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Förord  

 

Författarna vill rikta ett stort tack till de intervjurespondenter som har gjort studien möjlig 

samt visat ett stort engagemang och intresse för uppsatsen:  

 

Max Petersson på Crendo Fastighetsförvaltning, Sven Gustavsson och Roger Gordon på 

Mölndalsbostäder, Kewin Andersson på HSB Göteborg, Robert Schwartze på Stena 

Fastigheter, Siamac Fallah och Mattias Westher på Bostads AB Poseidon, Anki Caspersson 

på Gårdstensbostäder och Ulf Johansson på Halmstads Fastighets AB. 

 

Ett stort tack riktas även till Gunnar Wramsby vars handledning har bidragit med konstruktiv 

kritik och vägledning under uppsatsens genomförande. Författarna vill även tacka opponenter 

för deras förslag till förbättringar och slutligen riktas ett tack till Urban Österlund, examinator.  

 

Högskolan i Halmstad, maj 2014  

 

 

 

 

__________________________    __________________________ 

Annica Blom       Amanda Sandquist
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Sammanfattning  
 

 

De motiv som finns för att införa Individuell Mätning och Debitering (IMD) för 

vatten/el/värme är att varje hushåll ska kunna ta ett ekonomiskt ansvar för sin förbrukning 

samt en strävan mot en minskad energiförbrukning. El har under en längre period varit 

föremål för IMD i Sverige medan införandet av IMD för vatten och värme har dröjt i 

jämförelse med bland annat Tyskland, där IMD är lagstadgat. Författarnas utgångspunkt har 

varit att lyfta IMD till en högre nivå genom att mer utförlig information angående hushålls 

energiförbrukning ska förmedlas. Studier har bland annat visat att när individer utsätts för mer 

ingående information angående deras energiförbrukning, sker en förändring av 

brukarbeteendet och en lägre energiförbrukning kan uppnås.  

 

Det finns två centrala problem som bromsar fastighetsbolags arbete med individuell mätning 

och debitering samt med mer ingående information. Det första problemet består av att ett 

system med varmhyra dominerar i Sverige vilket gör att brukare endast har en marginell 

möjlighet till att påverka en fastighets totala energianvändning. Det andra problemet avser 

fastighetsbolags minskade incitament till att utföra åtgärder avseende energieffektivisering vid 

ett införande av IMD, eftersom vinsten tillfaller brukaren. Författarna ställer sig därför frågan 

under vilka förutsättningar som ett informationssystem om hushålls energiförbrukning samt 

en investering i individuell mätning och debitering, kan ge en lönsamhet. 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur fastighetsbolag kan arbeta med förmedling av 

information angående hushålls energiförbrukning, samt om en investering i individuell 

mätning och debitering kan anses som kostnadseffektiv.  

 

Författarna har valt en kvalitativ metod med en deduktiv ansats. Empirin samlades in genom 

djupgående besöksintervjuer och telefonkontakt med sju stycken olika fastighetsbolag. Dessa 

representerade både allmännyttiga och privatägda bolag med verksamhet i Halmstad och 

Göteborg.  

 

Den teoretiska referensramen är uppdelad i fyra avsnitt. Det första avsnittet förklarar vilka 

verktyg som finns att tillämpa för att förmedla information till hushåll om energiförbrukning. 

Därefter beskrivs vilka aspekter som ska iakttas vid en investering i individuell mätning och 

debitering och huruvida en investering är kostnadseffektiv. Slutligen behandlas hushålls 

energirelaterade beteende och vilka möjligheter och svårigheter som kan finnas med IMD.  

 

Resultat av uppsatsen visar bland annat att fastighetsbolag är positivt inställda till IMD för 

vatten. Det beror på att en faktisk energibesparing kan uppnås vilket gör en investering 

lönsam. Det fanns därutöver en gemensam uppfattning om att IMD för värme inte fungerar 

optimalt i praktiken på grund av bristande fördelning av energikostnaderna. Dessutom visade 

det sig att fastighetsbolag inte har de förutsättningar som krävs för att arbeta med mer 

avancerade informationssystem.         

 

 

 

 

 



 

 

3 

Abstract 
 

 

Introducing individual metering and charging for water/electricity/heat, consequently means 

that every household will be able to take financial responsibility for their own consumption. 

An introduction also contributes to a reduction in energy consumption. In Sweden, electricity 

has been subject to individual metering for a long period. Introducing the system for water 

and heat has been slow in comparison with countries such as Germany, where it is statutory. 

The authors have aimed to lift individual metering to a higher level by providing more 

detailed information about household energy consumption. Studies have shown that when 

individuals are exposed to more detailed information about their energy consumption, a 

change of behavior and lower energy consumption can be achieved. 

 

There are two key problems that hamper real estate companies with individual metering and 

charging, as well as with more detailed information. The first problem consists of the system 

of warm rent, which is dominant in Sweden. The users have therefore only a limited ability to 

affect a building's total energy use. The second problem relates to property companies 

decreased incentives to perform actions regarding the energy efficiency, if they introduce 

individual metering, because the profit goes to the user. The authors therefore questions under 

what condition information about household energy consumption, as well as an investment in 

individual metering and charging can yield a profit. 

 

The purpose of this paper is to describe how real estate companies can work with relaying 

information about household energy consumption, as well as if an investment in individual 

metering and charging can be considered as cost effective. 

 

The authors have chosen a qualitative method with a deductive approach. The empirical data 

were collected through in-depth interviews and telephone contact with seven different real 

estate companies. They represented both public and privately owned companies with 

operations in Halmstad and Gothenburg. 

 

The theoretical framework is divided into four sections. The first section presents tools 

available to convey information to households about their energy consumption. Thereafter the 

aspects that should be considered when investing in individual metering, and whether an 

investment is cost effective are described. Finally, household energy-related behavior and the 

opportunities and difficulties that may exist with individual metering are presented. 

 

Results of the paper shows that real estate companies have a positive perception of individual 

metering for water. The perception depends on that actual energy savings can be achieved, 

making an investment profitable. There was in addition a common understanding consisting 

of individual metering of heat not working optimally in practice, due to lack of allocation of 

energy costs. In addition, the authors found that real estate companies do not have the tools 

necessary to work with more advanced information systems.  
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1. Inledning 

 

Det inledande kapitlet startar med en beskrivning av den bakgrund som ligger till grund för 

uppsatsen, samt varför författarna blivit intresserade av det aktuella ämnet. Efterföljande del 

består av en problemdiskussion som motiverar uppsatsens forskningsfrågor och därefter syfte 

samt problemformulering. Avslutningsvis presenteras uppsatsen avgränsningar.  

 

1.1. Problembakgrund 

Författarna har under utbildningens gång fått ett ökat intresse för energieffektivisering och hur 

fastighetsbolag kan värna om ett hållbart samhälle. Genom bearbetning av relevant litteratur 

berörande uppsatsen har författarna blivit bekanta med Individuell Mätning och Debitering 

(IMD) för el, värme och vatten. Det har medfört en insikt i vilken viktig roll individuell 

mätning utgör för energibesparing. Dock utnyttjas inte individuella mätare till sin fulla 

potential eftersom för lite information angående konsumtionen ges. Författarna tror nämligen 

att det är viktigt att förbättra hushålls medvetenhet angående deras energikonsumtion. 

Medvetenheten kan resultera i en förändring av energibeteendet som kan reducera 

energiförbrukningen. Författarna påstår att det är viktigt att fastighetsbolag tar sitt ansvar och 

arbetar med information angående hushålls energibesparing, så väl som att införa IMD. Enligt 

författarnas uppfattning kan en utökad information om förbrukningen förbättra hushålls 

intresse för energibesparing genom att det skapas en morot då kostnaderna minskar. Förutom 

den ekonomiska fördelen är det även en nödvändig åtgärd för minskad klimatpåverkan, som 

står högt på agendan i den politiska världen. Det är tydligt att det finns ett behov av att minska 

energianvändningen, dock räcker det behovet ofta inte för företag då någon form av 

lönsamhet är nödvändig. Därför krävs det tydligare incitament till varför det lönar sig att 

investera i individuell mätning och debitering genom att ta dessa till en högre nivå med bättre 

information. Därmed tror författarna att då fastighetsbolag energieffektiviserar är det lika 

betydelsefullt att lägga fokus på hushålls medvetenhet angående deras energiförbrukning, som 

fysiska ingrepp i byggnader.  

 

Energiproduktionen kämpar för att hålla jämna steg med samhällets ökande efterfrågan på 

energi. Åtgärder på efterfrågesidan anses vara genomförbara och önskvärda alternativ, 

eftersom energiproduktionen kräver stora investeringar och konsekvent innebär 

miljöförstöring (Throne-Holst, Stø & Strandbakken, 2008). I Sverige utgjorde bostäder och 

servicesektorn ungefär 38 procent av den totala energianvändningen under år 2011. Cirka 60 

procent av energianvändningen går till uppvärmning och varmvatten. Bostads- och 

servicesektorn använde mest el av de övriga sektorerna i Sverige under 2011 

(Energimyndigheten, 2013). 

 

Flera mål för energieffektivisering har antagits av riksdagen. Bland annat ska 

energiintensiteten i den svenska ekonomin minska med 20 procent mellan 2008 och 2020. 

Vidare har riksdagen antagit ett mål om minst 9 procent effektivare slutlig energianvändning 

till år 2016 jämfört med genomsnittet för 2001-2005 (Regeringen, 2013).  

 

Individuell Mätning och Debitering (IMD) kan ses som ett informativt styrmedel, mätningen 

ger upphov till en mängd information som kan användas i många sammanhang. IMD innebär 

att varje lägenhetsinnehavares förbrukning, av ett eller flera av värme/el/vatten mäts och 

debiteras separat. De motiv som finns för att införa IMD är att varje hyresgäst ska kunna ta 
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ett ekonomiskt ansvar för sin förbrukning samt en strävan mot minskad energiförbrukning. I 

Sverige har el under en längre period varit föremål för IMD med undantag från framförallt 

miljonprogrammet. Dessa undantag vill fastighetsägare sedan en lång tid tillbaka bygga bort. 

Införande av IMD har dröjt i Sverige jämfört med bland annat Tyskland, där IMD är 

lagstadgat, och Danmark. En viktig anledning till fördröjningen är att den svenska 

hyresmarknaden i jämförelse med andra länder karakteriseras av att relationen mellan 

hyresvärd och hyresgäst sköts på en kollektiv nivå av exempelvis en hyresgästförening eller 

fastighetsägarorganisation. Under efterkrigstiden har det skett en övergång till totalhyra som i 

flera decennier dominerat på den svenska hyresmarknaden. Det handlar även om att 

energiförsörjningen sköts så pass bra att möjliga besparingar inte uppväger de kapital och 

driftskostnader som IMD medför. Även svagheter i olika mätsystem har anförts mot IMD. 

Dock är IMD inte endast en energifråga utan berör också några av de viktigaste frågorna i 

relationen mellan hyresvärd och hyresgäst (Boverket, 2008a).  

 

Studier om energibesparande beteende började som ett försök att förstå problem med 

energibesparing utifrån individers beteende på 1970-talet. En del av dessa studier visade att 

individer har en hög medvetenhet om miljöproblem och en positiv inställning till 

energibesparing (Kang, Cho & Kim, 2012). I en studie utsattes individer för mer ingående 

information angående deras elförbrukning. Det blev då möjligt för vissa deltagare att gå från 

att helt ignorera sin elförbrukning till att plötsligt börja uppmärksamma den (Grønhøj & 

Thøgersen, 2011). En idé för att stödja hållbar energiförbrukning är att förbättra feedback 

berörande konsumtion av kostnader och miljökonsekvenser. Idag är sådan feedback långt 

ifrån vad den kunde vara (Fischer, 2008). 

 

En ny teknik som elproducenter säljer på marknaden till sina kunder, är ett program som läser 

av hushållets energiförbrukning från kundens redan insatta elmätare. Bland annat erbjuder 

Vattenfall ett program som kallas EnergyWatch. Tjänsten utgörs av en datainsamlingsbox 

som kopplas till elmätaren. Programmet läser av elmätaren och skickar informationen till 

kundens privata EnergyWatch konto. Informationen kan hämtas via mobilen eller valfri dator, 

vilket innebär att kunden även kan följa husets elförbrukning hemifrån i realtid. Dessutom kan 

kunden se dagens och morgondagens elpriser timme för timme. Programmet identifierar hur 

mycket olika elapparater i hushållet förbrukar och analyserar elförbrukning med hjälp av 

tydliga diagram och tabeller. Vidare får kunden en tydlig överblick genom att programmet 

visar hur elförbrukningen påverkas av apparater som aldrig stängs av. Slutligen ger 

programmet kunden en bättre överblick över energianvändningen eftersom programmet kan 

spara förbrukningsuppgifter och jämföra dem över tid. Det gör att programmet känner igen 

återkommande förändringar och mönster i elförbrukningen, vilket innebär att EnergyWatch 

omedelbart visar hur kundens energibesparingsåtgärder påverkar elförbrukningen (Vattenfall, 

odat.). Tekniken utgör en utgångspunkt för uppsatsen då författarna vill beskriva om en tjänst 

som ovan kan ha en effekt på hushålls energirelaterade beteende i form av minskad 

energiförbrukning för såväl el, vatten och värme. Om hushålls energikonsumtion kan 

reduceras genom att de kan följa sin förbrukning via mobilen eller datorn, alternativt en annan 

typ av informationssätt, anser författarna att det kan finnas en stor potential för 

fastighetsbolag att arbeta med tekniken.  
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1.2. Problemdiskussion 

Flertalet EG-direktiv styr mot att slutanvändarna av energin ska betala efter uppmätt 

förbrukning. Frågan om individuell mätning och debitering som ett incitament till att 

effektivisera energianvändningen i Sverige har därför aktualiserats. Det talas mycket för att en 

övergång till individuell mätning av värme och vatten på sikt kommer att ske i Sverige. 

Antingen kan övergången ske på frivillig väg, eller på en obligatorisk grund med hänsyn till 

politiska beslut eller tvingande EU-direktiv. Erfarenheter från genomförda mätningsprojekt 

visar att en övergång till IMD för vatten och värme skulle resultera i följande konsekvenser 

för energianvändningen: En minskning med 3-6 TWh för energianvändningen avseende 

uppvärmning och tappvarmvatten samt en minskning av vattenanvändningen på 20-40 

miljoner kubikmeter per år (Berndtsson, 2005). Initiativtagarna till energibesparing står inför 

ett stort problem: hur synligheten kan öka för energiförbrukningen i hemmen samt öka 

hushålls medvetenhet om sambandet mellan deras beteende och problem som global 

uppvärmning. För de flesta konsumenter i utvecklade länder har det bränsle som används i 

hemmet, till stor del, blivit en osynlig resurs (Brandon & Lewis, 1999). Utifrån det som sagts 

ovan uppstår forskningsfrågan: 

 

Vilken inställning kan fastighetsbolag ha till att investera i individuell mätning och debitering 

samt till att informera hushåll om dess energiförbrukning? 

 

Kostnader, attityder angående miljön samt sociala interaktioner är bland de viktigaste 

faktorerna för energibesparing. Hänsyn bör tas till vilken typ av information som bör 

användas för att sprida den. Beteenden och andra karaktärer som ett hushåll består av är 

avgörande när det kommer till preferenser och förståelse av information. Många människor 

förstår inte hur CO2-utsläppen är relaterade till användning av el eller skillnaderna mellan 

vetenskapliga enheter, som till exempel W och kWh (Dahlquist, Odlare, Wallin & Vassileva, 

2012). Ovanstående resonemang leder fram till följande forskningsfråga:  

 

Vilka omständigheter angående hushålls karaktär kan fastighetsbolag ta hänsyn till när de 

informerar om energibesparing? 

 

Idag omfattas bostadssektorn av marknadsbrister på grund av bristande incitamentsstruktur. 

Det beror på att antingen fastighetsägare eller hyresgäster under rådande förhållanden inte har 

incitament till att hushålla med energi. Vid exempelvis inköp av vitvaror har fastighetsägaren 

inget incitament till att investera i dyrare och mer energieffektiva produkter eftersom det är 

hyresgästerna som tillgodogör sig de positiva effekterna i form av lägre driftskostnader. 

Däremot har ofta en enskild hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare marginell möjlighet till att 

påverka fastighetens totala uppvärmningsbehov. Det beror på att fastighetsägare i Sverige hyr 

ut på basis av varmhyra vilket gör att fastighetsägaren har ekonomiska incitament till att 

minska energianvändningen eftersom det leder till lägre driftskostnader (Carlsson, 2005). 

Med hänsyn till förgående resonemang vill författarna undersöka vilka eventuella möjligheter 

eller svårigheter som individuell mätning och debitering kan innebära, samt om det finns 

någon bristande incitamentsstruktur för fastighetsbolag till att införa IMD. Resonemanget 

utmynnar i följande forskningsfråga:  

 

Vilka möjligheter eller svårigheter kan det finnas med ett införande av individuell mätning 

och debitering för fastighetsbolag? 
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I en svensk studie som berör energirelaterad byggforskning uttrycker ett par 

branschföreträdare att energiproblemen inte endast går att renovera bort. Dock menar 

branschföreträdarna att det finns en stor potential i forskning kring hur människor använder 

byggnader och hur de kan påverka energiförbrukning genom sitt eget beteende. Det är främst i 

de existerande byggnaderna som en stor energibesparing kan göras och det handlar inte endast 

om energieffektiviserande åtgärder (Jansson, Faugert, Håkansson, Stern & Terell, 2012). 

