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In today’s society our residents and premises consume 38 % of the total energy use in
Sweden. 2011 that number corresponded to 77,8 TWh/year. Governments and the
public’s strive to lower the energy use and the European Union’s goal that all member
countries should lower their energy consumption with 20 % until year 2020 creates
incentives to renovations and energy efficiency measures.
A possible measure that could lead to reduced energy consumption for rental
apartments and smaller residences like row-houses is to install individual metering.
Individual metering is a method to measure how much energy is consumed in
residences. Devices are installed in homes and can measure the water and heat
consumption and let the residence pay for what is actually used.

In this report the consumption and the costs for heat and warm water and the attitude
to individual metering between two row-house areas is investigated. Both areas are
located in Stockholm, in Huddinge and Farsta, where one of the areas has installed
individual metering.

Our study shows difference of the consumption and costs between the two areas. The
installation of individual metering has result in a higher awareness for the people living
in that area which has led to a reduced consumption and cost. The attitude for individual
metering is positive in both areas and unchanged after the installation of individual
metering.
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I dagens samhälle förbrukar våra bostäder och lokaler ca 38 % av den totala
energianvändningen i Sverige. 2011 motsvarade den siffran 77,8 TWh/år.
Myndigheter och allmänhetens strävan att minska energiförbrukningen och EU:s
målsättning att alla medlemsländer ska sänka sin energikonsumtion med 20 % fram till
år 2020 skapar incitament för renoveringar och energieffektiviseringsåtgärder.
En möjlig åtgärd för hyreslägenheter och mindre boenden som radhusområden är
införandet av individuell mätning.

Individuell mätning är en metod för att mäta energiförbrukningen i bostäder. Mätare
installeras i hemmen och kan mäta vatten och värme och låter de boende betala för det
de faktiskt konsumerar.

I rapporten undersöks förbrukningen och kostnaderna för värme och varmvatten samt
hur de boendes inställning är till individuell mätning mellan två radhusområden. Båda
är belägna i Stockholm, i Huddinge respektive Farsta, där ett av områdena har infört
individuell mätning.

Studien visar skillnader på förbrukningen och kostnaderna mellan områdena jämfört
med det andra området). Införandet av individuell mätning har medfört att de boende i
området fått en högre medvetenhet vilket lett till en minskad förbrukning och kostnad.
Inställningen och attityden till individuell mätning är lika positiv i båda områdena och
attityden är oförändrad efter införandet i det området.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
2011 var den totala energianvändningen 144 TWh för bostads- och servicesektorn i
Sverige vilket är 38 % av den totala energianvändningen i landet det året. Denna sektor
omfattar bostäder, lokaler, jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring och fiske. Sektorn
innefattar även samhällsservice såsom gatubelysning och avlopps-, vatten-, elrespektive reningsverk. Av den totala användningen för denna sektor står bostäder och
lokaler för 90 % respektive 60 % av denna andel går i sin tur till uppvärmning och
varmvatten i lokaler och bostäder. 1 Detta motsvarar 77,8 TWh per år.
Nya normer och strängare regelverk rörande energianvändning leder till att samhället
och alla delar av det måste utvecklas och effektiviseras. Sveriges och EU:s delmål är en
sänkning med 20 % av energikonsumtionen fram till år 2020. 2

I strävan efter att minska energikonsumtionen har man börjat fokusera på att göra
byggnader mer energisnåla genom att påverka byggnadernas fysikaliska egenskaper.
Effektiviseringen och minskningen av förbrukningen av energi, som är resultatet av
dessa åtgärder, är betydande men ändå begränsande. För att ytterligare kunna nå
önskvärda nivåer av energiförbrukning krävs fortsatta åtgärder och beteendeförändring
hos hushållen. En sådan åtgärd skulle kunna vara införande av individuell mätning och
debitering av värme och varmvatten vilket kan leda till ökad medvetenhet hos hushållen
rörande deras förbrukning och kostnad. 3

I Sverige är det vanligast att man har egna hushållsabonnemang när man bor i en hyreseller bostadsrätt och att kostnaden för uppvärmningen och varmvatten ingår i hyran. I
delar av Europa däremot fördelar man kostnaderna på hushållen utifrån hushållens
uppmätta konsumtion. 4

Individuell mätning var relativt ovanligt i Sverige under första delen av 1900-talet.
Under 1950- och 1960-talet blev det vanligare och började sprida sig inom
flerbostadshus. 5 1980 gjordes en utredning angående Sveriges förutsättningar för
värmemätning till följd av energikrisen som rådde på 1970-talet. Utredningen
”Värmemätningsutredningen” (Ds Bo 1983:4) mynnade dock inte ut i några krav på
individuell mätning och debitering av värme och vatten. Frågan om individuell mätning
aktualiserades igen när Sverige gick med i EU 1994, och intresset och spridningen av
individuell mätning blev större. 6
Även om det inte finns några krav på individuell mätning av värme och varmvatten har
flera fastighetsägare genomfört eller planerar att genomföra projekt med individuell
mätning och debitering. 7
Energimyndigheten, 2013, s. 17
Ibid, s.97
3 Sandberg & Bernotat, 2008, s. 3
4 Högberg, 2011, s. 3
5 Ibid, s. 4
6 Berndtsson, 1999, s. 14
7 Sandberg & Bernotat, 2008, s. 7
1
2
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1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie är att undersöka effekterna av individuell mätning av värme
och varmvatten i ett radhusområde. Aspekterna som undersöks är
förbrukningsförändringen av värme och varmvatten samt kostnadsförändringen för
hushållen sedan införandet av individuell mätning samt de boendes attityder och
beteenden kring sin värme- och varmvattenkonsumtion. En jämförelse kommer även att
göras med ett likartat radhusområde som inte har infört individuell mätning för att
undersöka om förbrukningen och attityden till individuell mätning skiljer sig åt mellan
områdena.
Studien har följande frågeställningar:

1 - Har förbrukningen och kostnaden för värme och varmvatten förändrats sedan de
infört individuell mätning i ett radhusområde?

2 – Hur har de boendes attityder och beteenden (åtgärder) kring sin värme- och
varmvattenkonsumtion sett ut efter övergången till individuell mätning? Skiljer sig detta
mot ett annat radhusområde som inte har individuell mätning?

3 - Vad är de boendes respektive styrelsens inställning till individuell mätning idag?
Skiljer sig detta mot de boende och styrelsen i ett område som inte har individuell
mätning?
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2. Metod
2.1 Undersökningsdeltagare
Vi har valt att undersöka två radhusområden i Stockholms län. Dessa två områden
valdes ut genom ett bekvämlighetsurval då vi hade kontakter i respektive område. Båda
ligger i förorter till Stockholm. I vardera område blev alla hushåll tillfrågade om
enkätdeltagande.

Det första radhusområdet, i rapporten benämnd som område A, ligger i Huddinge och
består av 50 st radhus. Husen består av fem rum och kök och har en yta på ca 124 m2.
Storleken på tomterna varierar mellan 200 till 300 m2. Samfällighetsföreningen som
fastigheterna tillhör anslöt sig 1975 till fjärrvärmenätet. Detta område gick på hösten
2009 över till individuell mätning av värme och vatten och hade en prövotid fram till
september 2010 som innebar att de fortsatte med den gemensamma debiteringen men
samtidigt kunde följa den egna förbrukningen. Från och med oktober 2010 började den
individuella debiteringen av den egna förbrukningen. Storleken av debiteringen av
värme och vatten baserades förut på mätdata vid en mätpunkt och innebar att alla i
området betalade en lika stor avgift oberoende av hur mycket hushållen förbrukade.
Från området valde 36 hushåll att delta (72 %). 8 kvinnor och 21 män deltog i enkäten
och 7 svarande ville ej ange kön eller fyllde i båda könen. Hushållen i detta område
består till 72 % av 2 st vuxna och det finns i genomsnitt 1,22 barn per hushåll. 25 % av
de svarande hade radhus med gavel och 5 st av de tillfrågade hade för tillfället ett
styrelseuppdrag i områdets samfällighetsförening.

Det andra området (benämns som område B) ligger i Farsta, består av 75 st radhus, och
har inte individuell mätning av värme och varmvatten. Här är radhusen ca 80 till 100 m2
stora med en snittomt på mellan 300 till 400 m2.

Enkätdeltagandet i detta område var 63 % (47 svar erhölls av 75 st utdelade enkäter).
Av undersökningsdeltagarna var 18 kvinnor, 27 män och 2 svarande ville inte ange kön.
Hushållen i detta område består till 68 % av 2 st vuxna och i genomsnitt av 0,88 barn. Av
dessa hade 54 % radhus med gavel. 6 st av de tillfrågade hade för tillfället ett
styrelseuppdrag i områdets ekonomiska förening.
2.2 Material

Kostnads- och förbrukningsunderlag
I område A finns data sedan 2005 på värmeförbrukning och kostnader innan införandet
av individuell mätning. Det finns även data sedan 2011 på varmvattenkonsumtion.
Uppgifterna efter införandet av individuell mätning kommer från företaget Minol som
idag sköter den individuella mätningen av värme samt kall- och varmvatten. Siffror på
värmeförbrukningen fanns även från fjärrvärmeleverantören Södertörns Fjärrvärme.

Från område B användes verksamhetsberättelserna från 2012 och 10 år tillbaka i tiden.
Dock valde vi att använda data från 2005 och framåt för att lättare och mer rättvist
kunna jämföra områdena.
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Attityder och beteenden
För att kunna besvara frågeställningarna om de boendes attityder och beteenden
(åtgärder) kring sin värme- och varmvattenkonsumtion och om detta skiljer sig mellan
områdena användes enkäter. Enkäten utformades på egen hand då tidigare
undersökningar som gjorts tidigare fokuserar på individuell mätning av flerbostadshus.
Detta gör att frågorna inte var helt passande för vår undersökning. Intervjuer angående
attitydskillnader mellan styrelseledamöter och boende övervägdes men valdes sedan
bort och de tilltänkta intervjufrågorna integrerades i enkäten. Detta ansågs förenkla
materialinsamlingen och spara tid. Fördelen med att ha allt i enkäten är också att
enkäter genererar en större mängd svar, vilket troligtvis ger en mer representativ bild
av hur läget faktiskt ser ut jämfört med några få djupgående intervjuer.

