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Abstract 
On behalf of the engineering consultancy firm Incoord this study intends to study 
behavioural-related energy use in multifamily buildings, and how household electricity and 
domestic hot water can be minimized by behavioural-changes. The aim of the report is to 
answer whether it is possible to create incentives to change user behaviour. This report is 
created due to the increase of energy efficient buildings, where user related energy becomes a 
larger part of the building's total energy use. Domestic hot water and electricity are major 
categories in comparison with other categories that affect the building's total energy use why 
it is relevant to examine possible measures to reduce them. 

The Swedish regulations does not include household electricity in the calculation of specific 
energy for the building, but energy for domestic hot water is included. A motivation for this, 
other than that it is easier this way, is hard to find. Input data for different energy calculations 
comes from the cross-industry development program SVEBY, which is considered the norm 
in the market. The standard value 25 kWh/m2 is used for energy use for domestic hot water in 
apartment buildings. This value does not appear to be changing in the near future, since the 
proposals to use a lower value when implementing new technologies or using an interval have 
not been successful.  

In addition to the demands from Boverket there are many different classification systems with 
tougher energy requirements. FEBY12 is a common classification system on the Swedish 
market where zero-energy-, passive- and low energy buildings are classified. Passive houses 
have small transmission and ventilation losses and are considered to be relevant in the future. 
The concept for passive houses can be used to meet future energy requirements, especially 
requirements for nearly zero-energy buildings, which will affect all new constructions built 
after the year of 2021. The requirements for nearly zero energy buildings in Sweden are not 
yet legislated but Boverket has made a suggestion for the Swedish application of nearly zero-
energy buildings where the system boundary is defined as delivered (purchased) energy. 

Since human behaviour greatly affects the energy consumption in the household sector, it is 
important to understand human behaviour. However, the behaviour regarding energy 
consumption, is highly variable, which complicates an analysis in this area. An important 
observation is that there seems to be no correlation between use of domestic hot water and 
electricity in the household. Consumer behaviour has changed, users wash and shower more 
today than in the past, and the entertainment and information technology now uses more 
electricity than lighting and kitchen appliances. One of the most common measures to reduce 
energy consumption that are discussed in this report is the implementation of individual 
metering and billing. 
 
It is hard to determine which behavioural changes will follow various instruments and 
technology since behaviour varies between different people and their situation. Due to this, it 
is difficult to determine which instruments and technologies that have the greatest effect. The 
instruments or technology to be used must be adapted to the situation. An interesting finding 
is that using the environmental issues as incentives are often not enough to influence users to 
reduce their energy use. However, money and savings in other ways are common incentives. 
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When the area concerning energy behaviour is studied, it is important to also study the 
psychological aspects that explain human behaviour. When psychology and technology are 
used together, it is possible to influence human behaviour. It is important however, that every 
situation is adapted to the receiver in order to achieve maximum effect. 
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Sammanfattning 
På uppdrag av teknikkonsultföretaget Incoord ämnar denna rapport studera brukarrelaterad 
energi i flerbostadshus samt hur användningen av hushållsel och tappvarmvatten kan 
minimeras med hjälp av beteendeförändringar. Rapporten avser besvara om det är möjligt att 
skapa incitament för att förändra brukarens beteende. Bakgrunden till denna rapport är att 
andelen energieffektiva hus ökar, där brukarrelaterad energi blir en större del av byggnadens 
totala energianvändning. Tappvarmvatten och hushållsel är stora poster i jämförelse med 
övriga poster som påverkar byggnadens totala energianvändning varför det är relevant att 
granska möjliga åtgärder för att minska dem.  
 
Resultat från denna rapport visar att Boverkets energikrav länge har sett ut på samma sätt där 
hushållsel inte ingår i den specifika energianvändningen. En motivering till varför 
hushållselen inte inkluderas, utöver att arbetet förenklas, förefaller inte vara möjlig att finna. 
Indata för olika energiberäkningar kommer från det branschöverskridande 
utvecklingsprogrammet Sveby, som anses normgivande på marknaden. För energianvändning 
till tappvarmvatten används idag schablonvärdet 25 kWh/m2 i flerbostadshus. Detta värde 
förefaller inte stå inför stora förändringar då förslag på att använda ett lägre värde vid 
implementering av ny teknik eller införandet av ett intervall inte har fått gehör. Utöver BBRs 
krav finns många olika klassificeringssystem med hårdare energikrav, ett av de vanligaste på 
den svenska marknaden är FEBY12 där nollenergihus, passivhus och minienergihus 
klassificeras. Passivhus med små transmissions- och ventilationsförluster kommer få en 
betydande roll för att klara framtidens energikrav, framförallt kraven för nära-
nollenergibyggnader (NNE) som kommer påverka alla nybyggnationer från år 2021. Kraven 
för nära-nollenergibyggnader i Sverige är ännu inte lagstiftat men Boverket har lagt fram ett 
förslag för svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader där systemgränsen definieras som 
levererad (köpt) energi.  
 
Då det mänskliga beteendet i hög grad påverkar energianvändningen i sektorn hushåll är det 
viktigt att kartlägga människors beteende. Beteendet kring energianvändning är dock mycket 
varierande vilket försvårar analyser inom detta område. En betydelsefull observation är att det 
inte finns en korrelation mellan användningen av tappvarmvatten och hushållsel vilket är 
viktigt att ta i beaktande när styrinstrument och teknologi studeras. Hushållens beteende har 
förändrats, brukare tvättar och duschar mer idag än tidigare och kategorin underhållnings- och 
informationsteknik använder numera mer elektricitet än kategorierna belysning och vitvaror. 
En av de vanligaste åtgärderna för att minska energianvändningen som diskuteras i denna 
rapport är implementering av individuell mätning och debitering (IMD).  
 
Vilka beteendeförändringar som följer olika styrmedel och teknik är svårt att fastställa då 
beteendet varierar mellan olika personer och deras livssituation. På grund av detta är det svårt 
att bestämma vilka styrmedel och vilken teknologi som har störst effekt. De styrmedel eller 
den teknologi som ska användas måste anpassas efter situationen. En intressant upptäckt är att 
miljö som incitament ofta inte är tillräckligt för att påverka brukare att minska sin 
energianvändning. Däremot är pengar och besparing ett vanligt incitament. När området 
rörande energibeteenden studeras är det viktigt att även studera de psykologiska aspekterna 
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som förklarar det mänskliga beteendet. När psykologi och teknik sammankopplas är det fullt 
möjligt att med hjälp av incitament påverka det mänskliga beteendet, viktigt är dock att dessa 
anpassas till mottagaren för att nå maximal effekt. 
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1   Inledning 
Denna rapport inleds med att presentera bakgrunden till varför detta projekt genomförs samt 
vilka frågeställningar rapporten ämnar besvara. Vidare beskrivs hur arbetet för att besvara 
uppställda frågeställningar planeras genomföras. Slutligen presenteras de områden rapporten 
ämnar fokusera på samt lämpliga avgränsningar.  

1.1  Bakgrund  
I Sverige använde sektorn hushåll 82 TWh under år 2014 vilket motsvarade 22 % av Sveriges 
totala slutliga energianvändning på 368 TWh (se figur 1) (Energimyndigheten 2014). 

 
Figur 1. Total slutlig energianvändning fördelad på sektorer. Källa: 
Energimyndigheten, 2014. 
 
Då bostadssektorn utgör en stor del av Sveriges totala energianvändning utgör hushåll en 
viktig grupp att påverka för att erhålla minskad energianvändning. Hushåll använder inte bara 
energi i direkt form utan även i indirekt form. Direkt energi nyttjar konsumenterna när de 
använder gas, elektricitet och bränsle i hemmet medan den indirekta energin är den energi 
som krävs för att producera, transportera och göra sig av med de varor och tjänster som 
konsumenten köper (Abrahamse & Steg, 2009, s.711). Från och med år 2021 ska det endast 
byggas nära-nollenergibyggnader för att Sverige ska nå Europeiska unionens (EU:s) uppsatta 
energimål (Boverket, 2015) vilket gör en framtida energieffektivisering allt viktigare. 
Energieffektiviseringsprogram fokuserar idag på att utveckla teknologin samt byta ut, 
uppgradera och modifiera utrustning och system i bostäder. Utvecklingen för att effektivisera 
områden som uppvärmning och ventilation har kommit långt, men marknaden börjar bli 
mättad och stagnerad vilket gör att nya metoder krävs. Att engagera konsumenter till att 
omforma sitt beteende är ett alternativ. Det är ett relativt outforskat område men har stor 
potential, framförallt med hjälp av ny teknik så som smarta kontroller och sociala medier 
(Frankel, Heck och Humayun, 2013, s.1).   
 
I Sverige finns byggregler utformade av Boverket, som ställer krav på en fastighets maximala 
energianvändning per kvadratmeter. Byggnadens energianvändning är den energimängd som 
vid normalt brukande behöver levereras till byggnaden (ofta benämnd köpt energi) under ett 
normalår och kravet ställs endast på energi till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten 
samt fastighetsenergi. Hushållsenergi eller verksamhetsenergi räknas inte in. Byggnadens 
energianvändning under ett år divideras med antalet kvadratmeter uppvärmd area (Atemp) för 
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att erhålla specifik energianvändning (Boverket, 2015b). Det branschöverskridande 
utvecklingsprogrammet Sveby, framtaget av bygg- och fastighetsbranschen för att 
standardisera brukardata för beräkningar och hur verifiering av energiprestanda skall gå till 
(Sveby, 2016b), har tagit fram ett värde på normal energianvändning för tappvarmvatten som 
ligger på 25 kWh/m2 vilket kan användas i energisimuleringar (Sveby, 2012, s.5). När 
byggnadens totala energianvändning minskar, vid till exempel byggnation av 
nollenergibyggnader, utgör den brukarrelaterade energin en stor andel av den totala energin. 
För att minska den totala energianvändningen görs idag stora investeringar i andra system 
som till exempel bättre värmeåtervinning i ventilationen. Den brukarrelaterade energin 
påverkar i stor grad även byggnaders måluppfyllelse för energiprestandan. Det är svårt att 
upprätthålla energiprestandan då uppmätt energianvändning ofta är väsentligt högre än den 
beräknande, ofta mellan 50-100 % högre på grund av främst brukarrelaterade poster (Bagge, 
Johansson och Lindstrii, 2015, s.4).    

1.2  Målbeskrivning 
Denna rapport ämnar undersöka brukarrelaterad energianvändning i flerbostadshus i Sverige. 
Studiens mål är att:   

•   Analysera och beskriva myndighetskrav och klassificeringssystem samt hur de är 
relaterade till energiberäkningar för tappvarmvatten och hushållsel. 

•   Undersöka hur användningen av tappvarmvatten samt hushållsel ser ut idag samt 
studera vilka kostnader som finns knutna till åtgärder för att minska el- och 
tappvarmvattenanvändning i hushållet. 

•   Studera hur incitament, teknik och styrmedel kan förändra brukares beteende till en 
minskad energianvändning samt hur detta gynnar hushållen.   

1.3  Metod 
För att besvara fastställda frågeställningar samt nå uppställda mål genomförs en omfattande 
litteraturstudie. Arbetet börjar med insamlande av relevant fakta om nuläget, innefattande 
regelverk, myndighetskrav, befintlig teknik samt beteende hos energibrukare i flerbostadshus. 
Fokus därutöver ligger på beteendevetenskap för att skapa en grund för vidare analys av 
brukares energibeteende.  
 
Arbetet fortsätter med att finna information om vilka förbättringsåtgärder som kan 
genomföras för att förändra brukarnas beteende med mål att minska energianvändningen. 
Litteraturstudien baseras på flertalet källor från statliga myndigheter i Sverige samt tidigare 
studier kring brukarrelaterad energi.  
 
För att få en djupare förståelse för området intervjuas doktoranden Omar Shafqat om hans 
tankar kring teknologi och energibeteende samt vilka mönster han identifierar inom området 
brukarrelaterad energianvändning. Även Sveby och Boverket kontaktas för kommentarer på 
de nuvarande regelverk och rekommendationer som för närvarande råder där svar endast 
mottogs från Sveby. För att sammanfatta litteraturstudiens resultat utformas en figur där olika 
aspekter som är viktiga för identifiering av nuvarande beteende och möjliga åtgärder 
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presenteras. Projektets resultat presenteras både muntligt för Incoord AB samt i denna 
rapport.  

1.4  Avgränsning  
Rapport avser granska:  

•   flerbostadshus 
•   förbrukning av varmvatten (kallvatten diskuteras om beteendeförändringar påverkar 

båda posterna) 
•   Sverige (fakta och studier för andra länder används i jämförelsesyfte)  

   
Rapporten syftar inte att granska:  

•   hur indirekt energianvändning påverkar brukarens energianvändning 
•   hur en sänkning av inomhustemperaturen påverkar energianvändningen  
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2   Regelverk för energianvändning i Sverige  
I följande avsnitt presenteras vilka regelverk och standarder som finns i Sverige idag. 
Fördjupade analyser av Boverkets krav, Svebys riktlinjer samt klassificeringssystem 
genomförs.  

2.1  Boverkets byggregler - BBR  
Boverkets byggregler (BBR) ställer krav på hur en byggnad uppförs. Det finns energikrav 
som ansätter en maxgräns för hur mycket energi en byggnad får använda i form av 
kilowattimmar per kvadratmeter och år. Kravet ställs på den energi som vid normala 
förhållanden levereras till byggnaden för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten samt 
fastighetsenergi, vilket ofta benämns köpt energi (se ekvation 1) (Boverket, 2015a, s.151).   
 
                                           𝐸123 = 𝐸"##$ +	  𝐸,-. +	  𝐸/$$ +	  𝐸0                                            (1) 

 
I ekvation 1 står 𝐸123 för byggnadens energianvändning, 𝐸"##$ för energin som används för 
uppvärmning, 𝐸0 för fastighetsenergin, 𝐸/$$ för energin till tappvarmvatten och 𝐸,-. är 
energin för komfortkyla (Boverket, 2015a, s.151). För att erhålla byggnadens specifika 
energianvändning,	  𝐸1234#25 (kWh/m2 och år), divideras energianvändningen med antalet 
kvadratmeter uppvärmd area (Atemp) vilket visas i ekvation 2 (Boverket, 2015a, s.151).  
 
                                                     𝐸1234#25 =

EFGH
IJGKL	  

                                                               (2) 

 
Den uppvärmda arean beskriver arean för ytor som värms upp till mer än 10°C och befinner 
sig inom byggnadens klimatskal (Boverket, 2016). Boverkets allmänna krav är att byggnader 
ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt 
kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning samt effektiv elanvändning (Boverket, 2015a, 
s.150).     
  
År 2006 reviderades Boverkets byggregler och för första gången ställdes ett krav på att i stort 
sett alla nya byggnader ska energiberäknas under projekteringsfasen för att visa att 
byggnadens energiprestanda möter kraven i BBR. Inom 24 månader efter att byggnaden har 
tagits i bruk ska denna energiprestanda även verifieras (Sveby, 2016c). Den aktuella 
versionen av BBR är BBR 22 där de sista ändringarna gjordes i februari år 2015. I denna 
version förändrades en del energihushållningskrav. För byggnader som är större än 50 m2 och 
som till övervägande del innehåller lägenheter med en boarea om högst 35 m2 (ofta 
studentbostäder) uppkom en lättnad i kraven med 10 kWh/m2 Atemp och år (icke eluppvärmda) 
och 5 kWh/m2 Atemp och år (eluppvärmda). Dock skedde en generell skärpning av kraven på 
energihushållning med ca 10 % för byggnadskategorierna flerbostadshus och lokaler 
(Boverket, 2015d, s.5). En sammanfattning av de energikrav som gäller kan ses i tabell 1. 
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Tabell 1. Krav på specifik energianvändning. Källa: Boverket, 2015a.   

Krav på specifik 
energianvändning 

𝑘𝑊ℎ
𝑚7𝐴/2;#	  å𝑟

 

Klimatzon  
I 

Klimatzon 
II 

Klimatzon 
III 

Klimatzon 
IV 

Flerbostadshus med annat 
uppvärmningssätt än elvärme 115 100 80 70 

Flerbostadshus med annat 
uppvärmningssätt än elvärme 
där Atemp är större än 50 m2 

och innehåller lägenheter med 
boyta om högst 35 m2 vardera 

125 110 90 80 

Flerbostadshus med elvärme 85 65 50 45 

Flerbostadshus med elvärme 
där Atemp är större än 50 m2 

och innehåller lägenheter med 
boyta om högst 35 m2 vardera 

90 70 55 50 

 
Hushållsel inräknas inte i BBRs krav på specifik energianvändning. Dock påverkas den 
specifika energianvändningen av internvärmen som både hushållsel och tappvarmvatten 
genererar. Detta leder till en osäkerhet då specifik energianvändning predikteras. Bagge m.fl. 
skriver i deras rapport Brukarrelaterad energianvändning att ”en brukare med hög 
hushållselanvändning och låg tappvarmvattenanvändning kommer troligtvis ge en lägre 
specifik energianvändning jämfört med en brukare med låg hushållselanvändning och hög 
tappvarmvattenanvändning. Denna relativa skillnad i specifik energianvändning vid olika 
brukande ökar med bättre energiprestanda på byggnaden” (Bagge, Johansson och Lindstrii, 
2015, s.4).     
 
Specifik energianvändning har olika krav beroende på var i Sverige byggnaden är belägen 
samt vilken typ av byggnad det är. BBR delar sedan år 2015 upp Sverige i fyra klimatzoner 
för att kraven ska anpassas till de olika klimatförutsättningar som finns (Boverket, 2015d, 
s.5), vilka presenteras i figur 2.  
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Figur 2. Sverige uppdelat i fyra klimatzoner. Källa: Paroc, 2016.   

2.2  Sveby  
Sveby är ett utvecklingsprojekt styrt av bygg- och fastighetsbranschen med syfte att underlätta 
tolkning och förtydligande av energikraven som presenteras i Boverkets byggregler (Sveby, 
2016b). Sveby tar även fram material för att underlätta tolkning av kraven som ställs vid 
nybyggnation för branschens aktörer så att det inte sker några missförstånd mellan byggherre 
och entreprenör. Svebys material är främst till för nya kontorslokaler och bostäder utförda 
med dagens teknik men det kan även användas vid större ombyggnationer (Sveby, 2011). 
Indata för standardiserat brukande för hushåll och olika verksamheter finns för att det ska vara 
möjligt att beskriva olika normala verksamhetstyper och deras inverkan på 
energianvändningen. Standardiserad data underlättar även arbetet för konsulter och kan vara 
en hjälp vid energideklarationer och verifiering (Sveby, 2012, s.3). 
                     
En byggnads energiprestanda särskiljs från brukarrelaterad energi. Om brukare använder en 
överdriven mängd tappvarmvatten ska inte kravuppfyllelsen påverkas. På grund av detta 
”normaliseras” byggnaden från inverkan av brukare genom standardiserad indata från Sveby. 
BBR ger en möjlighet att korrigera energiprestandan om det finns avvikelser som varken 
byggherre eller entreprenör råder över. En verifiering av energianvändningen sker mot 
normala brukarrelaterade indata. Om den verkliga uppmätta energianvändningen skiljer sig 
från Svebys brukarindata kan den komma att korrigeras. Detta utförs då energianvändningen 
ska relateras till BBR eller andra avtal med standardiserat brukande. Verifieringen kan även 
ske mot överenskomna projektspecifika brukarindata (Svensk Energiutbildning, 2016). 
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För hushållsel rekommenderas årsschablonen 30 kWh/m2 för energi i flerbostadshus, där 70 
% beräknas vara möjlig att tillgodogöras som internvärme. Värme från elanvändning kan 
endast tillgodoräknas under uppvärmningssäsongen men inte ens då kommer all el som 
används kunna tillgodogöras då en del försvinner direkt från huset eller vädras bort (Sveby, 
2012, s.5). För energianvändning till tappvarmvatten rekommenderas årsschablonen 25 
kWh/m2 i flerbostadshus, där 20 % beräknas vara möjlig att tillgodogöras som internvärme. I 
denna siffra ingår inte energiförluster för varmvattencirkulation (VVC) eller 
stilleståndsförluster i varmvattenberedare (Sveby, 2012, s.21). Det har diskuterats att 
schabloner som uttrycks i ”användning per areaenhet” ska sluta användas. Dock är det svårt 
att uttrycka ”användning per boende” då antalet boende ofta inte är en känd parameter. 
Dessutom antas bostadens area till viss del korrelera med antalet boende (Energimyndigheten, 
2012, s.25). 