 

Med utgångspunkt i vad som framgått ovan är författarna intresserade av att belysa problemet 

med en alltför otillräcklig insats berörande påverkan av hushålls beteende angående deras 

individuella energiförbrukning. De hoppas att med denna uppsats kunna bidra till förståelsen 

av relevansen samt kunskapen angående ämnet för den akademiska världen. Uppsatsen 

vänder sig även till fastighetsbolag som arbetar med kundkontakt och energibesparing ur både 

ett miljöperspektiv samt ett kostnadsperspektiv. 

1.3. Problemformulering 

Under vilka förutsättningar kan en investering i individuell mätning och debitering ge en 

lönsamhet för fastighetsbolag och skulle ett informationssystem kunna öka lönsamheten 

ytterligare? 

1.4. Syfte   

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur fastighetsbolag kan arbeta med förmedling av 

information angående hushålls energiförbrukning, samt om en investering i individuell 

mätning och debitering kan anses som kostnadseffektiv.  

1.5. Avgränsningar 

Då författarna har ett intresse av att undersöka hur fastighetsbolag arbetar med deras kunders 

energiförbrukning kommer de att inrikta sig på fastighetsbolag som arbetar med miljö- och 

energifrågor. Författarna kommer dessutom att inrikta sig på fastighetsbolag som förvaltar 

fastigheter i form av både hyresrätter och bostadsrätter. De utvalda bolagen kommer att 

representera både allmännyttiga och privatägda bolag samt vara medelstora/stora. Författarna 

kommer att inrikta sig på bolag som aktivt arbetar med IMD för vatten/el/värme och bolag 

som inte gör det, då författarna är intresserade av olika synpunkter angående ämnet.  
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2. Metod 

 

Här får läsaren en beskrivning om vilken metod som författarna har valt att använda för 

uppsatsens utförande. Avsnitten som författarna bland annat belyser är undersökningens 

utgångspunkt, metodansats, datainsamling, urval av företag samt vilka aspekter som tagits i 

åtanke vid genomförande av individuella intervjuer. Dessutom säkerställs uppsatsens interna 

och externa giltighet.  

 

 

2.1. Undersökningens utgångspunkt 
 
2.1.1. Positivism 
Positivismen spelar en viktig roll för hur, samt i vilken grad det är möjligt att tillägna sig 

kunskap om verkligheten. En av positivismens centrala teser är att den objektiva verkligheten 

ska kunna studeras på ett objektivt sätt. Den perfekta metoduppläggningen anses vara när 

forskaren inte på något sätt låter själva uppläggningen påverka forskningen (Jacobsen, 2002). 

Författarna hade goda grundläggande kunskaper rörande energieffektiviseringsåtgärder innan 

uppsatsens start. Utgångspunkten i datainsamlingen har varit att utveckla en fördjupande 

kunskap inom ämnet. Författarnas mål har därför varit att behålla en objektiv bild under hela 

uppsatsens genomförande, för att undvika att forskningen styrs av författarna själva.   

 
2.2. Metodansats 
 
2.2.1. Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod är mest lämplig för att skapa klarhet i vad som ligger i ett begrepp eller 

fenomen. Dessutom är en kvalitativ metod lämplig när forskaren inte vet så mycket om det 

ämne som ska undersökas. En kvalitativ metod är öppen för nya impulser och därför är den att 

föredra när det ska utvecklas nya teorier och hypoteser (Jacobsen, 2002). Med anledning av 

att författarna har valt att studera ett relativt outforskat område, blir det mer fördelaktigt med 

en kvalitativ metod eftersom de tillåts att vara öppna för oväntade händelser.  

 
2.2.2. Deduktiv ansats 
En deduktiv ansats innebär att forskaren först hämtar data till den teori som ligger till grund 

för forskningen, och därefter arbetar med att samla in data till forskningens empiri. En 

deduktiv ansats gör att forskaren börjar med att skaffa sig vissa förväntningar om hur världen 

ser ut och därefter samlar in empiri. Fördelen med ansatsen är att se om förväntningarna 

stämmer överens med verkligheten. Nackdelen med en deduktiv ansats är att datainsamlingen 

oundvikligt leder till att forskaren enbart letar efter information som är relevant. 

Informationen tenderar således därför ofta att ge stöd åt de förväntningar som forskaren hade 

vid undersökningens inledning (Jacobsen, 2002). Författarna har valt att utgå från den 

deduktiva ansatsen, med hänsyn till att de har börjat med att samla in tidigare empiriska rön 

och teorier till forskningens referensram. Författarna har försökt att bejaka nackdelen med 

ansatsen genom att motstridig forskning som i vanliga fall utelämnar viktig information, har 

tagits med.  
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2.3. Datainsamling 

 
2.3.1. Sekundärdata 
Sekundärdata hämtar forskaren från upplysningar som är insamlad av andra. Nackdelen med 

sekundärdata är att informationen kan ha samlats in för ett annat ändamål och med en annan 

problemställning än den som forskaren vill belysa (Jacobsen, 2002). Författarna har i sin 

referensram tagit hänsyn till problemet med sekundärdata genom att välja artiklar och 

rapporter med omsorg. Många av de rapporter som används i referensramen är insamlade av 

myndigheter och näringsidkare i branschen. För att finna lämplig teori som är relaterad till 

forskningens problemformulering, har författarna utnyttjat olika databaser. De databaser som 

har använts är högskolebibliotekets databas i Halmstad, Summon. Andra databaser som har 

använts är Emerald och Google scholar.  

 
2.3.2. Val av respondent 
I diskussioner angående kvalitativa metoder har Jacobsen (2002) flera gånger påpekat att 

forskare inte kan undersöka särskilt många personer. En övre gräns på tjugo är ofta mer än 

nog. En sådan gräns sätts eftersom det kräver mycket tid, data som framkommer är rik på 

detaljer samt att forskare inte klarar av att analysera alltför stora mängder. Ett urval av 

respondenter kan göras genom en kombination av olika metoder. Ett bra sätt är att forskaren 

först bestämmer sig för hur många respondenter som ska ingå i undersökningen. Därefter görs 

ett slumpmässigt urval av dessa och en kritisk genomgång av det slumpmässiga urvalet för att 

säkerställa variation. Det är även fördelaktigt att undansätta tid för kompletterande intervjuer 

efter att de planerade är genomförda (Jacobsen, 2002).  

 

Urvalsprocessen började med att författarna skaffade sig en överblick av alla fastighetsbolag 

som utgjorde möjliga intervjurespondenter. Författarna ansåg att arton stycken företag var 

lämpliga att representera undersökningens population, varav sju stycken bedrev verksamhet i 

Halmstad och elva stycken i Göteborg. Målet med populationen var att bolagen som ingick i 

det slutliga urvalet skulle vara medelstora/stora företag eftersom författarnas kvalitativa ansats 

byggde på att få djup i frågorna. Mindre företag hade inte varit möjliga att undersöka anser 

författarna eftersom dessa inte arbetar inom ämnet i samma utsträckning eller har samma 

resurser för det. För att urvalet skulle inbringa i ett representativt urval bestod populationen av 

både allmännyttiga och privatägda fastighetsbolag. Dessutom valde författarna fastighetsbolag 

som förvaltar både hyresrätter och bostadsrätter samt hyresrätter för olika målgrupper som 

exempelvis studenter och seniorer. I Göteborg bestod populationen av fyra allmännyttiga 

företag och sju stycken privatägda. I Halmstad bestod populationen av ett allmännyttigt bolag 

och sex stycken privatägda.  När populationen var sammanställd delades de allmännyttiga 

företagen in i en undergrupp och således de privatägda i en annan undergrupp. Undergrupper 

från Göteborg och Halmstad sorterades även var för sig. Föregående utmynnade i en jämn 

fördelning mellan privatägda och allmännyttiga företag. Därefter valde författarna 

slumpmässigt ut två stycken företag från varje undergrupp i Göteborg, det vill säga fyra 

stycken företag totalt från Göteborg. Likaså valde författarna slumpmässigt från 

undergrupperna i Halmstad, däremot bara ett bolag från varje undergrupp. Populationen i 

Halmstad representerade endast ett allmännyttigt företag, vilket innebar att urvalet inte kunde 

väljas slumpmässigt. Anledningen till att författarna valde fler företag i Göteborg berodde på 

att ett större utbud av fastighetsbolag fanns tillgängligt. Därför ansåg författarna det mer 

representativt att undersöka fler enheter i Göteborg. Efter urvalet genomförts fick däremot 

författarna ett besked om att det allmännyttiga företaget i Halmstad inte hade möjlighet att 

ställa upp på en intervju. 
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Författarna avsatte även tid för att göra ytterligare intervjuer efter det att undersökningens 

planerade intervjuer hade genomförts. Enligt Jacobsen (2002) kan författarna inom loppet av 

de planerade intervjuerna alltid få tips om andra personer som kan vara intressanta 

intervjurespondenter, den så kallade snöbollsmetoden. Vid den andra intervjuns 

genomförande fick således författarna rekommendationer om att intervjua ytterligare ett 

företag (Gårdstensbostäder), varav snöbollsmetoden tillämpades. Dessutom beslutade sig 

författarna för att göra ytterligare ett försök till ett genomförande av en intervju med det 

allmännyttiga fastighetsbolaget i Halmstad. Författarna ansåg att bolaget var viktigt för 

uppsatsens tillförlitlighet och att ett bortfall skulle undvikas i den mån det var möjligt. 

Författarnas andra försök resulterade i att en intervju med bolaget kunde genomföras. 

Slutligen genomförde författarna individuella besöksintervjuer med fyra stycken 

allmännyttiga fastighetsbolag och tre stycken privatägda.  

 

Författarna kontaktade respektive fastighetsbolags växel och angav att de ville få kontakt med 

en person som arbetar med energi- och miljöfrågor. För de fastighetsbolag där författarna 

redan före intervjun hade kännedom om att bolaget hade IMD i sitt fastighetsbestånd gick 

processen till lite annorlunda. I de fallen bad författarna om att få tala med en person som 

arbetar med IMD eller hantering av information om energiförbrukningen till hyresgästerna. 

Därmed försäkrade sig författarna om att varje intervjurespondent hade tillräckliga kunskaper 

angående ämnet samt att olika befattningar på respondenterna inte skulle påverka utfallet. Vid 

en av intervjuerna deltog två personer från det specifika bolaget vilket berodde på att 

personen som författarna hade kontakt med ansåg att ytterligare en person kunde komplettera 

med teknisk information.  

 

2.3.3. Intervjuguide 
När en intervju ska förberedas måste intervjuaren i förväg bestämma sig för hur starkt 

förstrukturerad intervjun ska vara. Förstrukturering innebär att författarna i förväg bestämmer 

sig för vilka element de speciellt ska koncentrera sig på. En del påpekar att en sådan 

förstrukturering är en slags slutning av datainsamlingen och att undersökaren följaktligen 

avviker från den kvalitativa metodens ideal. Datainsamlingen behöver inte nödvändigtvis bli 

sluten, snarare sätts enskilda aspekter av intervjun i fokus. Därför är det fortfarande möjligt att 

uppnå en grad av öppenhet (Jacobsen, 2002). Författarna anser att förstrukturering var mest 

lämplig då de ville att respondenterna skulle kunna förbereda sig på intervjufrågorna innan 

intervjuns genomförande. Författarna hade som förhoppning att utföra någorlunda öppna 

intervjuer som ändå var förstrukturerade. Tillfälle gavs till att utveckla frågor och dessutom 

ställdes motfrågor och följdfrågor. Författarna valde att koncentrera sig på fyra kategorier i 

intervjuguiden (se Bilaga för intervjuguide). Intervjuguidens fyra kategorier, som visas nedan, 

används dessutom konsekvent i uppsatsens teoretiska referensram, empiri och analys: 

 

 Verktyg för informativ fastighetsförvaltning 

 Investering av individuell mätning och debitering 

 Omständigheter och negativt samband kring energibesparing 

 Möjligheter och svårigheter med individuell mätning och debitering  

 

2.3.4. Genomförande av intervju 
Den öppna individuella intervjun kännetecknas av att undersökare och uppgiftslämnare 

samtalar i en vanlig dialog. Vanligtvis genomförs den ansikte mot ansikte, det går också bra 

att den utförs per telefon. Individuella intervjuer lägger inga begränsningar på vad 

uppgiftslämnaren kan säga (Jacobsen, 2002). Författarna tyckte att en öppen individuell 
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intervju var lämplig i deras kvalitativa metod då de hade ett intresse av att framhäva enskilda 

fastighetsbolags åsikter, samt då relativt få enheter skulle undersökas. Slutligen är metoden 

lämplig då författarna är intresserade av hur enskilda fastighetsbolag tolkar och lägger mening 

i ett speciellt fenomen (Jacobsen, 2002). Författarna var intresserade av variationerna i öppna 

individuella intervjuer och inte vad en grupp ansåg. Längden på intervjuerna varierade mellan 

ungefär en halvtimme upp till två timmar. Anledningen till variationen i intervjuernas längd 

har sin grund i att somliga intervjurespondenter gick ifrån intervjufrågorna och talade om 

andra åtgärder som företaget utför. Dessutom hade vissa intervjurespondenter begränsat med 

tid vilket medförde att de inte svävade iväg i sina svar till skillnad från andra. Författarna var 

dock noggranna med att samtliga frågor hade ställts och att författarna förstod 

intervjurespondenternas svar. Därmed menar författarna att variationen i intervjuernas längd 

inte påverkar utfallet eftersom samtliga intervjuer innefattade alla frågor. Med hänsyn till 

föregående resonemang uppnåddes syftet med samtliga intervjuer. Efter intervjuernas 

genomförande kontrollerades ett par uppgifter via mail- och telefonkontakt med respondenter 

för att säkerställa materialets tillförlitlighet samt för att förtydliga svar. Dessutom kontaktades 

en ny respondent för ett av bolagen via telefon som besvarade vissa frågor vilka inte kunde 

besvaras vid besöksintervjun.  

 

Inom metodlitteraturen görs det ofta en avgränsning mellan två huvudgrupper av 

intervjuplatser: en situation som är naturlig för intervjuobjektet och en som är konstlad. En 

konstlad plats kan vara forskarens arbetsrum eller ett neutralt rum som varken intervjuaren 

eller forskaren är bekant med. Valet av intervjuplats är viktigt eftersom forskning har visat att 

den miljö där intervjun genomförs regelbundet påverkar innehållet i intervjun (Jacobsen, 

2002). Författarna har i sin forskning besökt varje intervjuobjekt på deras enskilda 

arbetsplatser. De lät varje intervjuobjekt själv välja vart de ville träffas utifrån deras 

arbetsdagar och möjligheter. Författarna är medvetna om att den enskilda situationen kan 

påverka utfallet av en intervju, vilket de har försökt motverka genom att inte själva styra vart 

intervjun ska genomföras.  

 

Författarna har valt att banda alla besöksintervjuer. Fördelen med att banda är att intervjuaren 

kan upprätthålla en mer naturlig samtalskontakt med intervjuobjektet (Jacobsen, 2002). 

Författarna anser att bandning av intervjuer medför att intervjun flyter på lättare, samt att 

ordagranna citat kan tas med. Enligt Jacobsen (2002) är nackdelen med bandning att många 

reagerar negativt på att bli inspelade. Författarna har därför frågat alla intervjuobjekt om 

tillåtelse innan bandning skett.  

 
2.3.5. Etiska aspekter 
En grundläggande förutsättning för begreppet informerat samtycke är att den som undersöks 

frivilligt ska delta i undersökningen. Dessutom ska det frivilliga deltagandet bygga på att den 

undersökte känner till alla risker och vinster som ett sådant deltagande kan medföra. 

Informationen kan i vissa fall påverka forskningens tillförlitlighet. Om en uppgiftslämnare vet 

allt om vad undersökningen syftar till, ökar sannolikheten för att uppgiftslämnaren anpassar 

sina svar eller handlingar. En tillräcklig information bör omfatta undersökningens huvudsyfte 

samt hur resultaten ska användas (Jacobsen, 2002). Författarna lämnade uppgifter om 

uppsatsens syfte och anledningen till varför författarna valde det specifika företaget till varje 

intervjurespondent. Information lämnades även angående författarnas intresse av att ta reda på 

företagets inställning till ämnet. Författarna anser att informationen inte bör ha vinklat 

intervjurespondenternas svar eftersom författarna inte avslöjade författarnas personliga 

uppfattning om ämnet eller vad som framkommit i den teoretiska referensramen.  
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2.4. Analysprocess  
 
2.4.1. Beskrivning, kategorisering, kombination 
Bandade intervjuer ger material som är flera timmar långt. Vid transkription överförs 

materialet från tal till skrift. Ett annat tillvägagångssätt är att utgå från anteckningar som 

gjorts under intervjun och använda bandningen som ett komplement. Det kräver att forskaren 

noggrant går igenom hela bandningen för att viktig data inte ska falla bort (Jacobsen, 2002). 