Två enkäter utformades, en för respektive område (se bilaga 1 & 2). Båda enkäterna
började med ett försättsblad med information om vad undersökningen gick ut på,
instruktioner för ifyllnad och inlämning av enkäten. Det fanns även kontaktinformation
samt en kortfattad förklaring av begreppet individuell mätning. Vi ansåg att begreppet
är relativt vedertaget i dagens samhälle men valde ändå att lägga in förklaringen på
försättsbladet. På detta sätt säkerställde vi att alla visste vad undersökningen och
frågorna i enkäten gick ut på och detta ökar enkätens validitet. Efter detta kom en sida
med bakgrundsfakta för personen som fyller i enkäten. Dessa frågor rörde kön, ålder,
hushållets sammansättning (antal vuxna och barn), radhusens placering (gavelhus eller
inte) samt eventuellt styrelseuppdrag just nu.

Resterande del av enkäten bestod av undersökningsfrågorna och här skiljer sig
formuleringarna och antalet frågor åt mellan enkäterna. Vi har i största möjliga mån
försökt att ha samma frågor för att kunna jämföra resultaten i områden med varandra. I
de fall där detta inte var möjligt/passande har vi försökt göra frågorna så lika som
möjligt. Ett exempel på detta är fråga 8 från område A vars motsvarande fråga i område
B är fråga 5 (skillnaden är kursiverad). Fråga 8 för område A lyder: ”Har ni vidtagit
några åtgärder efter er övergång till individuell mätning för att minska er
värmekonsumtion?” med svarsalternativen ”ja” och ”nej”. Fråga 5 var: ”Har ni vidtagit
några åtgärder de senaste 2-3 åren för att minska er värmekonsumtion?” med samma
svarsalternativ. Den individuella mätningen började användas i område A för ungefär
3,5 år sedan och vi vill undersöka om område B gjort några åtgärder inom samma
tidsperiod (som således inte beror på att man övergått till individuell mätning). Andra
liknande frågor som den ovan har svarsalternativen ”ja” och ”nej” och följs av frågor
rörande vilka åtgärder man gjort och därtill givna svarsalternativ. Vi valde att använda
givna svarsalternativ samt det öppna alternativet ”annat…” för att underlätta analysen.
Vid öppna svarsalternativ finns en ökad risk att få lika många olika svar som antalet
deltagare vilket försvårar möjligheten att generalisera. Samtidigt innebär slutna
svarsalternativ att undersökningsdeltagarna kan uppleva att deras svar inte finns med.
Något som vi försökt motverka genom att dels pilottesta enkäten samt genom
alternativet ”annat”.
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I enkäterna valde vi att använda oss av en skattningsskala på frågor rörande attityder. Vi
valde en ojämn skala (5 svarsalternativ) för att i dessa ge deltagarna möjligheten att
kunna vara neutrala. Skalan har inte samma graderingskategorier genom hela enkäten
men vi har valt att låta 1 vara lite eller negativt och 5 vara mycket eller bra för att skapa
en enhetlighet i enkäten. Skattningsskala har används för att kunna fånga upp möjliga
skillnader mellan områdena genom att sammanställa olika medelvärden.
För att få så hög svarsfrekvens som möjligt har vi försökt utforma enkäten till att vara så
kort och luftig som möjligt. Är enkäten för kompakt finns risken att personer ser den
som tung och jobbig och då väljer att inte besvara den. Är den för lång och kräver att
man lägger ner mycket tid finns samma risker. Vi försökte därför begränsa längden på
enkäten till ungefär fyra sidor för att få ett så högt deltagande som möjligt.

Genom att genomföra en så kallad pilotstudie på fem personer innan den riktiga
utdelningen hoppas vi att vi har kunnat upptäcka eventuella svarsalternativ som vi inte
tänkt på. På detta sätt kunde vi lägga till dessa innan den riktiga utdelningen av enkäten
delades ut så att så få som möjligt skulle använda det öppna svarsalternativet.
Pilotstudien gav oss även möjlighet att kontrollera att testpersonerna uppfattade
frågorna som vi tänkt och om så inte var fallet ge oss en sista möjlighet att ändra
formuleringarna.
2.3 Datainsamling

Kostnads- och förbrukningsunderlag
Materialet från område A erhölls genom att kassören i områdets styrelse kontaktades
och vidarebefogade underlaget till oss. Det material som efterfrågades var allt
tillgängligt material som berörde kostnader och förbrukning. Mer specifikt om hur
införandet av individuell mätning bekostades och hur stor den kostnaden var samt
kostnaden för att driva och underhålla anläggningen före och efter övergången. Vi
efterfrågade även data om kostnaden och förbrukningen som de boende haft före och
efter övergången. Underlaget från område B erhölls genom att en styrelsemedlem i
området fick tillgång till angivet material och delgav oss det.

Attityd- och beteendeundersökning
Enkätundersökningen inleddes den 24 april 2014 och enkäterna delades ut till alla
hushålls brevlådor av de tidigare nämnda kontaktpersonerna i respektive område.
Undersökningsdeltagarna fick sex dagar på sig att besvara enkäten och hushållen i båda
områden erhöll en muntlig påminnelse genom att vi personligen besökte var och en av
hushållen (förutsatt att de var hemma vid tillfället för påminnelsen vilket stod angivet i
enkätens försättsblad). Sent inkomna ifyllda enkäter medtogs även fram tills
databearbetningen påbörjades. Ifylld enkät lämnades i respektive kontaktpersons
brevlåda men en del erhölls även vid den muntliga påminnelsen. Den muntliga
påminnelsen genomfördes för att höja svarsfrekvensen men även för att möjliggöra
frågor från undersökningsdeltagarna.
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2.4 Databearbetning
Kostnads- och förbrukningsunderlag
För att kunna jämföra område A (där data om varmvattenförbrukningen fanns) med
område B (där motsvarande data inte fanns) gjordes en uppskattning av
varmvattenförbrukningen för område B. Denna uppskattades genom att vi räknade om
vattenförbrukningen (för både varm- och kallvatten) och använde 40 % av den totala
vattenförbrukningen. 8
För att kunna jämföra data om kostnad och förbrukning från de båda områdena mot
varandra var vi tvungna att räkna om område A:s förbrukning av värme till att räknas
mellan 1 juli till 30 juni året efter istället för att följa kalenderår då område B följde
denna uppdelning.

Attityd- och beteendeundersökning
Om de svarande inte följt anvisningarna har vi skilt dessa svar från de som svarat på ett
korrekt sätt. Om vi i enkäterna till exempel frågade efter den främsta orsaken till utförda
åtgärder så ses ett angivet svar av de tre alternativen som att man har följt
instruktionen. Detta tillvägagångssätt har även använts i de två sista frågorna i enkäten
för område B som bara innehöll stängda svarsalternativ. Många valde här att
kommentera att de ”inte vet” eller ”gissat” svaret. På vissa frågor saknades svar vilket
påverkar svarsfrekvensen i de fallen.

8

Vattenfall, 2014
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3. Teori
3.1 EU-direktiv
I september 2012 röstades ett energieffektiviseringsdirektiv (EDD) igenom i
Europaparlamentet. I direktivet behandlades och beslutades om krav och regler på bl.a.
individuell mätning och debitering för bostäder. Åtgärderna i direktivet grundas i att
medlemsländerna ska minska energianvändningen med 20 % till 2020. 9

Den 6 februari 2014 lämnade Regeringen en remiss till Lagrådet till följd av EUdirektivet. I denna remiss finns flera lagförslag för energieffektivisering. Syftet är att
främja energieffektivisering på lägenhetsnivå med energimätning men även när det
gäller driften av el- och naturgasnäten. 10

Syftet med lagen om energimätning i byggnader är enligt förslaget att möjliggöra för en
fördelning av energikostnader efter faktiskt energianvändning och på så sätt uppmuntra
till minskad energianvändning i enskilda lägenheter (1 §). Lagförslaget säger bland
annat att det i nyproduktion ska införas system för individuell mätning och debitering i
lägenheter om det kan ske kostnadseffektivt. Vid ombyggnation ska det ske om det
förutom förutsättningen för nyproduktion även är tekniskt genomförbart. 11
Bestämmelserna beräknas träda kraft den 1 juni 2014. 12
3.2 Olika debiteringsformer för värme och varmvatten?

