen och får ett större vardagsrum den veckan som barnen inte är 

där exempelvis. Jag hoppas mycket på sådana flexibla lösningar och det kommer för 

att kunna bo på mindre yta men ändå få det att fungera praktiskt.  

Tar vi handikappskraven så finns det i de byggnormer som gäller. Där kan vi säga att 

vi möter problem vi studentlägenheterna. Det är där vi framförallt har svårt att komma 

fram och där vi knappt bygger några idag. Hade vi fått en ändring och kunnat göra 

mindre toaletter framförallt i kanske 90 % och kanske 10 % handikappanpassning i 

lägenheterna så hade vi kunnat bygga helt andra studentboenden till väsentligt mycket 
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lägre kostnader. Det är vad den här studenten skulle klara av att betala om vi slapp 

dessa krav på just studentboenden. Det är väl egentligen den produkten som vi direkt 

kan trycka på idag. Vi skulle kunna lösa detta med lite flexiblare syn på 

handikappanpassning.  

 

Intervju sammanställning Lars Oscarsson – Projektutvecklare 

Vilka energikrav går Skanska efter, BBR eller FEBY? 

Vi går efter BBR, sen säger vi att vi ska ha minst 25 % bättre än BBR. Sen är det ju, 

köper vi kommunalt mark, ställer ju kommunen sina krav på energiåtgången 

ytterligare. Då får vi följa det också. Alltså ligger Skanskas krav mellan BBR och 

FEBY:s kriterier. 

 

Hur byggs det idag? Hur klarar Skanska/företagen dessa krav (från BBR) idag? 

Lätta/ svåra? 

I och med att vi själva ställer högre krav än BBR, ger det möjligheter att 

marknadsföra det, på det sättet. Vi har ett energipris idag och vi tror att det kommer 

öka ytterligare. Så det blir en morot, eller det måste bli en morot. Alltså att man måste 

dra ner på energianvändningen. Sen kan man kanske ifrågasätta kommuner som inte 

följer landets energikrav, där tycker jag att man skulle ha ett enhetligt tänk i hela 

landet. Det hämnar konceptbyggnationer, som jag tror kommer spegla framtiden. Vi 

måste sänka kostnader och det bygger på att man tillverkar fler standardenheter, alltså 

mer industrialiserat. Då behöver man ha samma, ett enhetligt krav i Sverige eftersom 

man levererar samma produkt till Skåne som man gör i Norrland i princip. Det kan 

skilja en del mellan kommunerna, vissa går enbart efter BBR alltså 90 kW och här i 

Örebro ligger vi någonstans på 55-60 kW.  

 

Är det svårt att uppnå de kraven här i Örebro? Eller är det att det blir dyrare?  

På konceptbyggnationerna får man nog lägga ner lite kraft på att klara det. Det är 

klart, det medför ju en del kostnader. Jag ser en fara på vissa grupperingar i samhället, 

yngre som har svårt att få tag på bostäder, som alltså saknar bostäder. Bygger man 

nytt så ligger kostnadsnivån ganska så högt. Yngre som kommer ut på 

arbetsmarknaden får idag mycket timanställningar eller vikariat och den traditionella 

anställningsformen har till viss del försvunnit. Jag ser att det blir svårigheter att ha råd 

att bo någonstans. Det bör man kanske titta lite ytterligare på. 

 

Vi beskriver att förr riktade man in sig på bostäder för familjer och idag är det mer 

ettor och tvåor för ensamstående personer? 

Ja det stämmer, vid länsfördelningar för nyproduktioner har det blivit fler mindre 

lägenheter. Det är en följd av att kostnaden stigit. 

 

Vad tror du om framtida energikrav, såsom 2020 och 2050, ställda från EU? 

(Bör minska med 20 procent fram till 2020 och med 50 procent fram till 2050 i 
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förhållande till energianvändningen 1995). 

20 % är fullt möjligt, och 50 % beror helt på vad utgångsläget var men det kan nog 

vara rimligt. Det beror mycket på tekniken hur det ändrar sig. Det känns lite tufft 

idag, kanske beror det på hur forskningen utvecklar sig och hur man får fram material, 

hur man får fram energin och energiåtgången.  

 

Vilken energinivå tycker du man bör man ligga på idag för att uppnå EU-

direktivets framtida krav? FEBY:s kriterier? (plushus/passivhus/minienergihus) 

Svårt att säga, jag tycker att vårt Skanska-mål är bra och rimligt idag, men jag tror 

absolut man kan pusha det ännu mer. Man tittar mycket på täthet idag och det styr 

mycket av energiåtgången och jag tror att vi ytterligare kan förbättra oss. Täthet i 

ytskiktet alltså, skalet är det som menas, det kommer man jobba mycket på. Man 

behöver inte gå tillbaka så långt i tiden, säg 10 år. Lättbetongshus var jag emot 

eftersom det har ett dåligt energivärde. Sen finns det kommuner som Kumla som hade 

Ytong och ville bygga med lättbetong för att gynna den kommunala industrin. Jag 

slogs mycket prismässigt för att bevisa att det är bättre att bygga i andra material för 

att få bättre energivärde. Tittar man på lättbetonghusen idag som har en täthet som är 

bättre än många andra hus, de har även en bra energiåtgång. Energiåtgången och 

energivärdet följs inte åt om man får till täthet, det är viktigt. Det kan bli så att man 

tvingas att utveckla det eftersom energipriset antagligen kommer att stiga i framtiden.  

 

Vad blir de ekonomiska följderna/konsekvenserna om man bygger 

energieffektivt?  

En så länge så märker man inte av det så mycket, det är via kontakt med kommuner 

som man har energikravet. Men kunderna tittar inte så mycket på det än faktiskt. 

Däremot lyfter man fram det, det är inte så ofta man får frågor själv från kund. Lyfter 

vi fram det så tas det emot positivt. Vi kan använda det som säljargument.   

 

Studier visar att merkostnader i byggandet av energieffektiva hus varierar 

mellan 0-5 % i jämförelse med standardbyggande och 3-10 % för passivhus. 

Kommentarer? Tjänar man på det i långa loppet?  

Det beror på vad man satt för energipris i framtiden. Jag tror inte idag om man skulle 

räkna på det med energipriset som vi har idag. Det tar lång tid att omarbeta den 

kostnadshöjningen även om man pratar om att man ligger runt ett spann på 10-20 % 

dyrare, så det är inte enormt stora kostnader. Det beror helt på vad man sätter för 

kostnadsutveckling för energin. Det kan gå snabbt att tjäna in, det känns som att det 

kommer blir allt dyrare energi. Men tidsperioden är svårt att svara på. Skulle 

energipriset ligga kvar som det gör idag skulle det ta lång tid att tjäna in, kanske 15- 

20 år uppskattningsvis.  

 

Vad tror ni energieffektiva bostäder har för påverkan hos kunderna?  

När vi lyfter fram frågan idag beror det på vilken kundkategori man pratar med. Om 

vi går in på stora fastighetsbolag, försäkringsbolag som investerar i pengar eller 

fastigheter, alltså kapital. De tittar nog mer på energianvändningen än privatpersoner. 
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De investerar långsiktigt, deras tanke är att de ska ha en tillväxt i fastigheten och att 

man ska kunna avyttra den om kanske 10, 20 eller 30 år. De ser att det är värt att satsa 

på energin medan privatpersoner istället tittar kortsiktigt, för stunden.  

 

Vad anser du om de olika miljöcertifieringarna? (BREEAM, LEED, Green 

Building, Miljöbyggnad, Svanen eller ”Passivhus”) 

Om du fick rangordna dessa sex certifieringar som vi har med här, vilka tycker 

du är svårast/ lättast att uppnå? Bättre eller sämre? 

Det är bra med certifieringar, men jag tror man får minska ner antalet eftersom det är 

så många. Jag tror det vore bättre om vi kunde koncentrera oss på ett mindre antal. 

Svanen är ett bra varumärke som tittar mycket på materialet och inomhusmiljön men 

har inte med så mycket energikrav. Så viktigt att få med energin i det hela också. 

Sedan inriktar sig Green Building endast på energin, är amerikanskt och vi har 

kommit mycket längre här i Sverige. I USA lägger man mycket vikt på att minska 

transporterna och så långa transportar har inte vi i Sverige. Jag tror man både ska 

kolla på materialet och energin och få med flera parametrar.  

Vi kör mycket med Miljöbyggnad på Skanska, men jag känner att vi inte riktigt har 

bestämt oss för vad vi ska satsa på heller. Men på bostäderna rekommenderar de 

Miljöbyggnad. När man marknadsför till kund så tycker man att Svanen är bra för 

privata. Det är ett varumärke på ett annat sätt, kunden känner egentligen inte till vad 

det innebär men man känner igen Svanen och då tror man det är positivt. Så rent 

försäljningsmässigt kan det vara väldigt bra och positivt.  

 

Vilka certifieringar använder ni er mest av och varför? 

Finns egentligen ingen som sticker ut. Mest kanske Svanen då vi har våra bostäder 

Modernahus, som är klassificerade med det då. Boklok är man också inne på att man 

kommer klara, så det är egentligen de som marknadsför oss mest utåt. 

 

Hur påverkar dessa certifieringar planering och produktion av bostäderna? 

Behöver ni vidta extra åtgärder för att bli certifierade? T ex. ta in en 

miljökonsult? 

Vid Green Building har vi med en miljökille som följer med projektet, som hjälper 

oss att klassificera hela tiden, vi rapporterar till honom med feedback. Det krävs i det 

systemet. Det måste följas åt från projektering och start, man måste alltså bestämma 

sig tidigt för att ta med det här. Det krävs egentligen för alla certifieringar, att ha med 

tänket från början. Man sätter alltid ett mål som man jobbar emot och så måste det 

nog vara.  

 

Vilken inverkan har ett miljöcertifierat byggande på kunderna tror ni? 

Vi kan kolla på hur det ser ut i dag och hur det har varit, jag tror att det kommer att 

accelerera ytterligare. Det är i så fall ekonomin som kan styra. Går ekonomin ner för 

gemene man får man kanske titta om, det kan påverka. Men fortlever vi den 

standarden som vi har idag så tror jag absolut det kommer att öka. Det är viktigt att 

vara påläst och veta vad som byggs in i bostaden, för det kommer du leva med i ett 
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antal år.  