Författarna använde bandningarna som ett komplement, dock lyssnades de igenom flertalet 

gånger för att säkerställa att all relevant data medtagits. Det finns en risk med metoden 

eftersom viss data kan falla bort vilket författarna har försökt motverka genom att vara ytterst 

noggranna vid avlyssningen. Enligt Jacobsen (2002) skrivs ofta anteckningarna under en 

intervju ned samtidigt som intervjuaren har ögonkontakt med intervjuobjektet. Det kan ge ett 

märkligt resultat. Därför ska anteckningarna renskrivas så fort som möjligt efter intervjuns 

genomförande (Jacobsen, 2002). Författarna var medvetna om föregående och skrev rent 

anteckningarna senast nästkommande dag efter det att varje intervju hade genomförts.  

 

Genom kategorisering behöver forskaren inte hantera den totala datamängden och en 

kategorisering möjliggör en jämförelse av intervjuer. Kategorierna ska ha sin grund i data och 

de kan utgöra överrubriker med tillhörande underrubriker. Därefter hänförs material från 

intervjuer till olika kategorier och en jämförelse kan göras mellan utsagor om samma fenomen 

från olika respondenter (Jacobsen, 2002). Författarna skapade kategorier i samband med 

arbetet av den teoretiska referensramen. Kategorierna formades utifrån data som framkom 

under insamling av teori. Analysarbetet gjordes genom att utgå från kategorierna för att finna 

likheter eller olikheter mellan respondenternas utsagor om samma fenomen för att sedan 

jämföra dessa med teorin. 

 

2.5. Validitet och reliabilitet  
 
2.5.1. Intern giltighet 
Enligt Jacobsen (2002) kan en forskare hävda att en beskrivning är riktig om andra håller med 

om beskrivningen. Det innebär att ju fler som håller med, desto större sannolikhet är det för 

att beskrivningen är riktig. Prövning av giltighet innebär därför en validering av resultat 

gentemot andra människor (Jacobsen, 2002). Författarna har bejakat forskningens giltighet 

ytterst noga genom att samla in artiklar, rapporter och böcker med den senast uppdaterade 

källan. Dessutom har många artiklar varit eniga i åsikter och diskussioner, vilket har 

möjliggjort en variation mellan många olika uppgiftslämnare. Forskningen har fått en 

djupgående bild av det som författarna ville studera, vilket inte hade varit möjligt med ett fåtal 

källor. Med förutsättning av att forskningen har innefattat flertalet olika artiklar inom ett 

snarlikt ämne, går det att säkerställa en hög sannolikhet för att forskningen har tillgodosetts 

med riktig information. Dessutom är samtliga artiklar som använts vetenskapligt granskade.   

 

En kritisk genomgång måste även omfatta en explicit beskrivning av de källor som författarna 

inte fick tillgång till och varför de inte fick det. En explicit beskrivning är viktig eftersom den 

kan klargöra för både läsare och forskare vilken information som eventuellt blivit utelämnad 

(Jacobsen, 2002). Författarna anser att de tagit med den mest väsentliga informationen, då de 

mycket eftertänksamt har valt information samt att målet har varit att inte utelämna någon 

relevant information. Dock anser författarna att det varit en utmaning att finna information 

som är avgränsad till individuell mätning och debitering samt energirelaterat beteende med 
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hänsyn till åtgärder på förvaltningssidan. Däremot belyser specifika artiklar vad som behövs 

åtgärdas för att hushåll ska motiveras till att energibespara. Många artiklar tillämpar bland 

annat feedback och information för att uppnå energibesparing genom individuell mätning. 

Författarna anser att informationen kan tillämpas inom ett perspektiv av ett förvaltningsbolag, 

eftersom de i regel bör ha kunskap om hur de kan påverka hushåll till att energibespara.  

 

Enligt Jacobsen (2002) är det en gyllene regel att hämta information från flera oberoende 

källor eftersom det ger en giltig beskrivning av ett fenomen. Författarna har varit mycket 

noggranna med att välja referenser från den riktiga uppgiftslämnaren. Med vissa undantag har 

andrahandskällor tillämpats, men då har informationen endast ansetts varit mycket tillförlitlig. 

Författarna har haft ett tydligt mål om att alltid hitta förstahandskällan. Om inte källan 

uppvisat trovärdighet har författarna istället sökt efter ett bättre alternativ.  

 
2.5.2. Extern giltighet 
Avsikten med kvalitativa studier är oftast inte att generalisera från ett urval av enheter till en 

större grupp. Styrkan i kvalitativa metoder är istället att generalisera från data i ett mindre 

urval av enheter till en teoretisk nivå, alltså att utveckla mer generella teorier. Vid kvalitativa 

studier undersöks oftast några få enheter, som har valts ut för ett specifikt syfte. Där av är det 

svårt att hävda att stickprovet är representativt även för en större grupp av enheter (Jacobsen, 

2002). Författarnas syfte med uppsatsen har inte varit att generalisera från ett mindre 

stickprov till en större population, varav inte en större mängd företag togs med i uppsatsen. 

Syftet med uppsatsen har istället varit att uppnå en djup förståelse av fenomenet genom 

individuella besöksintervjuer och att belysa ämnets eventuella möjligheter eller svårigheter. 

Den djupa förståelsen bidrog även till att många aspekter av ämnet kunde framhävas. 

Dessutom innebar ämnet med uppsatsen, berörande information om energiförbrukningen till 

hushåll, att en djup förståelse var nödvändig för att problemet i sin helhet skulle kunna 

beskrivas.  
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3. Teoretisk referensram 

 

I det första avsnittet definierar författarna direkta och indirekta verktyg för informativ 

fastighetsförvaltning. Det andra avsnittet berör investering av individuell mätning och vilka 

delade meningar angående ämnet som finns. I det tredje avsnittet belyser författarna 

omständigheter kring hushålls energibeteende och vad som är avgörande för att hushåll ska 

motiveras till att energibespara. Avslutningsvis betonar författarna vilka fördelar och 

nackdelar som individuell mätning och debitering kan innebära.  

 

 
 
3.1. Verktyg för informativ fastighetsförvaltning  
 
3.1.1. Direkt feedback  
Collins och Bernstein (2014) menar att feedback i detta sammanhang, är hushållsspecifik 

information om elanvändningen. Den typiska elräkningen som anländer varje månad är en 

typ av feedback. Med bättre feedback menas mer detaljerad och/eller mer frekvent 

information om konsumtionen förutom den totala månatliga energikonsumtionen och 

skuldbeloppet. Bättre feedback kan vara allt från teknisk enkelhet, som mer frekvent 

faktureringsperiod, till ett mer komplext system av smarta mätare som visar realtids 

energiförbrukning. Direkt feedback identifieras så som omedelbar och från en mätare eller 

annan typ av bildskärm (Collins & Bernstein, 2014).  

 

Individuell mätning och debitering  

En möjlig åtgärd för att minska energiförbrukningen är att införa individuell mätning och 

debitering (IMD) för värme och vatten. Möjligheterna till att installera IMD ökar både 

tekniskt och ekonomiskt i både gamla som nya flerbostadshus. Den ökade möjligheten beror 

på en snabb teknisk utveckling av hård- och mjukvara för mätning av energiförbrukning, 

överföring och användning av mätdata. Till det kommer att andra aktörer redan har eller 

kommer att dra in bredband i ett mycket stort antal lägenheter. En utvidgad månadsvis 

avläsning skulle därför kunna omfatta även andra medier eller en allmän 

kommunikationsplattform (Boverket, 2008a).  

 

Installering av IMD sker i allt fler lägenheter och fler fastighetsägare satsar på någon form av 

individuell mätning. Införandet sker främst i allmännyttiga bostadsföretag (75 %), varav 

HSB-föreningar kommer därnäst följt av privata fastighetsägare, som är svagt företrädda 

(Boverket, 2008a). IMD innebär att den egna förbrukningen visualiseras genom hyresavin 

samtidigt som hyresgästen får en månadsvis kostnad, eftersom mätningen kombineras med 

debitering. En månatlig kostnad ska medverka till att styra brukarnas användning. Därför 

krävs det en snabb återföring, vilket innebär att mätdata överförs varje månad med maximalt 

en månads fördröjning (SABO, 2009). Förutom genom hyresavin kan tätare visualisering 

distribueras via exempelvis Internet (hemsida), en portal, kabel-tv eller via en lokal skärm 

(Jagemar & Olsson, 2009). 
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I regeringens proposition (2013/14:174) anges ett förslag till lag om energimätning i 

byggnader. Av detta förslag följer att det för nybyggnad ska finnas mätning i varje lägenhet 

för värme, kyla och tappvarmvatten, om det är kostnadseffektivt. Detsamma gäller vid 

ombyggnad om det är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt. Förslaget innefattar även 

att det ska finnas mätning i varje lägenhet för värme, kyla och tappvarmvatten i befintlig 

bebyggelse om det är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt att installera individuell 

mätning och debitering. I propositionen anges det att regeringen eller den myndighet som 

regeringen utser kommer att utge föreskrifter om i vilka fall som kostnadseffektivitet och 

teknisk genomförbarhet föreligger samt om vilka mätmetoder som ska tillämpas (Prop. 

2013/14:174). 

 
3.1.2. Teknisk information 
 

Individuell värmemätning 

Den mest etablerade metoden till att mäta värme är genom värmemätning. Vid värmemätning 

utgörs mätutrustningen av en flödesmätare som mäter vattenflödet genom mätaren och av 

temperaturgivare på fram- och returledningen. Dock kräver insättning av flödesmätare en 

nybyggnad eller en ombyggnad eftersom installationen kräver att värmesystemet byts ut. Vid 

befintlig fastighet krävs det en ombyggnad eftersom mätningen bygger på att varje lägenhet 

får sin värmeförsörjning från en punkt. Dessutom ställer mätningen krav på utrymme för 

både själva mätaren och på raksträckor för de anslutande rören för att undvika mätfel. Det är 

vanligt att det byggs fastigheter med installationsschakt, vilket vanligtvis placeras i 

trapphuset. Placeringen underlättar även användningen av värmemätarna. I befintlig 

bebyggelse, där värmeförsörjningen kommer från ett flertal vertikala värmestammar, används 

radiatormätning istället för flödesmätare. För båda metoderna finns det teknik för 

kommunikation via radio eller tråd, som innebär att mätvärden kan skickas till utrustning 

som fastighetsägaren använder till underlag för värmedebitering. Alternativt mäts värmen 

genom rumstemperatur, vilket är en så kallad värmekostnadsfördelning som baseras på 

mätning av rumstemperatur (värmekomforten) i lägenheterna. Även vid denna typ av 

värmemätning används radio- eller trådkommunikation av mätvärden. Det är vanligt att 

hyresgästen får en temperatur på 21 grader som bastemperatur (Berndtsson, 2005).  

 

Individuell vattenmätning  

Vad gäller vattenmätning är den mest förekommande vattenmätaren vinghjulsmätare, som mäter 

vattenflödet. Det är ett mekaniskt hjul som överför vattenrörelse till ett räkneverk. De flesta 

flödesmätare genererar en pulssignal där en puls motsvarar en viss vattenmängd (Jagemar & 

Olsson, 2009). Vattenmätarna kan utrustas med teknik för radio- eller kommunikation av 

mätvärden (Berndtsson, 2005). Vid en installation av individuell mätning av vatten sätts 

vattenmätare på inkommande vatten till respektive lägenhet, antingen bara varmvattenledningen 

eller både kall- och varmvatten. Individuell mätning av vatten baseras oftast på enbart 

vattenförbrukningen och en kostnad sätts per kubikmeter för kallvatten respektive varmvatten 

(Tyrberg, 2006).  

 

Individuell elmätning med kollektivt abonnemang  

Enligt lag ska alla elkunder debiteras efter faktisk förbrukning. De flesta lägenheter har en egen 

elmätare och varje hyresgäst betalar således abonnemangsavgift och elkostnader till sitt 

energibolag. Systemet medför att elen blir dyr för hyresgästen. Ett alternativ är att slå samman 

alla enskilda abonnemang och endast ha ett abonnemang för fastigheten med undermätare till 

respektive lägenhet. Systemet kan benämnas så som el i hyran. Åtgärden genomförs genom att 

elen dras om på så sätt att all el går via en fastighetsmätare vilket normalt inte utgör något 
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problem. För att ha el i hyran kan fastighetsbolaget köpa loss energibolagets energimätare och 

använda dessa som undermätare. Alternativt kan fastighetsbolaget istället välja att installera nya 

undermätare i samband med en installation av IMD för värme och vatten. Det andra sättet 

underlättar datainsamlingen eftersom fastigheten ges möjlighet till att få ett enhetligt system 

(Tyrberg, 2006). 

 

Presentation av mätdata för hyresgäster 

Olika metoder för att presentera information till hyresgäster har studerats. Gemensamt för de 

olika systemen är att de mätdata som samlats in i CS (centralsystemet) hämtas till 

fastighetsbolagets eget överordnade system. I flera fall har ett centralsystem som funktion att 

distribuera information vilken kan vara intressant för hyresgästen. Detta beror dock på hur 

centralsystemet är uppbyggt. Det centrala systemet är uppbyggt utifrån två huvuddelar. I fas ett 

ska systemet kunna leverera insamlingsfunktioner och administrationsverktyg för 

insamlingsenheter, databaser som fastighetsbolaget kan utnyttja. Fas två krävs för ett fullständigt 

mätdatasystem. Systemet innehåller stora möjligheter till att arbeta med övervakningsfunktioner, 

skapa rapporter, sammanställningar, historisk data och administration av insamlingsenheter. Med 

anledning av att fastighetsbolag har olika behov avseende funktioner som ska levereras i steg två, 

utformas dessa oftast bara som valbara funktioner eller valbara tilläggsmoduler (Jagemar & 

Olsson, 2009). 

 
3.1.3. Debitering av kostnader 
Vid debitering av kostnader kan fastighetsbolag antingen välja att använda sig av individuella 

abonnemang, undermätning eller fördelningsmätning. Samtliga tre sätt innebär att hyresgästen 

får en enskild debitering av sin faktiska förbrukning. Med ett individuellt abonnemang har varje 

lägenhet en individuell mätare och ett eget abonnemang hos distributören. Distributören 

debiterar direkt till respektive lägenhetsinnehavare, vilket baseras på förbrukningen enligt 

mätaren och en gällande taxa. Det är idag ganska vanligt för elförbrukningen (limd, odat.).  

 

Fördelas kostnaderna via undermätning har fastigheten en gemensam huvudmätare och 

lägenheterna har individuella undermätare. Det innebär även att fastighetsägaren har ett 

kollektivt abonnemang för hela huset och debiterar sedan respektive lägenhetsinnehavare. 

Debiteringen baseras på förbrukningen enligt undermätaren och en taxa som fastställts vid 

hyresförhandling. Jämförelsevis innebär fördelningsmätning att fastigheten har en gemensam 

huvudmätare och att lägenheterna har individuella fördelningsmätare. Fastighetsägaren har ett 

kollektivt abonnemang för hela huset och debiterar sedan respektive lägenhetsinnehavare för sin 

andel av den totala förbrukningen baserat på en fördelningsberäkning. Skillnaden mellan 

undermätning och fördelningsmätning är som sådan att fördelningsmätning inte debiteras utifrån 

en taxa (limd, odat.).  

 
3.1.4. Indirekt feedback 
Indirekt feedback har bearbetats på något sätt innan den når användaren. Exempel på indirekt 

feedback är mer frekventa elräkningar. Dessa kan omfatta hushållsspecifika råd för att minska 

elanvändningen, såsom identifiering av avvikelser från typiska användningsmönster (Collins & 

Bernstein, 2014). 

 

Elräkning 

Det totala elpriset som belastar de svenska kunderna består idag vanligen av tre delar: avgift för 

el, nätavgift och skatter. De enda delarna av elräkningen där det finns en möjlighet att påverka är 

den rörliga delen av avgiften för el, beroende på förbrukningen. Alla kunder har en möjlighet att 

byta elleverantör eller att omförhandla sitt nuvarande kontrakt och på så sätt få ett lägre pris per 
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kWh. Den andra delen av det totala elpriset består av nätavgiften som betalas till ägaren av nätet 

i området. Nätägaren tillhandahåller den fysiska överföringen av el från produktionsanläggning 

till slutanvändare. Kunderna kan inte välja sin operatör vilket medför att nätavgiften måste vara 

av rimlig storlek samt icke - diskriminerande. Dessa nätavgifter övervakas och publiceras av den 

Svenska Energimyndigheten. Den tredje delen av det totala elpriset utgörs av skatter. I alla de 

nordiska länderna beskattas förbrukningen av el. Svenska kunder måste betala två olika typer av 

skatter, en energiskatt samt moms. Energiskatten varierar beroende på var i landet kunden bor. 

Den högre fasta avgift som betalas av kunder som flyttar till ett område med högre prisnivåer 

kan fungera som incitament till att hålla konsumtionen låg. Samtidigt kan det också minska 

viljan att spara energi om endast en begränsad del av kostnaden kan påverkas av kunden (Darby 

& Pyrko, 2011). 

 

Webbsida 

Webbaserade applikationer avsedda till att förse kunder med feedback är gynnsamma verktyg. 

De är relativt billiga eftersom de inte medför några kostnader inom tillverkning och distribution. 