Det finns olika sätt att betala för värme och varmvatten i en hyreslägenhet eller i en
bostadsrättsförening, dels kan kontraktet vara så att det i hyran inkluderas en fast
schablonmässig avgift för värme och varmvatten. Detta kallas för varmhyra. I det
alternativet har hyresvärden begränsad möjlighet att påverka hyresgästens förbrukning
av värme och vatten. Hyresgästen saknar ekonomiska incitament för att minska
förbrukningen då denne betalar en konstant kostnad oavsett bruk. Att hyresvärden är
ytterst ansvarig för energikostnaderna ger incitament för denne att minska byggnadens
förbrukning och genomföra energieffektiviserande åtgärder. Hyresvärden kan dock till
en viss del bestämma energiförbrukningen genom att mäta hur stor den är och anpassa
distributionen av värme. Exempelvis kan hyresvärden erbjuda en bestämd högsta
inomhustemperatur som ingår i hyran. Om hyresgästen ändå vill ha en högre
temperatur får denne göra egna åtgärder på egen bekostnad som att installera egna
värmefläktar eller radiatorer. 13
Det andra alternativet är att värme och/eller varmvatten betalas av hyresgästen
individuellt baserat på dennes egen förbrukning vid sidan av hyran. Detta kallas för
kallhyra. Då hyresgästen ansvarar för betalning av värme och vatten vill de att
hyresvärden ska underhålla och se till att byggnaden är, och görs, så energieffektiv som
möjligt. Dock saknar hyresvärden i det här fallet ekonomiska incitament för att göra

Johansson, 2014
Lagrådsremiss, 2014, s. 182, 184, 185
11 Ibid, s. 182, 184, 185
12 Ibid, s. 2
13 Boverket, 2013, s. 8
9

10

12

sådana åtgärder då denne inte är ansvarig för kostnaden av energianvändningen. Att
införa individuell mätning och debitering kan medföra att hyresgästen då får
ekonomiska incitament att göra förändringar. 14

Denna aktuella undersökning handlar inte direkt om en hyresvärd-/hyresgäst-relation
men scenariot om kall och varm hyra är ändå applicerbart till viss del. Det är en
gemensamhetsanläggning som distribuerar fjärrvärmen och varmvattnet som sedan alla
hushåll betalar en avgift för. Relationen mellan samfällighetsföreningen och de boende
kan delvis liknas vid den mellan hyresvärden och hyresgästerna som beskrivs ovan, där
samfällighetsföreningen har hyresvärdens roll och de boende hyresgästernas. Detta
tyder på att incitamenten flyttas vid införande av individuell mätning.
3.3 Individuell mätning

Individuell mätning är en metod som används för att lättare få kontroll och en bild över
energiförbrukningen i en fastighet. Individuell mätning fungerar på så sätt att en
mätanordning installeras för varje hushåll. Anordningen samlar data kontinuerligt av
det som förbrukas. Den data som samlas in kan antingen vara kall- och varmvatten, el
eller värme. Utrustningen som köps in är en engångskostnad men en administrativ- och
driftkostnad tillkommer för hanteringen av utrustningen. 15

Värme
Mätningen kan ske på tre olika sätt. Ett sätt är att installera en mätanordning som mäter
inomhustemperaturen (även kallat temperaturmätning) som sedan föreningen påverkar
och justerar efter behov och önskemål. Vill ett hushåll ha en högre temperatur än den
bestämda bastemperaturen så tillkommer en extra kostnad och när en lägre temperatur
önskas så sker istället en sänkning av kostnaden. 16
Det andra sättet är att man mäter värmeflödet i radiatorerna, även kallat
radiatormätning. Utrustningen monteras på radiatorerna och programmeras för varje
radiators värmetekniska egenskaper. Samtliga radiatorer får sin värmeavgivning mätt
som sedan kan sammanställas. Nackdelen med detta alternativ är att mätningen inte blir
rättvis då ett hus fysikaliska termiska egenskaper kan variera beroende på om det är ett
gavelhus eller om huset ligger mellan två hus. 17

För nybyggen och ombyggnationer kan man använda ett tredje sätt som är
flödesmätning. Mätutrustningen består då av en flödesmätare som mäter vattenflödet,
temperaturgivare på fram- och returledningen samt ett integrationsverk som beräknar
energin i kWh. Installationen ställer vissa krav på utrymme, dels för själva mätaren men
även för de anslutande rören som behöver raksträckor för att undvika mätfel. 18 Vid
flödesmätning mäter man volymen och temperaturskillnaden av det vatten som matas
in i lägenheten genom stamledningen. Mätningen underlättas ifall det bara finns en
stamledning in, i annat fall är det smidigare att använda sig av radiatormätning. 19
Boverket, 2013, s. 8
Sandberg & Bernotat, 2008, s. 32
16 Berndtsson, 2005 s. 16
17 Sandberg & Bernotat, 2008, s. 32
18 Berndtsson, 2005 s. 15
19
Sandberg & Bernotat, 2008, s. 32
14
15
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Uppsamlingen av värmeförbrukningen för de olika metoderna sker genom antingen
trådlös kommunikation från mätarna eller via kabel. Normalt sätt så har en mätare en
livslängd på tio år innan man måste byta ut den. 20

Varmvatten
Istället för att alla hushåll i en förening ska betala en lika stor avgift för
vattenförbrukningen oavsett om man förbrukat den mängd vatten som motsvarar
avgiften, så kan man installera en mätare, till exempel vinghjulsmätare eller
ultraljudsmätare, som mäter vattenförbrukningen för varje hushåll. Förbrukningsdata
samlas upp av ett system som sedan räknar ut vad varje hushåll förbrukar. På så sätt
motsvarar avgiften den verkliga förbrukningen och kan presenteras separat både för
kall- och varmvattenförbrukningen. 21

Kostnaderna för varmvattenmätningen kan delas upp och består av VA-avgiften till
kommunen och energikostnaden för tappvarmvattnet, kostnader för själva mätningen
samt övriga vattenkostnader som mätaravgift och renvattenavgiften. Själva
energikostnaden utgörs av uppvärmningen av kallvatten till tappvarmvatten,
värmeförlust vid varmvattenberedning och från ledningar. 22

Även vattenmätarna kan sköta kommunikationen trådlöst eller genom kabel. 23 Problem
som kan uppstå i samband med varmvattenmätning är att mätarens mätegenskaper
påverkas då beläggningar (kalk) fastnar i mätaren. För att man ska vara säker på att
mätaren ger ett noggrant värde ska de tas in för kontroll efter ca tio år. 24
3.4 Kostnad för individuell mätning

Kostnad för mätutrustning
En enkel investering av värme- och varmvattenmätning kostar minst 4 000 kr per
hushåll. Kostnaden varierar beroende på vilket märke och företag man använder sig av
och antalet mätare som behövs. I rapporten ”individuell värmemätning i svenska
flerbostadshus” (2003) finns ett exempel på investeringskostnad för individuell mätning
(se tabell 1). Exemplet baseras på en lägenhet med fem radiatorer där varmvattnet
endast kan mätas med en mätare. I denna investering ingår utrustningen för
radiokommunikation av mätvärden men ingen display där de boende kan kontrollera
sin förbrukning. 25
5 st radiomätare med installation

2 500 kr

Summa

4 000 kr

1 st vattenmätare för varmvatten med installation

1 500 kr

Tabell 1. Exempel på investeringskostnad för individuell mätning

Sandberg & Bernotat, 2008, s. 16
Ibid, s. 31
22 Berndtsson, 2005, s. 17
23 Ibid, s. 17
24 Berndtsson, 1999, s. 49
25 Berndtsson, 2003, s. 82
20
21
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I samma rapport tar man även upp ett exempel med en mer avancerad och dyrare
investering där en display ingår så att de boende kan kontrollera sin förbrukning
kontinuerligt (se tabell 2). Även möjlighet att få uppgifter om förbrukningen via internet
finns och möjlighet att styra värmen i huset genom centralstyrning. Priset för en sådan
åtgärd ligger på ca 10 000 kr per lägenhet. 26
Temperatur, mät- och styrutrustning,
dataloggar och display

4 000 kr

Elinstallation

2 000 kr

Rörinstallation

Programmering
Summa

2 000 kr
2 000 kr

10 000 kr

Tabell 2. Exempel på investeringskostnad för individuell mätning

Driftkostnad
Då man köper mätutrustningen av ett företag har de en mättjänst som läser av
mätningarna och tar fram ett debiteringsunderlag för hushållen. Tjänsten är inte gratis
och gällande mätning för värme och varmvatten ligger årskostnaden mellan 200-300 kr
per lägenhet där rapportering sker en gång per år. Vill man ha fler avläsningar och
rapporteringar går driftkostnaden upp. För att få rapportering av förbrukningen fyra
gånger per år får man räkna med att kostnaden ligger mellan 500-700 kr. Annat
underhåll och administration kan också krävas vilket medför att den grundläggande
driftkostnaden kan gå upp med ca 200 kr. Då kan man räkna med att den totala
kostnaden inklusive förbrukningen till slut kan hamna på mellan 400-900 kr. 27

26
27

Berndtsson, 2003, s. 83
Ibid, s. 83
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4. Tidigare forskning
Siggelsten & Hansson (2010) tittar i sin rapport Incentives for individual metering and
charging på vilka incitament hyresvärdar har för att använda individuell mätning och
debitering av värme och varmvatten. Studien undersöker även eventuella skillnader
mellan Sverige och Tyskland. Resultatet baseras på 23 st enkäter och intervjuer med fem
hyresvärdar i Sverige som använder sig av individuell mätning och debitering.
Man fann att det fanns två huvudsakliga incitament för hyresvärdar att använda
individuell mätning och debitering. Dessa var möjligheten att spara energi samt att få en
rättvis fördelning av värmekostnaderna för hyresgästerna. Man fann även att det är
viktigt att klargöra för hyresgästerna vad individuell mätning och debitering innebär
och syftet med det för att på så sätt undvika konflikter mellan hyresvärd och
hyresgäster.
Resultatet visade att bostäder med hög energikonsumtion får störst besparing och
lönsamhet vid ett införande av individuell mätning och debitering. Författarna
diskuterar dock om att det trots detta ändå kanske inte finns något behov av individuell
mätning av värme som är styrd enligt lag. Detta då det idag finns nya energieffektiva
byggnader och tekniker. Då kanske det lämpar sig bättre med individuell mätning av
vatten då vattenkonsumtionen endast beror på hyresgästens beteende vilket dessutom
är mer ekonomiskt försvarbart, något som studien indikerar.