2.3  Möjlig förändring av schablonvärdet för tappvarmvatten 
I en studie genomförd av JM (projektutvecklare av bostäder och bostadsområden) under år 
2005 granskades 1500 lägenheter i flerbostadshus i Stockholm, byggda mellan år 1997 och år 
2003, med individuell mätning men ej debitering. Resultatet var att medelvärdet av 
tappvarmvattenanvändningen väl överensstämde med värdet 25 kWh/m2 (Sveby, 2012, s.21). 
I nuläget menar Sveby att det inte är möjligt att använda ett lägre schablonvärde vid 
installering av snålspolande armaturer. Det värde som gäller idag förutsätter bra armaturval 
men kräver inte de allra bästa, dock finns ingen möjlighet till reducering om de bästa 
armaturerna på marknaden skulle användas (Sveby, 2016a). 
 
Det finns många olika schabloner som används i energibranschen. Det är intressant att 
möjlighet ges att dela upp en byggnads totala energianvändning i till exempel hushållsel och 
uppvärmning samt att svara på om användningen är normal. När schabloner och uppmätta 
värden jämförs stämmer de dock inte alltid. Följaktligen föreslog Energimyndigheten år 2012 
i sin rapport Vattenanvändning i hushåll att ett intervall istället för ett medelvärde skulle 
kunna användas. Energimyndigheten kom dock fram till att detta förslag inte var lämpligt 
med anledningen att alla människor inte har tillräckligt med erfarenhet eller kunskap för att 
kunna bedöma om den undre eller nedre delen av skalan ska användas (Energimyndigheten, 
2012, s.45).  
 
En fråga om det finns några tankar på att ändra det nuvarande schablonvärdet i framtiden 
ställdes till ordförande i styrgruppen för Sveby, Tommy Lenberg. Tommy Lenbergs respons 
var att ”det rekommenderade värdet gäller tillsvidare och det finns i dagsläget inte något som 
talar för att värdet kommer justeras i närtid” (Lenberg, 2016). 

2.4  Klassificeringssystem  
Alla byggnader måste uppfylla BBRs grundkrav och en miljö eller energiklassning är ett 
bevis på att byggnaden uppfyller de ytterligare krav som klassificeringssystemet kräver 
(LÅGAN, 2013, s.6). Några av de vanligaste miljöklassningssystemen är det brittiska 
klassningssystemet BRE Environmental Assessement Method (BREEAM), det amerikanska 
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klassningssystemet LEED och de svenska klassningssystemen Miljöbyggnad och Svanen. 
Några av de vanligaste energiklassningssystemen är den svenska standarden för 
energiklassning SS 24300, klassningssystemet för lokaler GreenBuilding och FEBY12 som 
presenteras utförligare nedan (LÅGAN, 2013, s.6; Jakubova & Millander, 2012, s.6). 

2.4.1  FEBY12 
FEBY12 är ett klassningssystem för nollenergihus, passivhus och minienergihus som tidigare 
utvecklades av FEBY (Forum för energieffektiva byggnader) men som idag administreras av 
Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCNH). Passivhus FEBY12 är en svensk variant av det 
internationella Passivhus som representeras av det tyska Passivhaus Institut (PHI). Den 
svenska varianten är kopplad till de svenska kraven (BBR) men bygger på samma princip; att 
minska transmissions- och ventilationsförlusterna (Sveriges centrum för nollenergihus, 2012a, 
s.2). Den svenska kravspecifikationen för passivhus säger bland annat att byggnaden 
maximalt får ha 15 W värmeförluster per kvadratmeter Atemp i klimatzon III. I den 
internationella definitionen är grundkravet max 15 kWh i uppvärmningsenergi per år 
(Passivhuscentrum - Västra Götaland, 2016). Internationella passivhus ställer även krav på att 
primärenergianvändningen – vilket innefattar uppvärmning, varmvattenberedning fastighetsel 
samt hushållsel – ska vara mindre än 120 kWh/(m

2
år). I Sverige ställs det inga krav att 

primärenergin ska beräknas vid klassificering (Jiang, 2013, s.8).  

2.4.2  Nollenergibyggnader  
En nollenergibyggnad använder lika mycket energi som byggnaden själv kan tillföra totalt sett 
under ett år, det vill säga energin in är lika med energin ut under ett år. Byggnadens egen 
energiproduktion kommer från till exempel solceller eller överskottsvärme som går till 
fjärrvärmenätet. För att få klassas som ett nollenergihus enligt FEBY12 ska först kraven för 
passivhus vara uppfyllda vilka utförligt presenteras i rapporten FEBY Kravspecifikation för 
passivhus (Sveriges centrum för nollenergihus, 2016, s.4). De svenska kriterierna använder 
Svebys referensvärden för personlast, varmvattenanvändning och spillvärme då de anser att 
Svebys indata är normgivande (Sveriges centrum för nollenergihus, 2012a, s.3).  

2.4.3  Nära-nollenergibyggnader 
EU har bestämt att all nyproduktion i Europa från och med år 2021 ska vara nära-
nollenergibyggnader (NNE). Skärpta energikrav som på kort sikt inte motsvarar 
kostnadsoptimala nivåer tror Boverket kommer generera dynamiska effekter i form av teknisk 
utveckling (Boverket, 2015c, s.6). Energikraven ska också driva på takten i 
energieffektiviseringsarbetet och utvecklingen mot mer energieffektiva byggnader (Boverket, 
2015c, s.18). Den svenska kravnivån för NNE är fortfarande inte färdigställd. Boverket fick i 
uppdrag år 2014 att föreslå lämpliga energikrav och definitioner. Uppdraget syftade till att 
utreda hur olika sätt att definiera energiprestanda (det vill säga välja systemgräns) påverkade 
de strategier som används för att uppnå kravnivån samt hur det skulle påverka användningen 
av förnybara energikällor (Boverket, 2015c, s.3). Den energi som energiprestandakraven ska 
tillämpas på är, enligt Boverket, den energi som ”levereras till byggnadens tekniska system 
för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och för byggnadens fastighetsdrift, exklusive 
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fritt flödande energi som kan tillvaratas på plats eller i närheten” (Boverket, 2015c, s.7). En 
illustration av systemgränsen kan ses i figur 3.  
 

 
Figur 3. Illustration av systemgränsen levererad (köpt) energi. Källa: Wahlström, 2014, 
s.16.  
 
Den verkliga miljöpåverkan är inte direkt kopplad till hur mycket energi ett hus använder utan 
det finns stora skillnader i utsläpp och primärenergianvändning mellan exempelvis el, fossila 
bränslen och lokal solvärme. Viktningsfaktorer kan därmed användas för att erhålla en mer 
rättvis bild samt för att värdera energiformer (Jiang, 2013, s.14). Boverket föreslår att el för 
uppvärmning, komfortkyla och varmvatten viktas med faktorn 2,5 för att undvika att 
energikraven särskilt främjar användning av elenergi för uppvärmning. Resterande energislag 
föreslås viktas med faktorn 1 (Boverket, 2015c, s.7). Energimyndigheten är dock en 
motståndare till detta. De konstaterar att viktningsfaktorer skapar marknadsbarriärer eftersom 
energipriserna inte tillåts styra marknaden och de menar att viktningsfaktorer för energibärare 
inte ska användas i styrmedel (Energi och Miljö, 2015).  
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3   Bakgrund till beteende kring energianvändning  
På grund av att den brukarrelaterade energin blir en allt större del av den totala 
energianvändningen som en följd av att allt mer energieffektiva hus byggs är det relevant att 
granska hur den brukarrelaterade energin kan minska. Många faktorer gällande 
energianvändningen har en direkt koppling till det mänskliga beteendet och hur människan 
använder tillgängliga energisystem (Ghasemi, 2015, s.ii). Att engagera brukare att omforma 
sitt beteende är ett relativt outforskat område men har stor potential (Frankel, Heck och 
Humayun, 2013, s.1). Området är även viktigt för att minska Sveriges totala 
energianvändning då sektorn ”hushåll” som tillhör bostadssektorn utgör en stor del av 
Sveriges totala energianvändning.  
 
Beteendet kring energianvändning i hushållet inkluderar vardagliga beteenden, som att släcka 
lampor och justera inomhustemperaturen (Ghasemi, 2015, s.17), i vilken omfattning de 
boende badar samt hur länge och hur varmt de duschar, om brukarna fyller hela diskmaskinen 
och om de sköljer av disken innan samt om de sätter på ett lock på kastrullen när de lagar mat 
(Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, s.1918). Tyvärr saknas det fullständig statistik 
över hur energianvändningen fördelas på dessa aktiviteter i hushållet (Energimyndigheten, 
2007, s.13).  
 
Det mänskliga beteendet är väldigt subjektivt och varierar mycket beroende på vilken brukare 
som granskas. Det är svårt att skapa en bild över hur “den typiska brukaren” beter sig då det 
inte finns en “typisk brukare”. Människor hanterar situationer på olika sätt och deras attityder 
och värderingar varierar vilket resulterar i att beteendet blir mycket skilda (Ghasemi, 2015, 
s.17). Analys över hur människor beter sig och att identifiera skillnader mellan olika 
beteenden kan underlättas genom att dela in beteendet i olika kategorier och persontyper. 
Olika modeller och bakgrundsvariabler kan användas för att förklara beteendet och 
styrinstrument kan användas för att påverka människors attityder och beteenden. Hur tidigare 
gjorda studier kring energianvändning och beteende har valt att analysera beteendet inom 
dessa områden presenteras i följande text.  

3.1  Det mänskliga beteendet indelat i kategorier  
Ett sätt att granska olika typer av beteende kan göras genom att dela in beteendet i olika 
kategorier. David Frankel m.fl. (2013, s.4) menar att en kategorisering av brukare av energi 
med hänsyn till deras attityd och beteende kan leda till stora energieffektiviseringar. Nedan 
presenteras olika kategoriförslag som tidigare studier har tagit upp.  

3.1.1  Kategorier av människans behov  
Människans behov kan delas in i kategorierna: basbehov, det som är nödvändigt, sådant som 
är lyxigt samt det som är rent slöseri. Basbehovet inkluderar framförallt mat, boende och 
kläder (Energimyndigheten, 2007, s.12). Beroende på vilket behov som analyseras är 
människan mer eller mindre villig att ändra på sitt beteende för att minska 
energianvändningen. Vissa människor kan vara villiga att avstå från behov inom kategorierna 
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“lyxigt” och “slöseri” för att minska energianvändningen medan andra brukare kanske inte är 
det (Energimyndigheten, 2007, s.13).  

3.1.2  Kategorier som styr det mänskliga beteendet  
I artikeln Behavior Related Energy Use in Single-Family Homes skriven av Milad Ghasemi 
(2014, s.20) föreslås att det mänskliga beteendet huvudsakligen styrs av tre kategorier: 
medvetet/frivilligt beteende, miljöbetingat/kulturellt beteende samt systematiskt/inlärt 
beteende. Det medvetna/frivilliga beteendet menar Ghasemi är möjligt att påverka med rätt 
incitament och styrning av brukarens värderingar. Personifierad marknadsföring och 
mediekampanjer blir då betydelsefulla för att påverka brukarens beteende. Miljöbetingat och 
kulturellt beteende påverkas av sociala och kulturella normer samt brukarens sociala status. 
Även geografiska områden inkluderas i denna kategori (Ghasemi, 2015, s.22). Det 
systematiska/inlärda beteendet anses ha störst påverkan på det mänskliga beteendet men är 
även den kategori som är svårast att påverka. Rutiner, personliga värderingar och övertygelser 
påverkar det mänskliga beteendet i stor utsträckning. Personliga värderingar som erhålls vid 
ung ålder sätter ramar för hur människans världsbild utvecklas och det är inom dessa ramar 
som de personliga normerna utvecklas (Ghasemi, 2015, s.25). De tre kategorierna 
sammanfattas i figur 3.   

 
Figur 4: Grafisk visualisering av de tre kategorierna: medvetet/frivilligt beteende, 
miljöbetingat/kulturellt beteende samt systematiskt/inlärt beteende. Källa: Ghasemi, 
2015, s.21 (översatt av författarna). 

3.1.3  Attityder och beteenden inom fem funktionsområden 
I artikeln Hushållskunder på̊ elmarknaden. Värderingar och beteenden (2004, s.3) delar 
Anna-Lisa Lindén och Annika Carlsson Kanyama in attityder och beteenden i fem så kallade 
funktionsområden som fungerar som en kategorisering av det mänskliga beteendet: varm och 
ljus hemmiljö, ren och hel, mätt och belåten, underhållning och information samt bekväma 
stand-by funktioner. Området “hel och ren” innefattar aktiviteter som brukaren gör för att 
erhålla god hygien (duscha och bada) bo i ett rent hem (städa) samt ha hela och rena kläder 
(tvätta och stryka) (Ellegård, 2008, s.3). Kategorin “varm och ljus hemmiljö” syftar till att 
människor vill ha en lagom inomhustemperatur med rätt belysning vilket regleras med hjälp 
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av uppvärmning och belysning (Ellegård, 2008, s.3). Kategorin “mätt och belåten” innefattar 
konsumtion av mat och matlagning samt redskap och utrustning som används i köket. 
Hushållen är ofta intresserade av energieffektiv utrustning men har ofta en bristande kunskap 
kring hur mycket energi gammal utrustning kräver (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 
2004, s.4). “Underhåll och information” inkluderar teknik som mobiltelefoner, datorer och 
TV-apparater. I dag har hushållen en stor mängd teknikprylar men många vet inte om att 
apparaterna har en energisparfunktion. Många hushåll vet inte heller vad stand-by funktionen 
är eller att apparaten drar energi när den står på stand-by. Detta inkluderas i kategorin “stand-
by funktioner”. De hushåll som är medvetna om att de kan minska användningen av energi 
genom att stänga av teknikprylarna helt är dock osäkra på i vilken grad detta minskar energin 
och de känner sig osäkra på hur tekniken påverkas (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 
2004, s.4).  

3.2  Det mänskliga beteendet indelat i persontyper 
En beskrivning av olika persontyper underlättar arbetet vid beskrivning av hur människor 
beter sig i olika sammanhang. Det finns dock ingen standard för denna indelning vilket 
resulterar i att det finns många olika indelningar. Nedan presenteras fyra olika grupperingar 
av persontyper.  

3.2.1  Energimyndighetens indelning av persontyper  
I en studie om hur hushållen kan bidra till att minska energisektorns miljöpåverkan, 
genomförd av Energimyndigheten och presenterad i rapporten Hushåll och energibeteende 
(2007, s.12), delas människor in i kategorierna: rika stadsbor, ung och fattig, singel med bil 
samt trångbodda med barn. Rika stadsbor beskrivs som ett välbeställt par i övre medelåldern 
som bor i en stor lägenhet och spenderar mycket pengar. Kontrasten till detta är personen 
“ung och fattig” som bor i ett singelhushåll och som inte gör av med så mycket pengar. Denna 
person skulle till exempel kunna vara en student. Kategorin “singel med bil” beskriver också 
en person i ett singelhushåll men denna person äger en bil och spenderar betydligt mer pengar 
än personen som tillhör segmentet “ung och fattig”. Familjer som består av två vuxna och två 
barn som delar på en liten lägenhet kategoriseras som “trångbodda med barn”. En liknande 
indelning har gjorts i studien Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll, även denna utförd 
av Energimyndigheten (2008). Där kategoriseras deltagarna i studien in i grupperna “singel”, 
“ungt par”, “medelålders par” samt “barnfamiljer”, för att underlätta beskrivning av beteendet 
mellan olika hushåll.  

3.2.2  Persontyper indelade i hög-, låg- samt mittenanvändare 
En annan möjlig indelning är att kategorisera energianvändare i tre grupper: hög-, låg- samt 
mittenanvändare. Denna indelning är gjord av Hans Bagge m.fl. i rapporten Brukarrelaterad 
energianvändning (2015, s.7) där de har undersökt brukarrelaterad energianvändning samt 
dess påverkan på den totala energianvändningen. ”Höganvändare” utgör de 10 % som har 
högst årlig energianvändning av brukarrelaterad energi medan gruppen ”låganvändare” är de 
10 % som har lägst årlig användning av brukarrelaterad energi. Kategorin ”mittenanvändare” 
är de 10 % som har en årlig användning av hushållsel samt tappvarmvatten mellan 45 och 55 
percentilerna. Rapporten presenterar att den absoluta användningen av både hushållsel och 



-13- 
 

tappvarmvatten skiljer sig mycket åt mellan ”låganvändare” och ”höganvändare”. Studien 
tydliggör dock att det inte finns en relation mellan hur mycket energi hushållet gör av med till 
hushållsel respektive tappvarmvatten. En ”höganvändare” av hushållsel kan vara en 
”låganvändare” av tappvarmvatten och vice versa. 

3.2.3  Persontyper utifrån modellen Technology adoption life cycle  
En vanlig modell för att beskriva hur personer anammar ny teknik är den så kallade 
Technology adoption life cycle. Modellen delar in populationen i fem olika grupper baserat på 
psykologiska och demografiska faktorer. Dessa fem kategorier är: innovatörer (innovators), 
tidiga användare (early adopters), tidig majoritet (early majority), sen majoritet (late majority) 
samt eftersläntrare (laggards) (Ghasemi, 2015, s.24). Andelen människor som tillhör de olika 
kategorierna presenteras i figur 4.   

 
Figur 5. Technology adoption life cycle. Källa: Wetterberg, 2014.  
 
Hur framgångsrik en produkt eller innovation blir bestäms framförallt av grupperna 
innovatörer och tidiga brukare, vilket utgör 16 % av populationen. Brukare i dessa kategorier 
är ofta en del av den högre samhällsklassen och är i högre grad bättre utbildade (Ghasemi, 
2015, s.24).  

3.3  Bakgrundsvariablers påverkan på beteendet  
Flertalet bakgrundsvariabler och faktorer påverkar det mänskliga beteendet. 
Energimyndigheten presenterar i sin rapport Hushåll och energibeteende (2007, s.9) att 
vanliga bakgrundsvariabler till exempel är familjetyp, boendeform, bostadens storlek och 
hushållets inkomst men även tradition och kultur kan påverka vissa energibeteenden. 
Bakgrundsvariabler som används mer sällan, enligt Energimyndigheten, är exempelvis 
generationstillhörighet, livsstil och kön (Energimyndigheten, 2007, s.9).  
 
Rapporten How to change attitudes and behaviours in the context of energy skriven av Susan 
Owens och Louise Driffill (2008, s.4412) granskar hur beteendeförändringar ur ett 
psykologiskt, socialt och kulturellt synsätt kan leda till minskad användning av energi. De 
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tydliggör i sin rapport att det mänskliga beteendet påverkas av flertalet faktorer, till exempel 
pris, medvetenhet, förtroende, engagemang samt moral. Även faktorer som kulturella normer, 
rutiner, vanor och praxis, sociala nätverk samt trender menar de påverkar brukarens 
handlingar. 
 
År 1952 formulerade sociologen Karl Mannheim hypoteser om skillnader i erfarenhet och 
värderingar mellan generationer som kunde förklara variationer i beteende. Karl Mannheim 
har citerats i rapporten Hushållskunder på elmarknaden - Värderingar och beteenden (2004, 
28) att ”under tidiga år i livet får en individ erfarenhet och kunskap för sina värderingar, sina 
attityder och sitt beteende från människor inom det nära nätverket bestående av 
familjemedlemmar, släktingar och vänner inom den sociala klass personen tillhör. Inom detta 
nätverk sker en inlärning av generella värderings- och handlingsmönster som utgör grunden 
för ett socialt och kulturellt kapital”.  