 

Är miljöcertifieringen ett sett att marknadsföra er på, i så fall hur marknadsför 

ni er? 

Vi skulle kunna marknadsföra oss ytterligare, vi har Svanen och Modernahus. Det är 

enkelt, alltid när vi presenterar Modernahus så är Svanen med där, jag tror det är bra. 

Man kan nog jobba ännu mer med marknadsföringen när det gäller de andra 

certifieringarna, det gäller att vi internt bestämmer vilka vi ska jobba med. Det krävs 

utbildning för personalen också. Det följs åt, man kan inte sätta en reklamlapp att vi 

bygger efter den här energiklassen och sen inte sitta med kunskapen, och det gäller i 

alla led. Det jobbas det nog en hel del med idag, för att få en större medvetenhet och 

kunna använda det som marknadsföring. Det blir lite fel om man har en 

marknadsavdelning som marknadsför någonting och sen när man sätter igång att 

bygga så uppfyller man inte det. De som gör grundjobbet har inte en aning.  

 

Vad är miljövänligt byggande (Grön byggnad) för er, ser ni till hela kedjan, 

alltså från materialframtagning till färdig produkt, eller är det själva 

produkten/byggnaden i sig som är miljö för er (låg energi osv.)? 

Grön byggnad för mig är en byggnad som är anpassad för människan, för 

människokroppen. Så man inte får några följder för individen, alltså är det 

inomhusklimatet som framförallt är viktigt. 

 

Tycker ni det byggs förstora bostäder idag pågrund av Svensk Standard, 

handikappanpassning etc.? Har certifiering en påverkan? 

Jag tror att man inte kommer följa Svenskstandard till punkt och pricka, inte bara när 

det gäller för studenter, utan också när det gäller den första bostaden. Vi tvungna att 

hitta billiga alternativ. Billiga alternativ medför inte att man ska ha skräpmaterial utan 

man ska leverera en bostad som är anpassad till människan, just utrymningskrav och 

storlekskrav ser jag möjligheter att man skulle kunna ändra på. Ändra på så menar jag 

minska bostäderna eller öppna upp ytor så det känns luftigare men fortfarande inte så 

små ytor att man inte kan leva och röra på sig. Det känns lite fel att toaletter som är 

handikappanpassade tar upp en så stor del av exempelvis en studentlägenhet. Det 

måste finnas lösningar till det, exempelvis en allmän toalett eller ett antal bostäder 

med handikapptoaletter.  

 

Hur tror du storleken på en bostad kommer att skilja sig i framtiden jämfört 

med idag? 

Bostäder är stora idag och naturligtvis med ekonomin så kommer lägenheternas 

storlek att minska. Om vi tittar just på bostadsrätterna så inriktar vi oss på en 

kundgrupp som har litet eget kapital, man säljer sina villor och sätter in på sin bostad. 

Det är inte alls säkert att så kommer ske i framtiden, man kanske vill sälja sin villa 

och kunna resa upp det här sparkapitalet sista åren. Jag tror att det kommer kunna 

ändra sig och då krävs det mindre lägenheter helt enkelt.  
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Är det någon viktig faktor som du tror kommer vara avgörande för framtidens 

bostäder? 

Ja, miljön tror jag är en stor faktor, alltså materialen vi bygger in. Energin beror helt 

på vilken kostnadsutveckling som kommer att bli i framtiden. Läget kommer alltid att 

leva kvar, så är det. Om man ser till centraliseringen som sker här i länet, så flyttar 

många gärna in till Örebro från de mindre kommunerna. Man vill gärna bo centralt 

också men ytorna är begränsade. Sedan kan det bli ”grönavåg perioder”, att man vill 

flytta ut närmare till naturen. Jag hoppas, eftersom det blir centralorter så kommer inte 

alla ha råd att skaffa sina villor här i Örebro så man får välja att flytta ut på landet. Jag 

tror att de här mindre orterna som Kumla, Hallsberg osv. där finns kvalitet så därför 

finns ingen anledning till att bo i en stor stad. Du behöver ha en bra skola och 

fritidsaktiviteter för barnen och det ska vara lätt att ta sig till skolan och 

fritidsaktiviteterna. Där tror jag också kommer att komma. Idag tittar man fortfarande 

på storkommunerna, storstäderna, det är där efterfrågan finns. Det är lägestänket som 

man fortfarande lever med. 

 

 

Intervjusammanställning Ove Lundqvist – Mäklare 

Försöker ni sälja in energieffektivt byggande till kunden? 

Hur mycket vikt lägger ni på att en bostad är energieffektiv i försäljningsläget? 

Vi har med frågan, men jag kan säga att idag så är det inget avgörande men när vi 

släppte senaste SkanskaSverigeprojektet så fanns miljöstaben med och pratade om 

gröntbyggande på det släppet. Det är väl så mycket vikt vi lägger ner här, vi 

annonserar exempelvis inte om gröntbyggande eller något liknande.  

 

Tror du det ger någon inverkan när kunden ska göra sitt val av bostad? 

Fortfarande väldigt marginellt, speciellt till bostadsrättsföreningar så vill jag säga att 

det har väldigt marginell betydelse. Sen sitter vi här om 10 år och då kanske ni får ett 

helt annat svar.  

 

Hur stark är efterfrågan för energieffektiva hus hos kunderna?  

Jag skulle vilja säga att det är fortfarande en väldigt liten grupp som ställer de 

frågorna idag, det är väldigt få av våra kunder som väljer bort oss på grund av det, om 

miljö.  

 

Märker du någon skillnad mellan målgrupperna som tar upp de frågorna?  

Jag kan säga så här, jag har jobbat med nyproduktion i 15 år. För 15 år sedan var det 

en icke fråga och idag så finns det kunder som ställer frågan. Det är klart att vi aldrig 

kan säga att vi inte bygger gröntbyggande, det kan man snabbt få emot sig. Det finns 

med i vår säljbroschyr att Skanska har en databas där man går igenom allt material 

som finns.  
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Om du fick spåna iväg i 10 år hur tror du att utvecklingen skulle bli?  

Jag tror att när det gäller bilder som man säljer direkt till konsumenten så tror jag att 

det får större och större betydelse. Med automatik så ställer kommunerna större krav. 

Känslan man har är att kommuner vill profilera sig genom att säga att man bygger 

energieffektiva hus. Alltså tror jag att den frågan kommer att öka i betydelse.   

 

Hur säljer ni in miljöcertifierade byggnader till kunden? 

Hur mycket vikt lägger ni på att en bostad är miljöcertifierad i försäljningslä-

get? 

Nej, det kan jag säga. Det är ingen stor fråga idag. Däremot är det en stor fråga inom 

Skanska, och man är på frågorna. Ut till konsumenter är det fortfarande läget och de 

öppna planlösningarna som är viktiga.  

 

Vilken certifiering tycker ni ger mest inverkan hos kunderna? Vilken tar de till 

sig osv.? Har exempelvis Svanen större inverkan eftersom det är ett känt varumärke 

för oss svenskar? 

Idag är det inget avgörande, eller om vi säger väldigt marginellt avgörande om man 

ska ta ett beslut och köpa bostad.  

 

Är certifiering endast en trend idag? Hur ser det ut om 5-10 år?  

Jag tror att det kommer vara självklart om 10 år, på det sättet är det ingen fråga utan 

det kommer vara en självklarhet för att man ska få bygga.  

 

Kommer kunderna att vara mer medvetna om certifieringar om 10 år? 

Ja det tror jag, det är nog ingen tvekan om att de kommer vara mer och mer på 

frågorna. Jag tror att kunderna kommer lägga större vikt på certifieringar om 10 år.  

 

Vad anser du om dagens typiska öppna planlösning? 

Trist, nej men det har funnits nu ungefär så länge som jag jobbat i den här branschen. 

Det är lite fantasilöst. Där hör man att det kommer upp frågor, exempelvis: ”Jag vill 

ha ett riktigt kök”. Jag tror det är en trend som kommer balanseras. Idag är det bara 

öppna planlösningar som gäller och det känns lite fantasilöst.  

 

Skiljer det sig i storlek idag per lägenhet mot för en 10- 20 år sen? 

Hur tror du storleken på en bostad kommer att skilja sig i framtiden jämfört 

med idag? 

Det handlar om ekonomi det här. Lägenheterna krymper ner i storlek och det är 

ekonomin det handlar om. Lägenheterna kommer förmodligen att minska, ”compact-

living”. Vi har ett problem i byggbranschen och det är att nästan allt som byggs är 

oerhört dyrt. Ett medel att komma ner är att minska bostadsytorna.  

 

Svensk Standard, behövs det byggas så stora lägenheter som det byggs idag? 

Handikappanpassning etc. 

Det är nog alla överens om att det blir för dyrt att bygga idag. Det finns ingen 
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anledning att handikappanpassa alla lägenheter, jag tycker det går till överdrift med 

att följa den standard som finns idag. Det var inget slag mot just handikappade, bara 

att det går mot överdrift och är för omständigt. Det har blivit så att det nästan inte alls 

byggs några studentlägenheter på grund av det.  

 

Är det någon faktor som du tycker är viktig för framtidens boende, som vi inte 

nämnt? Som kommer vara avgörande?  

Jag kan säga att vi måste i framtiden komma vidare, från som det har vart de senaste 

15 åren, även om det har med Svensk Standard att göra, att det är 40-talister som 

säljer sina villor som har råd med nya bostäder. Där måste det göra något för att fler 

kan köpa en ny bostad.  

 

Om du spånar iväg om 15 år, hur kommer typisk bostad att se ut då? 

Det kommer till att det ska vara krav att det byggs energieffektiva bostäder och sen 

hur långt man går har jag ingen aning om. Om det kommer gå ända till passivhus eller 

plushus. Jag tror att trenden med att vi ska ha jätteskyltfönster till bostäderna kommer 

att försvinna, det har man nu sätt nackdelarna med. Att sitta där på sommaren och 

stekas, det är trots allt svårare att isolera ett fönster bra än en yttervägg. Jag tror att 

fönstren kommer till att krympa och tittar man på dagens bostadsområde ser alla 

likadana ut. Det är väl en önskan att det blir lite variation i byggandet. 

 

 

Intervjusammanställning med Robert Olsson – Mäklare  

Säljer ni in energieffektiva bostäder till kunden, i så fall hur? Hur stor vikt 

lägger ni på det? 