I en annan studie av Siggelsten & Olander (2013) med namnet Individual metering and
charging of heat and hot water in Swedish housing cooperatives undersöktes istället hur
utbrett användandet av individuell mätning och debitering av värme och varmvatten är i
bostadsrätter i Sverige. Man ville även granska kunskapsnivåerna och inställningen till
individuell mätning och debitering. Resultaten baserades här på datainsamling och
intervjuer av styrelsemedlemmar i slumpvis utvalda bostadsrättsföreningar.

Resultaten visar på att det verkar finnas ett starkt motstånd mot individuell mätning och
debitering av värme och varmvatten. Det största/viktigaste skälet är uppfattningen om
att det har en låg kostnadseffektivitet men även den låga nivån av kunskap om vad det
är kan spela in.
Ett potentiellt hinder för individuell mätning och debitering av värme är energiläckor
mellan intilliggande lägenheter vilket styrks av rapporten. Om man inte löser detta kan
konsekvenserna bli att bostadsrättsföreningar drar sig för att installera individuell
mätning och debitering och hävdar att det inte kan göras energieffektivt eller inte är
tekniskt genomförbart.
I studien Energy use by apartment tenants when landlords pay for utilities gjord av
Levinson & Niemann (2004) jämförde man hur energiförbrukningen för lägenheter i
USA varierar och ser olika ut beroende på ifall de har ”varmhyra” eller ”kallhyra”. Man
tittade på skillnaderna i energikonsumtion och vad som kan motivera att ha kvar
varmhyra.

16

De använder sig av data från ”Residential Energy Consumption Survey” och ”American
Housing Survey” för att uppskatta energiförbrukningen och hyresnivåerna. De kom fram
till att hyresgäster med fast kostnad hade det något varmare (+0,55 till +1,65 °C) under
vintermånaderna när ingen var hemma. Resten av året var temperaturen lika.
Hyresgäster som måste betala för sin värme tar till lättare metoder för att spara energi
som exempelvis att sänka värmen när de lämnar hemmet.
När man jämförde hyresnivåerna visade det sig bara vara en marginell skillnad, där
varmhyran var i genomsnitt tre dollar dyrare än kallhyran. Den lilla skillnaden förklaras
med att lägenheterna med varmhyra oftast var mindre, äldre samt ingår i större
flerbostadshus vilket genererar en lägre hyra.

Hyresgäster med hyra som inkluderar värme använder mer energi. Man kom fram till att
hyresgäster föredrar att betala en konstant och något högre men jämn hyra för att slippa
prisrörligheten i månadskostnaderna och slippa ”överraskande” höga hyror.

Undersökningen visade att ”varmhyra” resulterar i högre hyra än ”kallhyra”. Den totala
kostnaden med värme och vatten tillräknat är dock mindre när den ingår i hyran.
Lägenheter med individuell mätning och debitering betalar alltså i slutändan något mer.
En effekt som kan uppstå ifall hyresvärden/fastighetsägaren inte inkluderar värme i
månadshyran och inte själv ansvarar för kostnaden är att denne saknar incitament att
investera i energieffektiviseringsåtgärder.

I artikeln Split incentives and energy efficiency in canadian multi-family dwellings
av Maruejols & Young (2011) presteras en undersökning rörande energieffektiviserande
beteenden hos hushåll i flerfamiljsbostäder i Kanada för att avgöra om de är en lämplig
målgrupp att rikta in sig på för energieffektiviseringsprogram. I rapporten användes
data från 2003 av Statistics Canada ”Survey of Household Energy Use” där man använt
en enkät. Denna berörde frågor om installerad teknologi, energianvändning,
hushållsbeslut, bostädernas karaktär och demografi. 4 551 hushåll deltog och av dessa
var det 1 244 som bodde i parhus, radhus eller låga flerbostadshus.

Man fann bland annat att hushåll där värmen igår i hyran hade ca 1 °C högre temperatur
i huset under dagarna samt att det var mindre sannolikt att de sänkte termostaten om
vädret blev varmare eller om bostaden inte användes. I gamla hus kunde skillnaden för
innetemperatur mellan de som inte betalar själva och de som betalar uppgå till 3-4
grader. I övrigt fann man bara en marginell skillnad i temperatur baserad på ekonomi
(man behöver alltid värme oavsett vad det kostar i Kanada). I vissa fall kunde man
däremot se att ju högre priset på värme var desto högre temperatur hade man hemma
(förutsatt att man inte betalade för den). Man såg det som att man tjänade extra mycket
på det då det var gratis.
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Resultatet pekade också på att det var större chans att de med hög inkomst hade mer
miljövänliga beteenden och handlingar. De kom fram till att det kunde vara lämpligt att
rikta in kampanjer och förbättringar som effektivisering av värmeteknologi mot
bostäder där boende inte själva betalar för värme. Detta för att motverka överflödig
förbrukning och förbättra de boendes beteende. Eftersom detta ofta är hyreshus bör
också program riktas in mot fastighetsägaren. En annan lösning är individuell mätning
men man tror att detta begränsas av den teknologi som redan finns i husen. Man kan
också tänka sig att utbildning till de boende rörande den effekt hög värme har och hur
detta påverkar miljön.
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5. Resultat
5.1 Förbrukning- och kostnadsdatadel

Värme

Värmeförbrukningen i område A var högre än i område B fram till 08-09 där den
övergick till att bli lägre efter införandet av individuell mätning. Värmeförbrukningen
för varje hushåll i område A har legat mellan 13-19,1 MWh/år (se figur 1). Medelvärdet
för de sista fem åren innan övergången till individuell mätning skedde var 17,92
MWh/år och motsvarande medelvärde efter övergången var 14,33 MWh/år.
I område B har förbrukningen varit relativt konstant och inga större förändringar har
skett (se figur 1). Värmeförbrukningen per hushåll har här legat mellan 15,5-19,5
MWh/år med ett medelvärde på 17,6 MWh/år under en 8 års period (2005-2013).

Värmeförbrukning

MWh
25
20
15

Område B
10

Område A

5

år

0
05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

Figur 1. Diagram över värmeförbrukningen per hushåll för områdena A och B.

Kostnaden för värme i område A har varit relativ jämn under 8 års perioden med en
topp vid 2009-2010. I område B har kostnaden för värme stigit varje år förutom mellan
första och andra året (se figur 2). På åtta år har genomsnittliga årskostnaden för värme
stigit med 5 880 kr. En markant ökning kan ses under sista året för område B.

Värmekostnad
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11-12

12-13

år

Figur 2. Diagram över värmekostnaden per hushåll för område A och B.
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Vatten

För område A fanns data endast för 2011 och framåt. För att kunna jämföra båda
områdena med varandra har vi, som tidigare nämnts i metoddelen, lagt in värdena för
område A i samma årsintervall som för område B. De gröna punkterna ska alltså i
verkligheten skjutas ett halvt år framåt i tiden, till höger i diagrammet (se figur 3).
Minskningen för område A är ca 24 % under dessa tre år. Varmvattenförbrukningen från
2011-2013 har legat mellan 40,5-53,4 m3/år med ett medelvärde på 45,4 m3/år.
Varmvattenförbrukningen har i område B i princip legat på en jämn nivå. Förbrukningen
per hushåll har legat mellan 54,4-62,4 m3/år med ett medelvärde på 59,3 m3/år under
en 8 års period (2005-2013).

Varmvattenförbrukning
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Figur 3. Diagram över varmvattenförbrukningen per hushåll för område A och B.

Värdena är väldigt varierande och följer inte någon tydlig trend i båda områdena.
Vattenkostnaden för räkenskapsåret 06-07 blev betydligt billigare (ca 600 kr för område
A och ca 1 000 kr för område B) än de andra åren (se figur 4).
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Figur 4. Diagram över vattenkostnaden per hushåll för område A och B.
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Total kostnad

Den hopslagna kostnaden för värme och vatten följer i båda områdena till stor del
kurvorna för värmekostnaden fast förskjuten uppåt på grund av vattenkostnaden (se
figur 2, 4 & 5). Investeringskostnaden för individuell mätning i område A var drygt 500
000 kr inklusive moms, vilket motsvarar 10 000 kr/hushåll. Drift- och
underhållskostnaden ligger på 20 000 kr/år (400 kr/hushåll och år). I figur 5 är driftoch underhållskostnaden medräknat för område A de tre senaste åren (då man använde
individuell mätning).

Total vatten- och värmekostnad

kr
25000
20000
15000

område B
område A

10000
5000

år

0
05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

10-11

11-12

12-13

Figur 5. Diagram över vatten- och värmekostnaden hopslagna per hushåll och år för område A och B.
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5.2 Enkätdel
Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen. Frågorna tas upp i den
ordningsföljd som de står i enkäterna (se bilaga 1 & 2) och resultatet baseras på det
antal svar som erhölls och som följt frågornas instruktioner. Vi har valt att redovisa
antalet svar som betraktas ha följt instruktionerna som N och hur stor procentuell del
det är av totala antalet svar som erhållits på frågan inom parantes. I de fall då
kommentarer eller öppna svar skrivits till frågorna som en följd av svarsalternativet
”annat” så presenteras det vid motsvarande fråga före sammanställningen av de stängda
svaren.
Det totala antalet enkäter som erhållits från område A var som tidigare nämnt 36 st och
från område B erhölls 47 st. I vissa frågor i enkäten har vi räknat ut medelvärden på vår
skattningsskala, där 1 är mycket negativt/mycket sämre/lite, 3 är neutral/oförändrad
och 5 mycket positivt/mycket bättre/mycket.