3.4  Det mänskliga beteendet förklarat utifrån modeller  
För att försöka förklara varför människor handlar på olika sätt kan olika modeller användas. I 
denna rapport klargörs det mänskliga beteendet utifrån den klassiska modellen, den nya 
modellen och Norm activation model.  

3.4.1  Det mänskliga beteendet utifrån klassiska och nya modellen  
Den klassiska modellen säger att människan är perfekt rationell och vilket innebär att 
människan kan fatta beslut som är rationella och noggrant granskade, där alla möjliga utfall 
har analyserats samtidigt och kostnader och fördelar har vägts mot varandra. I kontrast till 
detta säger den nya modellen att människan inte är fullständigt rationell. Valmöjligheter 
granskas under en begränsad tidsperiod och möjligheterna granskas en i taget. Valen baseras 
på attityder och subjektiva normer (Abrahamse & Steg, 2009, s.712). Det mänskliga beteendet 
är komplext och följer sällan traditionella teorier om beslutsfattande (R. Frederiks, Stenner & 
V. Hobman, 2015, s.1385). Studier från psykologin och beteendeekonomin visar att 
människor inte följer den klassiska modellen och att det istället finns vissa fundamentala bias 
som styr människans beslutsfattande. Många av dessa bias härstammar från viss heuristik och 
mentala “genvägar” som förenklar och påskyndar processen vid beslutsfattande, framförallt i 
situationer som är komplexa, riskfyllda eller osäkra (R. Frederiks, Stenner & V. Hobman, 
2015, s.1386-1388). Många hushåll är inte medvetna om sin energianvändning och många 
beteendeförändringar som leder till minskad energianvändning beror inte på att brukaren 
medvetet försökt minska sin energianvändning utan på andra faktorer (Carlsson-Kanyama, 
Lindén & Eriksson, 2005, s.1918). Ett exempel på detta är att vattenkokaren används för att 
värma vatten under matlagning, detta minskar energianvändningen men det största 
incitamentet, för många brukare är att det går snabbare än att värma vatten på spisen 
(Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2004, s.4).  

3.4.2  Det mänskliga beteendet utifrån Norm activation model 
Det mänskliga beteendet är starkt kopplat till personliga normer, som i sin tur påverkas av 
attityder, medvetenhet om konsekvenser samt sociala normer (Ghasemi, 2015, s.20). 
Socialpsykologen och tvärkulturella forskaren Shalom H. Schwartz har studerat varför 
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människor är villiga att agera på ett visst sätt även fast detta kan leda till individuell kostnad 
eller personligt obehag, till exempel att donera pengar till välgörenhet, donera blod eller 
återvinna (Steg & de Groot, 2010, s.725). Detta beteende kallas för ett altruistiskt beteende 
vilket innebär att individen måste ge upp personliga fördelar till förmån för det kollektiva 
intresset. Det altruistiska beteendet sägs bestämmas av personliga normer som upplevs som 
en känsla av moralisk förpliktelse. Om beteendet överensstämmer med brukarens personliga 
normer kan brukaren känna en känsla av stolthet. Om beteendet däremot strider mot de 
personliga normerna kan brukaren känna skuld. För att de personliga normerna ska påverka 
beteendet måste brukaren vara medveten om vilka konsekvenser beteendet får för andra samt 
känna sig personligt ansvarig för de konsekvenser som uppstår (Abrahamse & Steg, 2009, 
s.712). För att underlätta analys av detta prosociala beteende utvecklade Schwarts den så 
kallade Norm activation model (NAM) (Steg & de Groot, 2010, s.725). Denna modell kan 
användas vid analys av beteende kring energianvändning samt miljöfrågor. Människor som 
anser att användningen av energi har negativ inverkan på miljön och människor som känner 
personligt ansvar för detta, kommer känna en skyldighet att försöka lösa miljöfrågorna och 
därmed minska sin energianvändning (Abrahamse & Steg, 2009, s.712).  

3.5  Styrinstrument som påverkar det mänskliga beteendet  
För att skapa beteendeförändringar kring energianvändning på ett effektivt sätt kan olika 
styrmedel användas med syfte att påverka brukarna till att handla på ett mer miljövänligt sätt 
(Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, s.1919). Svårigheten i att bestämma vilka 
instrument och styrmedel som är mest effektiva för att förändra människors beteende ligger i 
att beteendet är mycket personligt och resultatet av instrumenten kan vara lika många som det 
finns människor. Studier har studerat vilka effekter skilda styrinstrument har resulterat i vilket 
presenteras nedan.  

3.5.1  Fyra styrinstrument för att påverka det mänskliga beteendet  
Anna-Lisa Lindén m.fl. föreslår i artikeln Efficient and inefficient aspects of residential 
energy behaviour: What are the policy instruments for change? (2005, s.1919) att 
styrinstrument kan delas in i kategorierna 

•   information 
•   ekonomiska instrument 
•   administrativa instrument 
•   fysiska instrument  

 
De fyra olika kategorierna har olika tillvägagångssätt och effektiviteten i olika styrinstrument 
kan vara mycket olika vilket ger varierande resultat (Lindén, 2008, s.61). En förhoppning när 
styrmedel implementeras är att brukaren ska erhålla en ökad medvetenhet vilket kan leda till 
att även andra beteendeförändringar sker (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, 
s.1919). 
 
Målet med styrmedlet information är att locka till uppmärksamhet. Brukaren ska ta till sig 
informationen och förändra sina värderingar och attityder. Skriftlig information i broschyrer 
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och reklam är den vanligaste sortens information. Denna typ av styrmedel når många men det 
är valfritt för mottagaren att ta del av informationen. Förändring sker ofta mycket långsamt 
(Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, s.1919).   
 
Tanken med ekonomiska styrinstrument är att de ska fungera som katalysatorer för förändring 
i framtiden (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, s.1919). Mottagaren ska motiveras 
att studera sitt beteende och sedan kunna planera beteendet på ett effektivt sätt (Carlsson-
Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, s.1919) samt överväga alternativ konsumtion av varor 
och tjänster (Lindén, 2008, s.62). Precis som för styrmedlet information sker dock förändring 
långsamt och de ekonomiska instrumenten måste ständigt upprepas för att mottagaren inte ska 
återgå till gamla vanor (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, s.1919). De 
ekonomiska styrmedlen kan delas upp i så kallade positiva och negativa styrmedel. De 
positiva instrumenten leder till att beslut som redan är fattade, som leder till minskad 
energianvändning, till exempel köp av energisnåla produkter, genomförs snabbare. Positiva 
styrmedel kan till exempel vara rabatter, räntefria lån och subventioner. De negativa 
styrmedlen däremot förhindrar eller fördröjer ett beteende. Negativa styrmedel kan 
exempelvis vara avgifter eller skatter som gör det dyrare att köpa eller inneha produkter som 
drar mycket energi. Dock är det inte säkert att ekonomiska styrmedel fungerar i situationer 
där ekonomin inte är en avgörande faktor, vilket begränsar instrumenten (Energimyndigheten, 
2007, s.13). 
 
När administrativa instrument används erhålls en omedelbar verkan och mottagaren tvingas 
övergå till nya beteendemönster (Lindén, 2008, s.62). Om de inte följs straffas personen med 
negativa sanktioner, till exempel böter, som ofta är känt sedan tidigare. Exempel på styrmedel 
inom denna kategori är miljöcertifiering, utsläppsrätter, tillstånd, handelsrestriktioner, förbud 
och lagstadgade föreskrifter (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, s.1920). Den 
organisation (ofta regeringen eller en myndighet) som utfärdar de administrativa styrmedlen 
måste argumentera för varför de införs samt inspirera och motivera mottagaren att acceptera 
dem (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, s.1919). Det är även viktigt att 
administrativa styrmedel har ett starkt kontrollsystem som ser till att mottagarna följer 
styrmedlen samt följer upp överträdelser (Ellegård, 2008, s.18). 
 
Fysiska styrinstrument inkluderar designen av en produkt eller tjänst, även kallade 
designåtgärder (Lindén, 2008, s.61-62), och strävar efter att skapa nya beteendemönster. Ett 
exempel på en fysisk förbättring är mätning av energi. Mätning av energi ger användaren 
direkt återkoppling på hur beteendeförändringar påverkar energianvändningen. De fysiska 
instrumenten kombineras ofta med andra typer av styrmedel för att en större effekt ska 
erhållas (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, s.1920).   
 
Dessa fyra kategorier av styrinstrument agerar efter ett top-down perspektiv och syftet med 
dem är att, med hjälp av externa medel, påverka brukarnas beteende gällande brukarrelaterad 
energi. Det innebär att instrumenten formuleras, etableras, kontrolleras och utvärderas av en 
myndighet som agerar utifrån politiska beslut. Fördelen med top-down beslut är att omedelbar 
effekt erhålls. Nackdelen är dock att det är svårt att motivera mottagaren till långvarig 
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förändring. Om brukaren tvingas till beteendeförändring kan det resultera i att brukaren inte 
vill följa reglerna och letar därmed efter sätt att bli av med dem (Carlsson-Kanyama, Lindén 
& Eriksson, 2005, s.1920). Det kan ofta vara lättare för människor att acceptera 
beteendeförändringar när nya händelser sker, till exempel teknikskiften, då det bildas ett 
naturligt avbrott i brukarens vanor (Karlberg, 2011, s.5).  

3.5.2  Ekodesign som styrinstrument  
EU:s direktiv om ekodesign är ett exempel på ett styrmedel som utnyttjar strategin push. 
Detta styrmedel kan ses som ett administrativt instrument. Direktivet syftar till att sätta en 
undre gräns för apparaters effektivitet för att påverka tillverkningen av produkter. EU:s 
energimärkningssystem som sätter betyg på produkter utnyttjar istället strategin pull för att 
stimulera konsumenternas efterfrågan. Det är viktigt att kombinera dessa två styrmedel på 
bästa sätt utan att försämra produktens funktionalitet eller öka produktionskostnaden allt för 
mycket (Energimyndigheten, 2007, s.52).   
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4   Analys av energianvändning  
Under de senaste åren har energianvändningen i Sverige minskat men enligt 
Energimyndighetens estimeringar för år 2015-2017 förväntas användningen nu öka. Denna 
estimering baseras bland annat på att temperaturen förväntas vara lägre under kommande 
vintrar i jämförelse med de senaste vintrarna som har varit ovanligt milda. Bidragande 
faktorer är även att industrins energianvändning förväntas öka då flertalet energiintensiva 
branscher förväntas öka sin produktion samt en växande befolkning på grund den höga 
andelen immigranter som kommer till Sverige (Energimyndigheten, 2016). 
 
I detta avsnitt presenteras hur energi används i hushållen uppdelat på de vanliga posterna 
hushållsel och tappvarmvatten.  

4.1  Hushållsel 
Sveby definierar hushållsel som ”den el (eller annan energi) som används för 
hushållsändamål, exempelvis spis, kyl, frys, belysning, TV, datorer, etc.” (Sveby, 2012, s.8). 
Ett standardvärde för hushållselen i flerbostadshus är 2000 kWh per hushåll plus 800 kWh per 
person och år (Sveby, 2012, s.24). Under de senaste åren har användningen av hushållsel 
ökat, troligtvis på grund av ett ökat antal apparater i hemmet samt nya användningsmönster. 
De dominerande posterna inom kategorin hushållsel har länge utgjorts av kyl och frys samt 
belysning men detta är under förändring mot att underhållnings- och informationselektronik 
istället blir de dominerande posterna. Belysning, vitvaror och matlagning motsvarar ungefär 
två tredjedelar av elanvändningen och resterande utgörs av hemelektronik (Lindén, 2008, 
s.37). Vitvaror har blivit allt mer energieffektiva under det senaste årtiondet bland annat tack 
vare EU:s energimärkningssystem (Energimyndigheten, 2007, s.15) och kommer troligtvis 
fortsätta utvecklas i framtiden, dock hävdar många att det är resursslöseri att kassera 
fungerande vitvaror för att effektivisera energianvändningen (Lindén, 2008, s.37). Förändrade 
elanvändningsmönster resulterar tyvärr i att gamla undersökningar i många fall är inaktuella 
(Sveby, 2012, s.23).   

4.1.1  Elanvändning 
Produkten el är svår att förstå för många konsumenter då elen endast synliggörs på 
elräkningen. Brukarna får ofta ingen information om hur den totala elanvändningen fördelas 
på olika aktiviteter. För att erhålla beteendeförändringar och spara el måste beteende på ett 
tydligare och mer lättförståeligt sätt kopplas till elanvändningen (Lindén, 2008, s.7). Många 
brukare efterfrågar återkoppling på deras användande för att förstå vad den köpta energin 
används till. En helhetstjänst med teknik, råd och underhåll bedömer många hushåll som 
attraktivt om den sköts på rätt sätt. Överlag kan energiföretag vinna på att samarbeta med 
företag, myndigheter, organisationer eller experter för att öka sin trovärdighet (Carlsson-
Kanyama, Lindén & Eriksson, 2004, s.5). För att undersöka om hushållens användning av 
energi påverkas av teknisk utrustning har tidigare studier granskat om lågkonsumenter i större 
utsträckning implementerat energisnål teknisk utrustning i jämförelse med höganvändare. 
Uppenbara skillnader kunde inte identifieras. Slutsatsen var istället att skillnaden beror på 
användningsrutiner (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2004, s.9).  
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Carlsson-Kanyama och Lindén (2007, s. 26) menar att ett beteende kring hushållsel, 
framförallt beteendet kring belysning, är en generationsfråga och att det främst är kopplat till 
en livsstil som är allmänt sparsam. Äldre generationer uppvisar ofta ett mer energisnålt 
beteende då de är nöjda med en lägre boendestandard (Carlsson-Kanyama, Lindén & 
Eriksson, 2004, s.28). Detta tydliggörs när en äldre dam, född innan första världskriget, varje 
dag går upp och ned i källartrappan inför natten för att sänka värmen, vilket hon inte anser är 
ett problem (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2004, s.33). Det har däremot inte 
identifierats stora skillnader mellan kön (Energimyndigheten, 2007, s.27) eller utbildnings- 
och inkomstgrupper (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2004, s.27). Detta tyder på att 
medvetenhet om miljöfrågor inte är den dominerande faktorn till ett sparsamt beteende utan 
troligen beror det på inlärning och generationsaspekter (Energimyndigheten, 2007, s.22). 
 
I studien Efficient and inefficient aspects of residential energy behaviour: What are the policy 
instruments for change? av Carlsson-Kanyama m.fl. (2005, s.1924) var det endast 17 % av de 
studerade hushållen som alltid släckte lampan när de lämnade ett rum. Brukarnas orsaker till 
att inte släcka lampan var bland annat mysfaktor, säkerhet och en vana av att gå in och ut ur 
rummen ofta. En åtgärd för att förändra detta beteende är att informera hushållen om 
effekterna av deras beteende. Det är dock viktigt att bostadsföretaget, vid kontakt med 
hushållen, tar hänsyn till att brukare tar till sig information i olika takt samt att 
beteendeförändringar kräver en dialog mellan brukarna och bostadsföretaget (Carlsson-
Kanyama, Lindén & Eriksson, 2004, s.4). Studien Hushållskunder på elmarknaden - 
Värderingar och beteenden av Carlsson-Kanyama m.fl. (2004, s.4) har dock uppdagat 
problemet att bostadsföretag hittills inte haft problem när utgifter för energi har ökat då 
bostadsföretaget har kunnat höja hushållens hyra för att täcka dessa kostnader.  

4.2  Tappvarmvatten 
Det totala värmebehovet till tappvarmvatten beror till stor del på de boendes vanor och 
beteenden men även av bostadens ålder och installerad utrustning (Olsson, 2003, s.4). Vid 
energideklarationen kan, enligt Boverket, schablonen 25 % av köpt energi för uppvärmning 
användas (Sveby, 2012, s.20). Energimyndigheten rekommenderar dock i sin studie 
Vattenanvändning i hushåll (2012, s.47) att denna schablon inte bör användas av två skäl. Det 
första skälet är att det finns olika definitioner för den totala energianvändningen som kan 
påverka resultatet och det andra skälet är att energieffektiviseringsåtgärder på klimatskalet 
påverkar den totala energianvändningen men inte energin till varmvatten och därmed fungerar 
inte längre schablonen. Energimyndigheten rekommenderar istället att använda varmvatten 
som en andel av total kallvattenanvändning. 
 
Vid sammanställning av olika undersökningar kring vattenanvändning framgår det relativt 
snabbt att det finns många olika sätt att redovisa resultaten på. Det finns inget enhetligt sätt 
utan olika studier väljer olika storheter (volym eller energi) och olika nyckeltal (per person, 
per kvadratmeter eller per lägenhet) och ofta är också areadefinitionen otydlig (Ek & Nilsson, 
2011, s.13).  
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4.2.1  Tappvattensystemets uppbyggnad     
Det ställs vissa krav på tappvattensystemets uppbyggnad. Finns det en cirkulationsledning för 
varmvatten måste allt vatten som flödar i ledningen hålla en temperatur på minst 50 °C, bland 
annat för att minska risken för legionellabakterier som kan orsaka en typ av 
lunginflammation. Miljöbalken fastställer att ett vattensystem oavsett ålder aldrig får vara 
hälsofarligt. Vattensystemet som finns i många hus är anpassade efter de byggregler som var 
aktuella när huset byggdes, vilket kan försvåra möjligheterna till bland annat individuell 
mätning (Olsson, 2003, s.9).   
 
Hur tappvattensystemet är uppbyggt kan påverka användningen av tappvarmvatten. Det är 
viktigt att det finns korta och välisolerade ledningssystem för att snabbare tillgodose 
hushållen med varmt vatten vid tappstället. Ledningsdragning som möjliggör individuell 
mätning samt snålspolande armaturer och väl fungerande varmvattencirkulation är också 
viktiga delar i systemet (Boverket, 2002). Energibehov för uppvärmning av varmvatten till 
60°C beräknas ofta ligga runt 55 kWh/m3 men detta beror på vilken temperatur vattnet ska 
värmas upp ifrån. Varmvattenanvändandet och inkommande kallvattentemperatur är inte 
konstant under ett år vilket medför högre energianvändning för tappvarmvattenproduktion 
under vintertid (Sveby 2012, s.20-21). Om en mer regionalt anpassad inkommande 
kallvattentemperatur ska väljas kan en lämplig uppdelning vara 5 °C i Norrland, 7 °C i 
Svealand och 10 °C i Götaland (Olsson, 2003, s.6). 

4.2.2  Vattenanvändning i hushåll 
Beteendet runt vattenanvändning skiljer sig åt. Varmvattenanvändandet kan skilja en faktor 
10 mellan olika boenden (Boverket, 2008, s. 16). Även inom ett hushåll kan 
varmvattenanvändningen variera med en faktor 8 under en månads mätning 
(Energimyndigheten, 2009, s.37). Det finns ingen korrelation mellan vattenkonsumtion och 
antalet boende i hushållet vilket innebär att det inte går att fastställa att ett hushåll med ett 
visst antal boende använder mer eller mindre vatten per person jämfört med hushåll med fler 
eller färre boende (Energimyndigheten, 2009, s.38). 
 
Det går åt mycket vatten vid disk och tvätt och hur brukare agerar skiljer sig åt inom dessa 
poster. Många brukare sköljer av disken innan den placeras i diskmaskinen, vilket ofta inte 
behövs om det är en ny maskin (Lindén, 2008, s.56). Hushåll som är mer miljömedvetna 
tvättar oftare med fullastad maskin, tar bort fläckar istället för att tvätta plagget och vädrar 
kläder. Det verkar även vara en generationsfråga där äldre generationer i större utsträckning 
genomför samtliga energisparande åtgärder för tvätt (Lindén, 2008, s.26). Tvättmaskinerna 
har blivit mer energieffektiva men samtidigt är antalet tvättar mer frekvent 
(Energimyndigheten, 2007, s.30). Många hushåll vet inte om att vädring av kläder kan 
förlänga tiden mellan tvätt och har därför inte en möjlighet att implementera ett sådant 
beteende (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, s.1925). Även konsumtion av vatten 
till personlig hygien har ökat. Idag handlar badandet och duschandet inte främst om renlighet 
utan status och terapeutisk njutning. Även normer i samhället kan påverka hur ofta brukaren 
tvättar sig (Energimyndigheten, 2007, s.32).  
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4.2.3  Möjliga besparingsåtgärder 
En besparing av vatten skulle kunna nås genom informationskampanjer samt implementering 
av ny teknik, till exempel snålspolande anordningar (exempelvis diskmaskiner, tvättmaskiner 
och vattenklosetter) och armaturer (till exempel kranar, diskbänksblandare, bad- eller 
duschblandare). Äldre WC-modeller kan förbruka nio till tolv liter vatten per spolning medan 
moderna WC-modeller förbrukar betydligt mindre, ungefär fyra liter för fekalier och två liter 
för urin (Sturesson, 2016).   
 