Det blir mer och mer viktigt att snarare förmedla varför man säljer energieffektiva hus 

eftersom det är läget, priset och månadsavgiften som blir det viktiga. Det är vanligare 

och vanligare att exempelvis månadskostnaden har en rörlig del som man kan påverka 

själv i form av vatten & värme, dvs. en kallhyra. Det är alltså viktigt att det blir tydligt 

för folk vad kostnaden kommer ligga på när det gäller värme och vatten att det då inte 

ingår i bostaden utan blir mer individuellt. Det gör att man måste gå in ganska djupt 

på vad kostnaden kommer att ligga på. Vad kommer din kostnad att vara? Det är 

framförallt när man köper en bostad så köper man egentligen en bostad som ska vara 

prisvärd, det ska vara en låg månadsavgift och det ska vara ett lågt pris. Då måste man 

förklara för folk vad den faktiska månadsavgiften blir och att den nuförtiden kanske 

blir lägre på grund av att värmekostnader och sådana saker är lägre idag. 

Nyproduktion bygger mycket på att man inte ser hur en bostad ser ut i verkligheten. 

Vi lägger väldigt mycket fokus när man pratar med folk och förklarar ingående varför 

man har det här systemet och att det är ett energieffektivt system som skapar lägre 

kostnader. Kunden har inte så vidare koll och när det gäller bostadsrätter och 

nyproduktion, där alltså är stora projekt, är det ett mindre kunnande än när man köper 

en villa. För bostadsrätt är egentligen det första boende man köper, man kanske går 
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från en hyresrätt. Majoriteten som köper går från hyresrätter, förstagångsköpare, och 

är inte så tekniskt kunniga. Sedan är det inte där fokus ligger när de köper men det är 

viktigt för oss att kunna förklara hur det fungerar eftersom det också påverkar deras 

månadskostnader och så. 

 

Tror du en energieffektivare bostad ger någon inverkan när kunden ska göra sitt 

val av bostad? 

Egentligen handlar det bara om det här med pris och månadsavgift. Jag tror att en 

energieffektivare bostad gör att hela föreningen, eller villan, får lägre kostnader i må-

naden. Det här tittar man mycket på som köpare, jag tror att det spelar en stor roll 

även om det inte är själva tekniken i sig som är det väsentliga. Jag tror att de har en 

väldigt liten kunskap som flyttar in i bostaden om hur det faktiskt fungerar. För 

mycket löser sig för att man har rätt teknik i huset utan att man vet exakt hur det fun-

gerar, när det gäller bostadsrätter återigen. Har man en villa med ett väldigt avancerat 

system så är det klart att man då måste lära sig mer eftersom ingen annan kan komma 

med underhåll och så vidare. När det gäller bostadsrättsföreningar så vet man inte 

exakt funktionen och behöver inte veta det heller.  

 

Hur stark är efterfrågan för energieffektiva hus hos kunderna?  

Inte direkt stark, det är inte det som är det väsentliga. Det kanske är nu som det blir 

mer och mer i Örebro, man börjar se hur folk sätter solpaneler på sina tak, det börjar 

bli en debatt om det men det är ingenting som jag tror kommer påverka ett köp där 

läge, pris och avgift är viktigast. Vad får man för pengarna och sen så struntar man i 

hur energisnåla väggar eller fönster man har.  

 

Hur kommer efterfrågan att se ut om ca 10 år tror du? Kommer efterfrågan och 

kunskapen hos kunderna öka vad gäller energieffektiva bostäder? 

Absolut, jag tror det går hand i hand med att efterfrågan ökar i takt med energipriset. 

Egentligen kanske kunden värdesätter energisnåla hus mer än vad de tror. Exempelvis 

i en årsredovisning eller ekonomisk plan som det heter vid nyproduktion, ser 

månadsavgiften bättre ut vid ett energieffektivt hus än vid ett som läcker som ett såll. 

Jag tror inte kunden vet om hur mycket de värdesätter det idag och sen kommer det 

nog naturligt att man i framtiden också frågar mer om hur energisnålt det är. Det kom 

bara för några år sedan en lag på att man måste ha en energideklaration och det fanns 

inte över huvudtaget innan. Så det är något som folk börjar fråga efter, fast att de 

egentligen inte vet varför de gör det. Sedan är det många saker som går hand i hand 

med energisnålheten, men i slutändan kommer det alltid tillbaka till ett val där läge, 

pris kontra avgift är det viktiga återigen.  

 

Skiljer det sig mellan olika kunder/målgrupper vad gäller energieffektivare hus 

(ex. passivhus)? 

Ja, nu tittar man nog på att vissa målgrupper är mer byggtekniskt kunniga, de tänker 

också då ett steg längre. Om man skulle dra någon generalisering så är unga, 

förstagångsköpare, som inte känner till tekniken inte heller bryr sig om energibiten. 
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Sedan finns det unga som är väldigt medvetna om själva påverkan på miljön och 

sådana saker. Ja det är framförallt de byggtekniskt kunniga medelåldersmännen som 

ser fördelarna i del långa loppet kan man säga. Sedan kan det finnas en tonårsperson 

som tycker det är klokt och vill engagera sig i miljöfrågor som kanske också tycker 

det är jättebra men jag tror inte det är lika djupgående, att man där ser den 

ekonomiska funktionen som den är.  

 

Säljer ni in miljöcertifierade bostäder till kunden, i så fall hur? Hur stor vikt 

lägger ni på det? 

Väldigt liten del, väldigt liten. Det är samma svar där, det kommer tillbaka till läge, 

dvs. om ett svanenmärkt hus ligger i fel läge så spelar det ingen roll. Ligger det i ett 

bra läge så kanske man väljer det. Skulle ett svanenmärkt hus ligga bredvid ett hus 

som inte var svanenmärkt och det skiljer lite i pris skulle nog kunden välja det huset 

som inte är svanenmärke för att det är lite billigare. Sen handlar det då för oss att vi 

givetvis vill sälja lägenheter och villor. Och om vår uppdragsgivare har ett stort 

projekt och fokuserar mycket på att det ska vara svanenmärkt måste vi mäklare på så 

sätt försvara en lite högre prislapp. Man måste lägga fokus på det och förklara varför 

bostaden kostar mer. Nu kanske det inte går hand i hand med att ett svanenmärkt hus 

kostar mer, det vet jag inte. Är det så att man har en bostad som kostar mer för att den 

är energieffektivare så måste man också trycka mer på det. Det är på grund av det, 

visa på fördelarna, berätta att här kommer du bo bredvid en person som har högre 

kostnader i månaden. Sen kan man trycka på andra punkter, du vill kunna ha pengar 

över till annat än driftkostnader på din bostad. Det är väl så man får sälja in det. Men 

det finns så få just nu så det är inget vi egentligen fokuserar på.  

 

Vilken certifiering tycker ni ger mest inverkan hos kunderna? Vilken tar de till 

sig osv. tror du? Har exempelvis Svanen större inverkan eftersom det är ett känt 

varumärke för oss svenskar? 

Det tror jag absolut, att Svanen kan ha större inverkan än andra certifieringar, man får 

en igenkänning, det känns tryggt. Det märker man ibland om man drar en parallell till 

att någon har en förvaltare som exempelvis HSB eller Riksbyggen. Eller så har man 

en förvaltare som HCJ redovisning eller Egeryds så kommer folk tycka, ”det här är en 

HSB-förening, vad bra”. Egentligen handlar det bara om vem som skriver samma sak 

på ett papper med ett namn. Jag tror det påverkar på samma sätt om det står att det är 

Svanen eller något annat. Sen finns det också vissa typer av modeord som man 

använder så som passivhus och det börjar väl folk lära sig litegrann om hur det 

fungerar när man ska använda sin egen och maskinell utrustning i hemmet för att 

försöka få merkostnader osv. Det är nog mer de här individuella bitarna. Jag tror inte 

folk vet vad ett svanenmärkt hus är men att man hellre tar reda på vad det är än något 

annat som man inte känner till från början.  

 

Är certifiering endast en trend idag, hur ser det ut om 10 år tror du? Kommer 

kunderna att vara mer medvetna om certifieringar om 10-15 år? 
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Jag tror man kommer vara mer medvetna, ju mer krav det ställs från byggbolagen ju 

mer krav eller vetskap och kunnande kommer att ställas på mäklarna och de som tittar 

på villor och bostadsrätter. Som energideklarationen som kom för några år sedan, man 

måste plötsligt sätta sig in vad det är för någonting och det kanske inte är negativt 

utan kanske positivt. Nu behöver man inte lära sig hur man fyller i olja i en oljepanna 

utan lära sig energiklasser istället. Man går över från hur en vedugn ska sotas till hur 

inredning kan vara energieffektivt osv. Det går igen i allt, naturligt har det blivit att 

folk tackar nej om det är direktverkande el, de bryr sig inte om hur man faktiskt får 

tag i elen, utan det man tittar på är direktverkande el, det är lika med att individen 

kommer få betala mycket i månaden. Det faller återigen tillbaka på ekonomiska frågor 

för familjen och individen som köper. För att sammanfatta så tror jag man kommer bli 

tvingad in i att bry sig om certifieringar även om man egentligen inte från början har 

brytt sig om det.  

 

Vad anser du om dagens typiska öppna planlösning? 

Jag tror att den kommer stanna, men det beror lite på hur öppen den är. Det som vi 

märker av är att den äldre generationen är påtryckande av att ha ett stängt kök. Jag 

tycker att vid byggnationen ska det alltid finnas en möjlighet att på ett enkelt sätt 

växla mellan en stängd och öppen planlösning för att nå den absolut största 

kundgruppen till att köpa. Vi hade ett projekt ute i Sörbyängen där möjligheten att 

sätta upp en vägg var väldigt enkelt. De hade skapat en yta med kyl och frys som blev 

som en köksö från golv till tak så det blev väldigt lätt att runt den här ön kunna sätta 

upp två dörrar på vardera sidan om ön. Då såg vi att ungefär 1/10 valde att stänga den 

här planlösningen och göra ett kök för sig. Det är absolut bäst så, då kan vi som 

mäklare sälja in att betalar kunden 10 000 extra så sätts det upp en vägg eller bara 

välja att ha det som det är. Då finns båda alternativen som man kan enkelt växla 

mellan. Jag tror också det är viktigt att tänka på att längden mellan vardagsrum och 

kök inte blir för tajt. Det är inte en optimal planlösning om det blir att man sitter och 

tittar på tv i köket. Det måste finnas en längd mellan, gärna att man bryter av med en 

köksö. Det som folk drömmer om är att ha en köksö och där kanske ha spisen med en 

fläktkåpa som snyggt går ner mitt i köket, sen har man en soffa en bit bort så man 

ändå har den här kommunikationen mellan kök och vardagsrum. Det är väl en trend 

som också går igen, att man umgås i köket, man tittar på mästerkocken och alla de här 

programmen i tv och då blir det en trend att man ska umgås och lagar mat. 

