
i. Sammanfattning 
 

Viljan att minska miljöpåverkan tillsammans med skärpta nationella och internationella krav 

och ökade energipriser har lett till ett ökat intresse för hus med låg energiförbrukning. 

Passivhus förbukar upp emot 90 % mindre energi jämfört med ett konventionellt hus men trots 

detta är produktionen snarare ett undantag än en regel. För att reducera kostnader, öka 

kvaliteten och utveckla effektiva produktionsmetoder har industriellt byggnation förts fram. Jag 

vill med detta arbete identifiera vad som hindrar den industriella byggnationen av småhus med 

passivhuskonceptet.  

 

Syftet med denna uppsats är alltså att ge potentiella och nuvarande passivhusproducenter ett 

underlag som visar vilka största hinder som finns för att produktionen ska bli mer industriell; 

Dvs. mer resurseffektiv och lönsam, vilket i förlängningen leder till ett mer miljömässigt och 

hållbart samhällsbyggande. 

 

Jag har valt att utföra en kvalitativ studie, dels genom att undersöka befintlig litteratur inom 

området och dels genom att intervjua företag som är verksamma inom branschen. 

Litteraturstudien ger ett underlag på begreppet industriell byggnation och konceptet passivhus. 

Den empiriska studien utgörs av telefonintervjuer med fem småhusproducenter och mejlkontakt 

med en energisamordnare. Intervjuerna bestod av öppna frågor där intervjudeltagarna fick 

delge sina subjektiva reflektioner om vilka svårigheter, hinder och eventuella lösningar de ansåg 

att det finns för industriell byggnation av småhus med passivhuskonceptet.  

Studien presenterar upplevda svårigheter, hinder och potentiella lösningar för olika områden av 

industriell byggnation. Från diskussionen har konstruktionsskillnader, kunskapsbrist, 

anpassning för unika projekt, tidspress och låga vinstmarginaler och låg efterfrågan identifierats 

som aktuella hinder för industriell byggnation av småhus med passivhuskonceptet. 

 

 

Ämnesord: Passivhus, Industriell Byggnation 

  



ii. Abstract 
 

The desire to reduce the environmental impact along with more stringent national and 

international requirements and increasing energy prices have led to an increased interest in 

houses with low energy consumption. A Passive House can decrease the energy need with up to 

90 % compared to a conventional house. To reduce costs, increase quality and develop efficient 

production methods, industrial housing has been proposed. With this report I want to identify 

what prevents the industrial housing of single-family residence with the passive house concept. 

The purpose of this paper is therefore to give both potential and current passive house 

producers a foundation that shows the biggest obstacles for the production to become more 

industrial; I.e. more resource efficient and profitable, which ultimately leads to a more 

environmentally and sustainable community development. 

 

I have chosen to perform a qualitative study, by studying the existing literature in the field and 

by interviewing companies operating within the industry. The literature study provides a 

foundation for the concept of industrial housing and the concept of passive houses. The 

empirical study consists of interviews by telephone with five single-family house producers and 

e-mail contact with an energy coordinator. The interviews consisted of open questions where 

participants shared their subjective reflections on the difficulties, obstacles and possible 

solutions they experienced or consider exists for industrial housing of single-family houses with 

the passive house concept. 

 

The study presents perceived difficulties, obstacles and potential solutions for different areas of 

industrial construction. From discussion with differences in construction, lack of knowledge, 

customization for unique projects, time constraints and low profit margins and low customer 

demand are identified as current barriers to industrial construction of single-family houses with 

the passive house concept.  

 

Keywords: Passive House, Industrial Housing, Industrial house building 
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1. Inledning 
Detta kapitel beskriver uppsatsens bakgrund, syfte och mål samt förutsättningar, avgränsningar 

och metodbeskrivning. 

 

1.1 Bakgrund 
En stor bidragande orsak till klimatförändringarna är energianvändningen och dess 

miljöpåverkan [Boverket, 2009]. Kontinuerligt förbättras både de internationella och nationella 

målen för energianvändning vid byggnationer [European Commission, 2014] 

och EU direktivet 2010/31/EU har som mål till 2020 att alla nya byggnader ska vara ”nära-

nollenergihus”[Boverket, 2010]. Av Sveriges totala slutgiltiga energianvändning står sektorn 

bostäder och service för hela 40 procent [Naturvårdsverket, 2013]. Klimatpåverkande orsaker 

som koldioxidutsläpp från bostäder kommer delvis från själva produktionen, men framförallt 

under drift av det färdiga huset [NCC, 2008]. Viljan att minska miljöpåverkan tillsammans med 

skärpta nationella och internationella krav och ökade energipriser har lett till ett ökat intresse 

för hus med låg energiförbrukning. 

 

Den största energianvändningen inom bostadssektorn sker vid uppvärmning 

[Energimyndigheten 05/2013]. Ytterligare ett steg mot mindre energianvändning är därför så 

kallade passivhus som återvinner värmen och som genom detta, tillsammans med sin specifika 

uppbyggnad och sitt system, kan sänka energiförbrukningen med upp emot 90 %, jämfört med 

ett konventionellt hus [passipedia]. 

 

I slutet av 2007 konstaterade dock Energimyndigheten att trots en positiv inställning var 

produktion av energieffektiva byggnader snarare ett undantag än en regel [Bodén, 2007]. 

 Myndigheten har gjort flera stimulerande satsningar med syftet att öka produktion av 

byggnader med mycket låg energianvändning. [Energimyndigheten, 02/2013] 

 

För att åstadkomma ett passivhus krävs i princip ingen ny teknik eller nya material men ett nytt 

helhetstänkande [Bodén, 2007, Karlberg, 2007]. Byggnationen av passivhus ställer högre krav 

på noggrannhet hos producenterna och då tekniken är förhållandevis ny är byggbranschen 

dessutom ovan [M. Wall, F&F 3/2008]. Trots att byggföretag klarar av att bygga passivhus med 

rätt teknik finns det idag producenter som inte får byggnationen av passivhus att bli effektiv och 

lönsam [L. Sjöskog1, Sundström, 2009].  

 

I början av 2000-talet konstaterade Boverket att byggbranschen behövde reducera kostnader, 

öka kvaliteten och utveckla effektiva produktionsmetoder. Här fördes industrialisering av 

byggnation fram som en lösning [Boverket, 2008].  

 

1.2 Syfte och problemfrågeställning 
 

                                                           
1
 Denna information har framkomit från intervju 
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Utifrån ovanstående bakgrund vill jag undersöka varför produktionsvolymen av passivhus är 

liten, trots de drastiska sänkningarna i energiförbrukning gentemot konventionella hus. Arbetet 

kommer att fokusera kring industriell byggnation eftersom detta, enligt boverket, är en lösning 

på de höga produktionskostnaderna. Jag kommer undersöka varför byggföretagen inte har 

implementerat en industriell byggnation av passivhus i sin verksamhet. Syftet med denna 

uppsats är alltså ge potentiella och nuvarande passivhusproducenter ett underlag som visar 

vilka största hinder som finns för att produktionen ska bli mer industriell. Jag har därför valt att 

arbeta med frågeställningen:  

 

Vilka är de största hindren vid industriell byggnation för producenter av småhus med 

passivhuskonceptet? 