När kommunikation med mål att få brukare att använda mindre vatten framförs måste givaren 
ta hänsyn till att nivån av förståelse och medvetenhet om vattenresurser inte alltid är god. 
Informationen måste vara baserad på fakta och ge tydliga och användbara råd utan att 
skuldbelägga brukaren. Märkning av produkter är viktigt när det gäller inköp av produkter 
som använder vatten, här har återförsäljare och tillverkare en viktig roll (Consumer council 
for water, s.1-2).  

4.2.4  Individuell mätning och debitering                             
En möjlig åtgärd för att uppnå en hög besparingspotential kan vara genom att implementera 
individuell mätning och debitering (Boverket, 2002, sidan 14-15). Individuell mätning och 
debitering (IMD) är inte utbrett i Sverige vilket är intressant med tanke på att exempelvis 
Tyskland har praktiserat IMD sedan mellankrigstiden och lagfästes år 1981. Danmark har 
också praktiserat IMD under en lång period och det har varit lagfäst sedan år 1997. Sverige 
har försökt att tillämpa IMD av hushållsel (med några undantag från främst 
miljonprogrammets dagar) och IMD av hushållsel är inte längre kontroversiellt utan handlar 
snarare om hur principen ska implementeras på bästa sätt (Boverket, 2008, s. 15).         
    
Argumenten för att mäta och fördela kostnaderna på olika hushåll är främst för att synliggöra 
brukarens beteende i förhoppning att brukaren kommer minska sin vattenkonsumtion. Det 
finns även en rättviseaspekt bakom individuell mätning och en möjlighet för de boendena att 
vara mer delaktiga genom att till exempel ge dem incitament för att påtala tekniska brister, till 
exempel läckande kranar (SABO, 2014, s.2).   

4.2.5  Problem med individuell mätning och debitering 
Ett problem som kan uppstå är vem som ska stå för kostnaderna och vilka incitament som 
finns för olika aktörer. I de flesta fall är det fastighetsägaren som investerar i tekniken men 
det är hyresgästen som gör den direkta kostnadsbesparingen (Boverket, 2002, s.21).  
För flerbostadshus kan det vara svårt att implementera individuell mätning av tappvatten 
beroende på hur stamdragningarna i dessa hus är gjorda (Boverket, 2002, sidan 18). Vid 
ombyggnad kan individuell mätning bli kostsam på grund av att det måste finnas möjlighet till 
löpande debitering, tillförlitliga mätare och en omförhandling av hyresavtal (Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien IVA, 2012, s.14). Även den lokala vattenkvaliteten måste tas i 
beaktande (Olsson. 2003 s.13). I Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny- 
och ombyggnad används en tioårig kalkylperiod. Erfarenhet har dock visat att systemen i 
många fall inte håller i 10 år. Det är då främst mjukvarukomponenterna som inte fungerar 
(SABO, 2015, s.4). I dagsläget är det är inte uppenbart om besparing erhålls med IMD av 
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tappvarmvatten i flerbostadshus. Sveby ger endast rekommendationen att ett avdrag på 0-20 
% kan användas i väntan på vidare utredning (Sveby, 2012, s.20).     
 
Framgången för individuell mätning påverkas framförallt av hur mycket förbrukningen av 
tappvarmvatten minskar med efter införandet. Denna minskning är svår att sätta ett exakt 
värde på och rekommendationer på allt mellan 0-30 % har angivits, där fokus ligger på ca 10 
%. Svenska Bostäder uppger att de har svårt att få IMD-investeringar att vara lönsamma och 
även andra undersökningar visar på utebliven besparing (Boverket, 2014, s.63). 
Kostnadseffektivitet uppnås först då det uppkommer en stor tappvarmvattenbesparing i 
kombination med låg installationskostnad och höga VA-avgifter (Boverket, 2014, s.11).  
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5   Möjligheter till beteendeförändring 
Flertalet studier indikerar att beteendeförändringar kring energianvändning kan leda till stor 
energiminskning (Ghasemi, 2015, s.19). I följande avsnitt diskuteras på vilket sätt människors 
beteende ska påverkas för att brukare ska minska sin användning av energi.  

5.1  Strategier för att nå beteendeförändring 
Strategier för att uppnå beteendeförändring kan delas in i så kallade föregångsstrategier samt 
konsekvensstrategier. Föregångsstrategier är strategier som genomförs innan en 
beteendeförändring och inkluderar information, målsättning, överenskommelse och 
modellering. Konsekvensstrategier är åtgärder som vidtas efter ett beteende har observerats 
och kan innefatta återkoppling, belöning eller bestraffning (Karlberg, 2011, s.15).  
 
Energimyndigheten drar slutsatsen i deras rapport Hushåll och energibeteende (2007) att den 
totala användningen av energi är starkt kopplad till hur mycket pengar hushållet spenderar. 
Deras observation är att välbärgade hushåll vanligtvis totalt sätt använder mer energi medan 
hushåll med mindre pengar använder mindre energi, även fast pengarna kan spenderas på mer 
eller mindre energikrävande produkter och tjänster. Energimyndigheten menar att det dock är 
svårt för staten och myndigheter att veta vilka regelverk som är acceptabla att införa för att 
detta beteende ska ändras samt vilka konsekvenser det kan resultera i. Ekonomiska styrmedel 
skulle i denna situation vara ett möjligt tillvägagångssätt.  

5.2  Incitament till beteendeförändring 
I en studie genomförd av Lindén m.fl. studerades 600 svenska hushåll och flertalet intervjuer 
genomfördes där hushållen tillfrågades om deras beteende gällande energianvändning samt 
potentiella styrinstrument för beteendeförändring. När hushållen tillfrågades vad som 
motiverade dem till att släcka lamporna i hemmet svarade majoriteten av hushållen 
”besparing”, antingen i form av pengar, energi eller glödlampor (Carlsson-Kanyama, Lindén 
& Eriksson, 2005, s.1924). Sambandet mellan energi och ekonomi är generellt viktigt för 
hushållen och många hushåll menar att kostnadsminskningar är ett incitament till att minska 
energianvändningen (Lindén, 2008, s.19). Att informera hushållen om vilka besparingar de 
kan göra kan leda till ett ökat incitament att spara mer. Studien visar att brukare efterfrågar 
information som tydliggör relationen mellan beteende och energianvändning (Carlsson-
Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, s.1926). Framförallt på grund av att brukarna känner sig 
osäkra på vilka beteenden och apparater som leder till stor energianvändning (Lindén, 2008, 
s.19).  De brukare som nästan aldrig släckte lamporna i hemmet på grund av besparingar var 
dock inte intresserade av att erhålla information om fördelarna och det är generellt svårt att 
finna styrmedel som påverkar detta segment (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, 
s.1924). 

5.3  Beteendeförändringars volatilitet och komplexitet  
För att styrmedel ska fungera på ett tillfredsställande sätt är det viktigt att förespråka 
beteenden som är i linje med gällande livsstil och trender, till exempel tidsbesparande 
beteenden, energieffektiv teknik eller komfortabel inomhusmiljö. När trendiga livsstilar, 
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energieffektiv teknologi och beteende sammanfaller erhålls energieffektivt beteende nästan 
automatiskt (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, s.1926). Det är dock viktigt att 
inse att sambandet mellan attityder och beteende inte alltid är entydigt. Det kan även råda ett 
omvänt förhållande mellan dem, det vill säga att ett beteende ändras först vilket följs upp av 
en attitydförändring (Lindén, 2008, s.17). Det är viktigt att ta i beaktande att även om attityder 
och beteenden för tillfället anses stabila kan de ändras radikalt över tiden. Att förstå denna 
förändring är en viktig faktor i arbetet mot en mer hållbar energianvändning (Driffill & 
Owens, 2008, s.4416).   
 
Susan Owens och Louise Driffill skriver i rapporten How to change attitudes and behaviours 
in the context of energy (2008, s.4412) att beteendet grundar sig i många olika faktorer, vilket 
resulterar i att beteendeförändringar är ett mycket komplext område att studera. Det kan även 
leda till att faktorer motsäger varandra med kraftfulla motincitament vilket försvårar arbetet 
att nå ett förändrat beteende hos brukarna. Ett exempel på detta är att det inte är bra för miljön 
att köra bensindrivna fordon men ett motincitament mot detta är ett lågt bensinpris vilket 
förespråkar bensindrivna fordon (Driffill & Owens, 2008, s.4413). Det är därför viktigt att 
inte ge brukarna motstridiga budskap – brukaren uppmanas att handla på ett sätt men pris eller 
vardagliga aktiviteter pekar på något annat – då det kan resultera i förvirring, bitterhet eller 
fientlighet (Driffill & Owens, 2008, s.4415). Då beteendet är subjektivt och inte alltid 
rationellt kan det förekomma tillfällen då fakta inte kan förklara vilket tillvägagångssätt som 
är det rätta. En tvärvetenskaplig förståelse är en förutsättning för att kunna genomföra 
beteendeförändringar och studier kring attityder och beteende tyder på att det finns ett behov 
av bättre interaktiv kommunikation mellan beslutsfattare, teknikbranschen och allmänheten. 
Teknisk infrastruktur och sociala normer måste samverka för att erhålla långvariga 
beteendeförändringar (Driffill & Owens, 2008, s.4414).  

5.4  Beteendeförändringars påverkan på brukaren  
En del beteendeförändringar påverkar inte brukarens vardag i någon större utsträckning, till 
exempel att släcka lampor i rum brukaren inte vistas i. Andra förändringar däremot påverkar 
brukaren i en större omfattning. Dessa förändringar kan inkludera att inte lika många lampor 
är tända i ett rum där brukaren vistas eller att inomhustemperaturen är lägre även när de 
boende är hemma (Frankel, Heck & Tai, 2013, s.2). Många fördelar för människan är kopplat 
till användning av energi, till exempel ökad komfort, men en minskad energianvändning kan 
också leda till positiva effekter för brukaren, exempelvis minskade kostnader (Abrahamse & 
Steg, 2009, s.713). Det är i allmänhet svårt att estimera hur stora kostnadsreduceringar 
brukaren kommer uppnå genom att minska energianvändningen men flertalet studier har 
genomförts inom området. I en studie genomförd av Lindén m.fl. där 600 svenska hushåll 
studerades kunde en signifikant kostnadsreducering antydas endast genom att förändra de 
boendes beteende gällande energianvändning (Ghasemi, 2015, s.17). Dock menar Elisha R. 
m.fl. i sin rapport Household energy use: Applying behavioural economics to understand 
consumer decision-making and behaviour (2014, s.1386) att även när förändring av brukarnas 
energibeteende uppenbart leder till kostnadsreduceringar är många människor ändå ovilliga 
att implementera dessa förändringar i sin vardag.  
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5.5  Ej korrelation mellan medvetande och agerande  
Ett annat observerat problem är att det ofta är skillnad mellan människors kunskap, attityder 
och hur de tror att de beter sig i jämförelse med hur deras beteende faktiskt ser ut (R. 
Frederiks, Stenner & V. Hobman, 2015, s.1385). Det är stor skillnad i vad brukare säger att de 
gör och vad de faktiskt gör (R. Frederiks, Stenner & V. Hobman, 2015, s.1386). Många 
brukare är medvetna om att de bör sänka sin energianvändning för att minska klimatpåverkan 
och många människor är oroliga över klimatförändringar. I konflikt till detta omvandlas 
denna medvetenhet sällan till faktiska handlingar (R. Frederiks, Stenner & V. Hobman, 2015, 
s.1386). Det kan anses paradoxalt att det inte finns ett samband mellan om brukaren är för 
handlingar för att förbättra miljön och om de faktiskt minskar sin energianvändning (Driffill 
& Owens, 2008, s.4412). Hur energieffektivt brukarens beteende är beror på vilka faktorer 
som brukaren bedömer är viktigast (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, s.1920). 
Att dessa faktorer inte överensstämmer med ett energieffektivt beteende kan vara en 
förklaring till varför många åtgärder som görs för att minska energianvändningen i hushållen, 
exempelvis utbildningsprogram och mediakampanjer, misslyckas med sitt mål (R. Frederiks, 
Stenner & V. Hobman, 2015, s.1386).  Elisha R. m.fl. (2015, s.1386) menar att det är svårt att 
förklara beteendet utifrån traditionella ekonomiska modeller medan beteendet är relativt 
förutsägbart utifrån psykologiska perspektiv på grund av att beteende gällande 
energianvändning ofta påverkas av kognitiva bias och irrationella beslut.  

5.6  Information som styrmedel  
Endast information som strategi för att förändra ett beteende är inte tillräckligt effektivt om 
andra influenser är starkare, exempelvis pris eller sociala normer, men i kombination med 
andra styrmedel kan goda resultat nås. Genom att informationen är en del av en större strategi, 
inte är neutral och kan följa mer än ett spår kan den bidra till effektiva resultat (Driffill & 
Owens, 2008, s.4414). Studier visar att ett lämpligt instrument för att minska 
energianvändningen är att erbjuda användaren direkt återkoppling på beteendet (Carlsson-
Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, s.1918). Information i samspel med direkt återkoppling 
skulle därför kunna vara en lämplig strategi för att nå energieffektivisering.  
I en studie genomförd av Elin Karlberg med syfte att granska möjligheter till 
beteendeförändringar inom vattenförbrukning (Karlberg, 2011, s.1) testades olika sorters 
information och vilken verkan de fick på testpersonerna. Informationen presenterades för 
brukarna i form av informationsblad, tryckt på produkten, dekaler på kakel samt muntligt. 
Resultatet visade att fördelarna med informationsblad är att de är billiga att trycka och ge ut 
men de största nackdelarna är att informationsbladen inte läses vid den plats beteendet utförs 
samt att de lätt slängs. Om informationen är tryckt på någon produkt är informationen 
placerad nära beteendet vilket ökar chansen att informationen sparas men denna metod är 
dyrare än de andra styrmedlen. Fördelarna med att fästa dekaler på kaklet är precis som för 
informationen på produkten att informationen sparas och den sitter nära beteendet men denna 
metod kräver att det är någon som sätter upp dem. Att muntligt informera brukarna är 
tidskrävande och förutsätter att de boende är hemma när informationen ges men denna metod 
ger en personlig kontakt och utrymme för frågeställning (Karlberg, 2011, s.11). Information 
som styrmedel har störst chans att leda till ett positivt resultat när problemet härrör från 
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bristande kunskap men möjligheterna att styrmedlet fungerar väl är sämre när människors 
beteende och attityd ska ändras (Energimyndigheten, 2007, s.47). Det är viktigt att mottagaren 
av informationen känner att det är mottagarens val att förändra situationen. Om brukaren 
känner att det är producenternas eller statens ansvar att förändring sker kommer brukaren inte 
vara lika villig att ändra sitt beteende (Energimyndigheten, 2007, s.48). Paradoxalt nog visar 
forskning att människor anser att det är regeringens ansvar att lösa klimatfrågan samtidigt 
som de har få förhoppningar att regeringen kommer lösa den (Driffill & Owens, 2008, 
s.4413). Det är viktigt att regeringen inte överdriver styrmedlens potential när de 
implementeras utan att informationen överensstämmer med hur mycket brukaren faktiskt 
kommer spara till exempel i form av pengar, energi, vatten eller minskade koldioxidutsläpp. 
Det är viktigt att brukaren kan lita på informationen så att regeringen kan erhålla brukarnas 
tillit (Consumer council for water, u.å., s.2).   

5.7  Teknologi som styrinstrument för beteendeförändring 
För att minska hushållens energianvändning kan brukarens beteende påverkas. Hur brukarnas 
beteende kommer förändras när åtgärder vidtas är dock mycket svårt att prognostisera då 
beteendet varierar mellan människor. Detta leder till att studier som granskar styrinstrument 
för att förändra människans beteende inte kan garantera att beteendeförändring kommer 
uppnås. Ett komplement till påverkan av människors attityder, vanor och normer är att 
implementera teknik för att förändra brukarnas beteende. Omar Shafqat, doktorand på 
Kungliga Tekniska Högskolan, argumenterar för att det ofta är lättare att prognostisera vilka 
beteendeförändringar som uppstår när teknologi integreras. Shafqat lyfter dock fram att ett 
problem med ny teknik är att den ofta är dyr vilket innebär att konsumenten måste vara villig 
att betala. Det är därför viktigt med rätt incitament för att brukaren ska vara öppen för att 
förändra sitt beteende och implementera ny teknik. En positiv aspekt inom teknikområdet för 
att minska brukares energianvändning är att det är ett växande område samt att det idag finns 
mycket teknologi på marknaden. En stor del av denna teknologi syftar till att identifiera 
beteenden och beteendeåtgärder. Nya möjligheter inom energibranschen har uppstått tack 
vare det digitala intåget, till exempel nya möjligheterna till datainsamlande och sociala medier 
(Shafqat, 2016). 

5.7.1  Visualisering av använd hushållsel 
Många brukare saknar kunskap om olika energikrävande beteenden och många brukare 
värdesätter bekvämlighet och har därför ingen kunskap om hur mycket en viss vana kan kosta 
hushållet (Lindén, 2008, s.52). Genom att visualisera energi på ett enkelt och intuitivt sätt i 
realtid blir troligtvis användaren mer intresserad av energibesparing. Ett exempel på teknik 
som kan ge ökad förståelse för elanvändningen i hushållet och underlätta 
beteendeförändringar är produkten Smappee. Denna produkt placeras vid säkringarna och 
mäter och analyserar den uppmätta strömmen. Smappee ger realtidsinformation om 
elanvändningen samt kostnaden via en app i mobiltelefonen. Det är även möjligt att stänga av 
och på apparater via appen (Smappee, 2016a). Smappee kan även hjälpa till att mäta gas- och 
vattenförbrukningen (Smappee, 2016b). Fördelen med denna teknologi är att det ger direkt 
återkoppling på hur beteendeförändringar påverkar energianvändningen (Carlsson-Kanyama, 
Lindén & Eriksson, 2005, s.1920).   
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Ytterligare en teknologi med mål att erbjuda brukarna direkt återkoppling på deras beteende 
skapades i forskningsprojektet Greenview, genomfört på De Montfort University (DMU) i 
Storbritannien år 2012. Projektet syftade till att skapa innovativa och intressanta sätt att 
engagera elanvändare på campus att minska sin energianvändning. Greenview skapade en app 
till mobiltelefonen som visualiserade byggnadernas energianvändning på universitetets 
campus genom att tilldela husen olika utrotningshotade djur som visade känslor beroende på 
hur hög byggnadens energianvändning var (Bull, Stuart & Everitt, 2012, s.1). Tanken med 
projektet var att på ett nyskapande sätt skapa en rolig och engagerande presentation av 
brukarnas energianvändning för att de boende skulle bli mer miljömedvetna. De ville frångå 
den vanliga presentationen av data och statistik i form av pengar, koldioxidutsläpp eller 
kilowatt-timmar, även fast denna data också kunde erhållas (Bull, Stuart & Everitt, 2012, s.2). 
Målet var att reducera byggnadernas komplexa energianvändning till de tre enkla kategorierna 
låg, neutral och hög energianvändning vilket visualiserades genom att de utrotningshotade 
djuren var glada, neutrala respektive ledsna (Bull, Stuart & Everitt, 2012, s.1).   