Tillskillnad från förr i tiden, när köket var en arbetshörna där man gjorde klart allting 

och skulle inte synas för gästerna osv. Det är nog en trend i hela samhället tror jag. Så 

länge vi kommer vara intresserade av mat så kommer det vara en del av de 

gemensamma ytorna, sedan har man sovrum och sådant var för sig.  

 

Lägenheterna ser idag ut ha blivit mindre jämfört mot 20 år tillbaka, är det en 

trend som du tror kommer att hålla i sig? 

Jag tror man känner av det, har man en fyra så har många krav på att ha två badrum 

och det tar betydligt längre tid att sälja en fyra som bara har ett. Det kan skilja ganska 

mycket i pris tror jag bara det har två badrum. Jag tror också man behöver komma 
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upp på ett antal kvadrat för att det ska finnas intresse. Det folk är mest irriterade på 

när det gäller nyproduktion idag är att lägenheterna är för små, det finns inga 

gemensamma ytor. Det finns knappt några cykelställ, parkeringsplatser eller några 

förråd. Det får vi förklara för folk att det kostar pengar och att det kanske handlar om 

vinstmarginaler och liknande från byggbolag osv. Det är där som våra svåra 

försäljningsbitar är kan man säga, det är där skon klämmer. Små förråd, inte 

parkeringsplatser till alla, inga garage. Lägenheterna är väldigt små och i fyrorna 

finns det bara ett badrum. Jag tror inte att trenden kommer hålla i sig, sen kommer det 

alltid att finnas två alternativ. Tittar man på projekt där lägenheterna är på 81 kvadrat 

med 4 rum och kök så är det många som gör om dem till tre rum och kök. Då får de 

istället en väldigt stor trea medan 81 kvadrat är ganska litet för att vara en fyra. Det 

blir naturligare än om man tittar för 20 år sedan, att man bygger om sin lägenhet, att 

man får vara med i planeringen tillsammans med byggbolag och mäklare. Som jag 

pratade om att stänga en öppen planlösning, ta bort en vägg för att skapa en trea från 

en fyra osv. och ser att de ungefär säljs för samma pris. De är ungefär lika stora men 

man har valt att göra en smartare lösning. Det är svårt att säga hur trenden kommer 

utväxlas, men att det alltid kommer finnas alternativ med att göra om lägenheterna 

tror jag på.  

 

Svensk Standard, behövs det byggas så stora lägenheter som det byggs idag? 

Behöver varje lägenhet handikappanpassas t ex? 

Tittar man på kvadratmeterpriset så blir det dyrare kvadratmeterpris ju mindre en 

lägenhet är, det är lättare att sälja mindre lägenheter p.g.a. pris och månadsavgift. Det 

är där det faller tillbaka på, kan man få ner sin månadsavgift som ensam student eller 

ungt par för att badrummet är fem kvadrat mindre så tar man hellre ett mindre badrum 

för att man kan köpa det billigare plus att man får en mindre månadsavgift. 

Månadsavgiften är den avgift som den boende inte kan påverka. Det baseras helt på 

total yta i förhållande till hur föreningen ser ut som stort.  

 

Det är lite synd att alla lägenheter ska anpassa sig helt till Svensk Standard, men sen 

handlar det om diskriminering och allting. Det är bra av den anledningen men det är 

nog en otroligt stor målgrupp som skulle kunna tänka sig en liten skrubb bara att gå 

på toa och duscha i, för få det billigare. Jag tror nog att man kanske kommer gå ifrån 

vissa krav i framtiden, men jag funderar lite på hur kraven verkligen ser ut idag. Vissa 

lägenheter känns som de absolut inte är handikappanpassade men jag tror också att 

byggbolagen bygger på marginalen, att de precis fyller kraven, men ändå så funkar 

det inte för en handikappad att bo där. Man anpassar sig alltså så man precis klarar de 

kraven som finns när det gäller sådana bitar. Målgruppen är så liten, skulle man bara 

ha handikappanpassade bostäder så skulle man inte få in några pengar och 

byggbolagen skulle inte kunna hantera en sådan situation. En jättebra lösning tror jag 

skulle vara att exempelvis ha 10 % som är handikappanpassade och 90 % som inte är 

det. Då kan man också fokusera på att det ska vara handikappanpassad och inte en 

halvdan lösning. Då blir det istället en fråga, hade lägenheterna sålts för samma pris 

eller snabbare om man inte hade haft någon handikappanpassning. Det är mer en 
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moralisk och byggbolagsfråga än vad det är för oss mäklare. För mig är det nog 

ungefär lika lätt att sälja in båda alternativen men det handlar om målgruppen. Kan 

man inte vända sig till en stor målgrupp så bygger man istället så man anpassar sig till 

en målgrupp som är mycket större.   

 

Är det någon faktor som du tycker är viktig för framtidens boende, som vi inte 

nämnt? Som kommer vara avgörande?  

Det är väl de här bitarna som jag tidigare nämnt som är svåra idag. Folk struntar helt 

hur ett parkettgolv är lagt, folk struntar helt hur värmekällan ser ut, om det är gamla 

hederliga element eller golvvärme t.ex. Det som folk vill ha, som inte finns idag och 

där det är en brist, är förråd. Idag byggs det ofta lägenheter med enbart förråd i 

lägenheten. Sen kan folk strunta i de gemensamma ytor så som tvättstugor och 

övernattningsrum och sådant som fanns förr i tiden, för man hade gamla skyddsrum 

att utnyttja osv. Parkering och förråd är de stora bitarna, sedan förväntar sig folk att 

det ska vara byggt på bästa sätt idag. Det spelar ingen roll om det är svanenmärkt idag 

eller inte, det spelar ingen roll hur värmen kommer till med energisnålheten, man 

räknar med att det är krav på det från byggbolagen. Folket bryr sig om att det är en låg 

avgift, prisvärt boende och att man har bra förråd och två toaletter om man ska köpa 

en fyra. Sedan det här med flexibiliteten i byggandet, att man kan stänga av en öppen 

planlösning med hyfsat enkla medel. Där får man fundera på hur man ska göra det på 

ett bra sätt förstås, det blir en arkitekt fråga snarare.  

 

Om du spånar iväg om 15 år, hur kommer en typisk bostad att se ut då, om du 

fokuserar på energi, miljö och utformning? 

Jag ser en väldigt individuell mätning i en förening. Det kommer fortsätta ännu mer 

med kallhyror, egentligen går man tillbaka till innan 90-talet eller när det kom till. För 

att man också ska kunna påverka sitt eget boende mer, jag tror man kommer att kunna 

utnyttja de möjligheter till att sätta solpaneler på taken t.ex. När materialen blir bättre 

kommer man nog kunna ersätta dyra plåttak och sätta upp solpaneler istället.  

Jag tror man går tillbaka väldigt mycket till det gamla. Allt det här med funkis och 

utformning snarare blir en kamp mellan arkitekten, som jag tror eftersträvar det gamla 

hederliga med högt i tak med stora fönster, öppna planlösningar och stora uteplatser. 

De blir en kamp mellan de och de som bygger kan man väl säga. Det är just de delar-

na som folk vill ha och där energieffektiviseringen kommer till. Jag tror det kommer 

bli ännu högre i tak, man går tillbaka till att ha tre meter i höjd vilket ger en härlig 

känsla och alla vill ha det. Man går tillbaka till sekelskifte och tittar man var priserna 

ligger så vill alla ha sekelskiftets bostäder. Det ska vara 1900-tals standard med höga 

tak och spröjsade fönster. Då blir det en sådan typ av bostad som ska vara energief-

fektiv, det blir en utmaning. 
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Intervjusammanställning med Magnus Mattiasson – Mäklare  

Driver Skandia mäklarna i Borås sedan 4 år lite drygt. Varit mäklare sedan 1993.  

Säljer ni in energieffektiva bostäder till kunden, i så fall hur? Hur stor vikt 

lägger ni på det? 

Jag tror som vid all försäljning så oavsett om det är nyproduktion eller befintliga 

bostäder, så gäller det att lyssna av vilka behov har kunden och vilka frågor ställer 

kunden. Det gäller att hitta om kunden är för det ena eller andra om de är mån om 

energi, miljö eller något annat. Så får man förstås pusha på det mer. Om en kund 

endast gillar läget, det här huset eller bostaden ligger i ett söderläge. Vad det kostar att 

driva och att det är energieffektivt, det struntar de i. Sen kan det vara att det allmänna 

klimatet vid försäljningstidpunkten ligger med fokus på energifrågor och sådant, då 

kan man trycka hårdare på det just då.  

 

Jag har varit med i två nyproduktionsprojekt de senaste två åren. Dels är det HSB, 

deras Utsikten och dels Skanskas deras ringväg. Det var energisnåla hus och den 

diskussionen som man gick efter när man var på plats, var att förklara varför och hur 

energisnålt och på vilket sätt, med återvinning och si o så. Då används det som 

argument att byggaren har tänkt till här och gjort sitt yttersta för att optimera för det 

ena eller andra sättet. Därigenom kan du förutsätta att alla andra bitarna som 

entreprenörerna gjort också är bra.  

 

Tror du en energieffektivare bostad ger någon inverkan när kunden ska göra sitt 

val av bostad? 

Jag tror att det kan ha rätt stor inverkan, för det är klart att alla vill göra en insats. Så 

kan man välja mellan två boende som annars är likvärdiga där det ena är energieffek-

tivare. Då är det dels en miljöpåverkan i det stora loppet men det är också en ekono-

misk faktor för att spara in värmepengar framförallt, men även vatten och sådant. För 

de som ska bo där och driva bostaden, så kan man dra ner på kostnaden månadsvis. 

