
Spara och Slösa 
- En studie i hur brukare påverkar 

energianvändningen i ett 
plusenergihus 

Inledning 
Energieffektivisering av bostäder och lokaler i 
Sverige är nödvändig för att de globala och 
nationella miljömålen ska uppnås. Bostads- och 
servicesektorn står för närmre 40% av Sveriges 
totala energianvändning. Enligt 
Naturvårdsverket kan energianvändningen 
minska genom tekniska lösningar och 
beteendeförändringar. 

Med den kunskap och teknik som finns idag går 
det att bygga mycket energieffektiva 
byggnader. En gemensam benämning för 
byggnader som använder lite energi är 
lågenergibyggnader, dessa kan kategoriseras på 
många olika sätt. Några utav benämningarna är 
bland annat passivhus, nollenergihus och 
plusenergihus. I denna rapport studeras ett 
energieffektivt plusenergihus. 

 Den definition som brukar användas för ett 
plusenergihus är FEBY Guld Plushus som lyder 
”Summan av levererad viktad energi till 
byggnaden (enligt BBR:s avgränsningar för 
byggnadens energianvändning) skall vara 
mindre än eller lika med summan levererad 
viktad energi från byggnaden under ett år” 
(FEBY, 2019). Det betyder att huset ska 
producera mer energi än vad det totala 
energibehovet för uppvärmning, 
tappvarmvatten och fastighetsel är.  

 Det är känt att brukarna av en bostad påverkar 
energianvändningen och att beteendet varierar 
mellan olika typer av brukare. I en 
konventionell villa påstås till exempel 
energianvändningen kunna minskas med 5 % 
om inomhustemperaturen sänks 
med 1 °C (Energimyndigheten, 2018). Då detta 
är känt är det av intresse att undersöka om 
brukarna även har stor möjlighet att påverka 
energianvändningen i en plusenergivilla. 
 
De två frågeställningar som besvaras i 
rapporten är följande: 
 

• Vilken eller vilka faktorer, som 
brukaren kan påverka, spelar störst 
roll i avseende på byggnadens totala 
energianvändning i ett plusenergihus? 
  

• Hur mycket påverkas 
energianvändningen i ett 
plusenergihus av brukarnas beteende? 

 

Brukarindata och energianvändning för 
byggnader brukar beräknas per m2. I Sverige 
är det standard att använda areamåttet Atemp 
som är den golvarea av huset som värms upp 
till mer än 10 °C. Atemp har enheten m2. 

Metod 
I rapporten har dels en litteraturstudie utförts, 
dels en fallstudie där olika fall har simulerats i 
ett datorsimuleringsprogram. Fallen är 
baserade på den litteraturstudie som gjorts och 
är indelade efter sparsamma och slösaktiga 
beteenden när det kommer till inställning av 
inomhustemperatur, varmvattenanvändning. 
vädring och hushållselanvändning. Även fall 
där ventilationssystemet ställts in efter närvaro 
och olika krav på luftflöden har testats.  

 Brukarindata i litteraturstudien togs fram 
genom att sammanställa riktiga uppmätta 
värden från andra studier. Totalt omfattade de 
studierna runt 2800 lägenheter och småhus 
från olika delar av Sverige. Bostäderna har 
varierande byggår och standard. Baserat på 
denna brukarindata togs två olika brukartyper 
fram, en sparsam brukare och en slösaktig 
brukare. Brukarindata från litteraturstudien 
presenteras i Tabell 1 

 Tabell 1 Brukarindata framtagen i litteraturstudien. 

 

Parameter Sparsam 
brukare 

Slösaktig 
brukare 

Inomhus-
temperatur 

18,6 °C 25,8 °C 

Vädring Vädrar korsdrag 
en gång i 
månaden  

Vädrar hela 
natten (12h)  

Hushållsel-
användning 

14,2 kWh/Atemp, år 46 kWh/Atemp, 
år 

Varmvatten-
användning 

8,9 kWh/Atemp, år 49,4 kWh/Atemp, 
år 

Ventilation 0,35 l/s, Atemp 
14h/dag 

0,35 l/s, Atemp + 
7 l/s, person 
24h/dag 



I fallstudien har brukarindata dels baserats på 
litteraturstudien, dels på värden från BEN 2 
som är Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om fastställande av byggnadens 
energianvändning vid normalt brukande och ett 
normalår. Brukarindata från BEN 2 presenteras 
i Tabell 2. 