För att värdera resultatet sammanställdes en fokusgrupp på elva personer. Fokusgruppen hade 
generellt en positiv inställning till appen. Ett önskemål från fokusgruppen var att det skulle 
vara möjligt att jämföra och tävla med andra byggnader. De ville även att appen skulle kunna 
skicka meddelanden om brukarens energianvändning för att öka engagemanget. Användandet 
av känslor och ansiktsuttryck ansåg gruppen var kraftfullt men meningsskiljaktigheter 
uppstod kring om utrotningshotade djur var det bästa sättet att kommunicera betydelsen av 
minskad energianvändning. Ett intressant resultat var att fokusgruppen även var intresserade 
över att se numerisk data och statistik över energianvändningen, något som utvecklarna av 
appen frångått för att förenkla visualiseringen. Gruppen föreslog att återkoppling av 
energianvändningen skulle ges i siffror som gruppen kunde relatera till, till exempel värde i 
pengar eller antalet böcker som kunde köpas i skolbiblioteket.  

5.7.2  Minskad vattenanvändning 
För att minska energin som används vid vattenförbrukning är det för flerbostadshus oftast 
lättast att jobba med teknikförbättring för att nå en effektivisering. Hushållen i flerbostadshus 
använder oftast kollektiv tvättstuga och därmed måste tvätten bli klar under en begränsad tid 
och det är svårare att reducera tiden för att torktumla och liknande (Lindén, 2008, s.55). 
Tappvarmvattens stora energianvändning kan minskas genom användandet av snålspolande 
armaturer. Annan teknik som kan minska tappvarmvatten är förbättringar i duschmunstycket. 
Ett exempel på detta är Nebia som är ett duschmunstycke som sägs ge upp till 70 % 
vattenbesparing. Munstycket finfördelar vattnet i miljontals droppar under starkt tryck, för att 
skapa tio gånger mer yta än i en vanlig dusch. Priset på marknaden är dock relativt högt, cirka 
3000 kr (Nebia, 2016). En teknologi under utveckling för att mäta vattenförbrukning är WeMo 
Water. Denna produkt är inte ute på marknaden än men det ska vara ett enkelt system, kopplat 
till iOS. Mätning kommer ske genom att registrera de tryckförändringar som uppstår när 
vatten används (Belkin, 2016).  
 



-28- 
 

För att kunna fortsätta utveckla lämplig teknologi är det viktigt att förstå den 
energianvändning som är beteendestyrd. Idag är många energisparande teknologier inriktade 
på att minska kostnaden för användaren. Det är därför viktigt att förstå användaren för att 
erhålla information om vart kostnadsreduceringar kan genomföras (Ghasemi, 2015, s.46).  

5.8  Tidigare studier 
För att få en tydligare bild av vilka beteendeförändringar styrmedel och incitament resulterar i 
är det lämpligt att på en djupare nivå undersöka studier som berör detta ämne och granska 
deras framgångar och motgångar. 

5.8.1  Visualisering som styrmedel  
Forskningsprojektet Smarta lösningar till stöd för energieffektiva beteenden – 10 hushåll 
studeras genomförd av Cecilia Katzeff m.fl. och presenterad i rapporten CLOCKWISE – 
Smarta lösningar till stöd för energieffektiva beteenden (2009, s.3), undersökte om en centralt 
placerad effektdisplay – en så kallad Energy Aware Clock – som i realtid visar en grafisk bild 
över hushållets energianvändning, påverkar hushållets energianvändning. Genom att 
energiklockan får information från en elmätare i proppskåpet kan den varje sekund omvandla 
den aktuella effekten i hemmet till en grafisk bild som presenteras på klockans urtavla. 
Studien genomfördes i Ursvik, ett småhusområde norr om Stockholm, och 10 hushåll deltog i 
undersökningen. Mättekniken registrerade inomhustemperatur och hushållsel (Interactive 
Institute & NCC, 2009, s.4). Innan studien startade tillfrågades hushållen om deras 
energibeteende. Flertalet hushåll svarade att de kände en brist på kontroll, att elen var 
”osynlig” samt att de inte fick tillräckligt bra återkoppling på deras energianvändning eller 
vad som påverkade den (Interactive Institute & NCC, 2009, s.9). Resultatet av studien är att 
energiklockan har ökat elens synlighet, endast genom att klockan finns där påminns brukaren 
om att genomföra beteendeförändringar (Interactive Institute & NCC, 2009, s.11). Resultatet 
visar även att energiklockan har möjliggjort att brukarna kan identifiera utrustning i hemmet 
som drar mycket energi. Oaktat osäkerhet i underlaget indikerar resultatet att projektet har 
medfört att de deltagande hushållen har minskat sin användning av energi med upp till ca 10 
% (Interactive Institute & NCC, 2009, s.3).  
 
Företaget Schneider Electric har även dem genomfört en studie med mål att minska 
energianvändningen med hjälp av visuell teknik. Studien omfattade ett energisparprojekt på 
förskolan Björngården i Gävle där en emoji-figur i form av en smiley som i realtid visas på en 
datorskärm placerats centralt i förskolan (Bonnier PC Tidningen, 2015). Förskolans 
energianvändning visualiseras med hjälp av tre olika färger på symbolen samt tre olika 
känslor som smileyn förmedlar. En låg energianvändning visualiseras med hjälp av färgen 
grön samt en glad smiley medan en hög energianvändning visas med hjälp av en ledsen 
smiley och färgen röd. När energianvändningen är mellan hög och låg användning är smileyn 
likgiltig och färgen gul används (Nylin, 2015). 
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Figur 6. Schneider Electric visualiserar energianvändning i form av en smileys känslor 
och färg. Källa: Nylin, 2015. 
 
Anna Ekman, förskolepedagog på Björngården, menar att barnen på förskolan blev 
engagerade i projektet och kände empati med smileyn (Nylin, 2015). Därmed ville de minska 
sin energianvändning. Tack vare att emoji-figuren var placerad i rummet där föräldrarna 
hämtade och lämnade förskolebarnen blev även föräldrarna intresserade av hur de och barnen 
kunde påverka smileyns känsla genom att förändra deras energianvändning (Bonnier PC 
Tidningen, 2015). På två månader sänktes förskolans energianvändning med 10 % (Nylin, 
2015; Bonnier PC Tidningen, 2015).  

5.8.2  Grupptryck för att skapa beteendeförändring  
I tidningen The Wall Street Journal presenterades år 2010 ett verkligt experiment utfört i 
Washington D.C.. Staden införde en fem-cents skatt på varje plast- eller papperspåse som 
såldes i mat-, godis och spritbutiker men de införde även att ingen kund fick en påse 
automatiskt. Kunderna var istället tvungna att fråga öppet efter en påse inför de andra 
kunderna. Resultatet av experimentet blev att butikerna som vanligtvis gav bort 68 miljoner 
engångspåsar per kvartal istället sålde 11 miljoner engångspåsar det första kvartalet och strax 
under 13 miljoner engångspåsar under det andra kvartalet. Vad som gör detta experiment 
intressant är att distriktets fullmäktigeledamot Tommy Wells inte tror att den minskade 
försäljningen av påsar beror på den ökade kostnaden utan beror på att kunderna tydligt får 
budskapet att de kan klara sig utan en påse. Människor tror ofta att deras val är resultat av 
noga övervägda rationella beslut men ofta är människors beslut grundade i citatet ”Monkey 
see, monkey do” och att människans val i stor utsträckning beror på sociala normer. Det 
handlar inte om finansiella incitament eller en ökad mängd information utan istället om 
känslan av skuld. Detta tillvägagångssätt skulle även kunna fungera inom energisektorn. 
Genom att ”knuffa” (nudge) brukarna mot ett mer klimatsmart beteende skulle användningen 
en av energi minska. Robert Cialdini, psykolog på Arizona State University, menar att 
människor inte är medvetna om hur mycket vi faktiskt påverkas av gruppens beteende. 
Problemet är att många aktiviteter för att förbättra miljön och minska energianvändningen inte 
är synliga för andra. Brukaren kan inte veta om grannen har installerat en programmerbar 
termostat eller bytt till energisnåla lampor. Paul Stern, som studerar klimatförändringar vid 
National Academy of Science, menar att grupptryck fungerar på beteendeförändringar som 
inte har så stor inverkan på miljön samt när brukarna inte måste göra så stora uppoffringar 
(Simon, 2010).   

5.8.3  Kombination av olika styrmedel 
I studien genomförd av Elin Karlberg med syfte att granska möjligheter till 
beteendeförändringar inom vattenförbrukning (som tidigare presenterades under rubriken 
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”Beteendeförändringar”) installerades vattenbesparade produkter i två likvärdig hyreshus med 
56 enrums studentlägenheter och därtill placerades information om vattenbesparing placerad 
vid dusch och diskho tryckt på kakeldekaler, i det ena. Resultatet av studien visade att 
förbrukningen av vatten minskat med 24 % enbart på grund av den installerade tekniken 
jämfört med samma period tidigare år. I det hus där även information placerats var resultatet 
en minskning av vattenanvändningen med 28 % i jämförelse med samma period tidigare år i 
hyreshuset (Karlberg, 2011, s.1). Resultatet av studien visar att testgruppen totalt minskade 
sin vattenanvändning med 139 kubikmeter under april månad, vilket motsvarar en 
energimängd på ungefär 2000 kWh vilket är 39 kWh per person (Karlberg, 2011, s.26). 
Slutsatserna som kan dras från studien är att en kombination av flera olika incitament är 
nödvändiga för att skapa långvariga beteendeförändringar. Det är dock svårt att under en kort 
period skapa långvariga beteenden. Studien visade även att överenskommelse tillsammans 
med målsättning, återkoppling, belöning och information lett till goda resultat samt att 
interventioner blir mer effektiva när de anpassas för mottagaren. Avslutningsvis presenterar 
även studien att metoden att kombinera teknik med information placerad nära beteendet är 
ekonomiskt, politiskt, juridiskt och socialt försvarbart och det är en metod som bör studeras 
ytterligare (Karlberg, 2011, s.28).  

5.8.4  Informationskampanjer för att påverka beteendet  
Ett styrmedel som har haft stor inverkan på Sveriges energianvändning och förespråkat en 
mindre användning av energi är de stora informationskampanjerna under oljekrisen på 1970-
talet samt energimärkningen av apparater (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, 
s.1918). De flesta svenska hushållen har anammat ett energieffektivt beteende. Flertalet 
brukare, framförallt yngre personer, tar en dusch istället för att bada. De kör endast fulla tvätt- 
och diskmaskiner, de använder inte strykjärnet lika ofta och de sätter på ett lock på kastrullen 
när de kokar vatten. Dessa aktiviteter grundar sig i de nationella informationskampanjerna 
som uppmanade till en minskad energianvändning under oljekrisen. Beteendeförändring har 
uppnåtts tack vare att informationen har upprepats flertalet gånger. Dock ska det inte förbises 
att attityden mot tid dramatiskt har förändrats. I dag arbetar vanligtvis alla vuxna på heltid i 
ett hushåll vilket leder till att brukarna vill spendera mindre tid på hushållssysslor. Nya 
attityder och en ny livsstil i kombination med upprepad information om energieffektivt 
beteende har resulterat i nya bestående vanor (Carlsson-Kanyama, Lindén & Eriksson, 2005, 
s.1923). 
 
Konsekvensen av en förändrad syn på tid samt det faktum att alla vuxna i hushållet idag 
arbetar på heltid är att användningen av energi är högre än tidigare. I takt med att kvinnor 
skaffade sig ett förvärvsarbete har elanvändningen stadigt ökat. Maskiner har fått kompensera 
för det som förr i tiden utfördes manuellt (Lindén, 2008, s.37). Kvinnor utför en större del av 
hushållsarbetet än män (Statistiska Centralbyrån, 2011). Om en energiminskning krävs eller 
om elpriset blir väldigt högt påverkas ofta de uppgifter som kvinnor i högre grad är ansvariga 
för. Arbetet blir mer omfattande om tvätt och disk ska skötas när elpriset är lågt (kvällar och 
helger) och utan energikrävande hjälpmedel tar sysslorna längre tid (hänga tvätt exempelvis). 
Vid utformning av energireducerande åtgärder krävs ett genusperspektiv då den extra 
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arbetsbelastning som kan induceras av energibesparingar ibland kan påverka kvinnor på ett 
oproportionerligt sätt (Carlsson-Kanyama & Lindén, 2007).    

5.8.5  Socio-demografiska och psykologiska variablers påverkan på 
beteendet  

Det är svårt att förklara människors beteende varför det blir viktigt att studera psykologiska 
aspekter. I en studie genomförd av Wokje Abrahamse och Linda Steg studerades direkt och 
indirekt energianvändning och energibesparing i 189 holländska hushåll under en fem 
månaders period (Abrahamse & Steg, 2009, s.711). Resultatet av denna studie visar att 
beteendet gällande energianvändning beror på socio-demografiska variabler medan 
beteendeförändringar för att minska användningen av energi framförallt beror på 
psykologiska faktorer (Abrahamse & Steg, 2009, s.719). Det visade sig även att det inte finns 
någon relation mellan socio-demografiska variabler och psykologiska variabler (Abrahamse 
& Steg, 2009, s.716). Detta innebär att kontextuella variabler, till exempel inkomst, påverkar i 
vilken utsträckning hushållet kan använda energi medan en minskning i energianvändningen 
kräver medvetna val och ansträngningar (Abrahamse & Steg, 2009, s.719). Studier visar även 
att brukare som har en högre medvetenhet om vilka konsekvenser energianvändningen 
resulterar i känner en starkare moralisk skyldighet att minska sin användning av energi 
(Abrahamse & Steg, 2009, s.716) vilket även var fallet i denna studie. Abrahamse och Steg 
menar att det finns en korrelation mellan minskad energianvändning och kontroll av 
beteendet. Deras studie visade att ju mer brukarna trodde att de kunde spara, desto mer energi 
sparade de (Abrahamse & Steg, 2009, s.717). Dock menar Abrahamse och Steg att “attityd 
och upplevd beteendekontroll knappast kunna bidra till att förklara variansen i hushållens 
energianvändning”. Inte heller kan personliga normer, medvetenhet om konsekvenser eller 
tilldelat ansvar förklara ytterligare varianser (Abrahamse & Steg, 2009, s.716). Däremot 
kunde de se att attityd och hushållets storlek hade viss korrelation. Deras resultat visade att 
brukare som bor i större bostäder var mer motvilliga att minska sin energianvändning än 
brukare som bor i mindre bostäder. Det visade sig även att hushåll med högre inkomst 
tenderar att använda mer energi (Abrahamse & Steg, 2009, s.716). I allmänhet visar brukare 
som använder en hög andel energi inte intresse att minska sin energianvändning (Ghasemi, 
2015, s.46). Dock har hushåll med högre inkomst större möjlighet att implementera dyra, 
energisparande åtgärder vilket på så sätt minskar deras energianvändning. Detta tyder på att 
möjligheter och begränsningar i stor utsträckning påverkar hushållets energianvändning 
(Abrahamse & Steg, 2009, s.716). 
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6   Resultat och diskussion  
För att tydliggöra vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när regelverk, användning av 
energi, brukares beteende samt förändring av beteendet för att nå energieffektiviseringar 
studeras samt vilka områden denna rapport har belyst har en omfattande figur utarbetats (se 
bilaga). Syftet med denna bild är att tydliggöra vilka aspekter som är viktiga att tänka på när 
energianvändning korrelerat med beteende behandlas. Nämnvärt är att syftet med bilden inte 
är att fungera som en färdig mall för hur beteendeförändringar ska genomföras utan figuren 
ämnar presenterar vad tidigare studier har valt att fokusera på.  
 
I följande stycke presenteras och diskuteras samtliga resultat från avsnitten i litteraturstudien.  

6.1  Diskussion kring Boverkets byggregler – BBR 
Boverkets byggregler reglerar till stor del hela Sveriges byggbransch då de sätter marknadens 
riktlinjer. Att hushållsel inte inräknas i specifik energianvändning kan påverka hur byggnader 
utformas då hushållsel genererar internvärme som kan minska uppvärmningsbehovet. Vid 
certifieringar kan det vara viktigt att passera vissa gränser och det kan då finnas incitament att 
öka den brukarrelaterade energianvändningen. Trots att detta skulle kunna medföra en ökad 
energianvändning som helhet, kan det vara lönsamt för byggföretag då det exempelvis går att 
dimensionera för ett mindre uppvärmningssystem.  
 
Den uppmätta energianvändningen avspeglar inte nödvändigtvis brukarnas beteende på ett 
rättvist sätt. Brukare med hög tappvarmvattenanvändning kan påverka specifik 
energianvändning negativt men en brukare med hög hushållselanvändning kan påverka den 
specifika energianvändningen positivt. När mer energieffektiva hus byggs kommer denna 
relativa skillnad i specifik energianvändning öka. Möjligtvis skulle det då bli viktigare för 
fastighetsägare att på olika sätt styra brukarnas användning för att upprätthålla en viss 
energiprestanda.   

6.1.1  Boverket och politik  
Boverket är en statlig myndighet och måste därmed ta hänsyn till politiska mål i deras arbete. 
Inför förordningen BBR 22, som infördes år 2015, var Boverket tvungen att sänka 
energikraven för byggnader större än 50 m2 som till övervägande del innehåller lägenheter 
med en boarea om högst 35 m2 då bostadskrisen kräver fler lägenheter. Boverket måste även 
ta hänsyn till politiska mål då NNE lagstiftas. Politik är helt enkelt viktigt för 
energimarknaden och om en energieffektivisering skulle prioriteras är det troligt att 
utvecklingen på marknaden skulle gå betydligt fortare. Boverkets byggregler är geografiska 
vilket innebär att det är olika krav beroende på var i Sverige byggnaden uppförs. Detta kan 
innebära att aktörer som vanligtvis bygger hus i en viss klimatzon kan stöta på problem om 
aktören ska bygga hus i en annan klimatzon. Att aktörer kan anpassa sin verksamhet till 
geografiska faktorer är därför väldigt viktigt.   

6.1.2  Krav i relation till fastighetsägare och brukare  
En intressant framtida diskussion skulle kunna beröra om brukare i större grad ska påverkas 
av kraven som ställs. I flerbostadshus är det främst fastighetsägaren som påverkas av 
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fastställda krav och detta sker till största del under byggprocessen. När byggnader ska bli mer 
energieffektiva måste även brukaren minska sin energianvändning. Att reglera brukarnas 
energianvändning genom att myndigheter sätter krav skulle möjligtvis vara en lösning i 
framtiden. Att implementera teknik som leder till frivilliga beteendeförändringar, till exempel 
individuell mätning och debitering av tappvarmvatten, är en möjlighet att påverka brukaren. 
När byggnadens utformning diskuteras är det även intressant att granska i vilken grad 
fastighetsägare kan införa åtgärder utan samtycke från de boende. Ett dilemma för 
fastighetsägaren är att om ägaren påverkar de boende på ett negativt sätt i allt för hög grad 
finns risken att brukarna flyttar eller att de väljer att inte flytta in. Trots detta kan det antas att 
fastighetsägarna har ett visst ansvar över huset och bör implementera de förändringar som 
anses nödvändiga.  

6.2  Diskussion kring BBR och Svebys roll på marknaden  
Svebys roll på marknaden är viktig då Sveby underlättar tolkning av kraven som ställs vid 
nybyggnation för branschens aktörer. Om projektspecifik data inte ska användas vid 
energiberäkning mot BBRs krav finns det möjligheter att senare korrigera det uppmätta 
värdet, att ”normalisera” en byggnad så att kravuppfyllelsen inte beror på brukarna. Detta 
leder till att det saknas incitament för många fastighetsägare att påverka de boende då de kan 
bortse från deras verkliga brukare och istället räkna med en ”normalbrukare”. För att 
fastighetsägarna ska påverkas i högre grad av brukarnas beteende måste förändring ske. Vad 
som ska förändras är dock en svår fråga då en direkt koppling mellan brukare och 
fastighetsägare kan leda till att fastighetsägare ställs inför en svår situation eller väljer bort 
vissa byggen där brukare är högkonsumenter. Istället skulle det kunna vara möjligt att utforma 
generella regler, till exempel att det är möjligt att använda lägre värden på energianvändning i 
projekteringen om den bästa tekniken på marknaden i högre grad används eller om det finns 
IMD-system för tappvarmvatten och uppvärmning. Det bör finnas bättre möjligheter för 
fastighetsägare att använda teknik för att påverkar brukarens beteenden. Idag är det svårt att 
finna incitament för att effektivisera byggnader, utöver byggnadsprocessen eller vid en 
certifiering, och fastighetsägaren kan exempelvis fråga sig vilken nytta ett traditionellt hus har 
av bättre och troligtvis dyrare utrustning.  
 