Då kan det bli ett värde för individerna själva. Säger man såhär, ett fint hus som är 

miljövänligt och energieffektivt men är inte läget så kommer inte kunden köpa det 

ändå.  

 

Hur stark är efterfrågan för energieffektiva hus hos kunderna?  

Väldigt få kunder frågar om energieffektiva bostäder. Utan det hänger tyvärr mer med 

som en bonus. De frågar först hur läget är, vart det ligger och sedan: jaha det är även 

energisnålt. Så det är inte det kunderna frågar efter. Sen är det klart att ingen frågar 

efter motsatsen, jag tror mer att folk förutsätter att byggnader idag är optimerade för 

att förbruka så lite energi som möjligt vid produktionen och att det har låg 

förbrukning att driva bostaden.  

 

Hur kommer efterfrågan att se ut om ca 10 år tror du? Kommer efterfrågan och 

kunskapen hos kunderna öka vad gäller energieffektiva bostäder? 
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Det tror jag nog, det kan jämföras med en familj som för 20 år sedan inte köpte 

ekologisk mjölk eftersom det var för dyrt. Nu är det nästan samma priser på ekologisk 

mjölk som vanlig, det skiljer kanske en krona hit eller dit. Då kanske familjen väljer 

att köpa ekologiskt för det är bra för barnen, det är bra för miljön och antagligen bra 

för bonden som jobbar. Det är antagligen samma sak där, får vi en stor diskussion 

kring att bränslet i världen tar slut så kanske folk kan köpa en bostad där byggnaden 

har en tanke och en idé, då kommer förhoppningsvis medvetenheten att öka.  

 

Säljer ni in miljöcertifierade bostäder till kunden, i så fall hur? Hur stor vikt 

lägger ni på det? 

Jag kan säga såhär att på Skanskas projekt som vi sålde här nyligen med 38 lägenheter 

och två byggnader. Vi var med och sålde 27 eller 28 eftersom Skanska först sålde tio 

själv. När vi kom in i projektet var det egentligen bara en kund där jag pushat extra 

hårt på att Skanska har sin egen klimat- och miljöpolicy. Kunden var ultra grön, hon 

ville ha kontakt med golvföretaget för att ta reda på vilken lack de hade haft på 

parkettgolvet, så det inte var farligt lack. Hon ville prata med färgtillverkaren för att ta 

reda på om färgen som skulle målas invändigt var ekologisk godkänd. Hon köpte 

lägenheten tillslut tack vore de papprena som jag fixade fram ifrån Skanska. Så det 

var bara en utav de här 28 lägenheterna där vi snackade om miljö. De andra blev sålda 

av läget, avgiften och själva lägenhetens läge i huset innan de egentligen diskuterade 

den biten. Då kan miljöaspekten som en bonus för dem istället.  

 

Vilken certifiering tycker ni ger mest inverkan hos kunderna? Vilken tar de till 

sig osv. tror du? Har exempelvis Svanen större inverkan eftersom det är ett känt 

varumärke för oss svenskar? 

Det är klart att de här invanda loggorna och certifieringarna som finns så som Svanen 

skapar ett större tryck, image och profil än exempelvis ”Den gröna hammaren” som 

ingen känner till. Kan man få kända certifieringar eller kända projekt så är det bra. 

När vi snackade med den här damen så var det Skanskas egna certifieringsarbete och 

då kan man ta till sig det, men skulle vi försöka sälja in något okänt är det ingen som 

kan ta åt sig och förstå det. Svanen kan man ta åt sig även om ingen exakt vet vad det 

står för heller, men vet att det förmodligen är bra eftersom många hört talas om det. 

Så ju kändare ett certifieringsmärke är desto bättre är det, för projektet och de som 

säljer det. Kanske att de från byggarnas sida skulle gå samman och införa en 

gemensam certifiering i den mån som det behövs, som uppfyller vissa krav. Då kan 

man nog skapa det här draget hos kunderna.  

 

Är certifiering endast en trend idag, hur ser det ut om 10 år tror du? Kommer 

kunderna att vara mer medvetna om certifieringar om 10-15 år? 

Det går tillbaka på byggarna, kan de berätta och visa hur man kan sälja in det så blir 

kunderna mer pålästa. Så förhoppningen är att det kommer öka och det tror jag det 

kommer.  
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Vad anser du om dagens typiska öppna planlösning? 

Jag är inte säker, vi har märkt en reaktion när vi säljer nyproduktion. Jag tror det är 

viktigt att titta på målgruppen innan man skapar planlösningen, jag är inte säker att 

man alltid har gjort det. Vi får bara ett projekt tilldelat och i uppdrag att sälja det. Det 

skulle räcka med att jag bara sätter mig en liten stund så skulle jag komma på tio 

lösningar som är bättre en den som har ritats in av olika anledningar. I det här fallet 

med HSBs bygge så är det en mer öppen planlösning och kunderna som kommer köpa 

är egentligen 55 plus. De vill inte ha en öppen planlösning i åtta fall av tio. Många 

känner att här kan man sätta en vägg, kan man stänga till och göra si eller så. Så 

frågan är vad kommer folk vilja ha om 10-20 år? Vad är man uppvuxen med för 

stunden? Jag tror man ska bygga sådana planlösningar där man lätt kan skapa andra 

nybyggnationer. ”Vi säljer den här planlösningen, men om du vill så kostar det 22 000 

att göra ett till val på den här väggen” Att man bygger mer flexibelt helt enkelt.  

 

Lägenheterna ser idag ut ha blivit mindre jämfört mot 20 år tillbaka, är det en 

trend som du tror kommer att hålla i sig? 

Jag håller inte riktigt med om det, de lägenheterna som vi säljer ligger på 101 kvadrat 

i snitt och det är rätt så stort för att vara en trea eller fyra som det är i det här fallet. 

Tittar man överlag på nyproduktion om man både tittar på lägenheter och villor så 

byggs det väldigt lite förvaring och det är egentligen ett större problem, var ska 

familjen göra av sina grejer? Så hur ska man fixa med förråd, hur löser man den 

frågan? Det är säkert bra för byggarna av en eller flera anledningar men hur bra är det 

egentligen för de som ska flytta in där?  

 

Svensk Standard, behövs det byggas så stora lägenheter som det byggs idag? 

Behöver varje lägenhet handikappanpassas t ex? 

Badrummen kan absolut bli mindre, handikappanpassning är jättebra, kanon. Ur 

försäljningssynpunkt så hade jag hellre sett två stycken badrum. Ett lite mindre och ett 

som är stort. Än att bara att ett jättestort badrum. Många kunder frågar: ”Den andra 

toaletten, var finns den?” Det är först man kommer upp på 105-110 kvadrat som man 

får en andra toalett inte på en som ligger på 85 kvadrat. Jag hade hellre haft en liten 

toalett, med smal dörr osv. och en som är stor som ligger vägg i vägg kanske.  

 

Är det någon faktor som du tycker är viktig för framtidens boende, som vi inte 

nämnt? Som kommer vara avgörande? 

Tittar man på de ställen som är populära att bo på idag, så undrar folk: ”Varför är det 

inte carport?”, ”Varför är det inte garage?”, ”Varför finns det inte motorvärmare från 

första början?” I Skanskas fall på Hestra var det så att motorvärmarkostnaden eller 

motorenergiförbrukningen ingår i miljötänkandet och då hamnar man över en viss 

KW/m
2 
och då är det inte energisnålt längre. Där ”trixar” Skanska med siffrorna bara 

för att de ska få till ett merboende. Sen när bostadsföreningen tvingas sätta in 

motorvärmare så är det inte ett energisnålt boende längre i den bemärkelsen som 

Skanska sålde som. Andra saker som är populära idag är att det är mycket förråd, men 

lika viktigt i de föreningarna som vi sålt till sista tiden är att det finns 
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gemensamhetslokaler, att man kan sälja in att föreningen blir lite mer aktivare. Det 

hänger mer på de boende och inte så mycket på byggfirman. Skapar man ett stort 

allrum eller hobbyrum. Då är det vissa tanter eller gubbar som bara vill bo på den 

adressen eftersom det finns så bra gemenskap, de boende gör saker ihop. Finns det 

inget sådant är det vissa som inte kommer vilja bo i den föreningen. Tänka mer på 

miljön runt omkring, det finns de här Bonära-projekten runt om i Sverige. Det är 

Boulebanor, palmer och japanska örtträdgårdar och allt vad det är, de är rätt så 

positiva.  

 

Om du spånar iväg om 15 år, hur kommer en typisk bostad att se ut då, om du 

fokuserar på energi, miljö och utformning? 

Jag tror om 15 år så har vi naturligtvis mycket smartare bostäder. Smartare ljud- och 

ljussystem, vi har mer digitala och tekniska bostäder. Kanske även att vi kommer 

kunna vara med och påverka vår månadskostnad. Är man exempelvis borta halvårsvis 

så ska man kunna gå ner i energiförbrukningen, alltså få mer individuella lösningar. 

Att man kan vara med och påverka mer i sitt boende, om det ska vara öppen planlös-

ning eller om det behövs sättas dit någon vägg. Få komma med tidigare i projektet, 

många blir chockade att de inte får komma med förens de sista månaderna.  

 

 

Intervjusammanställning med Andreas Olofsson – Mäklare  

Försöker ni sälja in energieffektivt byggande till kunden? 

Hur mycket vikt lägger ni på att en bostad är energieffektiv i försäljningsläget? 

Det gör vi, det står i materialen och det trycks mycket på det. Det är en av de vanlig-

aste frågorna man får, energiaspekten, energiuppvärmning. Sen kan jag känna av just 

utformningen av materialet är vi inte så detaljerade på ur energisynpunkt, det blir mer 

muntligt att man säger att nyproduktionstandarden ligger på 55 kW per kvadrat och så 

får kunden själv räkna ut och jämföra och så. Det är klart det är en viktig del i dagens 

försäljning, ett stort argument. Insatsen blir mycket och det är dyrt att bygga, priserna 

blir höga men driftkostnaderna blir lägre och då kan man hämta hem lite och kalkylen 

blir lite bättre.   

 

Tror du det ger någon inverkan när kunden ska göra sitt val av bostad? 