De kan dessutom uppdateras snabbt och ser till att leverantören har tillgång till, samt har kontroll 

över informationen. Webbsidor kan också användas till att behandla data för vidare leverering 

till kunder via en rad olika enheter, inklusive mobiltelefoner och persondatorer. Webbaserade 

applikationer kan vara ett lovande program för att varna hushåll om onormal förbrukning. De 

kan även visa hushåll en hel del detaljer om dess egen konsumtion över tid.  Därutöver kan de ge 

en bild av helheten, det vill säga hur hushålls användning kan jämföras med andra hushåll. Dock 

finns det begränsningar med webbaserade applikationer, främst genom svårigheten att få 

människor tillräckligt djupt engagerade för att tillgå information på en regelbunden basis. Det 

kräver extra ansträngning och beslutsamhet för att leta upp konsumtionsuppgifter på nätet 

jämfört med den ansträngning som krävs för att kontrollera en display i hemmet (Darby, 2010).  

 
3.1.5. Optimal feedback  
Resultat från Dahlquists et al. (2012) studie visar att det främsta sättet att förses med feedback, 

valt av lägenhetshushåll, var genom en display. Andra sätt att förses med feedback i studien var 

bland annat genom webbsida, e-post, elräkning och mobiltelefon. Skillnader i de anordningar 

som valts för att ge feedback skulle kunna förklaras genom ägo (eller brist) av datorer. En annan 

möjlig förklaring är varierande åldrar och inkomster. I Sverige bor oftast unga människor i 

lägenheter och de föredrar framförallt bildskärmar. Äldre människor föredrar möjligtvis brev 

(elräkning), eftersom de verkar vara enklare att tolka samt att det inte finns datorer inblandade. 

Feedback via e-post kan vara mer passande för konsumenter som arbetar och måste kontrollera 

sina e-postkonton i alla fall. Det är intressant att notera att mobiltelefoner är det minst föredragna 

sättet att ge feedback på enligt hushållen. Hushåll som besökte webbsidan minst en gång 

uppnådde energiminskningar på nästan 15 %. Konsumenterna bör betraktas som en blandad 

grupp av människor med olika behov, historier och livsstil. Smak och teknologi som finns 

tillgänglig förändras och utvecklas dock med tiden vilket innebär att undersökningar av 

preferenser bör upprepas med en viss frekvens. För att öka användarnas deltagande i en mer 

energieffektiv livsstil, måste lämpliga sätt att ge feedback och information på fördelas utifrån 

konsumenternas egenskaper (Dahlquist et al., 2012). 

 

I en studie utförd av Fischer (2008) framgick det att med hänsyn till begränsning av tillgänglig 

data, finns det skäl att identifiera några troliga faktorer för framgångsrik feedback. Framgångsrik 

feedback både stimulerar energibesparandet och tillfredsställer hushålls behov. Sådan feedback 

är: 
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– baserad på faktisk förbrukning 

– ges ofta (helst varje dag eller mer) 

– innebär samverkan och valfrihet för hushåll 

– innebär specifik uppdelning utefter apparat 

– ges under en längre period 

– kan innebära historiska eller normativa jämförelser samt 

– presenteras på ett förståeligt och tilltalande sätt (Fischer, 2008). 

 

3.2. Investering av individuell mätning och debitering  
 
3.2.1. Styrande principer  
Vid beräkning av en investerings lönsamhet, är utgångspunkten enligt SABO, 

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen (2011) att utgå från fyra stycken punkter:  

 

 Finansiering genom besparing: Vilket innebär att den övergripande förutsättningen för 

IMD:s lönsamhet är att den ska finansieras genom den besparing som installationen 

ger.   

 Grundeffektivisering: Vilket innebär att fastighetens centrala system, anläggningar och 

berörda lägenheter ska grundeffektiviseras med avseende på de energiområden som 

IMD ska omfatta innan ett slutligt beslut tas om införandet av IMD.  

 Mätning: Vilket innebär att införandet av IMD ska ge hyresgästen möjlighet att själv 

följa förbrukningen. Införandet ska också innebära att hyresgästen helst ska kunna 

följa mätningen i realtid i både volym och kostnad.  

 Avläsning och debitering: Vilket innebär att hyresgästen ska debiteras för sin egen 

förbrukning månadsvis (SABO et al., 2011). 

 
3.2.2. Besparing och investeringskostnad 
 

Värme- och vattenmätning 

En besparingspotential på 10-20 % för värme och 15-30 % för varmvatten är siffror som har 

bekräftats genom undersökningar. Dock kräver radikala minskningar av värmeförbrukningen 

en förbättring av byggnadens klimatskal, bättre ventilationssystem, bättre 

varmvattencirkulation och bättre driftövervakning. IMD kan användas för att förbättra 

driftövervakning, ventilationssystem och klimatskal (Boverket, 2008a). Vid nyproduktion 

och omfattande renoveringar bör teknik för IMD vara installerad vid inflyttning. Gällande 

införande av IMD för vatten i befintliga byggnader och vid mindre renoveringar är det av 

stor vikt att ha kännedom om förbrukningens storlek för att få en uppfattning om 

lönsamheten i investeringen. Innan beslut om IMD tas ska varmvattensystemet 

grundeffektiviseras (SABO et al., 2011).  

 

 
 

Figur 1. Beslutsprocess vid införande av IMD (SABO et al., 2011, s. 9) 
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Ett införande av IMD innebär både en investeringskostnad och en driftkostnad. 

Investeringskostnaden består av inköp och installation av mätare och system för insamling av 

mätvärden och funktioner som gör en korrekt debitering möjlig. Driftkostnaden avser 

underhåll, drift och support av mätare och systemet för insamling och debitering. För att IMD 

ska fungera optimalt krävs det ett komplext system för fakturering av hyresgäster. Systemet 

består av flertalet delar med datakommunikation mellan delarna. Insamling av mätvärdena 

sker genom en insamlingsenhet som skickas vidare till ett centralt system. Där granskas, 

verifieras, övervakas och lagras mätvärdena. Därefter skickas informationen vidare till 

bolagets fastighetssystem där den fungerar som underlag för debitering (SABO, 2013).  

 
Figur 2. Komponenter som genererar kostnaden för IMD (SABO, 2013, s. 12) 

 

Kostnader för olika system avseende mätning av värme och vatten är relativt lika. De ligger 

på omkring 4000-6000 kr per lägenhet. I kostnaden ingår fördelningsmätare, alternativt 

temperaturgivare, varm- och kallvattenmätare samt system för datainsamling. Med systemet 

har hyresgästen inga större möjligheter att följa sin förbrukning. Dyrare system med mer 

avancerade kontrollsystem varav innebär att hyresgästen kan följa sin förbrukning ligger på 

en kostnad motsvarande 10 000 kr per lägenhet. Ett komfortavräkningssystem (KAS) kan 

mäta varmvatten, kallvatten, temperatur och el. Kostnaden för systemet ligger på omkring 

4000 kr. I kostnaden ingår inte vattenmätare eller elmätare eftersom priset för dessa kan 

variera beroende på möjligheten till att installera dem. Kostnaden för en mätare ligger dock på 

cirka 300 kr. Vid ett införande av IMD för vatten sätts vattenmätare på inkommande vatten 

till respektive lägenhet. Antingen sätts mätare på endast varmvattenledningen eller på ledning 

för både kallt och varmt vatten. Den senare varianten blir dyrare då fler mätare behöver 

installeras. Investeringskostnaden för att installera en varmvattenmätare uppgår till cirka 1500 

kr, dock tillkommer det kostnader för kommunikationssystem och mätvärdeshantering 

(Tyrberg, 2006).  I en utredning gjord av Boverket rör sig kostnaden för ett mätsystem som 

avser IMD, om 5000 kr per lägenhet samt en driftskostnad på 100-300 kr per år (HSB 

Uppdraget, 2009). 

 

Individuell elmätning med kollektivt abonnemang   

Med ett kollektivt el-abonnemang betalar hyresgästen för sin faktiska förbrukning som 

tidigare med skillnaden att betalning sker till fastighetsbolaget på hyresavin. Systemet 

minimerar hyresgästernas fasta avgifter med konsekvens av att hyresgästen förlorar 

valmöjligheten att välja elleverantör. Dessutom blir det mer administrativt arbete för 

fastighetsbolaget eftersom de tar över debiteringen av elen. Fördelar med systemet är att 

hyresgästen får en lägre totalkostnad för elen och att fastighetsbolaget skapar ett billigare 

boende. Att inte kunna välja egen elleverantör behöver inte nödvändigtvis vara negativt då 

fastighetsbolaget som en större kund kan förhandla fram bättre priser. Nedan visas en 

jämförelse av en hyresgästs elkostnad före och efter en investering i el i hyran (Tyrberg, 

2006).  
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Figur 3. Jämförelse av hyresgästens elkostnad före och efter investeringen (Tyrberg, 2006, s. 16) 

 
3.2.3. Delade meningar om individuell mätning och debitering  
Boende-, bygg- och fastighetsorganisationer menar att individuell mätning och debitering av 

värme och varmvatten inte leder till någon märkbart lägre energianvändning i flerbostadshus. 

Vare sig det rör sig om nybyggnation eller renovering. Dessutom hänvisade parterna till att 

IMD skulle innebära många negativa konsekvenser. Dessa negativa konsekvenser var bland 

annat att införandet av IMD skulle innebära stora kostnader för fastighetsägarna utan 

påvisbara energibesparingar (Näringsutskottet, 2014).  

 

Målet med IMD är minskad miljöbelastning, minskad energianvändning, rättvisa mellan 

hyresgäster, minskade kostnader, individualisering, medvetna hyresgäster och ett förändrat 

brukarmönster (SABO, 2009). Vid individuell mätning och debitering av varmvatten skapas 

starka incitament för hyresgästerna att hushålla. Det beror på att hyresgästerna vet att det 

kostar extra för dem ju mer varmvatten som förbrukas. Vad gäller individuell mätning och 

debitering av värme är incitamenten för hyresgästerna inte lika självklara. Frågan uppstår ifall 

det överhuvudtaget kan bli någon värmebesparing (Berndtsson, 2005). Inget system för 

värmemätning är fullständigt rättvist, dock är det inte heller rättvist att alla hyresgäster 

debiteras lika mycket oberoende av förbrukningen (Boverket, 2008b). Genom att en hyresgäst 

sänker temperaturen i sin lägenhet kan denne få en stor del av sin värme från 

grannlägenheten. Problemet ökar inte fastighetens totala energiförbrukning utan det sker 

istället en omfördelning mellan de boende. Dessutom kan en hyresgäst som ökar energiflödet 

ut genom ett fönster sänka sin debiterbara förbrukning trots att den faktiska förbrukningen 

ökar. Det leder till att fastighetens totala energiförbrukning ökar samt att fördelningen mellan 

de boende blir skev. Genom att begränsa hyresgästernas möjlighet till att påverka sitt 

värmeintervall i lägenheten kan den ovan beskrivna värmetransmissionen till stor del 

elimineras. Detta intervall är ofta 18-23 grader. Ett begränsat värmeintervall underlättar också 

fastighetsägarens reglering av värmesystemet (Boverket, 2008a).  

 

Erfarenheter har visat att det finns hyresgäster som efterfrågar en högre temperatur i 

lägenheten än de normalt 20-21 grader som ingår i hyran. Med IMD för värme erbjuds 

hyresgästerna att höja sin temperatur vilket medför att värmesystemet i byggnaden måste 

anpassas efter den högre temperaturen. Den totala energianvändningen kommer därmed att 

öka vilket motverkar syftet med individuell mätning. Om värmekostnaden debiteras 

hyresgästen medför det även att incitamenten till att utföra energieffektiviseringsåtgärder 
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försvinner för fastighetsägaren. Åtgärder som exempelvis tilläggsisolering eller fönsterbyte 

blir inte lönsamma eftersom besparingen tillfaller hyresgästen. Även vid nybyggnation 

minskar incitamenten till att bygga mer energieffektivt än vad byggreglerna kräver eftersom 

hyresgästen debiteras värmekostnaden individuellt. Dessutom utgörs nybyggnation allt oftare 

av lågenergihus, där mängden värme som mäts är begränsad. I de fallen blir IMD för värme 

endast en onödig kostnad (SABO, 2013).  

 

 

3.3. Omständigheter och negativt samband kring energibesparing 
 
3.3.1. Energirelaterat beteende  
 

 

 

 
 

 

Figur 4. Vad och vem som påverkar energianvändningen för uppvärmning och varmvatten. (Boverket 2008a,  

s. 28) 

 

 

Det gamla synsättet för energianvändning utgörs av att konsumenter inte kan relatera sitt 

beteende till energiförbrukningen. I slutet av månaden förses de med en räkning och har ingen 

aning om vad som ledde dem till det slutliga beloppet. Det nya synsättet för energianvändning 

består av att hushåll är mer medvetna om sin energikonsumtion. Konsumenter känner till 

effektbehovet för varje apparat i hushållet och hur effektiviteten för varje apparat kan 

jämföras med miljömärkta produkter. De vet hur deras energiförbrukning förhåller sig till 

samma tid föregående år samt hur förbrukningen ser ut jämfört med liknande hushåll. I det 

nya synsättet har konsumenter bättre kontroll över sin dagliga energianvändning och tar mer 

välgrundade beslut. Om ett informationssystem kan producera rätt mängd information på ett 

sätt som konsumenter kan förstå, vilket ger dem kontroll som är lätt att manipulera, föreslår 

litteraturen en minskning av energi på 20 % (Collins & Bernstein, 2014). 

 

En studie utförd av Ek och Söderholm (2010) visar att ju mer detaljerad och personlig 

information som finns om tillgängliga alternativ, desto större sannolikhet är det att framkalla 

beteendeförändringar. Dessutom spelar både ekonomiska och miljömässiga drivkrafter en stor 

roll i hushålls beslutsprocesser. Där det miljömässiga motivet är av lika stor vikt som det 

ekonomiska, om inte mer (Ek & Söderholm, 2010).  
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Anledningar till att spara eller inte spara energi uttrycks, enligt Leinonen, Sinkkonen och 

Vastamäki (2005), enligt följande: 

Om konsumenten vill spara energi och  

Om de uppfattar fördelarna av att spara energi högre än kostnaden och  

Om konsumenten är rationell  

Därefter kommer konsumenten att försöka uppnå energibesparingar (sätter ett mål, har  

avsikten till att spara)  

Konsumenten kommer att försöka uppnå energisparande 

Om konsumenten har alla nödvändiga verktyg som finns tillgängliga och  

Om konsumenten har all nödvändig information och  

Om konsumenten har kontroll över utfärdandet  

Därefter kan en energibesparing uppnås (Leinonen et al., 2005). 

 
3.3.2. Motivation/Intention/Kontroll  
Enligt Leinonen et al. (2005) kan en konsument vilja spara energi, men det kan hända att den 

inte är motiverad till att spara. ”Motivation” avser graden av benägenhet att faktiskt göra 

något. Graden av motivation beror på föreställningar och erfarenheter som konsumenten har 

om konsekvenserna av åtgärden, samt om sannolikheten för framgång. Motivation är en 

funktion av en önskan, en upplevelse av kontroll och kostnadsfördelar:  

 

motivation = f (önskan * upplevelse av kontroll * upplevda kostnadsfördelar)  

(Leinonen et al., 2005, s. 254) 

 

”Intention” är motivation i praktiken, konsumenten försöker verkligen att göra något. 

Konsumenten sätter ett mål. En upplevd möjlighet utlöser den befintliga motivationen till en 

avsikt (Leinonen et al., 2005).  

 

Med energipriser som ständigt stiger, har låginkomsthushåll starkare incitament till att spara 

energi än hushåll med högre inkomster där den ekonomiska vinsten kan ses som mindre 

viktig. Generellt sett, tenderar människor med högre inkomster att spara mindre energi, 

eftersom de inte har lika starka incitament till att göra det (Lundqvist, Martinsson, & 

Sundström, 2011).  

 

Vidare visade studien av Lundqvist et al. (2011) att miljörelaterade attityder spelar en 

betydligt större roll för höginkomsttagare än för låginkomsttagare. Hushåll i flerbostadshus 

samt övre inkomsthushåll verkar vara mer känsliga för miljörelaterade attityder. Det innebär 

att de åtgärder som bygger på miljöattityder kommer att vara mest effektiva om de riktas mot 

övre inkomsthushåll (Lundqvist et al., 2011). 

 
3.3.3. Social interaktion 
En annan linje för att studera påverkan av energirelaterat beteende gäller sociala normer, det 

vill säga de beteendemönster som förväntas inom ett samhälle under en given situation. Dessa 

normativa förväntningar på individens beteende kan bero på familjen, från vänner och från 

bredare sociala uppförandenormer (Lundqvist et al., 2011). 

 

Enligt en studie, Lundqvist et al. (2011) (refererad till i Barr et al., 2005), har dessutom ett 

aktivt engagemang i sociala nätverk ett positivt samband med godkännande av 

energibesparande beteende. Karjalainen (2011) menar att sociala belöningar kan användas för 

att motivera människor till att spara energi. Det finns lösningar tillgängliga som gör det 

möjligt för människor att ladda upp sina förbrukningsuppgifter på Internet. Dessa uppgifter 
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kan vara anonyma eller inte (Karjalainen, 2011). Sociala interaktioner och föreställningar om 

i vilken utsträckning andra människor försöker att minska sin energianvändning kan 

potentiellt vara viktiga igångsättare för sin egen vilja att göra detsamma. Föreställningar om 

hur andra människor beter sig skulle kunna tolkas som en beskrivande social norm. Därmed 

ökar uppfattningen om att åtgärder vidtagna för att minska energiförbrukningen är en 

önskvärd aktivitet. En skälig andel av den totala befolkningen diskuterar energibesparande 

åtgärder med andra människor. De som gör det är sannolikt mer beredda på att göra 

ytterligare insatser för att minska sin framtida energiförbrukning (Ek & Söderholm, 2010).  