 

Denna fråga syftar till att lyfta fram de problem som en producent kan komma att ställas inför 

och därmed ge producenterna en möjlighet att hantera dessa svårigheter på ett lämpligt sätt. 

Eftersom en industriell byggnation gör producenternas produktion mer resurseffektiv och 

lönsam[L. Stehn, 2013], är förhoppningen med arbetet i förlängningen att öka antalet passivhus 

på marknaden. Detta skulle således kunna bidra till en mer miljömässigt hållbar 

samhällsutveckling. 

 

1.3 Avgränsning 
Passivhuskonceptet är en standard som kan användas på flertalet hustyper. Jag har valt att 

begränsa studien till bostadshus. Jag har dessutom valt att avgränsa mig till mindre bostadshus i 

form av en- till tvåvåningshus som villor och radhus. I rapporten benämner jag dessa hus som 

småhus. Jag kommer alltså inte behandla lägenhets- eller flervåningsbostäder. I rapporten 

benämner jag denna hustyp som flerbostadshus. För småhus med passivhuskonceptet använder 

jag numera ordet passivhus. 

 

Målet med detta arbete är att identifiera vilka de största hindren för industriell produktion av 

passivhus är. På grund av arbetets omfattning har jag valt att inte utföra någon utförlig studie 

om vilka förbättringsåtgärder som finns. Dock ger studiens resultat vissa indikationer på 

potentiella lösningar. När så har varit fallet har jag valt att nämna dessa i min diskussion och 

slutsats för att ge underlag för framtida studier. Detta är dock inte rekommendationer på 

förbättringsåtgärder som analyserats utan en presentation av potentiella lösningar. 

 

Jag har valt att enbart titta på vilka hinder som finns för industriell byggnation av passivhus. I 

rapporten kommer inte andra möjliga hinder för att öka produktions- och försäljningsvolymen 

av passivhus att behandlas.  

 

1.4 Metod  
 

1.4.1 Litteraturstudie 

Min litteraturstudie började med grundläggande informationssökning om passivhuskonceptet 

för att förstå dess fulla innebörd. Här besökte jag bl.a. Passivhaus Instituts hemsida (PHI), då 

institutet startades av Wolfgang Feist som myntade begreppet passivhus. Jag läste även om 
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konceptet på Passiv Haus egna lexikon passipedia.de och svenska hemsidor som 

passivhuscentrum.  

Jag utförde även grundläggande informationssökning för att fullständigt förstå begreppet 

industriell byggnation. Här använde jag sökord kombinerade av: industriell, industriellt, 

industrialiserat och byggande, byggnation, produktion på både svenska och engelska på diverse 

databaser som Compendex, Inspec och Google.  

För att få en överblick av bakgrunden till min studie tog jag del av en mängd rapporter från 

Naturvårdsverket, EU, Energimyndigheten och Boverket. Här genomförde jag framförallt 

sökningar via deras hemsidor men blev även dirigerad direkt till deras rapporter och hemsidor 

från sökningar på Google. Rapporter från ovan nämnda organisationer gav utöver information 

om regleringar och statistik även information om passivhuskonceptet. Vidare sökning i ovan 

nämnda databaser om passivhuskonceptet med sökord som passivhus, konstruktion, 

erfarenheter på både svenska och engelska gav resultat i form av Albert Boqvists, Ulla Janssons 

och NCCs rapporter som utgör grunden för litteraturstudien om passivhusens 

konstruktionsskillnader och erfarenheter från byggnationer. Då passivhus är ett relativt nytt 

konstruktionskoncept finns det en mycket begränsad mängd tryckt litteratur. 

1.4.2 Empirisk studie 

I tidigt skede av min studie skickade jag ut ett mejl till 12 småhusproducenter med frågan ”om ni 

anser att det finns, eller själva har, några speciella utmaningar med passivhus?”. Jag fick 4 svar 

som var relevanta för min studie. Två av dessa producenter uttryckte att de vid aktuell tidpunkt 

inte hade någon egen erfarenhet med passivhus men trots detta följer vad som sker i branschen. 

Dessa två var:  

Kalle Kindh, Västanfors Hus AB 

Nils Sundström, Älvsbyhus AB 

 

De andra två producenterna som svarade utifrån deras erfarenheter var: 

Leif Sjöskog, Trivselhus AB 

Peder Öhman, Villa Varm AB 

 

Jag tog vidare kontakt med de två sistnämnda producenterna via telefon. Utifrån det initiala 

mejlutskicket svarade även Pierre Arvidsson, Anebyhus AB och Anders Carlsson, A-hus AB att 

jag kunde nå dem via telefon för vidare information. Jag tog därför även kontakt med dessa. Jag 

ville även ta kontakt med ett större företag för att sprida min informationsinsamling så jag 

ringde Skanska där jag blev vidare dirigerad till Björn Berggren, Skanska Teknik.  

 

Med dessa fem personer förde jag intervjuer, under ca 50 min per telefon. Intervjuerna bestod 

först av praktiska frågor bl.a. om vilken erfarenhet av passivhusproduktion de hade och hur de 

arbetade i dagsläget. Därefter fördes en diskussion om vilka hinder och svårigheter de ansåg, 

utifrån deras nuvarande situation och erfarenheter, att det fanns för industriell byggnation av 

passivhus. Här hade jag förberett några öppna frågor om vilka hinder de ansåg att det finns för: 

välplanerade processer, separat utvecklade system/standardiserad teknisk plattform, 

standardiserade arbetsmetoder, förtillverkning av byggdelar, moduler, fabriksskillnader, 

långsiktiga relationer, logistik, kundfokus, IT-verktyg, erfarenhetsåterföring och mätningar. 
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Utöver kontakt med producenter tog jag även kontakt med Simone Kreutzer på 

energisamordnaren IG Passivhus. IG Passivhus arbetar endast med den internationella 

standarden från PHI. Då IG Passivhus har arbetat med passivhus i stor utsträckning ansåg jag att 

de skulle komplettera producenternas synpunkter med ett annat perspektiv och erfarenheter. 

 

Den empiriska delen av arbetet är alltså en kvalitativ studie som bygger på subjektiva 

reflektioner från småhusproducenter med varierande erfarenhet av passivhusbyggnation och 

energisamordnaren IG Passivhus. 
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1.5 Terminologi 
 

BBR Boverkets byggregler 

 

Design Husets utformning och konstruktion 

 

FEBY Forum för Energieffektiva Byggnader 

 

Klimatskal Husets ytterhölje dvs. väggar, tak, golv, fönster och dörrar. 

 

Klimatzon Boverket har för BBR delat upp Sverige i tre olika klimatzoner för att 

ta hänsyn till klimatskillnaderna som finns beroende på geografiskt 

läge. BBR gäller alltså för respektive klimatskal. 

 

 

maximalt 

värmeförlusttal, 

VFTDVUT 

 

Det maximala värmeförlusttalet är den värme som byggnaden läcker 

ut när det är som kallast ute. 

PHI Passivhaus Institut 

 

PHPP Beräkningsverktyg från Passivhaus Institut 

 

Planelement Monteras samman på plats och har en lägre prefabriceringsgrad än 

volymelement. De är ofta på förhand isolerade, gipsade och 

fasadbeklädda samt förberedda för installationssystem. 