Definitivt, sen får det inte bli på bekostnad av några andra faktorer så som trivsel. Det 

förekommer men det är inte vanligt, det finns något passivhus och där finns det ingen 

energikälla vilket medför tjockare isolering m.m. Det har problem med kallras och så. 

Då är det en trivselfråga, det finns nog en gräns för vad folk tycker det är värt. Men 

definitivt är det jätteviktigt i val av bostad. När man köper nytt så finns det en allmän 

uppfattning av att det är energitänk bakom och det drivs från statligt håll när man sät-

ter normer och krav att man har energitänket med sig och det går bara åt att det blir 

tuffare och tuffare, det blir mer energieffektivt.  

 



78 
 

Hur stark är efterfrågan för energieffektiva hus hos kunderna?  

Man kan dra en generell norm som är standard, finns det så tänjer de ännu mer och 

använder det som ännu tydligare argument. Som exempelvis passivhus, när de såldes 

var det säkert ett av de starkaste argumenten till försäljningen. Det beror på vad du 

har tänkt, vem bygger du åt och vad vill den målgruppen? Det är de aspekterna som 

ligger till grund för hur man vill nå ut till kunderna.  

 

Skiljer det på kunder (vilken målgrupp, berör frågan) som väljer energieffektiva 

hus jämför med traditionella hus?  

Det är klart man märker skillnad men det är svårt att bunta ihop dem egentligen. Det 

finns yngre som är väldigt medvetna om när de köper sin första bostad om vad de vill 

ha, men de som är äldre har säkert gjort 3-4 köp och försäljningar av boenden tidigare 

och har därför mer erfarenhet. Generellt känns det som att ungdomarna är mer 

medvetna men kanske ändå att det är viktigare för de äldre att fråga om ekonomi bara 

för de har tidigare erfarenheter och vet att det är dyrt med el. Det är inte så många 

yngre som frågar om kostnaden omkring uppvärmning exempelvis.  

 

Hur kommer situationen se ut om 10 år tror du? Passivhus, plushus? 

Folk kommer helt klart att bli mer medvetna om energin, det går åt det hållet. Allt blir 

mer effektivt och det är klart, kan man spara pengar på det som kommer går åt det 

hållet. Sen hur långt vi når det får vi se, men det är intressant att se de steg vi gjort de 

sista åren, kan vi ta fler steg fram ytterligare eller har vi nått en gräns, det kan vi bara 

spekulera om. Skulle jag bygga hus själv skulle jag definitivt ta stor hänsyn till 

energiaspekten. Bergvärme känns väldigt effektivt beroende på andra hus runt 

omkring. 

 

Är miljöcertifierade byggnader något ni säljer in till kunden? 

Hur mycket vikt lägger ni på att en bostad är miljöcertifierad i försäljningslä-

get? 

Nej det är det inte, alltså nu är jag anlitad på ett uppdrag att sälja HSB:s nyproduktion 

som är projektbaserat. Jag säljer det material som de lägger fram, men jag kan inte 

säga att det är särskilt, det är inte profilering i det. Kanske mer för HSB i stort men 

det är inget jag har med i försäljning till kund. Det som biter är om den enskilde 

sparar pengar, då är det intressant och det här med läge, solläge, materialval det är 

sådant som biter. Det här med miljöcertifieringar, kunden förväntar sig att det är 

enligt normer men det är inget som generellt biter och har någon tyngd. Jag tror 

generellt i samhället att om det lönar sig för individen då det har tyngd och betydelse, 

men att man ska vara en bra medborgare, alla gör sitt bästa men det är inget som ger 

någon skjuts in i att man kanske köper det. Det måste generera en vinst för den som 

ska köpa och då måste man hitta vad det är som ger något där. Jag märker inte att folk 

frågar om att ett material är miljövänligt, mer ”Är det här bra isolering?”. Bara för att 

man då kan tjäna pengar, men ingenting att det skulle vara bra för miljön.  
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Svanen som är ett känt varumärke, tror du att det blir lättare att marknadsföra 

och sälja en sådan bostad? 

Det är alltid lättare att sälja in något som är känt, om kunderna har något som de har 

en uppfattning om innan de kommer, så hänger det ihop med vad är den uppfattningen 

är laddad med? Är det negativa aspekter, eller kan det vara olika? Om man säger 

Svanen så har man en positiv känsla att det är miljömärkt, då kan det vara en fördel 

absolut, det är ingen nackdel. I slutändan handlar det om ekonomi men det kan vara 

en del i beslutet ”Det här känns bra”. Det är genomtänkt, man får förtroende för 

någonting och förtroende är något som man får bygga upp och får förtjäna. Hittar man 

en sådan koppling så kan det underlätta.  

 

Är certifiering endast en trend idag? Hur ser det ut om 10 år?  

Kommer kunderna att vara mer medvetna om certifieringar om 10-15 år? 

Det hänger ihop med hur väl man lyckas ladda certifieringar, exempelvis ISO och 

massa siffror. Folk kan inte snappa upp det när det blir för mycket. Det är bra att ha 

en symbol för någonting då det blir lättare att komma ihåg det, lättare att ha med sig 

om man ser det också. Det är samma med Svanen, det är lätt att komma ihåg framför 

andra certifieringar, det tror jag är en nyckel, att man lyckas symbolisera på något sätt 

och kan koppla ihop det med material kan genera en positiv känsla. Har materialen en 

längre livslängd, får fräsch boendemiljö, bättre luft då är det tydliga argument. 

 

Vad anser du om dagens typiska öppna planlösning? 

Som det känns nu är det något som kommer hålla i sig, sen beror det på vad kunderna 

efterfrågar. Det här med öppna planlösningar, det behöver inte vara ett helt öppet rum 

utan det kan vara att man har öppet men inte helt öppet. Självklart ska det vara i 

anslutning så man inte behöver gå genom en korridor för att komma mellan kök och 

vardagsrum. Jag tror att öppna ytor är positivt, ljuset har lätt att komma fram och det 

blir lättare att umgås. Det är bara att titta på varför det blivit populärt, för man vill 

umgås. Man kan därför laga mat samtidigt som man umgås och gör saker med 

varandra. Ska det ske en förändring där så måste det bli en trendförändring på hur vi 

lever. Att bygga med större variation tror jag inte riktigt på heller, för jag har ett 

projekt nu där jag har både och, vissa planlösningar är halvöppna/öppna och vissa är 

separata mellan vardagsrum och kök och det är de lägenheterna som är kvar. Så nu 

fick de ritas om för att få planlösningar som är mer öppna. Som jag ser det nu så finns 

ingen efterfrågan för det. I enskilda fall finns det absolut, men ska man sälja till den 

stora massan så ska det vara öppet eller halvöppet.  

 

Hur tror du storleken på en bostad kommer att skilja sig i framtiden jämfört 

med idag? 

Lägenheter krymper mer och mer och det är en kostnadsfråga. Många som köper en 

lägenhet kanske satsar på det mindre alternativet och det är kopplat till vad det kostar. 

Man kanske vill ha ett rum till och hyran blir ännu högre, då köper man mindre för att 

man ska klara av det. Det är bara att kolla om man åker till ännu större städer, 

exempelvis Stockholm. Där är det ännu dyrare och man bor ännu mindre. Det är helt 
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kopplat till det, helt och hållet. Det kommer mer och mer yteffektiva lägenheter, de 

säljer som smör. För man får ner, okej produktionskostnaden per kvadrat är den 

samma, men man får ner priset och man upplever att det är billigare. Istället för att 

köpa en trea som är 85 kvadrat så köper man en trea som är 72 kvadrat, det blir en 

väldigt stor skillnad på priset. Det finns många fler som kan köpa, men känslan är att 

den är ungefär lika stor ändå. Då ritas lägenheten med en liten hall utan korridor, allt 

blir väldigt kompakt. Hallen kanske blir i anslutning till vardagsrummet så man går 

genom vardagsrummet för att komma till rummen. Då blir det inget spill på ytor, du 

får dina rum men det är inte så mycket mer och det är något som kommer fortsätta. 

För att kunna sälja nyproduktion och få betalt för den så krävs det yteffektiva 

lägenheter.  

 

Svensk Standard, behövs det byggas så stora lägenheter som det byggs idag? 

Handikappanpassning etc. 

Det är kopplat till vad som är efterfrågas, det gäller att hela tiden bygga det som 

efterfrågas. Bygger du för trånga badrum då kommer det rendera till att du har svårt 

att sälja. Jag tycker bara det är bra att man tänker, det är krav på att om det är flera 

våningar så är det hiss. Det finns många begagnade hus där det är trappor och då blir 

det en mycket smalare målgrupp när du ska sälja också. Det är bra att det finns sådana 

krav, man vet aldrig vad som händer med en själv exempelvis. Då är det bra att alla 

som vill och måste flytta inte är beroende av vissa hus. Jag tycker inte det gått till 

överdrift, om du frågar byggfirmor som bygger husen så får du ett annat svar då det är 

en merkostnad. I slutända ska det ändå vara någon som ska köpa lägenheten och ha 

råd med den. Man får bromsa upp så man kan ha rimliga kostnader och kalkyler så 

man kan sälja projekten, det är klart det finns en gräns. All anpassning är inte bra och 

vet inte om det går för fort.  

 

Om du spånar iväg om 15 år, hur kommer en typisk bostad att se ut då, om du 

fokuserar på energi, miljö och utformning? 

Energi och utformning tror jag biter mest på en försäljning för att få folk att köpa. 

Energin är för att du ska spara pengar och utformning är läge och lösning, det är väl 

nummer ett egentligen. Sedan energi och sist miljö, den rangordningen skulle jag 

sätta. Sedan kan du se utformningen som läge på huset, planlösning och storlek på 

rum, materialval m.m. men det går i trender också. Att utforma vad folk vill ha, att det 

är energieffektivt och följer normerna och absolut att det finns ett miljötänk. De som 

har ett miljötänk kanske kan bygga sitt varumärke, så som HSB som jag säljer åt kan 

ju bygga sitt varumärke och ladda det positivt för att få en position på marknaden med 

miljötänk eller energieffektivitet. Frågan är; Ska man köra på alla spår eller rikta in 

sig på något? Det är tre viktiga spår allting men det gäller att hitta vad din position är 

på marknaden. Det kommer inte bli mindre av det utan det är viktigt för alla, jag tror 

det är ett sätt att konkurrera. Konkurrensen ökar på alla områden, det gäller att ladda 

på alla men sen hitta vad som är viktigt för oss för att kunna stärka den positionen. 