I nuläget finns det ingen anledning för fastighetsägaren att installera bättre utrustning eller 
bygga bättre system för att nå över BBRs krav. Det är därför viktigt att olika 
klassificeringssystem finns samt att BBRs krav är tillräckligt högt satta så att marknaden 
utvecklas och inte stagnerar eller nöjer sig med den uppsatta standarden. BBR kan dock inte 
ställa krav som inte leder till ekonomisk lönsamhet för marknaden utan kraven måste ta 
hänsyn till vilken befintlig kostnadsnivå olika system och utrustning ligger på för att det ska 
vara möjligt att bygga energieffektiva hus utan att förlora pengar.  

6.2.1  Schablonvärde för energianvändning till tappvarmvatten 
Idag rekommenderas värdet 25 kWh/m2 för energianvändning till tappvarmvatten av Sveby. 
Det är svårt att finna studier som bekräftar detta värde och endast några få studier har i hög 
grad försökt kartlägga energianvändningen till tappvarmvatten. Värdet är dock baserat på 
erfarenhet och marknaden har i stor utsträckning accepterat värdet. Ett annat problem som 
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uppkommer när olika undersökningar försöker sammanställas är att det inte finns något 
enhetligt sätt att redovisa resultaten på och förutsättningarna är väldigt varierande i de olika 
studierna. Detta leder till ytterligare svårigheter att bekräfta ett schablonvärde för 
tappvarmvatten men det kan också försvåra studier inom till exempel IMD av 
tappvarmvatten.   

6.2.2  Framtida värde för energianvändning till tappvarmvatten 
I nuläget finns det ingenting som talar för att det rekommenderade värdet på 25 kWh/m2 

kommer förändras. Det kan finnas olika orsaker till detta. En trolig anledning är för att det 
anses vara ett bra värde och i många fall stämmer det överens med verkligheten, det kan även 
bero på bekvämlighet samt att genomförandet av fler studier inom detta område skulle vara 
tidskrävande och kostsamma.  
 
I framtiden måste eventuellt värdet räknas om till följd av att fler hus implementerar IMD och 
har bättre tillgång till utrustning och system. Att vattenanvändningen minskar som en följd av 
bättre förståelse och beteendeförändring hos konsumenterna är måhända inte lika troligt men 
ingenting som kan uteslutas. Förståelsen för vattenresurser i samhället kan öka med hjälp av 
aktuella exempel, som exempelvis vattenbristen som råder på Gotland och det 
bevattningsförbud som därmed har införts (Widegren, 2016). Detta kan leda till en minskning 
av vattenanvändandet på Gotland men det kan även påverka Sverige i stort.  
 
Att räkna på olika värden för energianvändningen till tappvarmvatten, beroende på 
förutsättningarna är en intressant diskussion att utveckla. Schabloner är väldigt stela och inte 
alltid en bra kartläggning av verkligheten. Dock ska Energimyndighetens kritik inte 
negligeras; att människor inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att kunna bedöma om 
den undre eller nedre delen av skalan ska användas. Intervallet skulle exempelvis kunna styras 
av vissa förutsättningar (till exempel implementering av IMD, vilken armatur som används, 
miljöbyggnad etc.) och endast certifierade personer skulle kunna få rätten att beräkna ett 
värde. Problem som kan uppkomma till följd av denna lösning är dock en allmän förvirring 
över vad som gäller eller oenighet om vilka armaturer som är bäst på marknaden. En viktig 
fråga att ställa är vad som händer om bättre armatur utvecklas. Att inte ha någon möjlighet till 
att förändra värdet ger upphov till en orörlig marknad och det kan anses byråkratiskt och 
omodernt att ha ett fast värde.  

6.3  Diskussion kring klassificeringssystem 
Klassificeringssystem är bra för marknaden. De gör det möjligt att få ett bevis på att en 
byggnad är konstruerad på ett sätt som är bra i många avseenden. För att uppnå 
klassificeringssystemens hårda krav krävs dock omfattande investeringar i olika system vilket 
kan leda till att byggnader blir väldigt dyra. Ett komplement till tekniska investeringar är att 
förändra brukarnas beteende mot minskad energianvändning, men detta kräver också en typ 
av investering. Denna investering kan vara i form av tid, pengar, engagemang eller liknande. I 
vissa fall kan det vara mer effektivt att genomföra investeringar som påverkar brukarnas 
energibeteende än att genomföra tekniska investeringar. I de fall då investeringar som leder 
till beteendeförändring är mest effektivt är det viktigt att samhället uppmärksammar brukarna 
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beteende och försöker påverka det. Samhällets inverkan på de boende är i dag bristfällig och 
många fastighetsägare tillåter de boende att vara passiva. Åtgärder som resulterar i att 
hushållen är mer aktiva bör genomföras.  

6.3.1  FEBY12 
När certifiering av passivhus enligt FEBY12 genomförs används Svebys referensvärden för 
personlast, varmvattenanvändning och spillvärme. Detta gör att kravuppfyllelsen i stor grad 
beror på de värden Sveby tillhandahåller. Skulle dessa värden ändras påverkas därmed alla 
nybyggnationer. Certifieringssystem som anpassas efter lokala förutsättningar och regelverk 
kan leda till mer anpassade krav vilket i sin tur kan göra att certifieringssystemet får större 
genomslagskraft vilket är bra för marknaden för energieffektivisering.  

Energiformsfaktorerna från FEBY12 påminner mycket om primärenergifaktorerna och det är 
möjligt att dessa finns med som ett försök till att ta hänsyn till primärenergianvändningen. 
Skillnaden blir dock att hushållselen ingår i primärenergin men inte i den viktade energin där 
endast fastighetselen ingår (Jiang, 2013, s.55-57). För att ha möjlighet att klara internationella 
krav måste svenska byggnader minska sin primärenergianvändning vilket återigen blir en 
anledning till att titta på hur hushållselen kan minimeras med hjälp av beteendeförändringar.  

6.3.2  Nära-nollenergibyggnader 
När NNE etableras kommer husen troligtvis bygga på samma principer som för passivhus, 
med minimala transmissions- och ventilationsförluster. NNE kommer ha stor genomslagskraft 
och troligtvis leda till att utvecklingen på marknaden går fortare då EU-direktiv framför att 
framtidens byggnader ska vara NNE. Boverket vet att de skärpta energikraven på kort sikt 
inte motsvarar en kostnadsoptimal nivå men hoppas att det ska generera dynamiska effekter i 
form av teknisk utveckling. Den systemgräns som har föreslagits av Boverket är levererad 
(köpt) energi som leder till att fritt flödande energi på plats eller i närheten kan tillgodoräknas 
för kravuppfyllelsen, för att gynna förnyelsebar energi.  

6.3.3  Brukare i noll- och nära-nollenergibyggnader  
Det skulle kunna antas att människor som flyttar till nollenergibyggnader är mer 
miljömedvetna än andra, dock visar studier att det inte finns någon relation mellan 
miljömedvetenhet och minskad energianvändning vilket motsäger detta. Allteftersom 
energieffektiva byggnader blir vanligare kommer mångfalden av människor som bor i 
energieffektiva byggnader öka. Det kan därför anses meningslöst att endast granska hur 
beteendet ser ut idag hos boende i energieffektiva byggnader, då bostadsmixen kommer 
förändras inom en snar framtid.   
 
Generellt kommer sannolikt efterfrågan på energieffektiva byggnader att öka när 
konsumenterna har vant sig och fått en ökad förståelse för dessa byggnader. Ett problem som 
kan uppstå är att konsumenter kan missförstå innebörden av ett nollenergihus. Brukarna kan 
tro att de inte behöver betala något för energi till uppvärmning, tappvarmvatten eller 
elektricitet, vilket inte är sant. Det är även möjligt att komforten påverkas om radiatorsystem 
saknas, vilket förekommer i passivhus. Detta är förmodligen något som konsumenterna 
kommer rätta sig efter men under skiftet kan brukare få det svårt att anpassa sig.   
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6.4  Diskussion om beteende kring energianvändning  
En viktig observation i denna rapport är att flertalet studier indikerar att det är viktigt att 
kartlägga brukarnas beteende kring energianvändning för att ha möjlighet att påverka deras 
beteende mot mindre användning av energi. Det är betydelsefullt både på grund av att sektorn 
hushåll utgör en stor del av den totala energianvändningen samt för att många faktorer 
gällande energianvändningen har en direkt koppling till det mänskliga beteendet. Det finns 
många outforskade delar inom detta område vilket ger potential för många nya positiva 
upptäckter. Arbetet med att förändra brukarnas beteende försvåras dock på grund av att 
människans beteende är mycket inkonsekvent och påverkas av flertalet bakgrundsvariabler 
och normer. Detta leder till att det är svårt att skapa en mall för hur människor ska påverkas 
för att ändra sitt beteende och minska sin energianvändning. I följande avsnitt diskuteras 
presenterade studiers resultat och dess för- och nackdelar för att dessa studier ska kunna ligga 
till grund för en kartläggning av hur beteendeförändring ska nås.  

6.4.1  Diskussion om det mänskliga beteendet indelat i kategorier  
Människans attityder, värderingar och beteende kan delas in i många olika kategorier i hopp 
om att finna ett sätt att analysera och påverka brukarnas beteende. De mest relevanta och 
användbara kategorierna presenterade i denna studie sammanfattas i en visuell modell (se 
bilaga). Fördelen med en indelning av brukarnas beteende i olika kategorier är att beteendet 
lättare kan studeras och förstås. Nackdelen är dock att människor sällan på ett enkelt sätt kan 
placeras i en kategori. Vissa brukare kanske inte passar in i någon kategori medan vissa 
brukare passar in i flera kategorier. Det kan även uppstå situationer där vissa attityder hos 
brukaren passar in i en kategori medan andra attityder passar in i en annan kategori. Detta är 
en anledning till varför studier om människans beteende försvåras.   

6.4.1.1   Analys av kategorierna utifrån människans behov   
Ett rimligt resonemang är att brukaren är mer villig att förändra beteendet inom kategorierna 
”lyxigt” och ”slöseri” än inom kategorierna ”basbehov” och ”nödvändigt” då ”basbehov” och 
”nödvändigt” innefattar mat, boende och kläder vilket är saker människan måste ha medan 
”lyxigt” och ”slöseri” innefattar saker som brukaren kan klara sig utan, till exempel apparater 
och underhållning. Dock skulle kanske effektiviteten på beteendeförändringarna öka om 
basbehov och nödvändiga ting förändras då dessa två poster utgör den största delen av 
människans attityder och beteenden. Det är troligt att många tekniska produkter som tidigare 
har kategoriserats som ”lyxigt” i större utsträckning blir ”nödvändigt” då människor upplever 
att de inte klarar sig utan dem.  

6.4.1.2   Analys av kategorierna utifrån människans beteende 
Det systematiska/inlärda beteendet erhålls ofta i ung ålder vilket gör att denna kategori är 
svårast att påverka men om kategorin lyckas påverkas erhålls störst effekt då studier visar att 
det systematiska/inlärda beteendet har störst inverkan på det mänskliga beteendet. Det 
människan lär sig i ung ålder är ofta djupt rotat inom oss och därmed svårt att påverka. Om en 
förändring sker kvarstår dock denna förändring just för att beteendet är djupt rotat.  
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Geografi påverkar till stor del miljöbetingat/kulturellt beteende. Geografi kan i stor 
utsträckning påverka hur villig en människa är mot förändringar i vardagen. Exempelvis kan 
en stadsbo vara mer van vid snabba förändringar av bostadsmiljön än en brukare som bor på 
landet då infrastrukturen i städerna har en snabbare utveckling än på landsbygden. Detta kan 
resultera i att stadsbor inte påverkas i lika stor grad som brukare på landet gör. Till exempel 
har diskussioner uppstått om vindkraftverk ska byggas i Sverige eller inte där motståndare 
mot vindkraftverken menar att vindkraftparkerna påverkar landskapet och sociala strukturen 
samt att de låter för mycket (NyTeknik, 2010). Stadsbor å andra sidan kanske inte reagerar på 
detta sätt då de är vana vid buller och stora byggnader från trafik och omgivande miljön. Ett 
annat resonemang kan vara att personer på landsbygden är mer måna om miljön och att köpa 
ekologisk mat för att de i större grad är omgiven av natur och ibland föder upp egna djur 
vilket gör dem måna om djurens välbefinnande. Stadsbor som inte har samma kontakt till 
naturen eller uppfödning av djur kanske inte påverkas i lika stor utsträckning av detta.   

6.4.1.3   Analys av kategorierna utifrån människans attityder  
Beteende inom området ”hel och ren” styrs framförallt av sociala normer och trender som 
snabbt kan ändras. Det är därför intressant att diskutera hur beteendet kring hygien kommer 
att se ut i framtiden. Vissa forskare menar idag att allt fler barn utvecklar astma och allergier 
för att människan lever i en alltför hygienisk miljö – något som benämns hygienhypotesen 
(Rudin, 2002). Det är därför möjligt att trenden kommer svänga, att utvecklingen går mot att 
människan inte tvättar sig eller städar lika ofta som många hushåll gör idag för att motverka 
utvecklingen av allergier.  
 
Kategorin ”underhållning och information” växer på grund av att hushållen har allt fler 
teknikapparater i hemmet idag. Det finns ofta mer än en dator, TV eller surfplatta i varje hem 
och teknikskiften mellan olika produkter sker snabbt. Flertalet konsumenter köper ny 
teknikapparatur även om deras nuvarande teknik är fullt fungerande. Ofta handlar det om att 
konsumenten vill ha den senaste versionen som finns ute på marknaden. Producenterna har 
gått från att tillverka apparater och utrustning som håller upp till 20 år, till att apparaturen 
endast fungerar i några år då de vet att marknaden ändå kommer efterfråga något nytt efter 
några år samt att teknologin utvecklas i en snabb takt. Detta har resulterat i ett ”slit och släng” 
samhälle vilket inte är hållbart i ett längre perspektiv. För att människan ska kunna hushålla 
med de resurser jorden erbjuder på ett bra sätt utan att påverka miljön i allt för stor 
utsträckning måste detta beteende förändras.  
 
Det är uppseendeväckande att många hushåll inte vet vad stand-by funktionen är eller att 
apparater drar energi när de står på stand-by samt att många hushåll inte är medvetna om hur 
apparaterna påverkas av att stängas av helt. Det är framförallt producenternas ansvar att 
informera hushållen om hur apparaten påverkas av att stängas av helt för att fler brukare ska 
våga stänga av sina teknikapparater. Ett lämpligt sätt att erbjuda denna information till 
konsumenterna är till exempel i skriftlig form i bruksanvisningen, på produkten eller på 
produktens display om sådan finns.  
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6.4.2  Diskussion om det mänskliga beteendet indelat i persontyper  
Det finns många olika sätt att dela in människan i persontyper. I den utarbetade bilden 
presenterad i bilagan tydliggörs de mest relevanta persontyperna brukarna kan delas in i.  
 
Nackdelen med många studiers indelning av persontyper är att de är designade för de 
medverkande i just den studien och inte utifrån en generell standard. Detta är fallet i 
Energimyndighetens studie Hushåll och energibeteende där energimyndigheten har granskat 
vilka olika typer av hushåll som ingått i deras studerade område och därefter gjort en lämplig 
indelning. En annan studie Energimyndigheten utförde, Mätning av kall- och varmvatten i tio 
hushåll har en mer generell indelning vilken skiljer sig från den tidigare nämnda studien trots 
att Energimyndigheten utförde båda studierna. Det finns både fördelar och nackdelar med 
specifik och generell indelning av persontyper. Fördelen med att använda sig av persontyper 
designade för just det området och studien är att det är större chans att brukarna passar in i de 
olika kategorierna, nackdelen är att det är svårt att använda uppdelningen i andra studier.  
 
Att dela upp personer som hög-, mitten- eller låganvändare har fördelen att brukare är lätta att 
placera in i dessa kategorier samt att antalet kategorier att studera inte blir så många. 
Nackdelen är att en person kan vara höganvändare av tappvarmvatten men låganvändare av 
hushållsel och vice versa. En annan nackdel med denna kategorisering är att personer inom 
dessa grupper kan ha väldigt olika attityder och reagera mycket olika på styrinstrument.  
 
Modellen Technology adoption life cycle är framförallt bra att använda för att förstå hur 
människan agerar när ny teknik implementeras. För att en produkt ska utvecklas och nå stora 
marknadsandelar är det viktigt att produkten når gruppen ”tidig majoritet” då ”innovatörer” 
och ”tidiga användare” endast utgör 16 % av andelen konsumenter. Det är intressant att 
”innovatörer” och ”tidiga användare” ofta är en del av den högre samhällsklassen och i högre 
grad är bättre utbildade. Detta kan bero på att priset på ny teknologi ofta är relativt högt samt 
att människor med hög inkomst kan vara mer villiga att ta en risk än människor med lägre 
inkomst som satsar på teknologin när den fått fäste i samhället.  

6.4.3  Diskussion kring bakgrundsvariabler   
Det finns flertalet bakgrundsvariabler och faktorer som påverkar brukares energibeteende. 
Några av dessa bakgrundvariabler kan brukarna påverka själva medan andra variabler 
påverkas av samhället, familj eller personer i brukarens omgivning, vilka presenteras i den 
visuella modellen i bilagan. Viktigt att belysa är dock att detta en grov indelning genomförd 
av författarna. Brukaren kan i viss mån påverka vissa variabler i kategorin ”påverkas av 
andra”, till exempel kan brukaren välja att byta kultur eller förändra fastställda praxis, men 
samhället och andra personer kan också påverka kategorin ”kan påverka själv”, exempelvis 
hushållets inkomst eller rutiner och vanor.  

6.4.4  Diskussion om det mänskliga beteendet utifrån modeller    
Modellerna presenterade i denna rapport är inte tillräckligt många eller omfattande för att 
kunna fastställa en slutsats för hur människor beter sig med hjälp av modeller utan ska istället 
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fungera som vägvisare för analys av människor utifrån modeller samt visa att det går att 
kategorisera människors beteende med hjälp av modeller.  

6.4.4.1   Analys av den klassiska och nya modellen 
Den klassiska och den nya modellen har länge agerat som en grundsten för forskare att bygga 
vidare sina teorier på. När styrmedel arbetas fram utifrån den klassiska modellen för att 
påverka brukarens energianvändning ges brukaren mycket ansvar då anhängarna resonerar att 
brukarna kommer fatta rätt beslut i den rådande situationen. Anhängare av den nya modellen 
å andra sidan anförtror inte brukaren lika stort ansvar när styrmedel implementeras då de  
menar att det inte är säkert att brukarna kommer fatta det rätta beslutet i den rådande 
situationen. Detta innebär att anhängare av den nya modellen exempelvis skulle införa skatter 
så att det blir dyrare för konsumenterna att köpa bensindrivna bilar för att vara säkra på att de 
inte väljer det bensindrivna alternativet. Den vedertagna uppfattningen i dagens samhälle är 
att människan inte är fullständigt rationell vilket är viktigt att ta i beaktande när styrinstrument 
för ändrat energibeteende implementeras.  