 

Prefabricering 

 

Förtillverkning av byggdelar, dvs. att de produceras i fabrik och 

monteras på byggplatsen. 

 

Submontage Ett montage av flera komponenter som sedan monteras i ett delsystem  

 

Transmissionsförluster Värmeförluster som sker pga. temperaturskillnader exempelvis mellan 

ute och inneluften 

 

U-värde Ett värde för värmemotstånd, där U= värmegenomgångskoefficient 

som beskriver hur bra en del av en byggnad leder värme. Dvs. ju lägre 

U-värde desto bättre hindras värmeströmmen vilket är att föredra. 

 

Volymelement I volymelement kan i princip allt vara färdigmonterat på fabrik. 

Volymelementen lyfts på plats i sin helhet och sammanfogas på 

byggarbetsplatsen för att kompletteras med tak. 
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2. Resultat från litteraturstudie 
Detta kapitel presenterar de erhållna resultat om industriell byggnation och passivhus som jag tagit 

fram genom litteraturstudier. 

2.1 Industriell byggnation 
Industriell byggnation har växt fram med inspiration från tillverkningsbranschen. Lean 

konstruktion, Agil produktion inom bygg och Supply Chain Management inom bygg är några 

exempel på hur grundläggande principer från industriell produktion har applicerats på 

byggbranschen.[Lessing 2005] 

Genom att separat utveckla aktiviteter, produkter och metoder som sedan tillämpas i 

byggnadsprojekt leder industriell byggnation till en standardisering av både de återkommande 

aktiviteterna och de bästa tekniska lösningarna. Industriell byggnation innefattar också 

kontinuerligt utvecklingsarbete mellan de olika byggprojekten. [L. Stehn et.al.] Till följd av 

industriell byggnation skall systematiskt lärande och ständiga förbättringar uppnås [J. Byfors, 

2009]. 

Vid en industrialiserad process minskas produktionskostnaderna och byggtiderna vilket 

möjliggör en ökad produktionsvolym och ökade intäktsmarginaler [J. Sundström, 2009]. Vid 

användandet av den del i industriell kallad prefabricering2 minskar även risken för fuktskador 

då majoriteten av produktionen sker i fabrik skyddat från nederbörd. En industriell byggnation 

kan dock leda till minskad flexibilitet [Boverket, 2008]. 

 

 

J. Lessing m.fl. beskriver i sin licentiatavhandling 2006 hur de inspirerats av lean och agila, 

paradigm och koncept, och med detta som grund, utvecklat ett ramverk för konceptet industriell 

byggnation. Han identifierar en högre effektivitet vid byggnation av småhus, än vid byggnation 

av flerbostadshus. Här ser han en stor utvecklingspotential för flerbostadshus genom att 

applicera teknikerna som används vid byggnation av småhus, exempelvis högre grad av 

prefabricering med standardlösningar. Med detta som argument har J. Lessing vid utformningen 

av sitt ramverk, fokuserat på industriell byggnation av flerbostadshus, men drar paralleller och 

refererar till småhus. 

Boverket gav 2008 ut en uppdaterad version av avhandlingen med förslag på definition och 

kompletterande delområden på svenska. 

Förslag till definitionen lyder: 

”Industriellt bostadsbyggande innebär en välutvecklad byggprocess med en genomtänkt 

organisation för effektiv styrning, beredning och kontroll av ingående aktiviteter, flöden, resurser 

och resultat med användning av högförädlade komponenter med syfte att skapa maximalt värde 

för kunderna” 

Denna kompletteras med åtta karakteristiska delområden: 

1.) Planering och kontroll av processen 

2.) Utveckling av tekniska system 

                                                           
2
 För förklaring se terminologilista 
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3.) Förtillverkning av byggdelar 

4.) Långsiktiga relationer mellan aktörer 

5.) Logistik integrerat i byggprocessen 

6.) Kundfokus 

7.) Användning av informations- och kommunikationsteknik 

8.) Systematisk mätning och erfarenhetsåterföring 

 

M, Höök konstaterar att processorienteringen som finns inom tillverkningsindustrin möjliggör 

standardiserad produktion, där förbättringar och erfarenhetsåterföring underlättas. I 

byggindustrin relaterar hon dock dagens kultur till en projektbaserad produktion som bygger på 

en ”löses-på-plats-mentalitet”. Hon anser att detta delvis begränsar förbättring och utveckling 

till det enskilda projektet vilket i sin tur bromsar erfarenhetsåterföring och kunskapsspridning 

mellan olika projekt. Projektorientering innefattar kundanpassning och hög grad av flexibilitet, 

och M. Höök anser att det är därför projekten i byggindustrin ses som unika trots återkommande 

komponenter som fönster och väggtyper. Utifrån ovanstående resonemang bedömer hon att den 

projektorienterade produktionskulturen är ett hinder för industriell byggnation. [Höök, 2008] 

 

2.2 Passivhus 

2.2.1 Vad är ett passivhus 

Passivhus är ett byggnadskoncept som myntades i Tyskland 1989 av Dr Wolfgang Feist, 

grundare av Passiv Haus Institut. För att få klassificera ett hus som passivhus enligt PHI, måste 

byggnationen uppfylla ett flertal grundläggande krav. Detta innebär en kvalitetssäkring av 

byggkonceptet för både marknadsföringen och kommunikationen inom bygg och 

förvaltningsprocessen. 

 

Den internationella definitionen av PHI innefattar ett värmeenergibehov på maximalt 15 

kWh/(m2*år) alternativt ett effektbehov på maximalt 10W/m2 [ PHI, 2011]. I Sverige har Forum 

för Energieffektiva Byggnader (FEBY) tagit hänsyn till den tyska definitionen men utarbetat en 

kravspecifikation anpassad för svenska förhållanden med argumentet att göra 

passivhusbyggnation möjligt i ett nordiskt klimat. Det är utifrån detta viktigt att man specificerar 

vilken definition man använder, speciellt vid internationella kommunikationer och affärer.  

 

För den svenska certifieringen har FEBY ett krav på maximalt värmeförlusttal, VFTDVUT på 15-17 

W/m2Atemp beroende på placering i landet. För byggnader mindre än 400 m2 finns även ett tillägg 

på: + 2 W/m2Atemp.3 I relation till ett konventionellt hus ligger FEBYs passivhuskrav på 

energianvändning, för värme, varmvatten och fastighetsenergi, på ungefär halva nivån jämfört 

med BBR19. [Erlandsson et al., 2012] 

 

Krav på maximalt värmeenergibehov, effektbehov eller värmeförlusttal är inte de enda som 

måste uppfyllas för certifiering. De båda definitionerna har ytterligare krav på bl.a. klimatkyla, 

täthet och särskilda dokument. För att ett hus ska få certifieras som Quality Approved Passive 

House respektive Projekterat, Certifierat eller Verifierat Passivhus måste huset prestanda och 

                                                           
3
 För förklaring se terminologilista 
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konstruktion även verifieras med PHPP av PHI [PHI, 2011] respektive av FEBY [M. Erlandsson 

et.al., 2012]. 