Ska man vara den dyraste kanske det är ännu viktigare att bygga effektivt med ännu 

bättre material och ännu mer genomtänk. Ska man sälja lite billigare blir inte de 
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delarna lika viktigt. Det är hela tiden vem du ska vända dig till.  

 

 

Intervjusammanställning med Anna-Carin Öst – mäklare  

Säljer ni in energieffektiva bostäder till kunden, i så fall hur? Hur stor vikt 

lägger ni på det? 

Det gör vi till viss del. Nu i första och andra huset i Bryggudden, som jag jobbar med, 

är energi och miljötänk i näst högsta klass, alltså inte energimässigt självförsörjande. 

Vi lägger ganska stor vikt och lite grann marknadsföring kring det. Det är rätt så stor 

vikt på det. 

 

Tror du en energieffektivare bostad ger någon inverkan när kunden ska göra sitt 

val av bostad? 

Nu säljer jag bostadsrätt, alltså lägenheter, men visst har det en viss påverkan, indirekt 

på månadsavgiften får man betala energiförbrukningen på hela fastigheten. Sen om de 

avstår ett köp på grund av det tror jag inte de gör, men lite inverkan har det kanske.  

 

Hur stark är efterfrågan för energieffektiva hus hos kunderna?  

Det har det, kunden vill veta att det är energiklassade vitvaror och att man tänkt kring 

det och det kommer. Visst är det lite efterfrågan, sen är det svårt att säga om de som 

väljer att bo i lägenhet gör samma val. Jag hade svarat annorlunda om ni frågade mig 

på husmarknaden. Jag jobbar bara med det här, men visst, relativt stort ja.  

 

Hur kommer efterfrågan att se ut om ca 10 år tror du? Kommer efterfrågan och 

kunskapen hos kunderna öka vad gäller energieffektiva bostäder? 

Det tror jag absolut.  

 

Säljer ni in miljöcertifierade bostäder till kunden, i så fall hur? Hur stor vikt 

lägger ni på det? 

Ja, det är egentligen samma svar som första frågan på energi. Där lägger vi väll inte 

fullständigt krut på det men vi ligger där runt silver, jag är inte jätte duktig på vad det 

heter. Vi lägger lite vikt på det. 

 

Vilken certifiering tycker ni ger mest inverkan hos kunderna? Vilken tar de till 

sig osv. tror du? Har exempelvis Svanen större inverkan eftersom det är ett känt 

varumärke för oss svenskar? 

Ja, det gör det nog. Det är så att vi går på det som vi känner till om man inte är väldigt 

insatt, det är klart att ett varumärke hjälper till. Oavsett vad det än är så har det en 

större inverkan om man har en igenkänning. Det är klart att tydligt redogöra de här 

certifieringarna så kunden känner sig trygg i vad det är. Det är ett problem som man 

har kan jag tänka mig. Kanske måste man i framtiden tydliggöra det, för jag tror det 

kommer vara mer miljötänk och hållbarhet, det är vi tvungna till i allt vi människor 
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gör. Det kommer.  

 

Är certifiering endast en trend idag, hur ser det ut om 10 år tror du? Kommer 

kunderna att vara mer medvetna om certifieringar om 10-15 år? 

Ja, det tror jag. Man vill ha långsiktighet och hållbarhet helt enkelt, oavsett val av 

vitvaror eller färger, att de ska vara miljövänlig. Jag tror det kommer bli mer och mer 

krav på det.  

Vad anser du om dagens typiska öppna planlösning? 

Ja, det tror jag. Jag tror faktiskt det är något som kommer att bestå.  

 

Lägenheterna ser idag ut ha blivit mindre jämfört mot 20 år tillbaka, är det en 

trend som du tror kommer att hålla i sig? 

Ja, de kan nog krympa ännu mer tror jag. Det handlar om ekonomi, bygger man nytt 

är det självklart ekonomin, det kostar väldigt mycket per kvadratmeter. Sen är det vad 

vi egentligen behöver ha, behöver vi ha stora ytor och sådant. Generellt sätt tror jag de 

kommer att krympa lite grann, i alla fall vid nyproduktion, sen finns det självklart 

ytligheter i detta men i det stora hela behöver man nog titta på vad vi behöver. Man 

komprimerar, man har inte bara rum som står för det är för dyrt att både värma upp 

och ha. Många kunder tycker kanske lägenheterna till en början känns små eftersom 

de flesta kommer från en villa. Men när de får titta lite och känna efter och se 

prislappen så väljer de bort rum istället för väljer till ett, de komprimerar sitt boende 

och tänker att ”vi behöver inte ha så här stort”. Det ska både städas och betalas, stora 

lägenheter är svårare att sälja efter som de är dyrare. Jag tror man kommer bli mer van 

att bo mindre.  

 

Svensk Standard, behövs det byggas så stora lägenheter som det byggs idag? 

Behöver varje lägenhet handikappanpassas t ex? 

Jag tror nog det behövs. Det behövs handikappanpassat och jag får ibland hjälpa 

kunderna med att tänka till, för när det väl händer något är det väldigt bra att det finns. 

Ur synvinkeln att man trivs så vill man bo kvar så länge som det går även om det 

händer en olycka eller att man blir gammal. Jag tror nog det är ganska bra och att det 

finns en styrning från samhället också. Man är inte alldeles bekväm i att flytta till 

äldreboenden. Vi lever längre och mer aktivt och klarar oss själva på ett annat sätt. 

Jag tror nog det är bra att det byggs på det viset.  

 

Är det någon faktor som du tycker är viktig för framtidens boende, som vi inte 

nämnt? Som kommer vara avgörande?  

Det de eftersöker är naturligtvis modernt boende som är enkelt, miljövänlig drift, 

alltså billig driftkostnad. Man betalar gärna men inte för energiåtgång till någon annan 

utan så mycket eget ägande som möjligt. Sen är det hela tiden det som styr allting, det 

är närheten, alltså läget, det är marknadsvärdet. Annars är det läget, läget och läget, 

det vet ni. Ett bra läge som innefattar en rad olika parametrar som är beroende på vad 

man är för typ. Du kan aldrig ändra ditt bostadsläge eller landrike, det är de man är 
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mest noggrann med. Det är värre med förvaring än att kunden ska få för få rum, 

förvaringen är ett bekymmer. Det är också att ha närhet till allting, då även det här 

med parkeringar, så är det fortfarande i Karlstad. Här åker man inte hysteriskt 

kommunalt så förråd och parkering är viktigt.  

 

Om du spånar iväg om 15 år, hur kommer en typisk bostad att se ut då, om du 

fokuserar på energi, miljö och utformning? 

Det är att få till ännu mer energieffektiva bostäder. Just det här med driftkostnader 

och sånt, att de är utformade och placerade så att man har ett enkelt boende, med när-

het till det mesta. Centralt men ändå bra placerade i en stad med närhet till olika sa-

ker. Sen så tror jag att man är mer miljömedveten. Tillslut hamnar det i den egna 

plånboken och det är den man ser oavsett.  

 

Intervjusammanställning med Magnus Olofsson – Mäklare  

Försöker ni sälja in energieffektivt byggande till kunden? 

Egentligen är det entreprenören som JM eller HSB som kommer till oss med en färdig 

produkt. Det är klart gällande prissättning kan vi användas som bollplank om de hittar 

en tomt eller läge så kan de rådfråga oss vad vi tror och tycker. Just energibiten, hör vi 

vad kunderna säger så vi lägger fram det till entreprenören, exempelvis JM som vill 

ligga i framkant vad det gäller miljö och energi, att det ska vara det bästa. Det är klart 

att man på visning trycker på det också.  

 

Hur mycket vikt lägger ni på att en bostad är energieffektiv i försäljningsläget? 

Tror du det ger någon inverkan när kunden ska göra sitt val av bostad? 

Hur stark är efterfrågan för energieffektiva hus hos kunderna?  

Egentligen läggs det inte mycket vikt på det. Det är mer om kunden tar upp det själv, 

just energibiten. Vad det är för uppvärmning som är vanligast, ifall det är fjärrvärme 

och ifall det är kopplat till värmepumpar, vattenburet som är ihopkopplat med fjärr-

värme. Det är egentligen när kunden kommer in i lägenheterna, som JM bygger, och 

ser att det är vattenburet system, radiatorer. Det blir oftast inte så många frågor om 

den biten, inte om isolering heller. Däremot om fönster kommer det mycket frågor om 

ljud, men det beror mycket på var man bygger någonstans. Energi är inte den största 

frågan som vi fokuserar på.  

 

Men på bostadsmarknaden kom det en lag 2009 om att alla småhus som säljs måste 

energideklareras. Det är samma där, det måste vi göra på varje hus eller säljaren 

måste göra det men det är väldigt få som frågar efter det. Det folk frågar efter är drift-

kostnaden, alltså vilken förbrukning bostaden har. Det ser man egentligen i energide-

klarationen.  

Vad det är för värmesystem är absolut det viktigaste och det folk hänger upp sig på. 

Det påverkar värdet och investerar du i bergvärme eller ett bra värmesystem så betalar 
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det sig. Förbrukningen, alltså månadsvis, betalar det sig ganska snabbt, kontra att ha 

ett direktverkande eller dåligt system. Man kan göra andra grejer som är energispa-

rande också, som fönster, dock tar det väldigt lång tid innan en sådan investering be-

talar sig. Det blir mer att man vill byta ut fönstren för att på estetiskt vis lyfta huset. 

Pratar man lägenheter är det mer bostadsrättsföreningen, det blir inte att man byter på 

en enskild lägenhet utan samtliga. Det tar lång tid innan det betalar sig. Det är samma 

som att man kan tilläggsisolera exempelvis, men det största är värmesystemen. Där 

ser man att frågan blivit viktigare och viktigare de senaste åren, med takt att vissa år 

har energipriset varit högt. Det beror helt på hur energipriset kommer utvecklas. Det 

kommer antagligen inte bli billigare att utvinna energi så på något sätt kommer det bli 

ännu mer viktigt att utveckla.  

 

Skiljer det på kunder som väljer energieffektiva hus jämför med traditionella 

hus?  