6.4.5  Diskussion om styrmedlens inverkan    
Vid val av styrmedel kan givaren av styrmedlet resonera på två sätt. Ett alternativ är att 
givaren väljer det styrmedel som givaren tror är det bäst lämpade för att förändra brukarens 
beteenden. Exempel på detta tillvägagångssätt är när regeringen inför skatter för att påverka 
befolkningen. Det andra alternativet är att givaren tillfrågar mottagarna av styrmedlet om 
vilket styrmedel som brukarna anser vara mest lämpad för att påverka deras beteende. Detta 
sker ofta innan eller efter ett projekt eller studie genomförts för att förändra en grupps 
beteende. Problemet med att inte tillfråga brukarna om det mest lämpade styrmedlet är att 
styrinstrumentet kanske inte fungerar, beteendet kanske inte förändras. När brukarna tillfrågas 
kan de känna att de får vara med i beslutsprocessen vilket kan vara ett incitament till 
beteendeförändring. Ett exempel på detta var när Göteborg hade folkomröstning om 
fortsättning av trängselskatt för att bland annat finansiera Västsvenska paketet (Göteborgs 
Stad, 2014). Det är dock inte givet att ett styrmedel leder till ett positivt resultat när människor 
tillfrågas vad de vill då människan inte alltid är perfekt rationell och kanske inte kan se 
skillnad på vad de vill och vad de behöver enligt den nya modellen, exempelvis röstade 
göteborgarna nej till trängselskatt men trots detta finns den fortfarande kvar. Detta kan dock 
leda till ett visst motstånd då beteendeförändringen kan upplevas påtvingad. Studier visar att 
för att människor ska förändra sitt beteende behöver de många gånger en ”knuff” mot ett visst 
beteende. Många studier menar att en kombination av flera styrmedel ger större effekt än om 
endast ett används men det är viktigt att de kombinerade styrinstrumenten är kompatibla så de 
inte motsäger varandra.  
 
Fördelen med styrmedel som brukarna kan välja att implementera i sin vardag, till exempel 
skattelättnader vid köp av elbil, är att de har större chans att kvarstå under en längre period 
när brukaren känner sig delaktig samt att det är deras slutgiltiga beslut. Nackdelen med dessa 
styrinstrument är att brukarna har valet att inte följa styrmedlet vilket inte leder till någon 
förändring. I dessa fall är det bättre med styrinstrument som är tvingande då brukarna måste 
genomföra förändring. Nackdelen med tvingande styrmedel är dock att när givaren av 
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styrmedlet slutar tvinga brukarna mot förändring är det stor risk att brukarna återupptar sitt 
tidigare beteende.  

6.5  Diskussion kring hushållsel  
Studier visar att användningen av hushållsel i stor grad beror på beteende varför det är av stor 
vikt att påverka brukarnas beteende. Ett återkommande resultat i många studier kring 
hushållsel och beteende är att konsumenterna har svårt att förstå produkten el. Elen är inte 
synlig utöver en siffra på elräkningen vilket försvårar förståelsen för hur hushållet kan 
påverka sin energianvändning. Studier visar även att konsumenter i större grad efterfrågar 
information om deras energivanor. Dock visar studier att enbart information som styrmedel 
inte är tillräckligt effektivt. Detta är ett exempel på att det är skillnad på vad människor tror 
att de vill och vad de faktiskt behöver samt att människor inte agerar fullständigt rationellt. I 
sådana situationer ligger ansvaret på givarna av styrmedlen, till exempel regeringen eller 
företag, att de påverkar samhället med rätt styrmedel. När regeringen är inblandad i 
fastställandet av vilka styrmedel som ska implementeras i samhället påverkar politik besluten 
vilket kan resultera i att valen inte görs utifrån det som är bäst för miljön då andra faktorer 
påverkar politikernas beslut, till exempel intressenter och pengar.  
 
Studier visar att visualisering av hushållselen kan leda till att användningen av energi i 
hushållet reduceras. Detta resulterar i att installation av produkter, till exempel Smappee, som 
kan hjälpa användaren att förstå sitt eget beteende och ha möjlighet att identifiera åtgärder för 
att minska energianvändningen blir betydande. Att göra människor uppmärksamma på deras 
energibeteende samt vilka aktiviteter som är viktiga att genomföra för att minska 
användningen av energi är av stor betydelse då Energimyndigheten estimerar att 
energianvändningen i Sverige kommer öka de närmaste åren.  
 
En intressant aspekt med energieffektiviseringsmarknaden idag är att det främst är elbolag 
som driver utvecklingen av energisparande produkter och samhället förlitar sig på att det är 
dessa bolag som ska vara rådgivande för konsumenterna. Detta är intressant då dessa bolag 
främst tjänar pengar när brukare använder energi och därmed är det paradoxalt att det är dessa 
bolag som ska vara med och hjälpa konsumenter att minska sin användning av energi då 
minskad energianvändning innebär förlorade intäkter. Vem som ska vara drivare av 
energieffektiviseringsåtgärder är en svår fråga. Oftast brukar marknaden kunna sköta dessa 
saker själva men eftersom det finns mycket negativa externaliteter med energianvändning 
som inte kostnaden för energi täcker så är det svårt för marknaden att lösa problemet utan 
inblandning av staten.  

6.5.1  Skillnader i hushållselanvändning 
En studie genomförd av Carlsson-Kanyama och Lindén visar att ett beteende kring hushållsel 
är en generationsfråga där äldre generationer ofta har ett mer energisnålt beteende då de är 
nöjda med en lägre boendestandard. Detta innebär att åtgärder som implementeras för att 
förändra hushållens beteende bör anpassas efter vilken generation som ska påverkas. Studien 
Hushåll och energibeteende genomförd av Energimyndigheten säger dock att brukare inom 
kategorierna ”Ung och fattig” och ”Singel” använder mindre energi än brukare i kategorin 
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”Rika stadsbor”. Detta motsäger att äldre generationer använder mindre energi då brukare i 
kategorierna ”Ung och fattig” och ”Singel” i Energimyndighetens studie var yngre än de 
brukare i kategorin ”Rika stadsbor”. Detta indikerar att det inte bara är en faktor som påverkar 
beteendet. I Energimyndighetens studie var troligtvis inkomst en avgörande faktor. Detta 
innebär att det är viktigt att ta hänsyn till flera olika faktorer när beteendeförändringar 
granskas.  
 
Det är ett intressant resultat att medvetenhet om miljöfrågor inte är den dominerande faktorn 
till ett sparsamt beteende, då flertalet incitament i nuläget för att minska brukarens 
användning av energi berör hur miljön och klimatet påverkas. I framtiden är det möjligt att 
miljövänliga åtgärder kan profileras på annat sätt, antingen med större fokus på den 
ekonomiska vinningen eller på vad konsumenten själv har att vinna på att utföra åtgärden. 
Möjligtvis skulle energieffektiviseringar kunna profileras på ett roligare sätt så att brukarna 
känner tillfredställelse eller glädje när de avfallssorterar, duschar under en kortare tid, håller 
koll på elanvändningen eller släcker lampor. 

6.6  Diskussion kring tappvarmvatten  
Energianvändningen för tappvarmvatten påverkas av hushållens beteende men även av 
systemets uppbyggnad. Uppbyggnaden är svår att förändra i efterhand och det kan därför bli 
dyrt att exempelvis implementera IMD av tappvarmvatten i hus som har ett system som inte 
möjliggör individuell mätning då hela systemet måste byggas om. Att förändra beteenden 
kring tappvarmvatten är svårt då det ofta styrs av hur brukaren växt upp och vilken kunskap 
brukaren bär på. I Sverige är dessutom den generella förståelsen för vattenanvändning inte 
speciellt stor då Sverige har relativt mycket vatten vilket försvårar beteendeförändring. En 
konsekvens av att Sverige har mycket vatten blir att flertalet hushåll i flerbostadshus inte 
betalar för mängden vatten de förbrukar. Detta leder till att det är stor sannolikhet att brukarna 
använder mer vatten då de inte reflekterar över deras vattenkonsumtion.  

6.6.1  IMD i Sverige  
En intressant aspekt att diskutera är varför IMD inte har haft en lyckad implementering i 
Sverige. Andra likvärdiga länder har haft det under en längre period vilket intygar att det är 
möjligt att utföra men att det finns en del motstånd mot det på marknaden. Att ha IMD av 
tappvarmvatten är det mest rättvisa systemet för de boende, trots detta verkar det inte vara de 
boende som driver på utvecklingen. Det kan möjligtvis bero på för dåliga kunskaper om 
systemet eller brist på engagemang. Boende kan även anse att det är fördelaktigt att kostnaden 
för tappvarmvatten ingår i en annan avgift då det blir mindre att hålla koll på för brukaren. 
För bostadsrättsföreningar kan IMD vara ett problem på grund av de medföljande 
svårigheterna kring ökad administration. Finansiering av systemet är också en svår fråga, 
framförallt när det inte går att garantera att kostnadsreduceringen från IMD täcker kostnaden 
för investering. Besparingspotentialen idag är osäker och varierar mellan 0-30 % och det 
krävs fler studier inom detta område.  
 
Ytterligare en fråga är hur beteendet kan styras med IMD. Om IMD ska användas för att styra 
beteendet måste återkoppling göras på rätt sätt. Det måste vara en enhet som är lätt att förstå 
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och det måste finnas en standard på marknaden så att konsumenter kan jämföra deras värden 
sinsemellan. En risk som finns när IMD implementeras är att de boende initialt sänker sin 
vattenförbrukning men att de sedan återgår till tidigare beteende om de ekonomiska 
incitamenten inte är tillräckligt starka för att bibehålla en låg nivå.  

6.7  Diskussion om möjligheter till beteendeförändring  
En viktig konklusion i detta arbete är att det inte finns ett tydligt tillvägagångssätt för hur 
människans beteende ska förändras. Studier tydliggör olika sätt att påverka människans 
beteende men det är inte säkert att tillvägagångssättet fungerar i alla situationer eller på alla 
typer av människor.  
 
En mycket intressant upptäckt under utförandet av denna rapport är att det är skillnad på vad 
som påverkar brukarens användning av energi och vad som influerar brukaren att minska sin 
energianvändning. Abrahamse och Steg menar att beteendet kring energianvändning styrs av 
socio-demokratiska variabler medan beteendeförändring styrs av psykologiska variabler. 
Detta innebär att olika metoder bör utformas beroende på om styrinstrumenten ska påverka 
brukarnas beteende kring användning av energi eller om målet är att minska brukarnas 
energianvändning. Om instrumenten ska påverka brukarens beteende kring energi kan 
kontextuella variabler, till exempel inkomst påverkas medan om hushållets energianvändning 
ska minskas måste brukaren göra medvetna val och ansträngningar, till exempel ändra sin 
livsstil.  

6.7.1  Analys av styrmedel för att förändra människans beteende  
Vid förändring av brukarens beteende talas framförallt om implementering av styrmedel som 
ett tillvägagångssätt men det är viktigt att veta vad styrmedlen ska leda till för att använda rätt 
sorts instrument samt för att de ska resultera i största möjliga effekt. Ett bra styrmedel som 
brukarna ofta efterfrågar är återkoppling på deras beteende. Det är dock väldigt viktigt att 
erbjuda brukarna rätt sorts återkoppling och presentera det på rätt sätt för att hushållen ska 
kunna ta till sig informationen på ett lätt sätt. Ett sätt att ge brukarna effektiv återkoppling är 
att implementera IMD (se avsnitt 6.6.1 IMD i Sverige). Det är även viktigt att veta vilket 
kundsegment instrumentet riktar sig mot. För att fastställa vilket kundsegment styrmedlet 
riktas sig till kan uppdelningen av olika persontyper vara en hjälp. Exempelvis är det viktigt 
att veta vilken grupp i modellen Technoloy adoption life cycle som konsumenterna tillhör för 
att kunna säkerställa att brukarna tar till sig den nya produkten.  

6.7.1.1   Återkoppling som styrmedel  
Exempel på denna problematik tydliggörs i projektet Greenview där en fokusgrupp 
sammanställdes efter genomförandet av projektet för att kunna utvärdera den framtagna 
appen. Fokusgruppen hade synpunkter på hur återkopplingen skulle kunna förbättras samt på 
vilket sätt de föredrog att återkoppling presenterades. En intressant fråga är hur resultatet 
skulle påverkats om informationen hade presenterats utifrån fokusgruppens preferenser. En 
möjlig lösning skulle kunna vara att projektet även skulle ha en fokusgrupp innan projektet 
genomfördes som gav synpunkter på hur appen skulle utformas. En svårighet med detta är att 
människor ibland inte vet vad de vill ha innan de ser det. Hur forskare, utvecklare, företag 
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eller regeringen ska gå tillväga för att påverka det mänskliga beteendet för att minska 
användningen av energi är överlag svårt. Att till exempel vara ett företag som utvecklar 
styrmedel är svårt då det konsumenter efterfrågar inte alltid är vad som är bäst för dem. Om 
konsumenterna får vad de efterfrågar uppstår följdfrågorna; Vet konsumenterna vad de vill 
ha? Vad händer om konsumenterna vill olika saker? Den slutgiltiga frågan blir då; Hur ska 
företaget veta vad konsumenterna vill ha om de inte själva vet det?  
 

6.7.1.2   Styrmedel i linje med livsstil 
För att styrmedel ska fungera på ett tillfredsställande sätt är det viktigt att förespråka 
beteenden som är i linje med gällande livsstil och trender. Viktiga trender i dagens samhälle 
är hälsa, effektivitet/tidsbesparing och sociala media. Fokus bör således ligga på att utveckla 
styrmedel som ligger i linje med dessa trender för att förändring ska vara i linje med 
brukarens livsstil för att på sätt skapa långvariga beteendeförändringar. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att människor är olika samt vilket kundsegment instrumentet ska nå. Studier 
visar att när trendiga livsstilar, energieffektiv teknologi och beteende sammanfaller erhålls 
energieffektivt beteende nästan automatiskt. En intressant aspekt skulle därför vara om 
trenderna hälsa, tidsbesparing samt sociala media sammanlänkades för att erhålla ett ännu 
bättre resultat. Ett exempel på en sådan sammankoppling skulle kunna vara utvecklandet av 
en ny social plattform på nätet där brukare kan mötas, diskutera och dela beteenden kring 
energianvändning och miljö. Målet med denna plattform skulle vara att, på samma sätt som 
hälsa och träning delas och diskuteras på nätet idag, få brukarna att diskutera energirelaterade 
saker och ge varandra tips för att minska energianvändningen och förbättra miljön frivilligt. 
En populär plattform som används på nätet idag är Pinterest där användarna kan dela med sig 
samt se andras ”pins” om saker inom många olika områden. Denna plattform skulle kunna 
vara en inspirationskälla för utvecklandet av en ”energiplattform”. En social plattform skulle 
även bidra till att elen synliggörs samt att brukarens omgivning ser vad brukaren gör för att 
minska energianvändningen vilket är ett starkt incitament till beteendeförändring. Det skulle 
även skapa ett grupptryck mot förändring vilket även det är ett viktigt incitament.  

6.7.2  Analys av incitament till beteendeförändring  
Det är av betydelse att brukarna har incitament till beteendeförändring för att förändring ska 
nås. De vanligaste incitamenten för att brukarna ska minska sin användning av energi är 
pengar, miljön, kommande generationers framtid samt social status och grupptryck.  
 
Flertalet hushåll menar att en stark orsak att minska sin energianvändning är för att spara 
pengar. Överlag åskådliggör många studier (bland annat studien genomförd av Abrahamse 
och Steg) att pengar har en stor roll i hur mycket energi hushållet använder. Det måste dock 
inte vara så att mycket pengar leder till hög användning och vice versa. Hushåll med hög 
inkomst kan konsumera mycket energi för att de har många apparater i hemmet som drar 
mycket el men det kan också vara så att hushåll med hög inkomst har råd att köpa dyrare 
energisnåla apparater och utrustning, vilket leder till lägre energianvändning. Hushåll med 
höge inkomst kan även ha råd att kassera gammal apparatur, till exempel kyl och frys, som 
drar mycket energi mot energieffektiva alternativ.  
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Miljön är idag ett vanligt använt incitament och modellen Norm activation model menar att 
människor med uppfattningen att energianvändning har en negativ inverkan på miljön 
kommer känna en skyldighet att försöka lösa miljöproblem och därmed minska sin 
energianvändning. Detta motstrider dock resultatet att miljömedvetenhet och minskad 
energianvändning inte har någon koppling och flertalet beteendeförändringar beror inte på 
miljöaspekter utan på andra variabler, till exempel besparing av tid. Med anledning av att 
brukare inte påverkas i tillräckligt stor grad av incitamentet att förbättra miljön är det viktigt 
att finna kompletterande incitament, i synnerhet i linje med gällande livsstil.  
 
Ett incitament som påverkar brukare känslomässigt – framförallt föräldrar – är att kommande 
generationer ska växa upp i en bra miljö som inte domineras av klimatförändringar och 
naturkatastrofer. Fördelen med detta incitament är att det kan vara lättare att relatera till än att 
jordens genomsnittliga temperatur kan komma att öka samt att det påverkar brukaren 
personligen. På grund av att barn påverkar vuxnas beteende kan det även vara fördelaktigt att 
direkt påverka barnens energianvändning (vilket synliggörs i studien genomförd på förskolan 
i Gävle där deras energianvändning visualiserades i form av en smiley). Det är även 
fördelaktigt att rikta sig till barn för att redan i tidig ålder visa att det är viktigt att minska 
energianvändningen. Det kan förhoppningsvis forma barnens normer och värderingar och 
göra dem till mer miljömedvetna och energieffektiva vuxna. 
 
Studier visar att social status är en betydelsefull faktor för att människor ska vara villiga att 
förändra attityder och normer. Exempelvis kan ett incitament för bostadsrättsföreningar som 
sätter upp solceller på taket vara att de framställs som en miljömedveten förening. Möjligtvis 
är det i nuläget endast vissa grupper i samhället som aktivt förändrar sitt beteende för att 
minska sin energianvändning på grund av social status men det är rimligt att trenden går mot 
att fler människor i samhället kommer påverkas mot en minskad energianvändning på grund 
av social status. Vissa åtgärder för att förändra ett specifikt beteende kan också leda till att 
andra beteenden förändras, att det uppkommer synergieffekter. Exempel på detta skulle kunna 
vara en bostadsrättsförening som försöker göra aktiva åtgärder för att boende ska spara vatten 
och då detta beteende uppmärksammas förändras även andra beteenden som indirekt 
uppmärksammas, som till exempel sopsortering. 
 
En drivkraft för att förändra ett beteende är grupptryck och vad andra människor gör (vilket 
tydliggörs i experimentet genomfört i Washington D.C. där en skatt på påsar infördes). Om 
andra inte ser vad du gör och du inte kan se vad andra gör försvinner dock drivkraften. Ett 
hushåll kan till exempel vara mer villiga att köpa en ny bil än en ny varmvattenberedare trots 
att varmvattenberedaren kan vara både dyrare och bättre, då grannen ser den nya bilen men 
inte den nya varmvattenberedaren. Att finna sätt att synliggöra energieffektiviseringar och 
miljöarbeten är således viktigt. Teknik och sociala medier får här en viktig roll.  

6.7.3  Praktisk användning av styrmedel och incitament  
Diskussioner kring vilka incitament och styrmedel som är bäst lämpade kan föras men i 
slutändan handlar det om vad som faktiskt genomförs för att påverka brukarna. Fördelen med 
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att utnyttja teknologi vid förändring av brukarnas energibeteende i jämförelse med att försöka 
ändra beteendet med hjälp av andra metoder är att resultatet till följd av implementerad teknik 
ofta är lättare att prognostisera. Om tillförlitliga resultat är lättare att prognostisera innebär det 
att aktören, till exempel fastighetsägaren, som ska investera i teknologin är mer villig att 
genomföra omställningen. Då teknologi i form av ”smartphones” och sociala media är en 
självklar del i många brukares vardag är det rimligt att utveckla produkter inom dessa 
områden. Exempel på detta skulle kunna vara en gemensam app för de boende i ett 
flerbostadshus i kombination med tävlingar där grannarna kan jämföra och tävla i 
energieffektivisering. Detta tillvägagångssätt skulle kombinera grupptryck och jämförelse 
med grannar med en tävlingsinstinkt vilket förhoppningsvis skulle motivera hushållen att 
delta. Det är dock viktigt att kombinera olika typer av styrinstrument för att erhålla maximal 
effekt då brukare reagerar på olika stimuli. Exempelvis skulle även traditionell information 
som påminner hushållen att släcka lamporna när brukaren går hemifrån kunna delas ut. För att 
brukarna inte ska kunna slänga informationen skulle den kunna placeras på ytterdörren i form 
av klisterlappar, på samma sätt som uppmaningar om att ”släcka stearinljus” finns idag. 
Genom att informationen placeras centralt på en plats som brukaren ser varje gång brukaren 
går hemifrån upprepas informationen vilket resulterar i att hushållen inte glömmer det. 
Information skulle även kunna placeras i gemensamma utrymmen för brukarna att läsa, till 
exempel i byggnadens hiss. Information är ett bra styrmedel om det inte finns andra influenser 
som är starkare, exempelvis pris eller sociala normer, de kan därför anses vara bra att använda 
i uppmaningssyfte för att påminna brukaren om något som redan är väl accepterat eller inte 
leder till någon kostnadsnackdel för brukaren.  