 

Kraven på passivhus, både de nationella och internationella, syftar alltså till att minimera 

behovet av tillförd effekt för uppvärmning i byggnader. För att minska värmeförlusterna och 

kunna uppnå kraven krävs en del skillnader i konstruktion gentemot konventionell byggnation. 

Nedan finns en grafisk beskrivning och därefter en mer utförlig förklaring i text på hur det 

minskade energibehovet erhålls och även vilka krav detta medför på flertalet av 

byggnationsprocessens delar. 

 

Figur 1: Hur fungerar ett passivhus 

 

 

[Figurkälla: Passivhuscentrum, 2014 ] 

I hus med konstruktionskonceptet passivhus minskar man värmeförbrukningen genom att 

använda sig av effektiv ventilation med värmeåtervinning, minimera värmeförluster genom 

klimatskalet och genom att ta till vara värme från de boende, hushållapparater och instrålad sol. 

[Passivhuscentrum, 2014 ] 

2.2.2 Hur uppnås kraven för passivhus 

Ovanstående uppnås bl.a. genom att bygga ett lufttätt klimatskal där tak, grund och väggar har 

tjockare isolering än konventionella hus samt lägre U-värden på fönster och dörrar. Vid val av 

fönster måste även orientering och proportioner tas i beaktning och för entrén är dubbla 

ytterdörrar med en luftsluss/vindfång rekommenderade. 

 

Om konstruktionen och orienteringen av taket möjliggör användandet av solceller eller 

solfångare är detta förordat. Taket bör även fungera som skydd mot solinstrålning på sommaren 
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för att förhindra övertemperatur. Detta kan exempelvis konstrueras med förlängd takfot och tak 

över fönster och eventuella balkonger 

Ventilationen byter ut förorenad luft mot frisk och en effektiv ventilation krävs för att 

inomhusklimatet ska vara behagligt och trivsamt. Ventilationen minskar även luftens innehåll av 

vattenånga som kan påverka konstruktionen negativt. Installationen av ventilationen som bör 

byggas in i konstruktionen [U. Jansson, 2010] kan komma att försvåra byggnationsprocessen [A. 

Boqvist et.al., 2010]. A. Boqvist m.fl. hävdar dock att uppvärmningskonstruktionen i ett 

passivhus förenklas gentemot ett konventionellt då uppvärmningen tillförs via 

ventilationssystemet och inte i ett separat uppvärmningssystem 

Det mest kritiska vid byggnationen av ett passivhus är att få klimatskalet helt tätt för att 

minimera köldbryggor och för att blockera inträngande fukt. Här ställs det höga krav på kvalitén 

på byggnadsarbetarna utförande [A. Boqvist et.al. 2010] vilket kan förlänga både projektering 

och produktion. 

Under projekteringsfasen krävs information och utbildning bl.a. om de höga kraven på precision 

och täthet, och NCC förespråkar en tydlig metodbeskrivning och mer detaljerade 

byggnadsdokument med instruktioner för tätningarna [C. Johansson NCC, 2009]. A. Boqvist m.fl. 

hävdar att byggnadsarbetarna generellt inte har kunskaper om hur olika design påverkar 

energiprestanda. Om ritningarna inte har fullständiga lösningar måste byggnadsarbetarna 

därför konsultera med någon kunnig innan processen kan fortsätta, vilket förlänger 

produktionsfasen. [A. Boqvist et.al. 2010] 

I produktionsfasen krävs en ökad noggrannhet vid täthetsoperationerna vilket kan vara särskilt 

svårt vid exempelvis gränssnittet mellan fönster och vägg, och vid rörledningar som tränger in i 

ytterväggen. [A. Boqvist et. Al. 2010] 

Ytterligare täthetsoperationer som är av större vikt vid passivhusbyggnation, jämfört med 

konventionell byggnation, är bl.a. materiallagring och hantering med avseende på fuktrisk, då 

tjocka väggar har reducerad torkningskapacitet, samt kvalitetskontroll i form av 

provtryckningar, då brister och fel inte alltid är visuella [C. Johansson NCC, 2009]. A. Boqvist 

m.fl. konstaterar också i sin första studie att alla hans studieobjekt, utifrån de ökade 

täthetskraven, i större utsträckning använde manuellt arbete för att besiktiga tätheten [A. 

Boqvist et al. 2010]. 

 

2.2.3 Erfarenheter vid byggnationen av passivhus 

Från tidigare projekt och undersökningar har ytterligare ett antal viktiga aspekter vid 

projektering kommit fram. Alla aktörer bör vara involverade från start för att få en 

byggnadsdesign så energieffektiv som möjligt. [U. Jansson, 2010] Samarbete och ett gemensamt 

mål i tidigt skede ökar möjligheterna för kunskapsöverföring och minskar även risken för 

informationsglapp mellan de olika aktörerna [C. Johansson NCC, 2009]. För att förbättra 

prestanda och främja entusiasm har kontinuerlig information till aktörerna om projektets 

generella status visat sig betydelsefull. [A. Boqvist et.al. 2010]. 

 

Det är särskilt viktigt att konstruktionsledaren är väl inläst på konceptet [U. Jansson, 2010] och 

deltar vid ett tidigt stadie[C. Johansson NCC, 2009]. Det kan annars uppstå onödiga problem, 
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som kan störa under hela den fortsatta byggprocessen. För att undvika missförstånd krävs också 

ett klart och starkt ledarskap och det kan vara fördelaktigt att dela ut ansvarsområden för olika 

kritiska operationer till konstruktionsarbetarna för att få ett större engagemang. [A. Boqvist 

et.al. 2010] Lyckade byggprojekt har lagt stor fokus på noggrannhet vid byggnation, planering 

och förberedning av konstruktionen samt utfört energiberäkningar och kontroller vid ett tidigt 

stadie för att kontrollera energimålen uppfylls. [C. Johansson NCC, 2009] 

 

2.2.4 Industrialiserad byggnation av passivhus 

Utifrån identifikationen av konstruktionsskillnader mellan passivhus och konventionell 

byggnation argumenterade A. Boqvist m.fl. för ett mer industrialiserat byggnationssätt. I sin 

summerande rapport [Passivhouse Construction] presenterar A. Boqvist en produktionsstrategi 

i form av ett femstegsprogram för effektivisering av passivhusproduktionen som består av: 

1.) Standardisera en teknisk plattform 

2.) Standardisera delprocesser 

3.) Manuellt, maskinellt och automatiserat arbete 

4.) Processorientering 

5.) Styrd materialförsörjning 

 

Även U. Jansson diskuterar i sin licentiatavhandling hur förtillverkade väggar kan spara tid och 

minska risken för högt fuktinnehåll. Hon anser att en standardiserad plattform och 

standardexempel kan vara effektiviserande men att det dock finns en risk att konstruktioner 

skapas utan anpassning till typ och lokalisering av huset. Lösningar måste fortfarande vara 

optimerade både med avseende på energi och ekonomi, för varje specifikt projekt. 