 

3.4. Möjligheter och svårigheter med individuell mätning och debitering 
 
3.4.1. Energieffektivisering och en rättvis fördelning 
Energieffektivitet kan ses som en internalisering av externa effekter genom minskande  

utsläpp av växthusgaser, förbättrad folkhälsa och en förbättring av samhällets välfärd. I  

ekonomiska termer optimerar energibesparingar driftskostnader, minskar 

avskrivningskostnader och höjer byggnadens värde. Gemensamt ökar dessa faktorer 

portföljvärdet av fastighetsbeståndet. Den beräknade effekten är sådan att en procents 

nedgång i energiförbrukningen ökar byggnadens totalavkastning med 0,015 procent. 

Dessutom ger en procents ökning i energiförbrukningen en minskning av en byggnads hyra 

med 0,08 procent och en minskning av marknadsvärdet med 0,45 procent, allt annat lika 

(Cajias & Piazolo, 2013). 

 

Förutsebara förändringar i den politiska och rättsliga miljön kan vara ett viktigt argument för 

ett energieffektivt byggande. Europeiska rådet anger med sitt direktiv från 2010 att samtliga 

medlemsstater ska se till att den 31 december 2020 ska alla nya byggnader vara nära 

nollenergibyggnader. Konceptet nära nollenergibyggnad består av två idéer: den mängd 

energi som måste levereras till byggnaden ska vara låg samt att källan till denna energi bör 

komma från en förnybar källa. Det innebär att erfarenhet och kompetens inom energieffektiva 

byggnader är grundläggande. De organisationer som väljer att ha nära nollenergibyggnader i 

ett tidigt skede har därför ett försprång och kan dra nytta av kunskap och kostnadskontroll 

(Hintze, Lind & Zalejska-Jonsson, 2012). 

 

Enligt Hansson och Siggelstens (2010) studie är de två viktigaste incitamenten för 

hyresvärdar att använda individuell mätning: möjligheten att spara energi och därmed minska 

miljöpåverkan (50 %) samt möjligheten att skapa en rättvis fördelning av energikostnaden 

mellan hyresgäster (29 %) (Hansson & Siggelsten, 2010).  

 
3.4.2. Lägenheters attraktivitet 
Det är den enskilda lägenhetsinnehavaren som efter avdrag för investerings- och 

driftskostnader åtnjuts kostnadsbesparingen som IMD medför. Det betyder att vinsten för 

fastighetsägaren är begränsad. Målet med införandet är att uppnå en energieffektivisering 

samtidigt som det finns en önskan om att höja hyresrättens status, genom att ge de boende ett 

större inflytande över sina energikostnader (Boverket, 2008b). En drivkraft för hyresvärden 

att investera i individuella mätare är att kunna erbjuda en viss komfort till lägsta möjliga 

kostnad. Debiteringen ger en minskad kostnad då hyresgäster som vädrar bort eller på annat 

sätt överkonsumerar energi förmås att ändra sitt beteende. I annat fall får hyresgästen betala 

för en förbrukning som är högre än normalt (Svensson, 2012). I takt med allt stigande 

energikostnader skulle det ekonomiska utfallet bli allt gynnsammare. En individuell mätning 

och debitering bör ses som ett mervärde i boendet, eftersom hyresgäster får ett större 

inflytande över sin värmekomfort och sina boendekostnader (Berndtsson, 2005).  



 

 

26 

 

3.4.3. Hyra vid individuell mätning och debitering 
Ett införande av individuell mätning medför att hyran sänks med det belopp som motsvarar 

skillnaden mellan investeringskostnaden och de minskade energikostnaderna. För 

fastighetsägaren går kalkylen jämnt upp som till följd av det förlorar incitament till att 

energieffektivisera samtidigt som vinsten tillfaller brukaren. Fastighetsägaren förfogar över 

åtgärder som får en mer betydande inverkan på energianvändningen i byggnaden och 

brukaren kan endast påverka energianvändningen med små marginaler. Därmed finns det risk 

för att problemen med delade incitament kan öka vid ett införande av IMD. Ett alternativ till 

en ren kallhyra är att den individuella mätningen endast omfattar den rörliga delen av 

energikostnaden och att den fasta abonnemangsavgiften fortsätter att ingå i hyran. På det 

sättet skulle konsekvenserna av de delade incitamenten begränsas (Boverket, 2013).   

 

Bruksvärdesystemet innebär att boendekostnaden är likadan för lika lägenheter oberoende av 

om värme eller vatten ingår i hyran eller debiteras hyresgästen separat. Det medför att den 

hyresgäst som debiteras för exempelvis varmvatten utöver grundhyran ska ha samma hyra 

som om totalhyra hade varit aktuell, förutsatt att hyresgästen har en normalförbrukning 

(SABO et al., 2011).  

 

 
 

Figur 5. Hyra vid IMD (SABO et al., 2011, s. 7) 

 
 
3.5 Sammanfattning 
Individuell mätning och debitering innebär att den egna förbrukningen visualiseras genom 

hyresavin samtidigt som hyresgästen får en månadsvis kostnad. En månatlig kostnad ska 

medverka till att styra brukarnas användning, vilket kräver en snabb återföring med maximalt 

en månads fördröjning (SABO, 2009). I regeringens proposition (2013:14/174) anges ett 

lagförslag som innefattar att det för nybyggnad, ombyggnad och i befintlig bebyggelse ska 

finnas mätning i varje lägenhet för värme, kyla och tappvarmvatten, om det är 

kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart. Collins och Bernstein (2014) identifierar direkt 

feedback så som omedelbar och från en mätare eller annan typ av bildskärm. Indirekt 

feedback har bearbetats innan den når användaren och kan exempelvis utgöras av frekventa 

elräkningar (Collins & Bernstein, 2014). Även webbaserade applikationer utgör en form av 

indirekt feedback som kan användas för att visualisera hushålls individuella 

energiförbrukning (Darby, 2010). Dahlquists et al. (2012) studie visar att det främsta sättet att 

förses med feedback, valt av lägenhetshushåll, är genom en display. Aspekter av faktisk 

förbrukning, frekvens, jämförelser och apparatspecifik uppdelning kan ge en framgångsrik 

feedback (Fischer, 2008).   
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Innan en installation av IMD sker ska fastigheten, enligt SABO et al. (2011), 

grundeffektiviseras med avseende på de energiområden som IMD är tänkt att omfatta. Den 

övergripande förutsättningen för IMD:s lönsamhet är att mätsystemet ska finansieras genom 

den besparing som installationen medför (SABO et al., 2011). Individuell mätning och 

debitering har en besparingspotential på 10-20 % för värme och 15-30 % för varmvatten 

(Boverket, 2008a). Kostnader för olika system avseende mätning av värme och vatten är 

relativt lika. De ligger på omkring 4000-6000 kr per lägenhet. Dyrare system med mer 

avancerade kontrollsystem varav innebär att hyresgästen kan följa sin förbrukning ligger på 

en kostnad motsvarande 10 000 kr per lägenhet. Investeringskostnaden för att installera en 

varmvattenmätare uppgår till cirka 1500 kr, dock tillkommer det kostnader för 

kommunikationssystem och mätvärdeshantering (Tyrberg, 2006). Individuell elmätning med 

kollektivt abonnemang medför att hyresgästen får en lägre totalkostnad. Elkostnaden blir 

billigare eftersom fastighetsbolaget kan förhandla fram blligare priser (Tyrberg, 2006). Inget 

system för värmemätning är fullständigt rättvist (Boverket, 2008b). Genom att en hyresgäst 

sänker temperaturen i sin lägenhet kan den ”stjäla” värme från grannlägenheten. Orättvisan 

kan till en stor del elimineras genom att begränsa hyresgästernas möjlighet till att påverka sitt 

värmeintervall (Boverket, 2008a).  

 

Ett nytt synsätt för energianvändning innebär att konsumenter har bättre kontroll över sin 

dagliga energianvändning och tar mer välgrundade beslut. Om ett informationssystem kan 

producera rätt mängd information på ett sätt som konsumenter kan förstå, vilket ger dem 

kontroll som är lätt att manipulera, föreslår litteraturen en minskning av energi på 20 % 

(Collins & Bernstein, 2014). Med energipriser som ständigt stiger, har låginkomsthushåll 

starkare incitament till att spara energi än hushåll med högre inkomster där den ekonomiska 

vinsten kan ses som mindre viktig (Lundqvist et al., 2011). Dessutom kan sociala belöningar 

användas för att motivera människor till att spara energi (Karjalainen, 2011). Sociala 

interaktioner och föreställningar om i vilken utsträckning andra människor försöker att minska 

sin energianvändning, kan potentiellt vara viktiga igångsättare för sin egen vilja att göra 

detsamma (Ek & Söderholm, 2010).  

 

De två viktigaste incitamenten för fastighetsbolag att använda individuell mätning utgörs av 

möjligheten att spara energi samt möjligheten att skapa en rättvis fördelning av 

energikostnaden mellan hyresgäster (Hansson & Siggelsten, 2010). Ett införande av 

individuell mätning medför att hyran sänks med det belopp som motsvarar skillnaden mellan 

investeringskostnaden och de minskade energikostnaderna. För fastighetsägaren går kalkylen 

jämnt upp som till följd av det förlorar incitament till att energieffektivisera samtidigt som 

vinsten tillfaller brukaren. Därmed finns det risk för att problem med delade incitament kan 

öka vid ett införande av IMD. Ett alternativ till en renodlad kallhyra är att den individuella 

mätningen endast omfattar den rörliga delen av energikostnaden och att den fasta 

abonnemangsavgiften fortsätter att ingå i hyran. På det sättet skulle konsekvenserna av ett 

införande begränsas (Boverket, 2013). Den hyresgäst som debiteras för exempelvis 

varmvatten utöver grundhyran ska ha samma hyra som om totalhyra hade varit aktuell, 

förutsatt att hyresgästen har en normalförbrukning (SABO et al., 2011). En individuell 

mätning och debitering bör dessutom ses som ett ”mervärde i boendet”, eftersom hyresgäster 

får ett större inflytande över sin värmekomfort och sina boendekostnader (Berndtsson, 2005). 
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4. Empiri 

 

I detta kapitel får läsaren ta del av de data som framkommit i individuella besöksintervjuer, 

samt väsentliga delar som har lyfts fram genom kompletterande telefonkontakt. Först sker en 

presentation av varje företag, intervjurespondent och av varje intervjus karaktär. Därefter 

presenteras varje intervju enligt respektive kategori i uppsatsen samt per företag.  

 

4.1.  Företagspresentation 

 

Crendo Fastighetsförvaltning: individuell besöksintervju med Max Petersson, teknisk 

förvaltare för Crendo Fastighetsförvaltning samt tillförordnad fastighetschef för Willhem i 

Halmstad. Intervjun ägde rum på Crendo Fastighetsförvaltnings kontor i Halmstad (2014-04-

11) och pågick i ca 30 min. Bolaget utför förvaltningstjänster på entreprenad och har varit 

aktivt i branschen sedan 2003. Bolagets kunder utgörs av privata fastighetsägare, 

bostadsrättsföreningar, industri, kommun och kommunägda bolag (Crendo 

Fastighetsförvaltning, odat.).  

 

Mölndalsbostäder: individuell besöksintervju med Sven Gustavsson, kvalitét- och miljöchef, 

och Roger Gordon, driftchef. Intervjun ägde rum på Mölndalsbostäders kontor i Mölndal 

(2014-04-14) och intervjun pågick i ca 1 h och 10 min. Mölndalsbostäder är ett helägt 

kommunalt bostadsbolag som nyproducerar, utvecklar samt förvaltar fastigheter. Bolaget har 

ca 3500 hyresrätter och 60 stycken anställda (Mölndalsbostäder, odat.).   

 

HSB Göteborg: individuell besöksintervju med Kewin Andersson, energirådgivare. Intervjun 

ägde rum på HSB:s kontor i Göteborg (2014-04-15) och intervjun pågick i ca 1 h och 40 min. 

HSB Göteborg är en bostadskooperativ regionförening med 290 stycken anställda och över 60 

000 medlemmar. HSB Göteborg förvaltar över 36 000 lägenheter och har 349 stycken 

medlemsägda bostadsrättsföreningar, varav bolaget fungerar som stöd och förvaltare till dessa 

(HSB Göteborg, odat.).  

 

Stena Fastigheter: individuell besöksintervju med Robert Schwartze, energi- och miljöchef. 

Intervjun ägde rum på Stena Fastigheters huvudkontor i Göteborg (2014-04-15) och intervjun 

pågick i ca 1 h och 10 min. Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privatägda 

fastighetsbolag. Bolaget äger och förvaltar totalt cirka 2,1 miljoner kvadratmeter fördelat 

på 24 000 hyresrätter och 2 700 lokaler i Göteborg, Malmö, Stockholm, Lund, Lomma och 

Uppsala (Stena Fastigheter, odat.).  

 

Bostads AB Poseidon: individuell besöksintervju med Siamac Fallah, fastighetsingenjör för 

Poseidons distriktskontor i Kortedala (Göteborg). Intervjun ägde rum på Poseidons 

distriktskontor i Kortedala (2014-04-17) och intervjun pågick i ca 2 h. Telefonkontakt med 

Mattias Westher, energistrateg för Poseidon, samtalet fördes den (2014-05-07) och pågick i ca 

20 min. Bostads AB Poseidon är ett av Göteborgs största fastighetsbolag. Bolaget äger och 

förvaltar 26 464 stycken hyresrätter i Göteborgs kommun och har totalt 237 stycken anställda 

(Bostads AB Poseidon, odat.).  
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Gårdstensbostäder: individuell besöksintervju med Anki Caspersson, informatör. Intervjun 

ägde rum på Gårdstensbostäders kontor i Gårdsten (Angered) (2014-04-24) och intervjun 

pågick i ca 40 min. Gårdstensbostäder är helägt av Göteborg Stad och äger hyreslägenheter i 

Gårdsten. Bolaget bildades 1997 med uppgift att förvalta fastigheterna och att utveckla 

stadsdelen i samarbete med de boende. Bolaget äger 2 734 stycken hyresrätter 

(Gårdstensbostäder, odat.).  

 

Halmstads Fastighets AB: individuell besöksintervju med Ulf Johansson, energi- och VVS-

samordnare. Intervjun ägde rum på HFABs kontor i Halmstad (2014-05-05) och intervjun 

pågick i ca 2 h. HFAB har verkat i branschen i över 70 år och är ett av Halmstad kommuns 

helägda aktiebolag. Bolaget är Halmstads ledande aktör på marknaden med 9800 stycken 

hyresrätter (HFAB, odat.).  

 

4.2. Verktyg för informativ fastighetsförvaltning 
 
4.2.1. Crendo Fastighetsförvaltning  
I de fastigheter som Crendo Fastighetsförvaltning förvaltar på Bolmensgatan i Halmstad 

(studentbostäder), finns det ingen individuell mätning. Det finns inga individuella mätare i 

lägenheterna för vare sig hushållsel, uppvärmning eller vatten. Det finns istället en mätare per 

fastighet. En medvetenhet om att det diskuteras angående lagförslaget om individuell mätning 

och debitering finns hos bolaget. Dock är det inte tekniskt möjligt att införa individuell 

mätning enligt Crendo Fastighetsförvaltning. Petersson uttryckte sig följande, ”du skulle 

aldrig få igen de pengarna i längden” (personlig kommunikation, 2014-04-11). En investering 

i IMD skulle aldrig bli ekonomiskt försvarbar i de fastigheter som är dimensionerade för 

endast en mätare. Dessutom menade bolaget att IMD medför ett stort ingrepp genom att el 

måste dras till alla lägenheter samt i trapphus. Ett sådant ingrepp skulle istället ha utfört när 

fastigheterna byggdes. 

 

Crendo Fastighetsförvaltning har inget sätt för att visualisera energiförbrukningen då det inte 

finns någon individuell mätning, det finns således ingen statistik att arbeta med. Bolaget har 

dock börjat diskutera om separat debitering av de boende, genom att införa elmätare med 

puls. En sådan mätning innebär att det finns ett program som fakturerar ut elen på 

hyresgästerna. Mätningen utgör inte individuell mätning och debitering per definition men 

innebär ändå att hyresgästerna betalar för den el som de själva förbrukar. En lösning istället 

för IMD menade bolaget.  

 

4.2.2. Mölndalsbostäder   
Samtliga fastigheter i Mölndalsbostäders bestånd har individuella mätare för elen med 

enskilda abonnemang. Byggnader som är byggda från tidigast 2000-talet har även individuell 

mätning av IMD för kall- och varmvatten, vilket utgör företagets eget abonnemang. Således 

är det bara nybyggda fastigheter som har IMD och totalt sett av bolagets fastighetsbestånd är 

det 10 % som har IMD för vatten. Vattenmätningen utgörs av fördelningsmätare, som bygger 

på att hyresgästen i första hand får betala en normalkostnad per kvadratmeter.  