Tabell 2 Brukarindata BEN 2 (BFS 2017:6) 

Parameter Värde 
Inomhustemperatur 
småhus  21 °C 

Luftflöden 30 min/dygn forcering av 
köksfläkt 

Ventilation  0,35 l/s och m2 
Solavskärmning Avskärmningsfaktor 0,71 
Tappvarmvatten 20/ kWh/Atemp och år 
Hushållsenergi 30 kWh/Atemp och år 
Internlast 70 % 
Personvärme 80 W/person 
Vädring  4 kWh/Atemp 

 

I fallstudien har parametrarna 
inomhustemperatur, hushållselanvändning, 
varmvattenanvändning, vädring och ventilation 
varierats mellan sparsamt och slösaktigt 
beteende i olika kombinationer. I den initiala 
studien varierades en parameter åt gången för 
att se vilken parameter som enskilt hade störst 
effekt på energianvändningen. I efterföljande 
simuleringar kombinerades parametrarna dels 
två och två men också alla samtidigt 
(sparsamma för sig och slösaktiga för sig). De 
fall då alla parametrar simulerades samtidigt 
presenteras som ytterlighetsfall Spara och 
ytterlighetsfall Slösa. Fallet som är benämnt 
Medelbrukaren är baserat på litteraturstudien 
och togs fram för att kunna jämföra med de 
värden på brukarindata som BEN har.  

Resultat 
I simuleringsstudien simulerades flera fall där 
brukarindatan varierades. Först togs ett 
grundfall fram som baseras på brukarindata 
från BEN 2.  I Figur 1 presenteras grundfallet 
och ytterlighetsfallen. Ytterlighetsfallen 
baseras på den framtagna brukarindata för 
slösaktig och sparsam brukare. Detta motsvarar 
hög och låg energianvändning.  

 

Figur 1. Simuleringsresultat för Ytterlighetsfallen, 
grundfallet och medelbrukaren.  

I Tabell 3 redovisas energianvändningen för de 
fyra fallen. 

Tabell 3. Beräknad energianvändning för 
ytterlighetsfallen, grundfallet och medelbrukaren.  

Fall  Total energianvändning  
(kWh/Atemp,år) 

Grundfall 70,4 
Ytterlighetsfall Slösa 189,3 
Ytterlighetsfall Spara 41,0 
Medelbrukaren 79,6 

 

Även fler fall med variationer av brukarindata 
simulerades och tas upp i slutsats & resultat.  

Slutsatser 
Enligt de sammanställda brukarindata från 
litteraturstudien visade sig att den slösaktiga 
brukaren använder mer än tre gånger så mycket 
hushållsel och mer än fem gånger så mycket 
tappvarmvatten än den sparsamma brukaren. 
Gällande inomhustemperaturen skiljer det 7,2 
°C mellan den sparsamma och slösaktiga 
brukaren. 

Enligt denna studie finns det stora skillnader 
mellan hög och låg energianvändning i Sverige. 
Brukarens beteende har stor påverkan på 
byggnadens totala årliga energianvändning. 
Skillnaden i energianvändning mellan sparsam 
och slösaktig brukare är stor, det kan skilja upp 
till 148,3 kWh/Atemp, år eller med en faktor 3.  
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Denna studie visar att de tre parametrar som 
ökar energianvändningen mest för byggnaden 
är att: 

1. vädra mycket,  
2. ha hög varmvattenanvändning  
3. hög inomhustemperatur 

 
Att styra ventilationssystemet efter närvaro 
eller att höja ventilationsflödena ger mycket 
små skillnader i den totala energianvändningen 
i ett så energieffektivt hus som detta.  

Enligt denna rapports beräkningar är de tre 
parametrar som minskar energianvändningen 
mest för byggnaden att ha: 

1. låg varmvattenanvändning  
2. låg hushållselanvändning  
3. låg inomhustemperatur 

 
Att sänka inomhustemperaturen med en grad 
från 21 °C till 20 °C minskar 
energianvändningen med 5%, precis som i en 
konventionell villa.  

Hushållelanvändningen har stor inverkan på om 
en byggnad uppnår FEBY:s krav att vara ett 
plusenergihus. Enligt beräkningar i denna 
rapport klarar fallet med hög 
hushållselanvändning kravet att vara ett 
plusenergihus medan fallet med låg 
hushållselanvändning inte gör det. Det lönar sig 
alltså att ha hög hushållselanvändning i 
avseende på denna kravställning.  
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