Deltagarna i paneldebatten vid Nordisk Passivhuskonferensen i april 2009 påpekade i likhet 

med J. Lessings ramverk att erfarenhetsåterföring från tidigare projekt är en bra grund att stå på 

vid en mer industriell utveckling, även för passivhus. NCC som arbetat med 

erfarenhetsåterföring konstaterar utifrån en av sina rapporter att prefabricerade väggar ledde 

till svårigheter vid tätningen vid hörn, och därmed blev mer tidskrävande.[NCC 2009] 

3. Resultat från empirisk studie 

I detta kapitel presenteras intervjupersonernas subjektiva reflektioner kring vilka svårigheter och 

hinder som finns för dem att producera passivhus och vad de förväntar sig kan komma att utgöra 

svårigheter och hinder för en implementering av industriell byggnation av passivhus. 

 

3.1 Nuvarande arbete med passivhus, Process och projektform 
I dagsläget har alla fallföretagen valt att se på varje passivhusbyggnation som ett unikt projekt. 

B. Berggren berättar dock hur de i sitt senaste projekt utgått från ett tidigare projekt och förfinat 

dess ritningar. Argumenten för den projektorienterade synen på passivhusproduktionen, är bl.a. 

att de i dagsläget endast gjort ett par försöksprojekt [P. Arvidsson, A. Carlsson]. Som en 

förklaring på den småskaliga passivhusproduktionen konstaterar P. Arvidsson att det finns en 

låg efterfrågan från kund. Även S. Kreutzer tror att den i dagsläget låga efterfrågan i Sverige gör 

att passivhusproducenter inte är intresserade av att utveckla industriella standardlösningar, 
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vilket hon är kritisk till då ”Ingen efterfrågan, ingen utveckling – ingen kunskap, ingen 

efterfrågan”[citat S. Kreutzer]. 

 

3.2 Nuvarande arbete med passivhus, Certifiering 
Alla producenterna har arbetat med vissa delar av passivhuskonceptet men det är endast ett 

fåtal som har valt att certifiera sig mot någon av definitionerna. Fyra av de fem producenterna 

uttryckte att de arbetat mot FEBYs krav. A. Carlsson och P. Öhman berättade att de vid en 

provtryckning hade uppnått FEBYs dåvarande krav respektive låg på gränsen, och av B. 

Berggrens fem projekt, har ett certifierats enligt FEBYs krav. Förklaringar till den låga andelen 

certifierade passivhus är många, men spridda. P. Arvidsson anser att efterfrågan hos kommuner 

och samhället finns, medan kunderna har för dålig kunskap om konceptet. P. Öhman poängterar 

att den höga kostnaden för värdetester i dagsläget inte gör det attraktivt att utföra dessa på 

varje husprojekt. A. Carlsson konstaterar de valde att inte göra sin standardvägg med tjockare 

isolering med utgångspunkt i ett kund- och samhällsekonomiskt perspektiv, då de anser att 

kunden får stoppa in mycket pengar för några få procents lägre energiförbrukning. 

 

Trivselhus har haft en långvarig projektering mot PHI-kraven, men arbetar annars med ett eget 

koncept där de tagit godbitarna från passivhuskonceptet. IG Passivhus är ett kompetensnätverk, 

som bildats av passivhusexperter för att informera, kvalitetssäkra och utbilda om passivhus. Här 

är det viktigt att poängtera att de endast arbetar med den internationella definitionen av PHI.  

 

3.3 Standardiserad teknisk plattform 
Att arbeta med en standardiserad teknisk plattform innebär att man arbetar med fördefinierade och 

standardiserade lösningar, dvs. med en produktmodell.  

 

A.Carlsson, P. Öhman och B. Berggren arbetar redan idag med standardiserade tekniska 

plattformar och anser att de, med den kunskap de redan byggt upp, inte skulle ha några problem 

att bibehålla detta vid en mer utbredd passivhusproduktion. Även A. Carlsson berättar att A-hus 

produktion av passivliknande projekt, med tjockare väggar än deras ordinarie projekt, visade sig 

vara fullt hanterbar.  

 

P. Arvidsson efterfrågar förslag på konstruktioner och instruktioner för en teknisk plattform då 

han tror att det skulle stärka branschen att jobba på mer industrialiserat byggnadssätt. Han tror 

även att det skulle främja en mer likartad produktion då han konstaterar att ”Nu jobbar var och 

en med en konstruktion de tror fungerar, men når inte ända fram”. 

 

Till skillnad från producenterna som arbetat mot FEBYs krav så upplevde L. Sjöskog utifrån hans 

projektering för ett passivhus med PHIs krav, stora utmaningar med att få ett standardiserat 

byggsystem för att kunna arbeta med passivhus överallt i landet. De tuffa kraven medförde att 

en liten detaljförändring, som exempelvis någon procentuell skillnad på fönsterstorleken, kan 

ändra beräkningarna och kräva en markant ökning av arbete, på exempelvis bättre isolering och 

täthet. Vid detta projekt var det inte möjligt att använda någon standardiserad plattform, utan de 

var istället tvungna att detaljstudera varje produkt och dess konstruktion. Sjöskog 

uppmärksammade att det var otroligt många faktorer som spelade in för varje unikt projekt. 

Projektering med beräkningar var långvarig där de analyserade bl.a. skuggningar från löv 
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respektive barrträd, solinstrålning, övertemperatur och solavskärmningar m.m. För att minska 

köldbryggor och uppnå kraven projekterade de även för användning av högprestanda-isolering 

vid gränssnittet mellan fönster och vägg. 

 

De andra producenterna som arbetat mot FEBYs kravspecifikation har än så länge inte upplevt 

några hinder för standardiseringen av gränssnittet mellan byggnadskomponenterna. A. Carlsson 

berättar att de bl.a. använt samma väggskarv på sina konventionella och passivhusinspirerade 

hus. 

 

3.4 Förtillverkning av byggdelar 
A-hus, Anebyhus och Trivselhus jobbar redan med prefabricerade väggkonstruktioner där de 

försöker att undvika att förändra konstruktionen för att uppnå repetition. De försöker alltså 

hålla isolering och väggtjocklek konstanta men är mer flexibla i valet av fönster. A. Carlsson 

påpekar att fabriksproduktionens begränsningar på längd och höjd medför fler skarvar i 

plastfolien vilket medför några extra tätningsmoment. Däremot medför fabriksproduktion ett 

väderoberoende vilket underlättar för en täthetsnoggrannhet av själva komponenten.  

 

Producenterna ser idag inga större problem, för deras egna fabrikers maskiner, att arbeta med 

tjockare moduler eller tyngre glas. Eventuellt skulle en ny vakuumlyftare med högre kapacitet 

att lyfta glas komma att behövas, men detta är hanterbara förändringar [A. Carlsson]. P. Öhman 

kommenterar även att större industrier med stora linjer och maskiner kan komma att få större 

omställningssvårigheter än de mindre vilken konfirmeras av B. Berggren som vet fabriker med 

en produktionslinje, anpassad för att installera endast en viss sorts vägg, som stått inför detta 

problem. 

 

3.5 Standardiserade arbetsmetoder 
Industriell byggnation handlar inte bara om prefabricering utan också mycket om att använda 

standardiserade arbetsmetoder; Att kunna utgå ifrån vilket typ av projekt man är i och hur man 

då ska gå tillväga, dvs. att det är väldefinierat hur man gör på platsen [B. Berggren]. 