Jag tror både och, om man ser den yngre skalan, som nyss flyttat hemifrån, de tänker 

inte på vilket värmesystem som är bäst. De äldre som kanske kommer från villa eller 

hus är mer medvetna om vad det kostar. Generellt tror jag, när det gäller 

medvetenheten, att det inte går att dela in i någon viss grupp. Jag tror det är mer 

intresset som påverkar vad man är intresserad av.  

 

Hur säljer ni in miljöcertifierade byggnader till kunden? Hur mycket vikt lägger 

ni på att en bostad är miljöcertifierad i försäljningsläget? 

JM har, om man går in på deras sida och väljer energi, där man kan se på någon skala 

vart de ligger någonstans. Jag har gått någon kurs på internutbildning också, men på 

det stora hela, är det ingen jättestor fråga ännu. Jag tror inte folk vet vad de olika 

certifieringarna innebär, därför ställer man inte frågan heller. Generellt har inte folk 

koll på olika klassificeringar på hus i dagsläget, ingen som vet vad det är. Det 

kommuniceras för lite om det tror jag. Sen är det klart att ökar man diskussionen om 

det så kanske det blir mer frågor om det, men det är inte mycket frågor om det nu. Det 

är samma för mig, eftersom folk inte frågar efter det så behöver inte heller jag hålla 

mig uppdaterad på ämnet. Lite är också att man inriktar sig på vad kunderna vill höra, 

men det är klart man bör ligga steget före. Det kan överträffa förväntningar och kan 

vara ett värde då, men jag tror att många förväntar sig att en nyproducerad byggnad är 

bra och räknar nog med att den håller en viss standard. Frågan är också var man ska 

lägga sig, passivhus eller plushus? Det blir dyrare att bygga sådana hus och det landar 

på slutkunden också. Det gäller att hitta en balans. Mycket är en tolkningsfråga, jag 

pratar bara på en känsla av vad jag uppfattat av kunderna under de 8 åren som jag 

jobbat.  

 

Vilken certifiering tycker ni ger mest inverkan hos kunderna? Vilken tar de till 

sig osv.? Har exempelvis Svanen större inverkan eftersom det är ett känt varumärke 

för oss svenskar? 

Jag kan ta det till mig själv, jag känner igen Svanen men vet inte vad det innebär. Sen 

absolut, med märkningar är det lättare att nå ut till folk. Bygger man upp så folk fattar 
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vad det är, då blir det ett värde. Men det är inget värde om inte folk vet vad det är. 

Visst, om man jämför Svanen med övriga certifieringar så kan det ge ett större värde 

eftersom man känner till det sen tidigare och får en positiv känsla. Det är lättare då 

folk känner till det och förknippar det med något positivt och då går det snabbare att 

bygga upp. Det går snabbare att nå ut på marknaden, med ett märke och ett kort namn.  

 

Märker ni någon speciell efterfrågan på miljöcertifiering hos kunderna? 

Hur vanligt är det med gröna hus/certifieringar på dagens marknad?  

Är certifiering endast en trend idag? Hur ser det ut om 10 år?  

Kommer kunderna att vara mer medvetna om certifieringar om 10-15 år? Kan 

miljöcertifieringar vara ett avgörande väl för vilken bostad man väljer? 

Det är samma sak här, det blir inget värde om ingen vet vad miljöcertifiering är. Vad 

betyder det? Så halva grejen är att nå ut med budskapet, vad innebär det? Då kan det 

vara ett värde och kan utnyttja det mer att man sticker ut. Men förstår inte folk vad det 

är så blir det inget värde. Jag tror att folk kommer bli mer medvetna och att 

utvecklingen både när det gäller miljö och energi att det är frågor där man vill kapa 

nivåerna. Man kan dra en parallell till bilbranschen, att nu drar en bil så här mycket, 

det har nästan blivit en hetstävling. Det är inte så att utvecklingen vänder och går åt 

andra hållet utan kommer säkert fortsätta och hur snabbt och på vilket sätt är svårt att 

säga. Men absolut kommer folk bli mer medvetna om det.  

 

Vad anser du om dagens typiska öppna planlösning? 

Där ser man stor skillnad mellan den äldre och yngre generationen. De äldre vill 

kunna stänga igen när man har gäster, om det blir massa disk och grejer vill de inte att 

det ska synas där gästerna sitter. Det kanske hänger ihop mer mot förr då kvinnan 

oftast var i köket, det var olika delar. Det kan hänga ihop med att den äldre 

generationen är van att ha det på det sättet. Där finns det om man kommer in i rätt 

skede i nyproduktionen tillvalsväggar, så man kan välja en vägg för att man vet att det 

är många som vill ha det så. Jag tror inte på en toköppen planlösning, för när man 

lagar mat så luktar det i hela lägenheten. Jag tror på något mellanting, att det ska vara 

öppet men ändå lite avskilt på något sätt. Då tror jag man lyckas bäst, då attraherar 

man båda målgrupperna de äldre och yngre. Men samtidigt måste man tänka på hur 

ljuset kommer in i lägenheten. Egentligen handlar det hur snabbt man kan komma in i 

köket, kunna kommunicera mellan vardagsrum och kök. Man vill inte behöva gå 

genom en korridor eller hall för att komma åt köket. 

 

Skiljer det sig i storlek idag per lägenhet mot för en 10- 20 år sen? 

Man ser på marknaden om man kollar, det vi säljer i närheten, ligger tvåor på 65 

kvadrat, treor på 87 kvadrat och fyror på över 100 kvadrat. Det är en bra tvåa, en bra 

trea och en bra fyra. Jag tycker att en trea under 80 kvadrat blir lite smått. Man ser att 

det byggs treor på 69 kvadrat, treor 75 kvadrat, personligen tycker jag det är lite litet 

för att få en bra rymd och känsla i lägenheten. Utvecklingen är att storleken på 

lägenheterna krymper, det har gått åt det hållet och det är ekonomin som styr det. Att 

man får in fler enheter kanske, det blir för dyrt eftersom varje kvadrat kostar.  
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Hur tror du storleken på en bostad kommer att skilja sig i framtiden jämfört 

med idag? 

Om man ser på exempelvis Stockholm där kan en familj, ett par och ett barn, nöja sig 

med 50 kvadrat. De kan inte gå upp till en större lägenhet eftersom det blir för dyrt. 

Det hänger ihop med hur marknadssituationen ser ut. Där är det inte konstigt, folk är 

vana att bo mindre. Här i Örebro får man mer för pengarna och då kan man hoppa upp 

ett snäpp i storlek, sedan i mindre kommuner kan man få ännu mer för pengarna. Det 

kan bli så i framtiden att folk kommer nöja sig med att bo mindre för att de vill bo 

centralt i staden. Helst vill de bo större, men då skulle det bli för dyrt, då värdesätter 

man läget framför storleken. Jag tycker att en trea ska ligga på minst 80 kvadrat och 

en tvåa på minst 60 kvadrat, så man får ett rejält vardagsrum, sovrum och badrum.  

 

Svensk Standard, behövs det byggas så stora lägenheter som det byggs idag? 

Handikappanpassning etc. 

Väljer man det spåret kommer det nog att byggas för lite bostäder för det blir för dyrt 

att bygga. Att tänka att alla lägenheter måste upp i en viss storlek, måste ha ett relativt 

stort badrum, ett sådant boende blir dyrare att bygga. Det är klart det är bra att man 

bygger åt alla men det blir lite överdrivet. Regelverket är för stelbent, det hämnar 

marknaden, det kommer byggas för lite och blir för dyrt. Ett sådant spår tror jag inte 

är bra, det krävs lite dynamik. Vissa elementära grejer krävs som att anpassa hissen 

osv. men att gå hela vägen tror jag inte på.   

 

Är det någon faktor som du tycker är viktig för framtidens boende, som vi inte 

nämnt? Som kommer vara avgörande? 

Dels balkong och solläge är i många fall väldigt viktigt vid nyproduktion. Många 

tycker om stora fönster med ljusinsläpp men jag tror att man alltid ska ha en tanke 

bakom, vilka bygger man åt och vilka ska bo här. Utifrån det så utformar man 

projektet, planlösningen, det beror på vilken målgrupp man riktar sig till. De som 

bestämmer sig för att bygga måste göra en marknadsanalys för vilka man riktar sig till 

när man bygger. 

Sedan är det energiaspekten, ju större fönster ju större spill på värme, så det kanske är 

moteffekten till att ha för stora fönster. Men det är klart byggstandard och 

byggnormer utvecklas så nu ritar man med ännu mer effektiva fönster. Man försöker 

bygga vad folk vill ha, sedan är det olika, men ofta finns det en generell uppfattning. 

Jag tror man egentligen får kolla vad man ska bygga och till vem. Sedan energi och 

miljö, det tjänar alla på och det kommer uppskattas också.  
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Intervjusammanställning med Olle Holmqvist – Arkitekt  

Hur har en bostads storlek varierat under senare hälften av 1900-talet?  

Svensk byggforskning studerade intensivt bostadens funktionsmått under 60- och 70-

talen. Man ville komma fram till en standard eftersom man var inne i den stora sats-

ningen på miljonprogrammet som höll på från början av 60-talet och fram till år 1971 

då vi gick in i en lågkonjunktur. Man bestämde sig för att en tvåa skulle ligga på un-

gefär 70 kvm och en trea på cirka 80 kvm. Det är de två viktigaste lägenhetsstorlekar-

na. Under 90-talet avvecklades stegvis de statliga lånegarantierna vilket ledde till att 

man blev tvungen att börja krympa ytorna.  Det som främst hände var att man slog 

ihop kök och vardagsrum till en öppen planlösning.  

Idag vet man att vi måste ner ytterligare i yta och inte bygga så många större bostäder 

för att det blir för dyrt, om människor ska ha råd med nya hyreslägenheter. Hyran för 

en nyproducerad trea har idag gått över 10 000 kr i månadshyra. Idag har trean 

krympt till ca 70 kvm och tvåan till någonstans mellan 55-60 km. Men samtidigt har 

utrymmeskraven för tillgänglighet medfört större hygienrum och föräldrasovrum. 

 

Hur kommer det se ut i framtiden?  

Vi kommer säkert att få se en större andel smålägenheter i kommande bostadspro-

duktion eftersom ca hälften av hushållen består av ensamstående. 

 

 

 

 

 

 