 

Bolaget hade hört talas om lagförslaget angående IMD men ansåg att systemet för befintliga 

fastigheter inte kommer att ge någon lönsamhet. Detta ansåg bolaget eftersom stammarna i 

äldre hus kommer från flera olika håll vilket kräver fler mätare. Det innebär en högre felrisk 

och att investeringen blir dyrare. Mölndalsbostäder menade att där investeringen kan orsaka 

problem och där det inte går att få en rättvis mätning, ska den undvikas. På grund av 
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föregående är bolaget skeptiska till om lagförslaget angående mätning av IMD i befintlig 

bebyggelse kommer att bli lagstadgat.  

 

Mölndalsbostäder har inget direkt sätt för att visualisera energiförbrukningen till sina 

hyresgäster. Däremot har varje hyresgäst möjlighet att kontrollera sitt el-abonnemang via 

elleverantörens hemsida och på så sätt jämföra siffror månadsvis. Förbrukningsuppgifter från 

Mölndalsbostäders egna abonnemang (för vatten och värme), meddelas en gång per år. 

Hyresgäster med IMD för kall- och varmvatten kan följa förbrukningen via fakturan vid 

månadens slut, med en månads förskjutning. Dessutom kan hyresgästen se hur förbrukningen 

sett ut tidigare månader via fakturan. Däremot har hyresgäster med IMD för kall- och 

varmvatten inte någon display som de kan avläsa. Mätaren som sitter på plats inne i 

lägenheten kan dock visa den dagliga förbrukningen. Om hyresgästen skulle vilja kontrollera 

sin förbrukning måste den avläsa mätaren varje dag under en månads tid och på så vis 

jämföra med fakturan i slutet av månaden. Det är således endast en aktuell uppgift för de 

mest engagerade hyresgästerna menade bolaget.  

 

Förbrukningsuppgifter för IMD av vatten kan Mölndalsbostäder kontrollera via 

centralsystemet. Genom IMD har således bolaget möjlighet att hämta mätdata och ge 

feedback angående hyresgästers förbrukning. Däremot är det inget som Mölndalsbostäder 

utnyttjar. Bolaget menade att det inte finns någon efterfrågan hos hyresgästerna av att följa 

förbrukningen och att hyresgästerna kan följa den på egen hand genom mätaren. 

Mölndalsbostäder har inte heller infört någon display i lägenheterna eftersom bolaget inte 

trodde att den skulle kunna visa tillförlitliga uppgifter.   

 
4.2.3. HSB Göteborg 
HSB Göteborg installerar individuell mätning och debitering för el och vatten (både kall- och 

varmvatten) vid all nyproduktion av bostadsrätter. Både IMD för el och vatten utgörs av egna 

kollektiva abonnemang, vilket innebär att föreningen har ett abonnemang för el och ett för 

vatten. IMD för vatten och el finns i befintliga bostadsrätter i de föreningar som har låtit 

införa det. Vid nyproduktionen förbereds det även för värmemätning genom att en passbit 

sätts in vilket innebär att IMD för värme kan installeras vid ett senare tillfälle. Vidare har 

bolaget hört talas om lagförslaget angående IMD och diskussionen som råder runtomkring. 

Sverige strider väldigt hårt mot individuell mätning och debitering av värme eftersom det inte 

uppfattas som ekonomiskt lönsamt angav bolaget. Bolaget menade dock att fastighetsbolag i 

framtiden kommer att ha hundra procent koll på sina fastigheters förbrukning och att IMD 

inte kommer vara något som diskuteras på samma sätt som idag.  

 

En liten andel bostadsrättföreningar med IMD för vatten och el har manuell avläsning, dock är 

systemet väldigt ovanligt. Flertalet bostadsrättsföreningar har istället digitalavläsning. 

Digitalavläsning är ett system som läser av förbrukningen och brukarna debiteras således 

månad för månad, med en månads förskjutning. Hyresgästerna med digitalavläsning får en 

faktura för enskild debitering av el och vatten på hyresavin. HSB Göteborg sköter inte 

visualiseringen av energiförbrukningen till brukarna själva. Det är leverantörerna av mätarna 

som sköter det genom diverse tjänster som erbjuds till föreningarna. Dock ställer HSB 

Göteborg krav på att leverantörerna ska visualisera förbrukningen. Visualiseringen sker 

genom att det finns en inloggning för styrelserna som kan se samtligas förbrukning, samt att 

det finns en medlemsinloggning för brukarna. Brukarna får därmed information om sin 

förbrukning genom en inloggning på Internet och de kan även få den visualiserad genom en 

app. Bolaget angav att brukarna skulle kunna få tillgång till deras enskilda dygnsförbrukning 

genom en hemsida eller app.  



 

 

31 

 

4.2.4. Stena Fastigheter 
Stena Fastigheter har i nuläget IMD för varmvatten och el i flera områden. Där bolaget ser att 

det redan finns en stor vattenförbrukning kommer bolaget att mäta både kall- och varmvatten i 

befintligt bestånd. Totalt sett är det 15 % av fastighetsbeståndet som har IMD för vatten och 

el. IMD för el utgörs av att hyresgästerna har enskilda abonnemang. Arbetet med installation 

av ytterligare individuella mätare för vatten och el är i dagsläget uppstartat. Det gäller två 

områden med 1200 lägenheter vardera. För IMD av vatten debiteras hyresgästerna per kvartal 

och får därav tillbaka pengar per kvartal om de förbrukar mindre än en kubik (som ingår). 

Likaså får hyresgästerna betala tillbaka per kvartal om de förbrukar mer än en kubik.  

 

Stena Fastigheter hade hört talas om lagförslaget angående IMD för befintlig bebyggelse och 

bolaget anser att det inte är helt enkelt att installera systemet. Det beror på att installationen 

kräver utrustning i varje enskild lägenhet. Därefter ska mätdata transporteras till en 

centralenhet och filen ska dessutom tvättas från fel. Bolaget menade därför att en investering i 

IMD inte är lätt att införa. Dessutom trodde inte Stena Fastigheter att lagförslaget skulle 

innebära att fler bolag införde IMD av vatten i befintlig bebyggelse, såvida de inte har haft en 

hög förbrukning tidigare.  

 

IMD för vatten består av ett centralsystem som innebär att bolaget kan få åtgång till alla 

hyresgästers förbrukningsuppgifter och har således valmöjligheten att skicka vidare 

förbrukningsuppgifter till hyresgäster. Dock använder bolaget inte något speciellt sätt för att 

visualisera förbrukningen. Den enda visualisering hyresgästerna får angående 

förbrukningsuppgifter är via hyresavin som visas per kvartal. Schwartze angav följande, ”vi 

har både gått ut och frågat hyresgästerna om de vill ha system för att följa förbrukningen, men 

det är ingen som är jätteintresserad” (personlig kommunikation, 2014-04-15). Bolaget angav 

även att display till IMD i dagsläget är omodernt och ute. Stena Fastigheter har därutöver inte 

övervägt att införa någon display. I nuläget finns det möjlighet att ingå avtal med leverantörer 

angående display till mätarna, men bolaget tror mer på en hemsida eller app. Bolaget har även 

möjlighet att lägga ut information angående förbrukning via en inloggning på Stena 

Fastigheters hemsida. Bolaget skulle i princip kunna publicera vad som helst på hemsidan 

som visar hyresgästens energiförbrukning. Stena Fastigheter har inte fått någon direkt respons 

gentemot införandet av IMD av hyresgästerna vilket bolaget inte var förvånade över. Bolaget 

menade vidare att eftersom mätarna för vatten och el sitter i lägenheterna, finns det möjlighet 

för hyresgästerna att hantera sina förbrukningsuppgifter och således följa förbrukningen.   

 

4.2.5. Bostads AB Poseidon 
Poseidon har omkring 300 lägenheter med IMD för varmvatten och el i nybyggnad. IMD för 

varmvatten utgör bolagets egna abonnemang, dock har hyresgästerna enskilda el-

abonnemang. I några befintliga bestånd har bolaget redan satt in IMD för vatten och förberett 

för en kommande mätning för värme, dock debiteras inte hyresgästernas för sin enskilda 

förbrukning än. Installationen skedde i samband med en stamrenovering och tanken är att 

IMD för vatten ska driftsättas i höst. I vissa lägenheter mäts temperaturerna eftersom bolaget 

eftersträvar ett bättre inomhusklimat. Det uppnås genom att fastigheten får en jämn 

inomhustemperatur. Bolaget hade hört talas om lagförslaget angående IMD. Däremot menade 

bolaget att de tekniska förutsättningarna för att installera IMD är begränsade eftersom många 

av byggnaderna i fastighetsbeståndet byggdes under miljonprogrammet samt under 30-40 

talet. Bolaget menade att en installation av IMD i befintligt bestånd måste ske i samband med 

en totalrenovering då den annars inte blir lönsam.  
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Hyresgästerna med IMD för vatten kan se sin förbrukning direkt på mätaren samt på 

hyresavin varje månad med en månads förskjutning. Dock visas inte föregående månads 

förbrukning för individuell debitering av vatten. Kostnaden för elen kommer på en separat 

räkning då samtliga av bolagets hyresgäster har enskilda elavtal. Således kan inte bolaget 

hantera informationen om hyresgästers individuella elförbrukning. Elbolagens räkningar 

förser hyresgästerna med information om deras månatliga elförbrukning samt förbrukningen 

för samma månad föregående år. Genom styr och övervakningssystem för mätning kan 

Poseidon få tillgång till förbrukningsuppgifter hos enskilda lägenheter och kan skicka över 

uppgifterna till hyresgäster, dock är det inget som Poseidon utnyttjar för tillfället. Bolaget har 

heller ingen display som visar förbrukningsuppgifter och bolaget har gjort bedömningen att 

skärmen blir en onödig kostnad. Bolaget angav även att de fastighetsbolag som erbjudit en 

display har fått montera ner skärmen eftersom kostnaden för att ha den i alla lägenheter har 

blivit för hög. Bolaget menade att deras huvudspår i framtiden istället är att ge ut information 

via en hemsida. Däremot trodde inte bolaget att en hemsida skulle få hyresgäster mer 

intresserade av sin energiförbrukning. 

 

4.2.6. Gårdstensbostäder 
Gårdstensbostäder använder sig av ett komfortavräkningssystem, som mäter 

rumstemperaturen i lägenheterna, för samtliga fastigheter i beståndet. Hela 

Gårdstensbostäders fastighetsbestånd utgörs av äldre byggnader med bland annat byggnader 

från miljonprogrammet. Det finns IMD för el, vatten (kallt och varmt) samt värme i bolagets 

samtliga lägenheter. Bolaget hade hört talas om lagförslaget angående IMD och menade 

vidare att SABO motsäger sig en del utav den. Dock har Gårdstensbostäder infört IMD för 

både vatten, el och värme trots SABO:s argumentationer. Det ingår en viss energiförbrukning 

i hyran som är uträknad utifrån lägenheternas storlek, det vill säga utifrån hur många rum 

som finns i lägenheten. Det speglar hur många personer som egentligen är tillåtna att bo i 

lägenheten. Den energiförbrukning som ingår i hyran kommenterade Caspersson enligt 

följande, ”Det här är väldigt generösa siffror som vi har satt från början bara för att det ska 

vara ett incitament för att man ska kunna spara. SABO har mycket snålare gränser” 

(personlig kommunikation, 2014-04-24).  

 

Hyresgästernas energiförbrukning visualiseras genom att de kan logga in på en hemsida och 

få den redovisad genom grafer, staplar eller text. Staplarna är antingen gröna eller röda 

beroende på hur förbrukningen har sett ut. Förbrukningen redovisas utefter en 15-

dagarsperiod. Vid debiteringen visualiseras förbrukningen genom hyresavin där det står om 

hyresgästen kommer att få tillbaka pengar eller inte vilket sker månadsvis med två månaders 

förskjutning.  

 
4.2.7. Halmstads Fastighets AB  
HFAB har individuell mätning för el i alla fastigheter utom för bolagets studentlägenheter där 

hushållselen ingår i hyran. Varje lägenhetsinnehavare har ett enskilt el-abonnemang med 

valfri elleverantör. Det är således en affär mellan hyresgästen och nätägaren och bolaget har 

dessutom ett el-abonnemang gällande fastighetselen för varje fastighet. Det är för bolaget 

standard att värmen ingår i hyran. Det är även standard att kallvatten och varmvatten ingår i 

hyran. Dock har IMD för varmvatten införts i all nybyggnation med år 2009 som 

utgångspunkt. För mätningen av varmvattnet finns det en huvudmätare i fastigheten med 

fördelningsmätare i lägenheterna. Bolaget har övervägt att införa fördelningsmätning även för 

elen men har inte gjort det än. Dock angav bolaget att det förmodligen kommer bli en ny 

standard för elmätningen istället för att ha enskilda el-abonnemang. HFAB har även infört 

temperaturmätning i lägenheter med syfte att se att bolaget levererar den temperatur som 
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bolaget lovar. Vid större renoveringar i befintlig bebyggelse förbereds det även för individuell 

mätning av varmvatten genom att en passbit sätts in. Bolaget hade vidare hört talas om 

lagförslaget och diskussionen som råder runt omkring den. Trots att det inte finns någon 

faktisk lag angående IMD för vatten eller värme har bolaget ändå valt att införa IMD för 

varmvatten vid nyproduktion. Bolaget angav följaktligen att de har infört IMD för att kunna 

förbereda sig för en kommande lagstiftning.  

 

Hyresgästernas vattenförbrukning visualiseras på hyresavin genom att förbrukningen är 

angiven i pengar för den senaste månaden, med en månads förskjutning. Eftersom 

hyresgästerna har enskilda el-abonnemang faktureras hushållselen separat från nätägaren. På 

elräkningen kan hyresgästen se sin elförbrukning för de senaste 12 månaderna. Det har även 

installerats en display i ett trapphus i bolagets bestånd där varje hyresgäst kan följa sin 

vattenförbrukning. Bolaget har bland annat avtal med EcoGuard vilket innebär att systemet är 

förberett för alla möjliga funktioner som visar förbrukningen för hyresgästerna på olika sätt. 

Dock har det inte märkts någon efterfrågan från hyresgästerna på sådana funktioner vilket har 

gjort att bolaget inte har infört dem.  

 
4.3. Investering av individuell mätning och debitering 
 
4.3.1. Crendo Fastighetsförvaltning  
NCC byggde husen på Bolmensgatan (studentbostäder) år 2000. Bolaget vet inte varför det 

inte installerades individuella mätare vid nybyggnationen men menade att det kan ha berott på 

att det räknades med en hög omflyttning. Att införa IMD för värme/vatten innebär en stor 

investering och utgör ett väldigt stort ingrepp i fastigheten. Bolaget angav att vid en eventuell 

investering i IMD måste investeringskostnaden räknas hem på något vis. Fastighetsägaren 

kanske exempelvis vill ha en besparing på 5 %. Att införa IMD hade inneburit att all el 

faktureras ut istället för att den ingår i hyran som tidigare. Därför måste hyresgästerna få ett 

incitament till att spara då de inte endast vill betala för elen utan det krävs även en 

hyressänkning. 

 

Ett införande av IMD innebär en övergång till kallhyra vilket betyder att alla kontrakt måste 

skrivas om. En övergång är möjlig menade bolaget men medför väldigt mycket mer 

administration för dem som arbetar med det. En investering kan innebära mer arbete för 

fastighetsbolaget beroende på hur mätningen är utformad. Om det dras upp huvudmätare till 

varje lägenhet innebär det mer arbete för energibolagen då de sköter avläsningen. Om 

fastighetsägaren istället ska fördela förbrukningen på undermätare belägna i varje lägenhet 

kräver det väldigt mycket mer administration för fastighetsägaren. 

 

4.3.2. Mölndalsbostäder  
Bolagets investeringsbeslut angående IMD skedde utifrån ett miljöperspektiv. Bolaget valde 

därutöver att investera i IMD med hänsyn till den energibesparing som vattensystemet kan 

medföra. En investering i IMD vid nybyggnation bidrar till att lägenheten får en lägre 

förbrukning, eftersom hyresgästerna blir insatta i systemet med IMD redan från början. 

Mölndalsbostäder ansåg att IMD för vatten är kostnadseffektivt vid ombyggnad och 

nybyggnad. Bolaget ansåg att investeringskostnaden för IMD vid nybyggnation utgör en 

väldigt liten kostnad jämfört med den totala byggkostnaden. Räknas hyran ut vid nybyggnad 

behöver inte bolaget ta hänsyn till hur stor vattenförbrukningen blir eftersom den betalas av 

hyresgästen. Därav angav bolaget att IMD är desto mer kostnadseffektivt vid nybyggnad då 

kostnaden finns med från början. Vid ombyggnation ansåg bolaget att IMD för vatten är 

kostnadseffektivt om de får en lägre driftskostnad. Därutöver medför även IMD att bolaget 



 

 

34 

snabbt kan få indikationer på när kranar står och rinner. Dock betonade bolaget att de inte 

tjänar på IMD för vatten i rena pengar, utan att det istället är ett sätt för att nå bolagets 

energi- och miljömål. Dessutom innebär det att bolaget kan ta ett solidaritetsansvar genom att 

hyresgästerna kan påverka sin hyreskostnad. Bolaget menade att investeringen är mest 

lönsam för miljön och i rena pengar är den lönsam för hyresgästen. Bolaget angav ingen 

uppnådd besparing som IMD har medfört eftersom bolaget endast har infört IMD vid 

nybyggnad. Däremot angav bolaget att hyresgäster med IMD är betydligt mer vakna på sin 

förbrukning än vad andra är, eftersom de får betala för den faktiska förbrukningen.  