A. Carlsson konstaterar att deras största problem med passivhusproduktion inte är den tekniska 

konstruktionen, utan att få byggarbetarna att förstå täthetsfrågan. Även P. Arvidsson poängterar 

vikten av en utbildning, förslagsvis ett certifikat, för alla på byggplatsen, för att få full förståelse 

för värme, ventilation och fukt etc. Vid dagens konventionella byggnation har arbetarna ganska 

bra kunskap om vilka orsaker som ligger bakom ett misslyckande och dess lösningar [P. 

Arvidsson]. L. Sjöskog nämner att jargongen på byggarbetsplatsen har varit att byggarbetarna 

inte kollar på alla detaljer, utan löser saker på plats utifrån sina egna erfarenheter. Med de höga 

täthetskraven är det extra viktigt att följa ritningarna och vara ytterst noggrann. Han anser att 

de skulle kräva en viss rutin hos byggarbetarna att använda ritningarna i större utsträckning vid 

passivhusproduktioner än vad som sker i dagsläget. Ingen av producenterna ansåg att det skulle 

finnas några praktiska problem med att specificera detaljer på ritningarna.  

 

3.6 Erfarenhetsåterföring 
L. Sjöskog yttrar att ett projekt med begränsat antal personer underlättar för att ta tillvara 

erfarenheter från tidigare projekt. Vid ett av sina passivhusinspirerade hus utförde de mycket 
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mätningar och kontroller. De använde sig bl.a. av simulering av boendeanvändning genom att 

automatiskt sätta på fläktar och duschar etc. Vid projekteringen av passivhuset med PHIs krav 

arbetare de tätt tillsammans med IG Passivhus som har kompetens och erfarenhet från tidigare 

projekt. Han konstaterar att Trivselhus skulle behöva göra fler projekt för att veta vilken 

konstruktion de, vid en framtida passivhusproduktion, skulle vilja arbeta med. Även de andra 

producenterna påpekar vikten av erfarenhetsåterföring. B. Berggren delger att de just nu håller 

på att bygga ett eget system för bättre erfarenhetsåterföring och P. Öhman konstaterar att Villa 

Varms välutvecklade kontakt med kund har främjat deras erfarenhetsåterföring. 

 

3.7 Mätningar 
Energisamordnaren IG Passivhus arbetar med mätningar och erfarenhetsåterföring i stor 

utsträckning. De mäter energiförbrukningen i alla sina passivhus och intervjuar både 

hyresgäster och drifttekniker. De ser dock en potential för kostnadseffektivare arbete vid 

konsulternas tillvägagångssätt att ta fram lösningar/ritningar, där de tyvärr inte kunnat påverka 

tillvägagångssättet. 

 

L. Sjöskog pekar på att man kan och bör jobba mycket med fuktmätningar vilket bekräftas av alla 

producenter som poängterar vikten av provtryckningar, särskilt för passivhus där tätheten är 

kritisk. Generellt hos producenterna så sker dock relativt lite mätning och erfarenhetsåterföring 

till följd av den tidpress och låga vinstmarginal som präglar branschen. [B. Berggren, P. 

Arvidsson]. Detta leder till att det är svårt att hinna med kunskapsutbyte. P. Arvidsson 

konstaterar att mätningar framförallt görs under själva utförandet men inte i efterhand. 

 

B. Berggren uppskattar mätningen bland deras konventionella husbyggen till endast dryga 3% 

av deras totala husbyggnationer. För ett par år sedan när täthetsfrågan var som hetast upplevde 

A. Carlsson massiva signaler på brister i deras standardlösning från flera håll i Sverige. Detta 

resulterade i att A-hus genomförde en utveckling av deras standardlösning. Här belyser Carlsson 

vikten av bra samarbete med entreprenörer och hantverkare som genom kännedom om A-hus 

konstruktion kunde bidra till ovan nämnda utveckling.  

 

Villa Varm är mer småskaliga i sin produktion och arbetar tätt med kund, som är delaktig i 

byggnationen. Deras kunder är ofta välinformerade om passivhuskonceptet och dess kritiska 

delar. Detta har för Villa Varm medfört ett högre antal mätningar då kunden själv har efterfrågat 

dessa och varit beredda att betala.  

 

3.8 Långsiktiga relationer 
Som nämndes ovan, förespråkar producenterna långsiktiga relationer med alla iblandade 

aktörer då detta underlättar samarbetet, blir mer rätt och dessutom bidrar till ökad 

erfarenhetsåterföring.  

 

L. Sjöskog berättar att Trivselhus, vid produktionen av passivhuset med PHIs krav, valde att 

vända sig mot nya samarbetspartners på grund av dagens befintliga kompetenslucka. Här valde 

de att arbeta tillsammans med IG Passivhus då de lade stor vikt vid att samarbeta med någon 

som arbetat med den typen av konstruktion förut. L. Sjöskog konstaterar dock att det vid en 

utbredd passivhusproduktion finns risk för kapacitetsbrist då experterna på IG Passivhus är få.  
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Att det i dagsläget finns kunskapsluckor både internt och externt styrks även av A. Carlsson, P. 

Arvidsson och B. Berggren och en utbredd passivhusproduktion skulle enligt dem kräva 

gemensamma utbildningar. 

3.9 Avvägning mellan kundanpassning och prestanda 
För att klara certifiering skulle det enligt L. Sjöskog och A. Carlsson vara gynnsamt med ett 

restriktivt utbud eller vägledning av kunderna. De nämner framförallt att en restriktion på 

fönsterarea och geografisk orientering skulle vara önskvärt. Denna typ av styrning och 

fönsterrestriktion är något som B. Berggren och Skanska redan arbetar med. Vid produktionen 

av passivhus kan det då bli en balansgång mellan kundfokus och hur producenten vill designa 

huset för att uppnå kraven och klara certifiering. Här kan det vara fördelaktigt att ge konkreta 

förslag på vilka fönster som kan tas bort eller minskas för en god förhandlingsanda. Han 

förespråkar även en god kommunikation med arkitekten som ofta har stort inflytande på 

kunden.  

 

P. Arvidsson anser att det är viktigt att ha en kund som är medveten om att husets krav 

begränsar valmöjligheterna. Det är också centralt att kunderna är medvetna om vilka krav som 

ställs på de boende i ett passivhus [P. Arvidsson, P. Öhman]. Här nämner L. Sjöskog att de vid en 

utbredd passivhusproduktion antagligen skulle arbeta med en annan sorts marknadsföring. 

Detta är något som även P. Arvidsson tror kan vara essentiellt för att öka kunskapen och därmed 

efterfrågan hos kunder. Ett alternativ skulle kunna vara enklare marknadsföring om vad 

passivhus är och varför man väljer det. Att exempelvis fokusera på värnandet av samhället, 

miljön och bättre välbefinnande, och inte bara på den tekniska marknadsföringen är några av de 

saker han nämner som skulle kunna vara intressant.  

Han anser att passivhus är en långsiktigt hållbar investering som i sinom tid återbetalar sig med 

hjälp av energibesparingarna. Trots detta upplever han att det kan vara svårt att motivera 

kunden att betala en stor investering om kunden bara tänker bo i huset under en delvis period 

av dess livslängd.  