Område A – med individuell mätning

Allmänna frågor
28 % av de svarande i område A med individuell mätning är kvinnor (N=29, 81 %). 53 %
av svarande var över 63 år, 47 % mellan 41 och 62 år. Ingen svarande var under 25 eller
mellan 26 och 40 (N=36, 100 %) Antalet vuxna i hushållen var att 8 % hade en vuxen, 72
% hade två vuxna, 8 % hade 3 vuxna och 8 % hade fler än tre vuxna (N=36, 100 %). Det
genomsnittliga antalet barn i hushållen var 1,22 st (N=18, 50 %). Utav de svarande
bodde 25 % i gavelhus (N=36, 100 %) och 17 % har styrelseengagemang just nu (N=36,
100 %).
Fråga 1-7:
Genomsnittet av medvetenheten om hur mycket värme hushållet gör av med på en
månad var 3,4 (N=36, 100 %) och medelvärdet av hur denna medvetenhet förändrats
efter införandet av individuell mätning var 3,9 (N=35, 97 %) där 1 är ”mycket sämre”, 3
är ”oförändrad” och 5 är ”mycket bättre”.

Genomsnittet av medvetenheten om hur mycket varmvatten hushållet gör av med på en
månad var 3,44 (N=36, 100 %) och medelvärdet av hur denna medvetenhet förändrats
efter införandet av individuell mätning var 3,9 (N=36, 100 %).
På frågan om nuvarande inställning/attityd till individuell mätning var den
genomsnittliga attityden/inställningen 3,5 (N=36, 100 %). Medelvärdet av hur
övergången påverkat deras attityd till individuell mätning blev 2,94 (N=36, 100 %).

50 % av de svarande hade mellan 18-20 grader som den genomsnittliga
årstemperaturen inomhus och 50 % hade mellan 20-22, ingen hade under 18 grader,
mellan 23-25 eller över 25 grader (N=36, 100 %).
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Fråga 8-10.
57 % hade genomfört värmereducerande åtgärder efter övergången till individuell
mätning (N=35, 97 %). Resultatet utifrån de givna svarsalternativen presenteras i tabell
3. Nio av dessa har genomfört en åtgärd och tio har genomfört flera åtgärder för att
minska sin värmekonsumtion. Flest hade bytt fönster/dörrar. Dessutom angavs på
svarsalternativet ”annat” bland annat att ett hushåll har skrivit värmepump. Andra
åtgärder som nämndes under detta alternativ var att de hade isolerat en fasad (N=1),
tilläggsisolerat väggar (N=1), skaffat nya termostater (N=1) samt bytt till LED-lampor
(N=1).
Tätat fönster och dörrar

1

Bytt fönster/dörrar

5

Minskat innetemperaturen
Tätat fönster och dörrar, minskat innertemperatur
och bytt fönster/dörrar
Bytt fönster/dörrar och släckt belysning

Minskat innertemperaturen och bytt fönster/dörrar
Tätat fönster och dörrar och minskat
innertemperaturen

Tätat fönster/dörrar och bytt fönster och dörrar

3
1
1
4
2
2

Tabell 3. Gjorda åtgärdsalternativ för värmereducering efter införandet av individuell mätning i område A.

På frågan om vilken som var den främsta anledningen till att de försökt minska sin
värmekonsumtion (N=16, 80 %) uppgavs möjligheten att spara pengar (N=10), värna
om miljön (N=4) och under ”annat” att få bättre koll/ökad medvetenhet (N=2).

Fråga 11-13:
31 % planerar att göra åtgärder för att minska värmekonsumtionen de kommande 2-3
åren (N=36, 100 %). Resultatet utifrån de givna svarsalternativen presenteras i tabell 4.
Alla svarade att de planerar att genomföra minst en åtgärd för att minska sin
värmekonsumtion. Flest planerar att täta fönster och dörrar. Dessutom angavs på
svarsalternativet ”annat” att ett hushåll planerar att glasa in balkongen (N=1),
värmepump (N=1), isolera en till fasad (N=1) och tilläggsisolera väggar (N=1).
Täta fönster och dörrar

4

Släckt belysningen

2

Byta fönster/dörrar

3

Tabell 4. Åtgärdsalternativ som planeras göras de kommande 2-3 år för att minska värmekonsumtionen i område A.

På frågan om vilken som var den främsta anledningen till att de vill minska sin
värmekonsumtion inom de kommande 2-3 åren (N=10, 91 %) uppgavs möjligheten att
spara pengar (N=7), värna om miljön (N=2) och under ”annat” att få bättre koll (N=1).

23

Fråga 14-16:
40 % har vidtagit åtgärder efter övergången till individuell mätning för att minska sin
varmvattenförbrukning (N=35, 97 %). Resultatet utifrån de givna svarsalternativen
presenteras i tabell 5. Sex av dessa har genomfört en åtgärd och åtta har genomfört flera
åtgärder för att minska sin varmvattenkonsumtion. På svarsalternativet ”annat” skrev
ett hushåll att de bytt till energianpassade blandare. Andra åtgärder som nämndes
under detta alternativ var att de hade diskat och sköljt i kallt vatten (N=1) samt tagit
bort sitt badkar (N=1).
Duschat istället för att bada

2

Duschat/badat mindre

1

Inte diskat under rinnande vatten
Diskat fulla diskmaskiner

Duscha/bada mindre, inte diska under rinnande
vatten

Tvätta fulla tvättmaskiner och duscha/bada mindre

Tvätta fulla tvättmaskiner, duscha istället för att bada
och diska fulla diskmaskiner

Duscha/bada mindre, dusch istället för att bada, diska
fulla diskmaskiner och inte diska under rinnande
vatten
Duscha/bada mindre, diska fulla maskiner

Tvätta fulla tvättmaskiner och dusch istället för bad

2
1
1
1
2
1
1

2

Tabell 5. Gjorda åtgärder för att minska varmvattenförbrukningen efter införandet av individuell mätning i område A.

På frågan om vilken som var den främsta anledningen till att de försökt minska sin
varmvattenkonsumtion (N=13, 93 %) uppgavs möjligheten att spara pengar (N=9) och
värna om miljön (N=4).
Fråga 17-19:
Två svarande planerar att göra åtgärder för att minska varmvattenkonsumtionen de
kommande 2-3 åren.
Inte diska under rinnande vatten

Tvätta fulla maskiner, duscha istället för att bada och
inte diska under rinnande vatten

1
1

Tabell 6. Åtgärdsalternativ som planeras de kommande 2-3 år för att minska varmvattenkonsumtionen i område A.

I frågan om vilken som var den främsta anledningen till att de vill minska sin
varmvattenkonsumtion inom de kommande 2-3 åren (N=1, 50 %) uppgavs endast
möjligheten att spara pengar (N=1).
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Område B – inte individuell mätning

Allmänna frågor:
40 % av de svarande i område B utan individuell mätning är kvinnor (N=45, 96 %) och
48 % av svarande var över 63 år, 33 % mellan 41 och 62 år, 20 % var mellan 26 och 45
år och ingen svarande var under 25 (N=46, 98 %) I 21 % av hushållet bor en vuxen, i 68
% bor det två st, i 9 % bor det tre st och i 2 % bor det fler än tre vuxna (N=47, 100 %).
Det genomsnittliga antalet barn i hushållen var 0,88 st (N=32, 68 %). Utav de svarande
bodde 54 % i gavelhus (N=46, 98 %) och 11 % har styrelseengagemang just nu (N=47,
100 %).

Fråga 1-4:
Genomsnittet av medvetenheten om hur mycket värme hushållet gör av med var 2,1
(N=47, 100 %) och medelvärdet av medvetenheten om varmvattenkonsumtionen var 2
(N=46, 98 %), där 1 är ”inte alls” och 5 är ”väldigt mycket”. På frågan om nuvarande
inställning/attityd till individuell mätning var den genomsnittliga
attityden/inställningen 3,5 (N=47, 100 %).
62 % av de svarande hade mellan 20-22 grader som den genomsnittliga
årstemperaturen inomhus, 36 % hade mellan 18-20 samt 2 % mellan 23-25. Ingen i
området hade under 18 eller över 25 grader (N=47, 100 %).

Fråga 5-7:
67 % hade genomfört värmereducerande åtgärder de senaste 2-3 åren (N=46, 98 %).
Resultatet utifrån de givna svarsalternativen presenteras i tabell 7 där man kan se att 16
av dessa genomfört en åtgärd och 12 st har genomfört flera åtgärder för att minska sin
värmekonsumtion. Flest hade enbart bytt fönster/dörrar. Dessutom angavs på
svarsalternativet ”annat” att hushåll bytt till lågenergimalpor (N=1), bytt till LED-lampor
utomhus (1), bytt radiatorer (N=2), bytt termostater (N=2), bytt till termostater (N=3)
inte slösat med varmvatten (N=1), bytt radiatorventiler (N=1), bytt reglage (N=1) och
sänkt värmen vid frånvaro (N=1).
Tätat fönster och dörrar

4

Bytt fönster/dörrar

6

Minskat innetemperaturen
Släckt belysning

Minskat innetemperatur, bytt fönster/dörrar och
släckt belysning
Tätat fönster och dörrar och släckt belysning

Minskat innetemperaturen och släckt belysning

Tätat fönster och dörrar, minskat innertemperatur oh
släckt belysning
Bytt fönster/dörrar och släckt belysning

Tabell 7. Gjorda åtgärder för värmereducering inom 2-3 i område B.

3
3
1
4
5
1
1
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På frågan om vilken som var den främsta anledningen till att de har försökt minska sin
värmekonsumtion (N=19, 61 %) uppgavs möjligheten att spara pengar (N=3), värna om
miljön (N=7) och under ”annat” att få bättre inomhusklimat (N=7), slitage (N=1) och
inget särskilt motiv (N=1).
Fråga 8-10:
39 % planerar att göra åtgärder för att minska värmekonsumtionen de kommande 2-3
åren (N=46, 98 %). Resultatet utifrån de givna svarsalternativen presenteras i tabell 8.
12 st svarade att de planerar att genomföra en åtgärd för att minska sin
värmekonsumtion och fyra svarade att de planerar att genomföra flera åtgärder. Flest
planerar att byta fönster/dörrar. Dessutom angavs på svarsalternativet ”annat” att ett
hushåll eventuellt ska tilläggsisolera vinden och ett annat ska köpa luftvärmeväxlare.
Byta fönster/dörrar

Täta fönster och dörrar och släcka belysning
Byta fönster/dörrar och släcka belysning

Täta fönster/dörrar och byta fönster/dörrar

12

1
1
2

Tabell 8. Åtgärdsalternatv som planeras göras de kommande 2-3 år för att minska värmekonsumtionen i område B.