6.7.4  Etik kring beteendeförändring  
Ett område som är viktigt att diskutera är etik. När styrmedel genomförs kan det även indirekt 
påverka andra delar av samhället eller brukarens vardag. Många styrmedel som 
implementeras av regeringen eller företaget tvingar brukaren mot ett visst beteende varför det 
blir viktigt att diskutera i vilken grad det är acceptabelt att påverka brukarna utan att 
försumma deras integritet och valfrihet. Hur människor bor, färdas och äter är en del av 
privatlivet och det kan anses kontroversiellt att samhället ska påverka de val hushållen gör 
inom dessa områden. Vem bestämmer i vilken grad samhället eller företag kan styra hur 
människor lever sina liv? Är det till exempel acceptabelt att fastighetsägaren bygger mindre 
badrum för att ett badkar inte ska få plats och därmed tvinga brukaren att använda mindre 
vatten? Det är svårt att veta vilka styrsätt som är acceptabla och när det övergår till en 
oönskad kontroll. Enligt modellen Prospect theory påverkas människor i större grad av 
bestraffningar än av belöningar (Phung, 2016) vilket går att använda för att styra människors 
beteende, men till vilken grad är det okej att bestraffa hushåll för deras beteende och vems 
beslut är det att ta? Studier visar att det inte är någon skillnad på hur män och kvinnor beter 
sig gällande energianvändning men att det är skillnad på hur kvinnor och män påverkas vid 
förändring av beteende kring energianvändning, framförallt på grund av att kvinnor genomför 
fler hushållssysslor i hemmet. Det blir därför viktigt att resonera hur åtgärder för minskad 
energianvändning påverkar skillnaden mellan kvinnor och män. Är det acceptabelt att införa 
åtgärdssystem som påverkar kvinnan i större utsträckning negativt, till exempel att inte 
använda torktumlare utan istället hänga upp tvätten att torka.   



-46- 
 

6.7.5  Diskussion kring teknik  
Teknologi är en viktig del i processen att förändra människans beteende. Både teknologi som 
kan leda till helt nya beteenden men även teknologi som kan göra brukaren uppmärksam på 
redan befintliga beteenden samt påverka dessa är relevant. För att utveckla lämplig teknologi 
är det viktigt att förstå användaren för att veta var en energibesparing kan ske utan att påverka 
användaren i för stor grad. Ett hushåll kan till exempel tycka att det är lätt att ändra rutiner 
kring matlagning för att minska sin energianvändning medan ett annat hushåll tycker att det är 
en alldeles för stor uppoffring, dock har kanske detta hushåll inte några problem att installera 
snålspolande kranar.   

6.7.5.1   Teknikutbyte 
Det finns stora möjligheter att installera ny teknik i flerbostadshus för att minska 
energianvändningen och synliggöra beteenden. Ett problem är dock vem som ska stå för 
kostnaden, om det är fastighetsägaren eller de boende. Situationen kan bli komplicerad om en 
del av de boende går emot implementeringen av ny teknik eller om intresset är begränsat.  
 
Idag är det vanligt att gammal utrustning i hemmet byts ut mot mer energieffektiv utrustning. 
Det är dock viktigt att den apparatur som byts ut återvinns samt att det finns en rimlig 
anledning till att byta ut apparaturen mer än att utrustningen ersätts för att konsumenten vill 
ha nya produkter. Detta är betydelsefullt då tillverkningsprocessen också kräver energi. 
Många människor tycker att det är onödigt att byta ut utrustning som inte är trasig, att det är 
resursslöseri att kassera fungerande utrustning för att effektivisera energianvändningen. Om 
de gamla produkterna använder mycket energi kan det dock diskuteras vilket alternativ som är 
bäst. Diskussioner som denna är mycket viktig för att skapa ett hållbart samhälle.  

6.7.5.2   Teknik och människor 
Olika människor är olika mottagliga för teknologiförändringar. Detta kan ha olika 
anledningar, det kan handla om ålder, kultur och värderingar eller om en teknikförståelse. 
Grupperna ”innovatörer” och ”tidiga brukare” i modellen technology adoption life cycle är 
viktiga att nå för att produkten ska lyckas ta sig in på marknaden. Det är brukare inom dessa 
grupper som först börjar använda teknik som till exempel Nebia och Smappee. En hög 
kostnad för ny teknik kan dock leda till att brukare känner motvilja att installera teknologin, 
även om det kan leda till kostnadsreduceringar i framtiden. Äldre har ofta svårare att ta till sig 
ny teknologi och de har generellt även en mer kritisk inställning mot datainsamlande och 
kartläggning av individer. För att nå äldre måste tekniken vara lättillgänglig och det måste 
finnas en möjlighet att reglera hur mycket som går att mäta och vad informationen används 
till.   
 
Att personifiera teknik kan vara ett tillvägagångssätt för att lättare få individer att ändra sitt 
beteende. En brukare som är mån om djur kan till exempel få sin energianvändning illustrerad 
i en mobilapplikation med hjälp av en isbjörn som står på ett isflak, där isflakets storlek 
ändras beroende på hur hög brukarens energianvändning är; hög energianvändning leder till 
att isflaket smälter och vice versa. Som fokusgruppen i projektet Greenview föreslog är det 
viktigt med återkoppling i siffror som användarna kan relatera till. En del användare är dock 
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även intresserade av numerisk data och statistik över energianvändningen så det får inte 
försummas i den personifierade återkopplingen.  

6.7.5.3   Sociala medier och datainsamlande 
De möjligheter sociala medier och datainsamlande bidrar med till energiområdet är enorma. 
Dock är det inte lätt att hitta exempel på hur sociala medier kan användas i 
energieffektiviseringssyfte. Efterfrågan från samhället på produkter som gör det möjligt att 
göra energianvändning till en mer social fråga förefaller inte vara så stor. Möjliga anledningar 
till detta kan vara att det fortfarande anses som en privat angelägenhet vilket resulterar i att 
hushållen inte vill dela med sig av deras energianvändning. Det kan även bero på att utbudet 
är begränsat, människor skulle kanske vara öppna för att dela med sig av sin 
energianvändning om det blev lättare. Generellt sätt är det enklare att få genomslag för nya 
idéer genom sociala medier och det är även möjligt att påverka sociala normer då det är 
möjligt att nå många människor. Idéer som är möjliga att genomföra är exempelvis 
energitävlingar på Facebook eller fler gemensamma mobilapplikationer för 
bostadsrättsföreningar. Att tänka nytt kring befintlig teknologi är också en möjlig åtgärd. Det 
finns möjligheter att göra bland annat belysningen smartare genom att ha lampor som släcks 
och tänds automatiskt och som på ett lättare sätt går att styra så att de funktioner som 
efterfrågas; komfort, säkerhet, och rörelse ut och in i rummen, bibehålls.  

6.8  Områdets begränsningar och källors rimlighet  
För att undersöka relevansen i de resultat och slutsatser som presenteras i denna rapport 
granskas diskuterade områdens begränsningar med mål att fastställa de bakomliggande 
källornas rimlighet.  
 
Ett problem inom området beteende kring energianvändning i hushåll är att det finns få 
studier som erhållit ett tydligt resultat som går att implementera i andra situationer. Många 
studier har bristande underlag i form av för få undersökta hushåll eller ett för osäkert resultat. 
Ett annat problem som uppkommer när beteendet kring energi i hushållet studeras är att 
många studier inte särskiljer på beteende i flerbostadshus eller småhus vilket försvårar arbetet 
att isolera ett energibeteende i flerfamiljshus. Det är även viktigt att komma ihåg att det är 
långt ifrån alla tillfrågade som vill vara delaktiga när en studie genomförs. En intressant 
aspekt som är viktig att diskutera är om brukare som vill vara delaktiga i studier är mer villiga 
att förändra sitt beteende än de som inte vill vara med. Om så är fallet kan detta leda till 
missvisande resultat vilket måste tas i beaktande vid en analys.   
 
Om nya modeller utarbetas är det svårt att testa hur väl de fungerar då utfallet av testerna kan 
se mycket olika ut beroende på vilka brukare som granskas. De flesta studier presenterar 
också en väldigt positiv bild av studien och dess resultat, något som gör det svårt att värdera 
studiens giltighet. Ett annat problem är att studier kan motsäga varandra. Ett exempel på detta 
är att Energimyndigheten presenterar i sin rapport Hushåll och energibeteende att mindre 
vanliga bakgrundsvariabler exempelvis är generationstillhörighet, livsstil och kön. Dock har 
denna rapport behandlat flera studier som berör även dessa bakgrundsvariabler vilket 
motstrider Energimyndighetens påstående.  
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Det sker stora och snabba förändringar inom energisektorn vilket resulterar i att det är viktigt 
att studier är uppdaterade. Det är viktigt att ta i beaktande att generationsskiften eller ny 
teknik kan leda till att studier som rör kartläggning av energibeteenden är inaktuella. 
Referenser som berör data, teknik samt aktuella regelverk är valda med större hänsyn till 
uppdateringsdatum än referenser som behandlar mer generella faktorer, till exempel det 
mänskliga beteendet eller användning av energi i hushåll.  
 
Denna rapport fokuserar på det geografiska området Sverige som i sin tur delas in i fyra zoner 
som har olika energikrav, något denna rapport inte fördjupar sig i men som kan påverka både 
beteende och byggnormer. Då området kring beteende och energianvändning är relativt 
outforskat är det svårt att finna lämpliga studier som endast berör den svenska marknaden. 
Således behandlar denna rapport även studier genomförda utanför Sverige utan hänsyn till om 
den utländska marknaden är kompatibel med den svenska marknaden. Detta är viktigt att ta 
hänsyn till vid analys av resultatet då olika platser kan innebära att människor agerar på olika 
sätt samt har olika normer och värderingar vilket leder till olika beteendeförändringar. 
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7   Slutsatser & Vidare arbete 
Denna rapport tydliggör betydelsen av att förändra människors beteende för att minska 
energianvändningen i hushållet. Det är dock svårt att fastställa vilka förändringar som ska 
genomföras för att nå ett effektivt resultat då det mänskliga beteendet är mycket föränderligt 
och varierande mellan olika människor.  

7.1  Slutsatser  
Denna rapport utgår från tre fastställda mål. Det första målet är att (1) analysera och beskriva 
myndighetskrav och klassificeringssystem samt hur de är relaterade till energiberäkningar för 
tappvarmvatten och hushållsel. En observation är att nuvarande krav och regelverk har varit 
stabila under en längre period och är därmed svåra att förändra, detta utesluter dock inte att 
marknaden i viss mån kan tolka dem på olika sätt. En annan observation är att byggnader kan 
“normaliseras” från inverkan av brukare och andra faktorer som inte går att styra över genom 
standardiserad indata från Sveby, som förefaller normgivande på marknaden. Detta leder att 
fastighetsägaren inte behöver ta ansvar för de boende. Att hushållsel inte inräknas i BBRs 
krav på specifik energianvändning kan även leda till att kraven utnyttjas genom att mer 
inomhusbelysning planeras för att utnyttja internvärmen detta genererar. Som utomstående 
kan det vara svårt att sätta sig in i de energiberäkningar som sker i projekteringen för en 
byggnad. Att få svar på varför kraven är utformade på ett visst sätt är svårt då det ofta saknas 
ordentliga underlag tillgängliga för offentligheten. Detta kommer troligtvis bli mer eftertraktat 
då tolkning av BBRs fastställda krav i framtiden kommer vara av stor vikt då Boverket fått i 
uppdrag att, utifrån EUs direktiv, utforma regelverk kring nära-nollenergibyggnader.  
 
Det andra målet är att (2) undersöka hur användningen av tappvarmvatten samt hushållsel ser 
ut idag samt studera vilka kostnader som finns knutna till åtgärder för att minska el- och 
tappvarmvattenanvändning i hushållet. En av de viktigaste slutsatserna är att användning av 
tappvarmvatten och hushållsel inte är korrelerade. Studier visar även att aktiviteter som berör 
användning av tappvarmvatten och hushållsel har förändrats. I dagens samhälle duschar och 
tvättar hushållen mer då nuvarande livsstil förespråkar detta. De stora posterna inom sektorn 
hushållsel har tidigare utgjorts av kyl och frys samt belysning. Idag är den stora posten 
underhållnings- och informationselektronik. Bidragande faktorer till detta är att vitvaror samt 
lampor har energieffektiviserats medan hushållen i högre grad använder fler teknikapparater, 
så som mobiltelefoner, datorer eller surfplattor. De vanligaste åtgärderna för att analysera och 
påverka vatten- och hushållselanvändningen förefaller vara IMD och kommersiella produkter 
som kontrollerar och övervakar elanvändningen, liknande produkten Smappee. Ett generellt 
problem är vem som ska stå för kostnaden för produkten och vem som ska initiera en 
förändring då det inte är en garanti att kostnadsbesparingar som täcker investeringskostnaden 
nås. Ekonomiska incitament är inte alltid tillräckliga för att brukare ska vara villiga att 
förändra ett beteende och i vissa fall ge upp personlig komfort. En bidragande faktor till detta 
är att det i vissa situationer krävs stora beteendeförändringar för att nå tillräckligt höga 
kostnadsreduceringar.  
 
Det tredje målet är att (3) studera hur incitament, teknik och styrmedel kan förändra brukares 
beteende till en minskad energianvändning samt hur detta gynnar hushållen. På grund av att 
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människans beteende är mycket föränderligt är det svårt att fastställa vilka incitament och 
styrmedel samt vilken teknologi som är bäst lämpad vid förändring av brukarnas beteende. 
Vilka styrmedel och vilken teknik som ska användas måste anpassas för situationen men en 
viktig observation är att det i flertalet fall är fördelaktigt att kombinera flera olika styrmedel 
samt kombinera styrmedel med teknik. Ytterligare en observation är att teknologi är en viktig 
komponent för att förändra beteenden samtidigt som psykologi får en betydande roll när 
människans beteende, attityder och reaktioner studeras. För att erhålla en optimal lösning 
måste således psykologi och teknik kombineras. Denna rapport studerar dock endast en liten 
del av de psykologiska studier som har studerat människans beteende. Möjligheter till vidare 
studier är således stor. En slutsats vid analys av lämpliga incitament är att förbättring av 
miljön inte är ett tillräckligt starkt incitament för att brukare ska agera annorlunda. En möjlig 
förklaring till detta är att påverkan på miljön samt användning av energi inte är tillräckligt 
närvarande för hushållen. Brukare har svårt att se kopplingen mellan deras beteende och hur 
miljön och klimatet påverkas. När teknik ska implementeras för att påverka hushållens 
energianvändning är det av betydelse att ta i beaktande att teknikbranschen, likaså 
energibranschen, ständigt är under snabb förändring. Det är även viktigt att besluta om 
teknologin ska påverka brukarna direkt eller indirekt, det vill säga om teknologin ska minska 
brukarnas energianvändning utan att de behöver förändra deras beteende eller om teknologin 
ska påverka brukarna till ett förändrat energibeteende.  
 
Avslutningsvis är det är högst aktuellt att studera hur det mänskliga beteendet korrelerar med 
energianvändningen i hushållet samt hur detta påverkar miljön. Vidare studier bör genomföras 
för att erhålla mer kunskap inom detta område.   

7.2  Vidare arbete  
Vidare studier kring detta arbete kan beröra skillnader i energibeteende mellan hyresrätter och 
bostadsrätter. Det kan vara intressant att granska hur beteendet inom dessa två grupper kan 
påverkas av olika regelverk och standarder. Studier som i vidare grad analyserar 
konsekvenser av att vattenanvändningen ingår i hyran respektive avgiften kan genomföras 
samt om det är lättare att implementera individuell mätning och debitering i bostadsrätter eller 
hyresrätter.  

Framtida arbete kan även granska specifikt beteende hos brukare som bor i nära-nollenergihus 
samt om det skiljer sig från brukares beteende i traditionella hus. Förslagsvis skulle vidare 
arbete även kunna beröra djupare analyser av de regelverk som Boverket satt upp och hur 
dessa påverkar marknaden, till exempel en vidare studie kring de effekter som kan uppkomma 
av att hushållsel inte ingår i byggnadens specifika energianvändning, Det är även ett intressant 
vidare arbete att granska hur regelverken kommer omformas när allt fler byggnader på 
marknaden blir energieffektiva. Det kan även vara intressant att studera energibeteende i 
hushållet endast utifrån en psykologisk synvinkel för att på ett bättre sätt förstå människans 
beteende. Djupare praktiska studier kring varför beteendeförändring sker kan genomföras, 
förslagsvis med hjälp av fokusgrupper.  
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9   Bilaga 
 

 

Hustyp 

Traditionella hus Flerbostadshus Hyresrätter 
	   Passivhus Bostadsrätter 
 Nollenergibyggnader 

Småhus 
 

 Nära-
nollenergibyggnader  

     
 

Regelverk 

Boverket Projektspecifik data 

Sveby 
 
 

Klassificeringssystem 
FEBY12 

 Nära-
nollenergibyggnader 

     

Bakgrund 
till 

beteende 

Kategorier 

Behov 

Basbehov  
Nödvändigt  

Lyxigt  
Slöseri  

Beteende 
Medvetet/frivilligt  

Miljöbetingat/kulturellt  
Systematiskt/inlärt  

    

Persontyper 

Singel   
Ungt par   

Barnfamilj   
Medelålders par   

Pensionär   
Låganvändare   

Mittenanvändare   
Höganvändare   

Innovatörer   
Tidiga användare   
Tidig majoritet   
Sen majoritet   
Eftersläntrare   

    

Bakgrundsvariabler Kan påverka själv 

Familjetyp  
Boendeform  

Bostadens storlek  
Hushållets inkomst  

Livsstil  
Medvetenhet  
Förtroende  

Engagemang  
Moral  

Rutiner och vanor  
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Påverkas av andra 

Tradition och kultur  
Generationstillhörighet  

Kön  
Pris på marknaden  

Praxis  
Sociala nätverk  

Trender  
    

Modeller 

Klassiska modellen   
Nya modellen   

Norm activation 
model   

     

Beteende- 
förändring 

Styrinstrument 

Information Broschyrer  
Reklam  

Ekonomiska 
instrument 

Positiva styrmedel 

Rabatter 
Minskade 
räntor vid 

investering 
Subventioner 

Negativa styrmedel 

Beskattning 
Prissättning 
Handel med 

utsläppsrätter 

Administrativa 
instrument 

Miljöcertifiering  
Utsläppsrätter  

Tillstånd  
Handelsrestriktioner  

Förbud  
Lagstadgade 
föreskrifter  

Fysiska instrument Mätning av energi  

Push EU:s direktiv om 
ekodesign  

Pull EU:s 
energimärkningssystem  

    

Teknologi 

Indirekt påverkande 
teknologi 

Smappee  
Greenview  

Direkt påverkande 
teknologi 

Nebia  
WeMo Water  

    

Incitament 

Direkt påverkan Kostnadsreducering  

Indirekt påverkan 

Kommande 
generationers framtid  

Miljö  
Social status  

 