 

Mölndalsbostäder menade att problem med IMD för värme utgörs av svårigheten att 

åstadkomma en rättvis fördelning. Det är fastighetens utformning som gör att IMD för värme 

inte fungerar. I ett flerbostadshus behöver hyresgästen i mitten inte ha sin värme på 

överhuvudtaget eftersom grannlägenheten värmer upp den. Dessutom är den värme som 

tillförs i byggnaden nödvändig för att byggnaden ska fungera tekniskt bra. Skulle värmen 

stängas av finns det en risk för att skador på fastigheten uppstår eftersom fuktvandringen blir 

fel. Vidare menade bolaget att övergången till IMD för värme kompliceras på grund av att 

värmekostnaden tidigare har ingått i hyran och eftersom det tar bort fastighetsbolagets 

incitament till att arbeta med energieffektivisering. Bolaget menade att en enskild debitering 

av värme bromsar incitament för bolaget att utföra andra energibesparingar eftersom vinsten 

tillfaller hyresgästen. Däremot menade bolaget att det vid en fast hyra av värme finns 

incitament för fastighetsbolag att arbeta med att få ner energiförbrukningen. Det beror på att 

fastighetsbolaget i det fallet har ansvar för att fastigheten ska ha en så låg energiförbrukning 

som möjligt samtidigt som hyresgästernas inomhusklimat upprätthålls. 

 

Investeringskostnaden för att införa IMD av kall- och varmvatten vid nybyggnad blir ca 5000 

kronor vid en kalkylberäkning. Bolaget angav att material för montering ingår i summan. 

Trots att företaget inte har investerat i IMD vid befintlig bebyggelse ansåg bolaget att 

kostnaden kan variera väldigt mycket i äldre fastigheter. I samband med en stamrenovering 

blir dock IMD billigare och då endast en installering av IMD utförs tar det mycket längre tid 

innan investeringen är återbetald.  

 
4.3.3. HSB Göteborg  
Den främsta anledningen till att HSB Göteborg har valt att investera i IMD är på grund av 

medlemsnyttan, det vill säga att få ner kostnaderna för medlemmarna. Vissa föreningar väljer 

även att införa IMD med hänsyn till miljöaspekten eller med hänsyn till en rättvis fördelning 

av förbrukningskostnaderna, dock är dessa föreningar inte många. Det mest avgörande för att 

en förening ska införa IMD är kostnadsbesparingen. Andersson menade att ”det är alltid 

pengar som talar, det är alltid när man går tillbaka till sin egen plånbok som det sker 

förändringar” (personlig kommunikation, 2014-04-15). Under rätt förutsättningar är 

individuell mätning och debitering kostnadseffektivt enligt bolaget. IMD är inte alltid bra utan 

det beror på fastighetens förutsättningar. Ju fler mätare som måste installeras, desto svårare är 

det att få en kostnadsbesparing. En besparingskalkyl görs alltid vid informeringen om IMD, 

vilken visar hur många år det kommer att ta om brukarna sparar ett visst antal procent.  

 

Vad gäller besparingen för individuell mätning av el finns det ingen förväntad besparing, 

utan det är en faktisk kalkylerad besparing. För vatten varierar besparingen mellan olika 

fastigheter och beroende på vilka som bor där. Det finns många exempel på hur stora 

besparingar som kan göras enligt bolaget. Det finns fastigheter med vattenmätning som inte 

har gett någon besparing alls men det finns också fastigheter med besparingar på upp till 33 

%. Vid en beräknad besparing på 20 % angav bolaget att de rekommenderar att föreningen 
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gör en grundeffektivisering av vattensystemet eller/och installerar snålspolande armaturer, 

dock är det inget krav för att uppnå en energibesparing. HSB Göteborg angav att den stora 

besparingen kan göras genom införandet av IMD tillsammans med brukarbeteende, vilket 

utgör ca 15 % av besparingen. En grundeffektivisering innebär att föreningen kan göra en 

ytterligare besparing på ca 5 %.  

 

Enligt en av bolagets kalkyler kan investeringskostnaden för att installera IMD av el i 140 

lägenheter ligga på 487 500 kr. Vid investeringen försvinner de tidigare enskilda el-

abonnemangen och ersätts med ett kollektivt el-abonnemang. Innan övergången till kollektivt 

el-abonnemang har föreningen en totalkostnad för elen på 285 896 kr per år. Totalkostnaden 

efter införandet av kollektivt el-abonnemang låg på 168 963 vilket ger en besparing på 

116 933 kr. Föreningen får även ett bättre förhandlingsläge vilket innebär att de kan förhandla 

fram billigare priser. Den totala besparingen för föreningen ligger på 140 473 kr. Enligt HSB 

Göteborg får investeringen en snabb payoff då kalkylen visar en återbetalningstid på 4,7 år 

räknat med en kalkylränta på 5 %. Föreningen har ett spann mellan det tidigare priset per kWh 

och ett nytt billigare pris varav föreningen gör ett örespåslag. Genom örespåslaget betalar 

föreningen av investeringen samtidigt som det ger en besparing för alla. Förutom 

återbetalningen för investeringen är det även bra att ta ut extra pengar eftersom det finns 

underhållskostnader för systemet. Örespåslaget för exempelvis vatten uppgår till ca 2 öre 

extra per liter (en höjning av årskostnaden på ca 20 kr) vilket blir lite pengar för den enskilda 

brukaren. För en stor förening blir dock intäkten desto större.  HSB Göteborg tjänar på 

aviseringen av mätvärden för en installation av IMD och genom att de kan sälja projektledare 

under installationen. HSB Göteborg tar en viss kostnad för att föra över värdena som skapas 

till dem. Dock vill bolaget inte ta ut skyhöga kostnader. De tar en kostnad på 82 kr per 

lägenhet och år (om det är en enhet som mäts, exempelvis vatten) och 120 kr per lägenhet och 

år vid mätning av två enheter. Det resulterar i att det tar en stund innan en lönsamhet kan 

uppnås.    

 

De problem med värmemätning som innebär att brukarna kan stjäla värme från varandra kan 

lösas enligt bolaget. Det finns i dagsläget bestämda regler för hur värme får debiteras i 

flerbostadshus. En lägenhet som är placerad i mitten av huset får betala en högre kostnad per 

kWh jämfört med lägenheter som exempelvis är placerade på högsta våningen. Ett ännu mer 

rättvist system är att ha ett jämnt flöde på 21 grader i alla lägenheter, där värmen är effektivt 

styrd. Systemet är enligt bolaget bättre än en temperatur som pendlar upp och ner inom ett 

visst intervall. Om exempelvis de flesta brukarna åker iväg och sänker temperaturen i 

lägenheterna får de resterande lägenheterna höja värmen betydligt för att kompensera för 

förlusten, vilket inte blir speciellt rättvist.  

 

4.3.4. Stena Fastigheter 
Beslutet om att införa individuell mätning och debitering togs med hänsyn till Stena 

Fastigheters energi- och miljömål. IMD utgör en viktig del i att uppnå bolagets energimål 

och om bolaget inte kan påverka förbrukningen av vattnet kommer de inte lyckas uppnå 

målen. Dessutom menade bolaget att allt eftersom mer energisnålare hus byggs, ju större blir 

andelen vatten av fastighetens totala energiförbrukning. Eftersom det är ett otroligt slöseri 

med vattenförbrukningen i vissa områden blir en investering i IMD för vatten lönsam. Bland 

annat har bolaget installerat mätning för både kall- och varmvatten i ett område med hög 

förbrukning varav den minskade med 20 %. I ett annat område har bolaget lyckats minska 

vattenförbrukningen med 40 %. När de införde IMD för el sjönk förbrukningen med 15 % 

och bolaget har upplevt att hyresgäster stänger av infravärme, tv-apparater och byter till 
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ledlampor. Vid investeringen i IMD för vatten gjorde bolaget ingen grundeffektivisering eller 

stamrenovering och har trots det uppnått en energibesparing på 20 %. 

 

Stena Fastigheter ansåg att det inte är fastighetens förutsättningar som är avgörande för om 

en investering i IMD blir kostnadseffektiv. Investeringen i IMD av el och vatten är 

självfinansierad av bolaget, det vill säga den energisänkningen som Stena Fastigheter får 

måste betala investeringen. Förutsättningen för att IMD för vatten ska bli kostnadseffektiv 

beror på om bolaget kan räkna hem investeringen genom en energibesparing. Stena 

Fastigheter berättade att det helt och hållet beror på hur hög energiförbrukningen har varit 

tidigare och hur stor energibesparingen blir. Investeringen i IMD för vatten har varit lönsam 

för bolaget eftersom energiförbrukningen har sjunkit med 20 %. Dock menade Schwartze att 

”tittar man på de områden där vi får betala 12 000 per lägenhet för IMD så kommer vi aldrig 

fundera på IMD, men tittar man på de ställen där det kan kosta 2000-3000 då är det en helt 

annan sak” (personlig kommunikation, 2014-04-15). Vidare angav bolaget att i de lägenheter 

där väggar behövs tas bort och där det behövs kaklas om, är en investering i IMD inte 

tänkbar utan en besparing.  

 

Stena Fastigheter planerar inte ens att vid nybyggnad installera IMD för värme, dock kommer 

IMD för vatten alltid att installeras vid nybyggnad. IMD för värme är inte möjligt att införa 

med hänsyn till att värmen inte går att mäta rättvist i förhållande till vad andra hyresgäster 

förbrukar. Schwartze angav att ”åker en hyresgäst på semester kan hon eller han stänga av 

värmen och kyler av lägenheten runt omkring” (personlig kommunikation, 2014-04-15). Det i 

sin tur innebär att lägenheten bredvid även får värma upp grannlägenheten.  

 

Bolaget angav att investeringskostnaden har legat på 6000 kr per lägenhet för IMD av vatten i 

ett område. I ett annat område som bolaget tittar på nu ligger investeringskostnaden på ca 

2400 kr per lägenhet. Det värsta bolaget kalkylerat för hittills är ett område där 

investeringskostnaden beräknades till 11000 kr per lägenhet. I de fallen kommer bolaget 

aldrig att införa IMD för varmvatten.  

 

4.3.5. Bostads AB Poseidon 
Poseidon valde att investera i IMD då bolaget ville skaffa sig kunskap om fördelar och risker 

med IMD. Vid nybyggnation är en investering i IMD befogad enligt bolaget. Investeringen 

utgör en liten kostnad jämfört med resterande som ska installeras vid ett nybygge. Dessutom 

planeras det för hur mätarna ska sitta och tillgängligheten för dem redan från början. I de 

befintliga fastigheterna är tillgängligheten begränsad och fastigheterna är inte byggda för ett 

system som IMD innebär. Bolaget skulle inte få täckning för sina kostnader vid en sådan 

investering. Däremot kan det planeras för installationen av mätarna på ett annat vis vid en 

stamrenovering, vilket gör att en investering kan vara befogad även för befintliga fastigheter.   
 

Vidare angav Poseidon att en installation av IMD är kostnadseffektiv i befintlig fastighet om 

bolaget får en energibesparing, vilket bygger på en tidigare hög vattenförbrukning. Bolaget 

kalkylerar besparingen av IMD hos enskilda fastigheter och gör först en bedömning av om en 

besparing kan uppnås. Energibesparingen bygger på att det ska bli en energibesparing för 

båda parter, både för hyresgäst som bolag. Det bygger på att vattenbesparingen är stor i hela 

fastigheten. De projekt som Poseidon har gjort vid nybyggnation har dock inte hittills kunnat 

betraktas som investeringar, då de inte har varit lönsamma. Poseidon menade att efter tio års 

erfarenhet av olika system för IMD är det först de senaste två åren som tekniken har mognat 

och börjat betraktats som färdig. Däremot angav bolaget att i de befintliga fastigheterna utan 

IMD står bolaget för vatten- och värmekostnaderna och dessa kan vara högre än vad 



 

 

37 

hyresgästerna betalar genom hyran. Vid onormalt kalla vintrar innebär det att kostnaden för 

bolaget kommer att vara högre än de pengar som de får in från hyresgästerna. IMD är därför 

mer lönsamt än att kostnaden ingår i hyran eftersom hyresgästen av naturliga skäl inte vill 

betala mer än nödvändigt. Om förbrukningskostnaderna ingår i hyran bryr sig inte 

hyresgästerna i lika hög grad om hur mycket de förbrukar. IMD innebär att 

kostnadsbesparingen kommer hyresgästen tillgodo men att det även blir lönsamt för bolaget 

genom att risken med att få betala mer pengar för förbrukningen än vad de får täckning för 

försvinner. Vid IMD går bolaget alltid ur affären skadelösa genom att de slipper berg och 

dalbanorna som förbrukningskostnaderna utgör. 

 

Poseidon hade ingen besparing att ange av IMD för vatten, däremot är deras bedömning att 

beroende på köpkraft bland hyresgäster kommer de att få olika resultat. Bolaget tror nämligen 

att hos köpstarka hyresgäster är värmeförbrukningen högre än om bolaget själva reglerar och 

betalar värmen. I fallet med IMD för varmvatten gör bolaget bedömningen användningen 

normalt minskar men att variationen kan vara stor. Poseidon kunde inte ange en 

investeringskostnad eftersom bolaget måste titta på fall till fall. Bolaget vet ungefär vad 

mätarna kostar men eftersom förutsättningarna för fastigheterna varierar kraftigt kan det skilja 

hela 100 % i kostnader. Bolaget menade att installationskostnaden helt och hållet beror på hur 

många mätare som behövs, vilket således beror på fastighetens tekniska förutsättningar. 

 

Bolaget ansåg att en installation av IMD för värme kräver många mätare i befintlig 

bebyggelse, vilket avgör kostnaden för installationen. Ett annat problem med IMD för värme 

är att införandet tar bort bolagets incitament till att arbeta med energieffektivisering. Bolaget 

får ingen vinst av investeringen eftersom besparingen tillfaller hyresgästen. Därmed finns det 

ingen möjlighet för bolaget att göra andra energieffektiviseringar förutom det vanliga 

underhållet.  

 

4.3.6. Gårdstensbostäder 
Avgörande för investeringen i IMD var att hyresgästerna skulle kunna påverka sina egna 

kostnader. Att bolaget arbetar för en hållbar utveckling var också avgörande för beslutet. 

Bolaget ansåg att utvecklingen måste påskyndas och att det finns besparingar att göra för 

både bolag som hyresgäster. Caspersson uttryckte sig följande om bolagets hyresgäster, ”Det 

är dem vi är till för. Vi hade ju inte kunnat bedriva någon verksamhet utan hyresgäster. 

Tomma lägenheter kostar bara pengar” (personlig kommunikation, 2014-04-24). 

Gårdstensbostäder ser IMD som en win-win situation för både bolaget som hyresgästerna. 

Hyresgästerna kan få tillbaka pengar om de är sparsamma och bolaget minskar de totala 

energikostnaderna. Bolaget menade även att energipriserna endast ökar vilket gör en 

besparing mycket viktig. Gårdstensbostäder tjänar på att hyresgästerna får betala för 

överförbrukningen istället för att bolaget gör det (som systemet fungerade innan införandet 

av IMD). Faktumet att det ingår en viss mängd energi i hyran medför att bolaget vet hur 

mycket energikostnaderna uppgår till per år. Bolaget får betala ut lite till hyresgästerna men 

de får även betalt av överförbrukarna. Totalt sett har bolaget dock fått ner energikostnaderna 

per kvadratmeter. 

 

Enligt bolaget pratas det i allmänhet mycket om att det är viktigt att mäta varmvatten. Dock 

tycker bolaget att det är lika viktigt med mätning av kallvatten eftersom exempelvis en 

toalettstol som står och rinner kostar väldigt mycket pengar. Genom införandet av IMD blev 

hyresgästerna medvetna om hur mycket en rinnande toalettstol faktiskt kostar. Införandet 

ledde även till att systemet upptäckte om det exempelvis fanns en läcka någonstans i 

fastigheten. Sådana företeelser har efter införandet helt kunnat elimineras. Bolaget har inte 
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utfört någon stamrenovering av fastigheterna och har således infört IMD ändå. I några 

fastigheter utfördes dock en rad energieffektiviseringsåtgärder samtidigt, varav IMD utgjorde 

en del. Andra åtgärder som utfördes var bland annat tilläggsisolering och ett nytt till- och 

frånluftssystem. Åtgärderna resulterade tillsammans i en energibesparing på 40 %, vilket 

även utgör bolagets högsta besparing.  

 

Problem som finns med IMD för värme är att fördelningen aldrig blir hundraprocentigt 

rättvis. Bolaget mäter lägenheternas rumstemperatur, som ska ligga på 21 grader. I vissa 

lägenheter är det svårt att få upp temperaturen till 21 grader eftersom det rör sig om äldre 

byggnader. Om flödet av värme ökar i en äldre byggnad blir lägenheterna belägna i mitten 

väldigt varma medan lägenheterna belägna i de yttre delarna får den önskvärda temperaturen. 

För mittenlägenheterna kan det bli svårt att minska temperaturen. Dock blir fördelningen mer 

rättvis vid nyproduktion där byggnaden är isolerad på ett helt annat sätt än för 

miljonprogramsbyggnader. För bolaget ligger inte den stora kostnadsbesparingen i 

värmemätningen utan mer i vatten- och elmätningen. 