På frågan om vilken som var den främsta anledningen till att de vill minska sin
värmekonsumtion inom de kommande 2-3 åren (N=12, 67 %) uppgavs möjligheten att
spara pengar (N=5), värna om miljön (N=3) och under ”annat” att få bättre
inomhusklimat (N=3) och inget särskilt motiv (N=1).

Fråga 11-13:
43 % har vidtagit åtgärder de senaste 2-3 åren för att minska sin
varmvattenförbrukning (N=46, 98 %). Resultatet utifrån de givna svarsalternativen
presenteras i tabell 9. Två svarande av dessa har genomfört en åtgärd och 18 har
genomfört flera åtgärder för att minska sin varmvattenkonsumtion. Vanligaste svaret
var att de hade tvättat fulla tvättmaskiner, duschat istället för att ha badat och diskat
fulla diskmaskiner. Dessutom angavs på svarsalternativet ”annat” att hushåll gjort färre
diskningar i maskin (N=1), bytt till snålspolande dusch (N=2) och bytt blandare (N=1).
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Tvättat fulla maskiner

1

Tvättat fulla tvättmaskiner, duschat istället för att ha badat och diskat fulla diskmaskiner

8

Duschat istället för badat, diskat fulla diskmaskiner och inte diskat under rinnande vatten

2

Tvättat fulla maskiner, diskat fulla maskiner och inte diskat under rinnande vatten

1

Diskat fulla diskmaskiner

Tvättat fulla tvättmaskiner, duschat/badat mindre, duschat istället för badat, diskat fulla
diskmaskiner

Tvättat fulla tvättmaskiner, duschat/badat mindre, duschat istället för badat, diskat fulla maskiner,
inte diskat under rinnande vatten
Tvättat fulla maskiner, duschat istället för att badat, diskat fulla maskiner och inte diskat under
rinnande vatten
Tvättat fulla maskiner och diskat fulla maskiner

Diskat fulla diskmaskiner och inte diskat under rinnande vatten

Tabell 9. Gjorda åtgärder för att minska varmvattenkonsumtionen inom 2-3 i område B.

1
1
1
2
2
1

På frågan om vilken som var den främsta anledningen till att de försökt minska sin
varmvattenkonsumtion (N=14, 70 %) uppgavs möjligheten att spara pengar (N=5),
värna om miljön (N=8) och under ”annat” att tvätta effektivt (N=1).

Fråga 14-16:
19 % planerar att göra åtgärder för att minska varmvattenkonsumtionen de kommande
2-3 åren (N=42, 89 %). Resultatet utifrån de givna svarsalternativen presenteras i tabell
10. Alla utom en svarade att de planerar att genomföra mer än en åtgärd för att minska
sin varmvattenkonsumtion.
Inte diska under rinnande vatten

1

Duscha istället för bad och inte diskat under rinnande
vatten

1

Tvätta fulla tvättmaskiner, duscha istället för att bada
och diska fulla diskmaskiner

Tvätta fulla tvättmaskiner, duscha/bada mindre,
duscha istället för bad, diska fulla maskiner, inte diska
under rinnande vatten
Tvätta fulla maskiner, duschat istället för att bada,
diskat fulla maskiner och inte diskat under rinnande
vatten
Tvätta fulla maskiner och diska fulla maskiner

1

3
1
1

Tabell 10. Åtgärdsalternativ som planeras göras de kommande 2-3 år för att minska varmvattenkonsumtionen i
område B.

På frågan om vilken som var den främsta anledningen till att de vill minska sin
varmvattenkonsumtion inom de kommande 2-3 åren (N=6, 75 %) uppgavs möjligheten
att spara pengar (N=3) och värna om miljön (N=3).
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Fråga 17-18 :
Resultatet på ungefär hur stor del av månadsavgiften som motsvarar hushållets
värmeförbrukning presenteras i tabell 11 (N=29, 62 %). 18 svarande har ej skrivit i
något av de givna alternativen och 16 personer har skrivit att de ”inte vet”. Fyra stycken
som angivit svar skrev även skriftliga kommentarerna ”inte vet” eller ”gissning”. Sex
personer har inte svarat alls.
del av månadskostnaden
<20 %

antal procent
3

10 %

10

34 %

21-40 %

11

61-80 %

5

41-60 %
>80 %

0

38 %
17 %

0

Tabell 11. Resultat på hur stor del värmeförbrukningen motsvarar av månadsavgiften.

Resultatet på ungefär hur stor del av månadsavgiften som motsvarar hushållets
varmvattenförbrukning presenteras i tabell 12 (N=29, 62 %). 18 svarande har ej skrivit i
något av de givna alternativen och 16 personer har skrivit att de ”inte vet”. Fyra stycken
som angivit svar skrev även skriftliga kommentarerna ”inte vet” eller ”gissning”. Sex
individer har inte svarat alls.
del av månadskostnaden
<20 %

21-40 %
41-60 %
61-80 %
>80 %

antal procent
17

59 %

2

7%

10

0
0

34 %
0
0

Tabell 12. Resultat på hur stor del varmvattenförbrukningen motsvarar av månadsavgiften.

Boende kontra styrelse

I område A angavs på fråga 5 (Vad är din nuvarande inställning/attityd till Individuell
mätning?) att 17 % av de svarande hade styrelseengagemang vid ifyllnaden av enkäten
och de hade ett medelvärde på 3,67 (N=6, 100 %). 83 % av de svarande var ej delaktiga i
styrelsen och hade medelvärdet 3,47 (N=30, 100 %). På fråga 6, om hur övergången
påverkat deras attityd till individuell mätning, hade de med styrelseengagemang ett
medelvärde på 2,67 och de som ej satt med styrelseuppdrag hade medelvärdet 3,0 (dvs.
oförändrad).
I område B var svaren på samma fråga (där nr 3) som ovan följande. 11 % av de
svarande hade styrelseengagemang vid ifyllnaden av enkäten och de hade ett
medelvärde på 3,40 (N=5, 100 %). 89 % av de svarande var ej delaktiga i styrelsen och
hade medelvärdet 3,55 (N=42, 100 %).
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6. Analys
6.1 Förbruknings- och kostnadsdel
Tillgången på data om förbrukning och kostnader har varit begränsad. Detta har i
slutänden medfört att vi endast kunnat analysera resultaten i mindre utsträckning och
behövt ändra till att undersöka vattenkostnaden och inte varmvattenkostnaden.

Värmeförbrukning
Förbrukningen mellan områdena följde varandra fram till område A:s övergång till
individuell mätning under hösten/vintern 2009-2010. Innan övergången låg område A
varje år något över område B i förbrukning per hushåll men därefter har område A haft
en tydlig minskning av värmeförbrukningen. Skälet till detta kan vara införandet av
individuell mätning och att man då kunde få en uppfattning om sin egen förbrukning och
även påverka kostnaden själv.

Värmekostnad
Vi har i vår rapport inte tagit hänsyn till hur kalla eller varma vintrarna har varit för de
olika åren. Detta kan tänkas förklara de olika kostnaderna för värme som varierar
mellan åren. Kostnaden för värme har till viss del följt den minskade
värmeförbrukningen i område A efter övergången till individuell mätning och blev något
mindre än de tidigare åren. Trots att område A under de första åren hade en något högre
förbrukning är kostnaden något lägre än för område B. Anledningen till detta kan vara
att man antingen i förbrukningen eller kostnaden räknar in andra poster som
exempelvis uppvärmning av vatten till varmvatten. Ett annat alternativ som kan förklara
skillnaden är om man haft olika fördelaktiga avtal i områdena. Anmärkningsvärt är att
kostnaden för värme i område B har stigit för varje år förutom mellan första och andra
året. Ökningen är under det sista året betyglit större än tidigare (se figur 2). På åtta år
har årskostnaden för värme stigit med 5 880 kr.
Varmvattenförbrukning
Värdena vi har från område B är som tidigare nämnt uppskattade värden då endast data
om vattenförbrukningen fanns att tillgå. All data från område A är från dess individuella
mätare för varmvatten. Vi har väldigt få värden för område A men det man kan se av
dessa är att förbrukningen minskat relativt mycket (ca 24 %) de två följande åren efter
övergången.

Vattenkostnad
Vattenkostnaden för räkenskapsåret 06-07 blev betydligt mycket billigare för båda
områdena. Anledning till detta är att Stockholm vatten skickade ut färre fakturor till sina
kunder under 2006 och betalade tillbaka pengar till följd av att de hade ett stort
överskott på pengar. 28 Viktigt att nämna är att vi inte har kunnat få fram någon kostnad
för varmvatten och därför istället valt att använda och jämföra de båda områdenas
kostnad för allt vatten (både kallt och varmt).
28

Hellberg, 2014
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Totalkostnad
Den totala kostnaden, hopslagen (värme och vatten), för båda områdena följer
respektive varmvatten- och värmekostnaderna förutom att graferna är förskjutna uppåt.
För område A har även en drift- och underhållskostnad på 400 kr för individuell
mätning lagts till. Likt tidigare är kostnaderna för område A mindre än i område B.
I rapporten skriven av Levison & Niemann (2002) kommer de fram till att hyran i
lägenheter med varmhyra i genomsnitt är något dyrare vilket det också visar sig vara i
det här fallet. Dock så går vårt resultat emot deras slutsats om att kostnaderna i
slutändan skulle bli högre för de hushåll som har kallhyra och betalar för värme och
varmvatten individuellt.
6.2 Enkätdel

Medvetenheten
Boende i område A hade högre medvetenhet om hur mycket värme de gjorde av med i
månaden än de boende i område B. Medelvärdet för område A var 3,4 medan det i
område B var 2,1. Även medvetenheten om varmvattenkonsumtionen var betydligt
högre i område A där medelvärdet var 3,44 och i område B endast 2. Medelvärdet på
frågorna i område A om hur medvetenheten om värme och varmvatten förändrats i och
med övergången till individuell mätning pekar på att den har förbättrats lika mycket i
båda fallen (3,9 och 3,9) vilket kan förklara skillnaden mellan områdenas medvetenhet.
En stort bidragande orsak till denna ökning tror vi är det faktum att individuell mätning
medför att man med teknisk utrustning såsom display eller dator kan se sin förbrukning
och då även få en uppfattning om hur stor ens konsumtion är. De boende i område B har
inte samma möjlighet till detta vilket påverkar deras förmåga till medvetenhet.