 

S. Kreutzer menar att den låga efterfrågan hos kunderna beror på bristfälliga säljare som inte 

har tillräcklig kunskap. Hon uttrycker att säljaren har stort inflytande på kunden och att en 

kunnig säljare kan förklara att man med rätt orientering kan skapa bättre inomhusklimat, att 

husets funktion och komfort förbättras och hur en garanterad utförandekvalitet ger en 

driftsäker och hållbar byggnad.  

 

3.10 Kontroll och planering, logistik och IT-verktyg  
En framtida implementering av industriell byggnation av småhus med passivhuskonceptet 

skulle medföra en övergångsprocess som kan resultera i en lång uppstart. P. Öhman poängterar 

vikten av att tänka igenom hela förloppet och B. Berggren anser att det är viktigt att kalkylerna 

är rätt från början. L. Sjöskog upplevde vid projekteringen av passivhuset med PHIs krav, 

svårigheter i att bedöma tidskontrollen speciellt i projektering. Han konstaterar också att 

passivhuskonceptet genererar betydligt mycket mer jobb än vid ett konventionellt hus. Då 

producenterna redan kommit långt på vägen ser de dock inga större problem med att kunna 

kontrollera och planera processen, och tror att de skulle kunna använda deras nuvarande flöde, 

dock med mer omfattande och tidskrävande projektering och produktion. S. Kreutzer 



15 
 

poängterar här betydelsen av att ha en byggare med i alla skeden av planeringen för att 

säkerställa att de tekniska lösningarna är byggbara.  

 

Genom att flytta konstruktionsaktiviteterna upp i logistikkedjan till fabriken ökar kraven på 

logistikcheferna, och det är väldigt viktigt att få ett helhetsperspektiv. Här konstaterar både A. 

Carlsson och P. Arvidsson att en industriell byggnation av passivhus, i jämförelse med av 

konventionella hus leder till storleksmässigt större fabricerade väggar med mer isolering, och 

därmed mer skrymmande. För att hantera detta behövs både utökat lagerutrymme och ökade 

transporter. Här poängterar A. Carlsson att ökade transporter medför både ytterligare kostnader 

och en ökad miljöpåverkan, vilket också bör tas i beaktning vid beslut om passivhusproduktion. 

Vid materialhanteringen är det också extra viktigt vid passivhus att kontrollera att exempelvis 

isoleringsmaterialet har rätt lambdavärde [S. Kreutzer]. S. Kreutzer påpekar att lambdavärden 

kan bytas ut vilket kan resultera i sämre U-värde och därmed ökat värmebehov.  För styrd 

materialhantering belyser A. Carlsson hur de trots användandet av styrsystem, hellre beställer 

för mycket än för lite.  

 

Ingen av producenterna kunde i dagsläget se några problem i användningen av IT-verktyg just 

för passivhusproduktion. S. Kreutzer påpekade att för passivhus med den internationella 

standarden sker beräkningarna i programmet PHPP, helst kombinerat med SD tool (DesignPH). 

 

4. Analys 
I detta kapitel följer en analys av studiens erhållna resultat för att kunna identifiera vilka hinder 

för industriell byggnation av passivhus som finns för producenter.  

 

4.1 Om resultat 
 

Utifrån ovanstående resultat har jag identifierat fem huvudsakliga hinder för industriell 

byggnation av passivhus: 

 

 Konstruktionsskillnader 

 Kunskapsbrist 

 Svårigheter att standardisera 

 Tidspressad bransch med småvinstmarginaler 

 Låg efterfrågan 

 

4.1.1 Konstruktionsskillnader gentemot konventionella hus 

Resultatet från litteraturstudien visar att de ökade kraven för passivhus medför 

konstruktionsskillnader. Producenterna som redan arbetat mycket med lågenergihus ansåg att 

skillnaderna i produktion, som ovan nämnda konstruktionsskillnader kan medföra, skulle vara 

hanterbara för deras produktion. P. Öhman och B. Berggren konstaterade dock att tyngre 

moduler och fönster samt tjockare väggar kan komma att medföra förändringar i fabriker för 

andra producenter. En ytterligare potentiell effekt från konstruktionsskillnaderna är ökade 

transporter, vilket i sin tur medför ökade kostnader och ökad miljöpåverkan. Vid en 
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implementation av industriell byggnation för passivhus uppfattar jag att även aspekter som 

lagerkapacitet och logistik bör tas i beaktning. 

Utifrån ovanstående analys drar jag slutsatsen att konstruktionsskillnaderna i passivhus till följd 

av de högre effektkraven, kan utgöra ett hinder för producenter. Jag anser dock att ”graden av 

hindrande/storleken av hinder” beror på varje enskild producents utgångspunkt och jag drar 

därför inte några generella slutsatser för varje producent utifrån min studie.  

 

4.1.2 Kunskapsbrist 

Tidigare studier och mitt egna resultat antyder att passivhusens ökade täthetskrav i dagsläget 

medför krav på ökad noggrannhet vid byggnation i förhållande till byggnation mot BBR. Både 

det teoretiska och empiriska resultatet indikerar både att det idag finns en kunskapslucka vad 

de högre kraven innebär och att det krävs en ökad förståelse för varför tätheten är viktig.  

L. Sjöskog beskriver att till följ av den kunskapsbrist som finns, är det mycket svårt att bibehålla 

en långvarig relation med samarbetspartners och därmed mycket svårt att få en rutin i 

arbetsprocessen. Utifrån resultatet kan det också ses tydligt att arbetarnas kunskapsbrist inom 

passivhus medför problem. Arbetarna bygger utifrån egna erfarenheter snarare än utifrån 

ritningarna, vilket försvårar hela byggprocessen. Kunskapsluckan har dessutom visat sig 

resultera i en förlängd tidsåtgång av byggprocessen.   

 

Jag anser utifrån ovanstående resonemang att kunskapsbristen utgör ett hinder för industriellt 

byggnation, men som enligt mitt resultat bör kunna åtgärdas med utbildning och utökad 

erfarenhetsåterföring. 

 

4.1.3 Svårigheter att standardisera 

BBR och FEBYs krav är idag i viss grad anpassade utifrån geografiskt läge i Sverige. 

Klimatzonerna utgör indelningar av effektkrav, där en högre värmeförlust är accepterat i 

nordliga Sverige jämfört med södra. För att arbeta industriellt önskar producenterna arbeta med 

upprepning och använda samma tekniska plattform oavsett geografiskt läge. De producenter 

som har arbetat mot FEBYs standarder arbetar därför i dagsläget med marginaler för att kunna 

placera husen var som helst. Detta har lett till att hus i Sveriges sydliga delar har blivit 

överdimensionerade, vilket innebär att de presterar bättre än vad de egentligen behöver och 

därmed blivit onödigt dyra. 