Temperaturfrågan
I område A hade hälften av de boende mellan 18-20 grader inomhus och hälften hade
mellan 20-22 grader. I område B var fördelningen förskjuten uppåt mellan dessa två
alternativ och det var även en svarande som hade mellan 23-25 grader. Detta indikerar
att man har lägre årsmedeltemperatur i område A än i område B vilket ligger i linje med
tidigare forskning där man funnit att temperaturen under vissa perioder kan vara högre
hos hushåll utan individuell mätning. 29 30

Inställning till individuell mätning
Båda områdena hade vid undersökningen en positiv syn till individuell mätning och den
genomsnittliga attityden/inställningen var 3,5 i båda fallen. Tidigare forskning har visat
att folk tenderar att vilja ha en fast månadsavgift samt att kunskap spelar in på
attityden. 31 32 En möjlig anledning till varför områdena har positiv inställning till
individuell mätning kan vara att boende i område A har kunskap om vad det innebär och
att de boende i område B ser individuell mätning som en möjlighet att minska sin
energikonsumtion och därmed värna på miljön.
Maruejols & Young, 2011
Levinson & Niemann, 2004
31 Ibid
32 Siggelstad & Ohlander, 2013
29
30
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En anledning till varför attityderna inte är mer positiva kan vara just att område B
saknar information samt föredrar en fast månadsavgift och att man i område A upplever
att besparingen inte överträffade deras förväntningar. Den ökade kunskapen om
individuell mätning som införandet i område A med sannolikt medfört tycks i vår studie
inte fått någon positiv eller negativ effekt på attityden. Attityden/inställningen till
individuell mätning i område A har varken blivit bättre eller sämre sedan övergången
utan är i princip oförändrad. Detta kan också indikera att införandet av individuell
mätning i område A följde de förväntningar som de boende ställt.

Styrelse kontra boende:
Delar man upp de svarande i två grupper baserat på om man har styrelseengagemang
eller ej kan det konstateras att det inte finns några direkta skillnader i inställningen till
individuell mätning. Endast marginella variationer förekommer i resultatet där de med
styrelseengagemang i område A är något mer positiva än resterande i området. För
område B var rollerna omvända. De med styrelseengagemang i område A idag fick av
övergången till individuell mätning en sämre inställning samtidigt som de andra i
områdets inställning förblev oförändrad. Tidigare forskning har visat att den generella
attityden hos styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar är negativ till individuell
mätning. 33 Våra resultat är inte i linje med denna forskning då vi fann att attityderna till
individuell mätning för styrelsemedlemmar i både område A och område B var generellt
mer positiva än neutrala. Den tidigare forskningen kan dock ha en eventuell förklaring
till varför styrelsemedlemmar i område B har en mindre positiv attityd. Siggelsten &
Olander (2013) menar som tidigare nämnt att okunskap men även uppfattningen om att
det inte är kostnadseffektivt påverkar styrelsemedlemmars attityd. Detta stämmer även
överens med våra resultat då det är fler styrelseengagerade i område A som är mer
positiva än de i område B. Samtidigt så har attityden hos styrelsemedlemmarna i
område A minskat efter införandet vilket inte är i linje med den tidigare forskningen.
Attityden borde ha förbättras i och med den ökade kunskapen men en försämring kan
tänkas bero på att besparingarna inte levde upp till deras förväntningar eller att
metoden kräver mer kraft och arbete från styrelsens sida än innan.

Värmereducerande åtgärder
I område B har fler personer (67 %) gjort värmereducerande åtgärder de senaste 2-3
åren än vad de i område A har gjort (57 %) sedan införandet av individuell mätning. Den
vanligaste åtgärden i båda områdena var byte av fönster och dörrar men många hade
även sänkt innertemperaturen. Detta är delvis i linje med tidigare forskning som funnit
att hushåll med kallhyra tar till metoder som just sänka inomhustemperaturen för att
spara energi. 34 Man kan tolka deras resultat som att de med kall hyra utför fler åtgärder
än de med varm hyra vilket däremot inte stämmer med våra resultat där det är tvärtom.
När det kommer till anledningen till varför man utfört åtgärderna var det en betydande
skillnad mellan de båda områdena. I område A var den främsta anledningen (63 %) till
åtgärderna möjligheten att spara pengar medan det i område B var för att värna om
miljön (7 st, 37 %) eller för att förbättra inomhusklimatet (7 st, 37 %). Utöver de
korrekta svaren fanns det i område B även många som angivit två skäl. 7 st personer
fyllde i att de gjorde åtgärderna både för att spara pengar och värna om miljön.
33
34

Siggelsten & Olander, 2013
Levinson & Neimann, 2004
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Att anledningarna till åtgärderna skiljer sig så pass mycket kan bero på att de i område A
har blivit mer medvetna om sina kostnader och på så sätt vill minska dem i största
möjliga utsträckning. I område B har man inte samma ekonomiska incitament då de inte
direkt sparar några nämnvärda summor per hushåll om ett hushåll gör en besparing. Då
alla betalar lika mycket så delas minskningen som ett hushåll gör på sin konsumtion upp
på alla hushåll i området. Det krävs alltså att alla hushåll i genomsnitt minskar sin
förbrukning lika mycket som ett hushåll med individuell mätning för att de ska få
samma minskning. Dessutom menar tidigare forskning att ekonomin istället för att vara
en orsak till minskad energiförbrukning kan vara ett incitament för högre
energiförbrukning. När elpriserna är höga ser de med varm hyra det som att de gör en
vinst att ha fast kostnad och istället kan göra av med energi. 35 Den ökade kostnaden
hushållet bidrar med delas då upp på alla hushåll i området och det bidragande
hushållet får då bara en liten höjning. Att ekonomi inte var lika vanligt som den främsta
orsaken i område B tycks alltså inte så förvånande och det är rimligt att de har andra
anledningar till sin konsumtionsminskning.
Framtida värmereducerande åtgärder
När det kommer till frågan om man planerar att göra åtgärder för att minska
värmekonsumtionen de kommande 2-3 åren så var område B (39 %) även här mer
motiverade att genomföra åtgärder än i område A (31 %). I område B var den klart
främsta åtgärden byte av fönster/dörrar (12 st, 75 %) och i område A var det vanligast
med tätning av fönster/dörrar (4 st, 44 %). Den främsta anledningen till åtgärderna i
båda områdena är möjligheten att spara pengar. I område B så var det även några
personer som planerar att göra åtgärderna för att värna om miljön eller för att få bättre
inomhusklimat. Man strävar alltså under de kommande åren ofta mot att bli mer
kostnadseffektiv i båda områdena. Dock var det fler personer procentuellt i område A
(70 %) som gör det för att spara pengar än i området B (42 %). Medvetenheten om
möjligheten till att spara pengar lutar alltså även här mot att vara högre i område A
vilket kan bero på det vi tidigare varit inne på.
Varmvattenreducerande åtgärder
I område A har 40 % vidtagit åtgärder för att minska sin varmvattenförbrukning och i
område B ligger den siffran på 43 %. Majoriteten av åtgärderna är olika
beteendeförändringar som att diska/tvätta med fulla disk- eller tvättmaskiner att
duscha istället för att bada. Några enstaka svar inkom i område B där man bytt till
snålspolande dusch eller bytt blandare samt från område A där man bytt blandare och
gjort sig av med badkaret.

I område B var den främsta anledningen till åtgärderna för att värna om miljön (8 st)
medan det i område A snarare handlade om att spara pengar (9 st). Återigen var det en
stor andel i område A som gjorde åtgärderna för att spara pengar medan man i område
B till stor del hade miljön i åtanke. Att så många svarade som de gjorde beror troligtvis
på att de svarsalternativ som fanns att välja mellan bestod av just beteendeförändringar.
Vi valde dessa svarsalternativ för att vi trodde att det var de mest sannolika åtgärder
som folk kan tänkas ha gjort då det praktiskt sett är lättare och billigare att ändra sitt
beteende än att exempelvis byta ut alla blandare och andra detaljer i hemmet.
35

Maruejols & Young, 2011
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Framtida varmvattenreducerande åtgärder
I område A planerar endast 6 % att vidta åtgärder för att minska sin
varmvattenförbrukning de kommande 2-3 åren och i område B så ligger den siffran på
19 %. Resultatet pekar på att väldigt få i område A planerar att göra några åtgärder den
kommande tiden medan man i område B i viss utsträckning planerar att minska sin
konsumtion av varmvatten. Bristen på åtgärder i område A kan bero på att man redan
utfört åtgärder (eventuellt i samband med övergången) och ändrat sitt beteende. Dock
är detta inte något vi med undersökningen kan styrka.

I område B ställdes två frågor om ungefär hur stor del av månadsavgiften som
motsvarar förbrukningen för värme respektive varmvatten. Här hade vi ett väldigt stort
bortfall av svar och även många som kommenterat att de inte visste. Under den muntliga
påminnelsen frågade många om just dessa två frågor och sa att de inte hade någon aning
men ändå gissat. Vår uppfattning är därför att många inte vet om hur stor del det är,
utan har gissat när de svarade, vilket inte är så konstigt när man endast betalar en fast
avgift för alla kostnader. Frågan var menad att eventuellt kunna ge en fingervisning om
hur stor del av avgiften som de boende uppskattar går till värme respektive varmvatten
men stärker snarare vår slutsats rörande medvetenhetsskillnader.
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7. Slutsats
7.1 Förbrukning och kostnad
Värme
Vårt resultat pekar på att område A har sänkt sin förbrukning av värme efter införandet
av individuell mätning. Område A har efter övergången haft en minskning av sin
förbrukning i förhållande till område B vilket styrker att en verklig skillnad existerar.
Värmekostnaden följde samma trend som värmeförbrukningen med skillnaden att
kostnaden för område A gått ner istället för att konstant öka något vilket var fallet i
område B. Införandet av individuell mätning verkar ha spelat in på både förbrukningen
och därmed även på kostnaden av värme i område A. Skillnaden mellan åren områdena i
övrigt kan inte fastslås då priser och om det varit en kall eller varm vinter bör tas i
beaktande.

Vatten
Område B har haft en mer eller mindre konstant förbrukning under hela den undersökta
tiden. Av den data vi fått ta del av från område A kan vi se en relativt stor minskning av
förbrukningen (24 %) efter det att individuell mätning börjat användas. Om
förbrukningen av varmvatten innan införandet av individuell mätning följt område B:s
förbrukning går ej att svara på. Kostnadskurvorna för båda områdenas vatten följer
varandra under perioden vi undersökt och vi kan endast se en liten minskning efter
införandet i område A.
7.2 Attityder och beteenden

Medvetenheten om hur mycket värme och varmvatten man konsumerar skilde sig åt
ganska mycket mellan områdena och man var i område B inte så medveten medan man i
område A ansåg sig ha en relativt bra uppfattning. Övergången till individuell mätning
har lett till att de svarande fått en bättre koll på sin förbrukning i område A vilket ligger i
linje med tidigare forskning. Vi fann även en skillnad i innetemperaturen där område B
som inte har individuell mätning hade något högre.

Det vi kommer fram till är att den främsta anledningen till att man utfört eller planerar
att utföra åtgärder i område A är möjligheten att spara pengar. I område B är det istället
för att värna om miljön. Anledningarna till detta kan vara att man har mycket större
möjlighet att påverka sin egen kostnad i område A där man infört individuell mätning
och får en lägre avgift nästa gång man ska betala om man minskar sin förbrukning. I
område B krävs det att fler minskar sin förbrukning som tidigare nämnts för att det ska
bli några nämnvärda besparingar. Många har gjort/planerar att genomföra
beteendeförändringar och att byta fönster/dörrar. Anledningen till att just dessa är så
vanliga är troligtvis att beteendeförändringar inte kostar något att genomföra och är
praktiskt sett enkla att göra till exempel duscha istället för att bada. Gamla
fönster/dörrar är stora köldbryggor i byggnader och att byta ut dessa till nya mer
energisnåla varianter är en av de åtgärder man kan göra som bidrar mest till att sänka
värmeförbrukningen. Det är en större andel i område B som planerar att genomföra
åtgärder de kommande 2-3 åren än vad det är i område A. Anledningen till detta kan
vara att man i område A till större del redan genomfört åtgärder och tänker på sitt
beteende.
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7.3 Boende/styrelse
Inga direkta skillnader mellan områdena vad gäller inställningen till individuell mätning
kunde upptäckas i undersökningen. Båda områdena är något positiva till det och efter
att ha delat upp de svarande för respektive område i med och utan styrelseengagemang
fann vi att alla grupper i genomsnitt även här är något positiva till individuell mätning.
Införandet av individuell mätning i område A har dock gjort att de som vid tiden för
denna undersökning satt i styrelsen blivit lite mindre positivt inställda till det.
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8. Diskussion
8.1 För och nackdelar
Fördelen med individuell mätning är att ett hushåll faktiskt får en bättre uppfattning om
dess förbrukning och får en möjlighet att påverka den. Dock leder individuell mätning i
sig inte till en minskad förbrukning utan i slutändan är det de boende som måste ändra
sina vanor och beteenden för att det ska bli en skillnad.

I vår undersökning har vi sett att införandet av individuell mätning lett till en minskning
av konsumtion där t.ex. värmeförbrukningen faktiskt har sjunkit. Det som är svårt att
veta är ifall detta nya beteende kommer hålla i sig efter några år eller om den minskade
förbrukningen bara är temporär och att man så småningom återvänder tillbaka till sina
gamla beteenden.

Nackdelar med metoden är att man installerar mätare som behöver underhållas, de kan
mäta fel och att metoden kräver ett visst administrativt arbete där någon sammanställer
och skickar ut kostnaden de olika hushållen ska betala.

Ur ett miljöperspektiv är det motiverat att införa individuell mätning av värme och
varmvatten då konsumtionen har minskat enligt vår undersökning. Även ur ett
ekonomiskt perspektiv är det legitimt då minskad konsumtion leder till lägre kostnader
även då man inkluderar alla pålägg med administration och underhåll.

Problemet med EU-direktivet är att det bara rör lägenheter och att de då får ett större
lass i landets energieffektivisering trots att det verkar ha samma effekter på andra
boendeformer. Vår undersökning visar att det kan finns positiva effekter även i
radhusområden och att direktivet därför skulle kunna implementeras även här. Utöver
detta krävs att direktivet skapar någon form av standardisering för kraven på
hushållens energieffektivitet genom att titta på bostädernas unika egenskaper. Till
exempel att äldre hus läcker mer värme och därför använder mer energi utan att det för
den delen är konsumtion som kan minskas. Direktivet borde gälla alla bostäder men
standardisera så att exempelvis gavelhus subventioneras med x kr då de ”läcker” x
procent mer värme. EU-direktivet begränsas av att det vid befintlig bebyggelse kräver
att det är ekonomiskt försvarbart. Om det införs rättviserabatter blir det i större
utsträckning mer försvarbart och direktivet kan därmed även få ett större genomslag.
Det är uppenbart att det är en effektiv metod för att minska konsumtion men det måste
utformas och genomföras på ett rättvist sätt.

I fortsatt forskning på området skulle man kunna undersöka på hur fördelningen av
värmekostnader ser ut beroende på om man har ett gavelhus eller ej. Tidigare forskning
visar på att skillnad kan finnas men det är inget vi undersökt då enkäterna och data inte
kunnat spåras tillbaka till enskillda hushåll.
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8.2 Felkällor
Den data vi fått angående individuell mätning av värme- och varmvattenförbrukning och
kostnader från område A har gett värden från 2011 och framåt. När vi kollat igenom
dessa värden har vissa stuckit ut från normalbilden och vi misstänker att räknefel kan
ha förekommit. Förklaringar har funnits till några fall men vi anser att tillförlitligheten
på datan inte är så stor som man kunnat hoppas på. I brist på annan data var vi dock
tvingade att använda denna för att kunna presentera ett resultat på frågorna angående
förbrukning och kostnader från område A.
Tyvärr så fanns endast data om varmvattenförbrukning i område A att få tillgång till
efter införandet av individuella mätningen. Anledningen till detta är att båda områdena
tillförs kallvatten som man sedan värmer upp. På grund av detta fick vi istället använda
oss av vattenförbrukningen så påverkades våra resultat och i slutändan vår möjlighet att
svara på våra frågeställningar korrekt.
En annan sak man ska ha i åtanke är frågan om hur attityden/inställningen är mellan de
som är med i styrelsen och de som inte är det är hur ofta styrelsen byts ut.
Styrelsemedlemmarna i område A sitter i regel 1-2 år. I område B har styrelsen till stor
del suttit i flera år och ruljangsen på styrelsemedlemmar är inte så stor och brukar ligga
runt en ny medlem vartannat år.

I och med att byte av styrelsemedlemmar sker så är det troligt att några svarande har
kryssat i att de inte har något styrelseengagemang just nu, vilket efterfrågades i frågan,
men som var med när eller efter övergången till individuell mätning skedde. Dessa
individer kan eventuellt ha bättre koll på sin konsumtion än de som inte varit
engagerade i styrelen och i och med detta påverka resultaten där vi delat upp området
baserat på styrelseengagemang eller ej.

Man får ha i beaktning att de två undersökta områdena är likartade men inte identiska i
form av bland annat storlek vilket kan ha påverkat resultat vi har fått fram. Det är svårt
att säga hur det ser ut för radhusområden mer generellt då vi i uppsatsen bara
undersöker två områden. För att göra detta behöver man undersöka fler områden och
därigenom få en bredare bild.
Avslutningsvis bör man alltid ha i åtanke att individer vid attitydundersökningar kan
tänkas svara enligt vad man tror att man borde svara enligt samhällets normer
alternativt utifrån vad undersökningen vill ha för resultat.
8.3 Förbättringspunkter

Hade vi använt oss av öppna svar på exempelvis frågor om ålder, antal vuxna och barn
m.m. hade det ger oss en möjlighet att räkna ut ett medelvärde som vilket hade varit mer
lättförståeligt än att svara med olika procentdelar för olika alternativ som vi gjort. På
frågor som man vet att de boende troligtvis inte vet svaret på utan ska gissa som
exempelvis de två sista frågorna i del B måste man vara tydligare med instruktionerna
och att man får gissa alternativt skriva ut ett svarsalternativ med ”vet ej”. Detta hade
troligtvis gjort att vi kunnat få upp svarsfrekvensen på dessa två frågor ganska rejält.
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