 

Som beskrivits i resultatet har L. Sjöskog arbetat mot PHIs krav för passivhus och han har en helt 

annan uppfattning om överdimensionering. Han har upplevt att det var väldigt många faktorer 

att ta hänsyn till för varje unikt projekt och att en hög anpassning av konstruktion för det 

specifika projektet krävdes. Han ser detta som ett av de största hindren för att kunna använda 

industriell byggnation över hela landet och till följd av de högre material och 

produktionskostnaderna anser han att en överdimensionering av husets effektkrav inte skulle 

vara ett alternativ. Även U. Jansson poängterar i sin avhandling att konstruktioner måste 

anpassas till typ och lokalisering av varje specifikt projekt. Det blir därför svårt att utforma 

standardiserade dimensioner och konstruktioner som kan användas över hela landet. 
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Utifrån intervjuerna kan jag konstatera att ingen av producenterna, som arbetat mot FEBY, ser 

att de skulle ha några problem med användningen av standardiserade tekniska plattformar vid 

en utbredd passivhusproduktion. Argumenten är att de har lång erfarenhet med 

lågenergibyggnader och redan arbetar med tekniska plattformar.  

 

Jag kan konstatera att det finns spridning i mitt resultat angående en möjlig standardisering. En 

förklaring till denna spridning skulle kunna vara att PHIs krav är mer strikta än FEBYs. Det 

skulle också kunna bero på att FEBYs krav är anpassade för klimatskillnader landet över. 

Ytterligare aspekter som kan spela roll är de olika företagens nuvarande situation. Jag anser att 

spridningen i resultatet medför att det statistiska underlaget blir för divergerat för att kunna dra 

några generella slutsatser om just denna fråga. Jag väljer dock att presentera detta potentiella 

hinder då det kan utgöra en viktig aspekt att beakta vid beslut om passivhusproduktion.  

 

4.1.4 Tidspressad bransch med små vinstmarginaler 

För en industriell produktion med ständiga förbättringar krävs kontinuerliga mätningar både 

under och efter processens gång. Utifrån studiens resultat kan jag konstatera att producenterna 

generellt sett utför relativt få mätningar. Som P. Arvidsson uttrycker arbetar de med mätningar 

under själva utförandet men prioriterar inte att utföra mätningar eller analyser efter färdigställt 

projekt. Jag anser att dessa mätningar krävs för att kunna genomföra ett värdefullt retrospektiv, 

där alla aktörer är involverade och analyserar framgångsfaktorer och områden som kräver 

förbättringsåtgärder. B. Berggren uttrycker att branschen är tidspressad och har låga 

vinstmarginal och att detta är en av orsakerna till att mätningar efter avslutat projekt inte hinns 

med. Jag uppfattar detta som att branschens låga vinstmarginal och tidspress utgör ett hinder 

för producenternas kontinuerliga mätningar, effektiva erfarenhetsåterföring och ständiga 

förbättringar. 

 

Något som också är intressant att urskilja i resultatet är att energisamordnaren IG Passivhus i 

stor utsträckning arbetar med mätning och erfarenhetsåterföring. Här anser jag att det för 

vidare forskning kan vara intressant att studera vad som orsakar denna skillnad mellan 

producenterna och energisamordnaren.  

 

4.1.5 Låg efterfrågan 

Resonemangen kring varför fler passivhus inte byggs har under studiens gång varit många. En 

orsak som framkom från flera håll var den låga efterfrågan. Både S. Kreutzer och A. Carlsson 

samt producenter som valt att avstå från passivhusproduktion ansåg den låga efterfrågan som 

en förklaring. Utifrån producenternas reflektioner om dagens situation konstaterar jag att den 

låga efterfrågan med största sannolikhet är en av orsakerna till varför produktionsvolymen av 

passivhus är liten och flertalet producenter har liten erfarenhet. Då en industriell byggnation 

kräver en kritisk volym för att nå lönsamhet ser jag den låga efterfrågan som ett hinder för 

industriell byggnation av passivhus.  

 

Något som jag anser kan vara av största intresse för framtida lösningar är att även analysera vad 

som orsakar detta hinder. Nedan diskuteras några av de orsaker som framkommit under 

studiens gång. 
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Både L. Sjöskog och P. Arvidsson konstaterar att de vid en framtida passivhusproduktion skulle 

vilja arbeta med en annorlunda marknadsföring än dagens. En enklare marknadsföring skulle 

också kunna vara en lösning på P. Arvidssons avsaknad välinformerade kunder.  

 

Ytterligare ett argument som, enligt studien, kan orsaka den låga efterfrågan är det höga priset. 

Här kan vi dock diskutera om en ökad efterfrågan, genom att möjliggöra för en mer effektiv 

produktion, skulle kunna minska kostnaderna och därmed priset. Här får vi då ett 

cirkelargument likt S. Kreutzers uttryck: ”Ingen efterfrågan, ingen utveckling – ingen kunskap, 

ingen efterfrågan”, eftersom lagen om efterfrågan anger, ceteris paribus, att om priset minskar 

ökar efterfrågan. 

 

Som S. Kreutzer argumenterade kan den låga efterfrågan också bero på bristfälliga kunskaper 

hos säljare. Med tanke på den kunskapslucka vi identifierat bland aktörerna i värdekedjan ser 

jag detta som en valid förklaring även för säljarna. 

 

PHIs definition av passivhus och diverse krav ska innebära en kvalitetssäkring av byggkonceptet 

för både marknadsföringen och kommunikationen inom bygg och förvaltningsprocessen. Som S. 

Kreutzer påstår finns det idag en mängd producenter som kallar sina byggnationer för passivhus 

trots att de inte uppfyller PHIs krav. Detta gäller också för FEBYs certifikaten, vilket även denna 

rapport påvisar. De två olika certifikaten och den spridda användningen av ordet passivhus 

leder just till att marknadsföring och kommunikation blir otydlig. Jag anser att detta även kan 

resultera i en förvirring hos kunderna och mycket möjligt kan vara en orsak till den låga 

efterfrågan. 

5. Diskussion 
Nedan diskuteras eventuella brister på studiens metod och resultat.  

5.2.1 Slutsatsen 

Ovanstående hinder som diskuterats baseras endast på den litteraturstudie och de subjektiva 

reflektioner som delgetts från intervjuerna. Dessa behöver som tidigare nämnts inte utgöra 

något hinder för alla producenter, men ger förhoppningsvis en sammanställning av de hinder 

som kan komma att uppstå. Något som bör poängteras är att denna studie endast fokuserar på 

hinder för industriell byggnation av passivhus utöver de eventuella barriärer som finns för 

industriell byggnation av konventionella hus. Studiens resultat indikerar några av dessa 

generella hinder och svårigheter som gäller även för hus utan passivhuskonceptet. Som 

nämndes i metoden har jag dock valt att avgränsa mig mot passivhus och jag redovisar därför 

endast de hinder som enskilt gäller för passivhus i Diskussion och Slutsats.  

 

5.2.2 Metod och källor 

Idag har begreppet passivhus en spridd användning. Det finns idag flertalet hus som använder 

delar av konceptet men få som certifierar sig. Dessutom finns det både ett internationellt och ett 

nationellt certifikat samt flertalet producenter som använder delar av konceptet och då 

använder benämningen. Detta leder till en förvirring och skapar även en viss osäkerhet i mina 

slutsatser.  

 



19 
 

För min empiriska studie valde jag att ha öppna frågor om vilka svårigheter och hinder 

intervjuerpersonerna, utifrån sin situation idag, de ansåg fanns för industriellt byggande av 

passivhus. Intervjuer med mer slutna frågor skulle kunna generera andra svar och därmed finns 

det en viss osäkerhet i mitt arbete.  
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