 
4.3.7. Halmstads Fastighets AB 
HFAB har valt att investera i IMD för varmvatten med hänsyn till energieffektivisering då de 

har övergripande energimål. Bolaget valde även att investera i IMD med hänsyn till en rättvis 

fördelning av kostnaderna. Bolaget angav att det inte ska vara möjligt för hyresgäster att slösa 

hur mycket som helst utan konsekvenser. Anledningen till att bolaget endast har valt att införa 

IMD för varmvatten och inte även för kallvatten beror på att det blir dubbelt så många mätare 

men också att det inte sparas någon energi vid en minskad kallvattenförbrukning. Vid mätning 

av varmvatten sparas däremot både energi och vatten vilket även får en smygeffekt på 

kallvattenförbrukningen eftersom hyresgästerna förändrar sitt beteende.  

 

IMD för varmvatten har gett resultat i form av en minskad energiförbrukning menade bolaget. 

Dock angav bolaget att det innan ett införande av IMD för vatten måste finnas snålspolande 

teknik. Efter införandet av tekniken sänktes vattenförbrukningen med 10-15 %. Efter det 

skulle IMD för varmvatten installeras vilket kan ge en besparing på 10-15 % ytterligare. 

Bolaget angav att det är väldigt svårt att säga om besparingen blir 10 % eller 30 % eftersom 

det beror på hur stor vattenförbrukningen har varit tidigare.  

 

Bolaget ansåg att individuell mätning och debitering för värme inte är kostnadseffektiv. De 

ansåg vidare att IMD för varmvatten kan vara kostnadseffektiv i vissa fall där förbrukningen 

är hög och att installeringen görs i samband med större renoveringar. Det beror på att det kan 

förberedas för mätarna på ett bättre sätt när stammen i fastigheten kan kommas åt och även att 

totalkostnaden blir lägre. Bolaget var väldigt tveksamma till att en investering i IMD för 

varmvatten skulle bli kostnadseffektiv i områden med relativt låga förbrukningar. Bolaget 

menade att de kommer att spara energi om de inför IMD för varmvatten och att de kommer få 

en ökad energiförbrukning om de inför IMD för värme. Det sistnämnda motiverade bolaget 

genom att IMD för värme innebär att hyresgästen ska betala för sin faktiska förbrukning, 

underförstått att hyresgästen kan välja temperaturen själv. Om den valmöjligheten ges till 

hyresgästen kommer temperaturerna att höjas vilket många tidigare fall har visat menade 

bolaget. Det medför att fastighetsbolaget måste injustera värmesystemet utefter de nya 

temperaturerna. Dessutom försvinner fastighetsägarens incitament till att utföra 

energieffektiviseringsåtgärder när det är hyresgästen som får ta del av notan. Bolaget menade 

att det finns en utbredd allmän övertygelse om att det är viktigt att mäta temperaturen i 

lägenheterna. Det är dessutom relativt generellt accepterat med en inomhustemperatur på 21 

grader. Om bolaget lyckas få den önskade temperaturen kan mycket energi sparas. Det uppnås 
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genom att värmesystemet trimmas på ett bra sätt. Bolaget menade att det inte behöver gå så 

långt som enskild debitering av värmekostnaderna utan ansåg att det är mer effektivt att 

informera hyresgästerna om energispartips. Bolaget angav även att det har funnits fall där 

hyresgäster har stängt av värmen i lägenheten vid IMD för värme. Det har gett skador på 

fastigheten eftersom värme behövs för att den ska upprätthålla sin funktion. Dessutom har det 

medfört ett väldigt orättvist system eftersom lägenheten i mitten av fastigheten inte har behövt 

ha på sin värme då den värms upp av grannlägenheterna.  

 

IMD för varmvatten vid nyproduktion kostade 2008 kr per lägenhet för bolaget. 

Temperaturmätaren kostade 914 kr per lägenhet och totalt sett betalade bolaget 3714 kr per 

lägenhet för varmvattenmätare och temperaturmätare. Bolaget betalar även en licens- och 

supportkostnad på 109 kr per lägenhet och år. Dessutom betalas 87 kr per lägenhet och år för 

drift och debitering. Vid en eventuell investering i befintligt bestånd tas istället hänsyn till den 

energibesparing som kan uppnås och hur hög förbrukningen är i det berörda området. Där 

förbrukningen är hög och införandet sker vid större renoveringar, kommer investeringen att ge 

en lönsamhet för befintlig bebyggelse. 

 
4.4. Omständigheter och negativt samband kring energibesparing 
 
4.4.1. Crendo Fastighetsförvaltning  
Crendo Fastighetsförvaltning arbetar inte med att försöka förändra hyresgästernas beteende i 

den utsträckning som de skulle vilja. Att arbeta med information kräver mycket tid menade 

bolaget. Crendo Fastighetsförvaltning menade vidare att det är mycket möjligt att minska 

energiförbrukningen genom att påverka hyresgästerna beteende. Petersson uttryckte sig 

följande, ”kan få en väldigt stor förändring genom att påverka brukarna […] en två minuters 

dusch istället för tre gör väldigt mycket när det är de volymerna som det är” (personlig 

kommunikation, 2014-04-11). Informationen borde inte anpassas efter hushålls karaktär utan 

borde vara väldigt lik för alla. Det är det egna miljötänkandet och intresset som påverkar hur 

mycket en hyresgäst minskar sin energiförbrukning. Om tips angående energisparåtgärder 

förmedlas till hyresgästerna kan brukarbeteendet tillsammans med IMD minska 

förbrukningen mer än vad IMD ensamt kan göra, då det handlar om hyresgästernas egen 

ekonomi ansåg bolaget. Då merparten av människor är tävlingsinriktade hade det även varit 

möjligt att motivera hyresgästerna till att spara energi genom ett jämförande av 

förbrukningsuppgifter. Dock krävs en individuell mätning för att det ska vara möjligt att 

kunna jämföra förbrukningsuppgifter hyresgäster emellan.  

 

4.4.2. Mölndalsbostäder 
Bolaget angav att de har arbetat en del med information vilket förmodligen har påverkat 

hyresgästerna en del, åtminstone på så sätt att de har blivit mer medvetna om sin förbrukning. 

Informationen består av tips angående energibesparing och åtgärder som hyresgästen själv 

kan vidta (exempelvis hushållsapparatsspecifik förbrukning). Information skickas ut till varje 

hyresgäst vid olika tidpunkter genom särskilda medier. På hösten handlar utskicken om 

värme, i februari om fastighetsel och till sommaren om vattenförbrukning. Eftersom 

informationen skickas ut frekvent finns det en risk för att hyresgäster förses med samma 

utskick flertalet gånger. Dock ansåg bolaget att det endast fungerar som en positiv 

upprepning. Mölndalsbostäder har inte upplevt någon direkt respons angående utskicken och 

angav att bolaget förmodligen är mer engagerade till att minska förbrukningen än vad 

hyresgästerna är. Förutom tips om energibesparing, skickas även en tidning ut med 

information som också går att läsa på Mölndalsbostäders hemsida. Bolaget kan inte svara på 

om informationen har gett någon minskad energiförbrukning. Däremot ansåg bolaget att en 
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påverkan av hyresgästers beteende är något som alltid fungerar, dock utgör det en svår 

uppgift. Bolaget ansåg även att det är plånboken som styr.  

 

Mölndalsbostäder försöker anpassa informationen genom att göra den lättläst och genom att 

undvika svåra termer. Det gör bolaget med hjälp av visualisering av bilder, genom bland 

annat bladutskick till sina hyresgäster. Bolaget tror att utskicken har varit så pass lättlästa att 

informationen går att förstå. Enkelhet i informationen är således något som bolaget alltid 

eftersträvar. Att försöka påverka hyresgästers beteende och att anpassa den utifrån 

exempelvis låg och hög inkomst är inget som bolaget kan göra eftersom bolaget måste känna 

till inkomsten för varje hyresgäst. Därför ger bolaget ut samma information till alla 

hyresgäster oavsett bakgrund. Bolaget ansåg att ett arbete med beteenden tillsammans med 

IMD får en större effekt på hyresgästers energibesparing. Dock menade bolaget att det enda 

som bolaget kan göra är att prata om beteenden. En jämförelse av hyresgästers 

energiförbrukning blir besvärlig eftersom alla hyresgäster har olika förutsättningar. 

Exempelvis kan äldre människor inte ställas i relation till en barnfamilj eftersom de har helt 

andra förutsättningar till att energibespara.  

 
4.4.3. HSB Göteborg 
HSB Göteborg arbetar med att försöka förändra brukarnas energirelaterade beteende vid 

införsäljningen av IMD. HSB Göteborg informerar styrelserna i föreningarna om 

energibesparingsåtgärder. Det är dock upp till styrelserna hur mycket av informationen som 

ska nås ut till brukarna. Där det finns aktiva styrelser kan besparingar genom informationen 

bli stora. HSB Göteborg informerar även styrelserna i föreningarna om individuell mätning 

och debitering, som vissa inte ens har vetskap om. Alla bostadsrättsföreningar är självständiga 

och kan själva bestämma vad de vill genomföra, därför måste HSB Göteborg sälja in IMD. 

Dessutom ger bolaget ut tidningar som ibland handlar om energisparåtgärder. Bolaget ansåg 

därutöver att IMD fungerar som en motivation i sig genom att pengar kan sparas. HSB 

Göteborg menade vidare att bolagets arbetsbörda, som hade uppstått vid en informering till 

alla brukare om deras beteende, hade blivit för stor. Dock menade bolaget att det utan tvekan 

kan bli en minskad energiförbrukning genom att lyckas påverka brukarbeteendet.  

 

HSB Göteborg anpassar informationen i bland annat tidningarna på så sätt att alla ska kunna 

förstå den. Många exempel som rör vardagen medtages och informationen presenteras lika för 

alla. Vad gäller jämförelser av brukarnas förbrukningsuppgifter erbjuder vissa leverantörer 

sådana tjänster. En jämförelse innebär att ett snitt måste uträknas vilket kan vara svårt att göra 

på ett rättvist sätt. I de fall där exempelvis en viss brukares vattenförbrukning alltid är högre 

än snittet uppstår det frågor. Brukaren undrar om det är fel på dennes beteende eller på 

systemet i sig. Bolaget får ta emot många liknande frågor som bland annat kan bestå av 

funderingar kring varför grannen förbrukar mindre el trots att denne lagar mer mat och är 

hemma oftare. Dessutom uppstår det en orättvisa eftersom de brukare som inte är hemma 

speciellt mycket alltid hamnar långt under snittet. Bolaget ansåg att brukarbeteendet 

tillsammans med IMD kan ge en större besparing än vad IMD ensamt kan göra.  

 

4.4.4. Stena Fastigheter 
Stena Fastigheter arbetar en del med att påverka hyresgästers energibeteende för att de ska bli 

mer energieffektiva, bland annat med ett hyresgästblad som hyresgäster får tre gånger om 

året som fokuserar på olika områden. Hyresgästbladet har en gång handlat om energi.  Desto 

mer arbetar bolaget med bomöten för att exempelvis informera om energiförbrukning och 

IMD. Bomötena anordnas ungefär 1-3 gånger om året och alla hyresgäster som vill kan 

medverka på mötet. Stena Fastigheter har använt bomöten som informationssystem vid 
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införandet av IMD. Förutom bomöten och hyresgästblad, använder bolaget 

trapphusinformation. Vid personliga besök försöker även personalen att informera 

hyresgästerna om energibesparande. Det finns även information om energibesparing via 

hemsidan. Under bomötena ges det råd om vad hyresgästerna kan göra för att minska sin 

förbrukning. Exempelvis brukar bolaget förklara hur mycket varje droppe vatten betyder för 

energiförbrukningen. För att göra informationen lättförståelig vid bomöten och i 

hyresgästblad arbetar bolaget väldigt mycket med visualisering genom bilder, vilket fungerar 

bra eftersom hyresgästerna har många olika nationaliteter. Stena Fastigheter har även helt 

slutat med att informera om energisparåtgärder i skrift.  

 

Bolaget förklarade att det kan bli en minskad energiförbrukning om de lyckas påverka 

hyresgästernas beteende. Schwartze angav ”man märker väldigt väl vem som bott i villa och i 

lägenhet” (personlig kommunikation, 2014-04-15). Stena Fastigheter menade vidare att 

medvetenheten hos hyresgäster skiljer sig enormt. Att anpassa informationen genom brukares 

egenskaper är inget som bolaget arbetar med. Bolaget trodde inte heller att inkomst skulle 

kunna anpassas utifrån informationen. En hyresgäst med hög inkomst har ofta en lägre 

förbrukning per kvadratmeter. De förbrukar således inte mer än en hyresgäst med lägre 

inkomst utan det beror på att de bor på en mindre yta.  

 

En jämförelse av förbrukningsuppgifter i form av en tävling kan vara en idé i en liten 

fastighet belägen i innerstaden, där alla känner alla. Dock trodde inte bolaget på en tävling i 

ett stort anonymt betongkomplex. Schwartze menade att ”jag tror att det handlar väldigt 

mycket om att alla känner alla och att man får in lite tävlingsinstinkt” (personlig 

kommunikation, 2014-04-15). Bolaget har en möjlighet till att utforma en sådan tävling men 

det är inget som de har gjort.  

 

Stena Fastigheter trodde att energibeteendet med hänsyn till IMD kan ge en högre 

energibesparing än vad IMD ensamt kan göra. I ett område där bolaget förmedlade 

energibesparingstips i samband med införande av IMD resulterade det i en besparing på 10 % 

redan före den individuella mätningen hade påbörjats. Dock menade bolaget att IMD är det 

som har störst påverkan på ett förändrat beteende. Det beror på att det är först då som 

hyresgästen kan spara pengar och att det är plånboken som styr.  

 
4.4.5. Bostads AB Poseidon 
Bolaget ger ut information om energispartips via en kundtidning och speciella utskick med 

syfte att förändra hyresgästers beteende. Därutöver anordnar Poseidon informationskampanjer 

för hyresgästerna som handlar om hur de själva kan spara energi genom enkla åtgärder. Dock 

menade bolaget att de hade svårt att föreställa sig att informationskampanjer och broschyrer 

skulle ge ett resultat. Enligt Poseidon är folk i allmänhet aldrig nöjda, somliga klagar över att 

det är för varmt och andra klagar över att det är för kallt. Resterande bryr sig inte 

överhuvudtaget. Folk tänker på följande vis menade Fallah, ”jag betalar en hyra, då får jag 

göra vad jag vill” (personlig kommunikation, 2014-04-17). Dock ansåg bolaget att det oavsett 

hyresgästernas inställning är viktigt att arbeta med energieffektiviseringsåtgärder. Bolaget 

menade vidare att informationen kan ge resultat första eller andra dagen men därefter 

glömmer hyresgästerna bort det. Bolaget gör även informationen lättförståelig för alla sina 

hyresgäster. De har en del hyresgäster som inte har svenska som modersmål vilket medför att 

informationen måste förklaras på ett enkelt sätt. Somliga hyresgäster kan inte det svenska 

språket överhuvudtaget. I de fallen ger bolaget ut viktig information på olika språk.  
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Poseidon menade att hyresgästernas individuella förbrukning är deras egen ensak och att 

bolaget inte borde göra jämförelser hyresgäster emellan. Om bolaget hade engagerat sig i 

varje hyresgästs förbrukning skulle dessutom arbetsbördan ha blivit för stor. Fallah menade 

att ”om huset förbrukar mer än normalt, då sätter vi självklart in åtgärder, men om det 

förbrukar normalt så finns det inga incitament för oss att arbeta med förbrukningsuppgifterna 

ytterligare […] att gå och engagera sig i varje hyresgäst beteende och levnadsmönster mäktar 

vi inte med” (personlig kommunikation, 2014-04-17). Poseidon ansåg vidare att IMD 

förändrar brukarbeteendet om mätningen resulterar i en förhållandevis stor kostnad för 

hyresgästerna. Bolaget har upplevt att hyresgästerna slösar mindre när de har individuella 

mätare för elen. Hyresgästerna vet att det kostar pengar och Fallah angav att ”man är ju rädd 

om sin egen plånbok, men man är inte lika rädd om vår plånbok” (personlig kommunikation, 

2014-04-17).  

 

4.4.6. Gårdstensbostäder 
Bolaget arbetar en hel del med att försöka förändra hyresgästernas beteende. De har bland 

annat miljövärdar som knackar dörr för att försöka sprida en medvetenhet om 

energiförbrukningen, vilket har varit mycket uppskattat. Bolaget anordnar dessutom 

återkommande möten med storförbrukarna för att komma till rätta med vad det är som drar 

onormalt mycket energi. Bolaget ger även frekvent ut broschyrer med diverse energispartips 

som även beskriver hur systemet med IMD fungerar. Broschyrerna innehåller därutöver 

information om hushållsapparatspecifik förbrukning. Bolaget angav att det är svårt att få ett 

resultat endast utifrån informationen som ges till hyresgästerna. Det är hela paketet som ger 

ett resultat genom att topparna i förbrukningen försvinner, att det blir en rättvis fördelning 

och att bolaget reducerar antalet storförbrukare. Det är framförallt själva införandet av IMD 

som ger ett resultat. Caspersson uttryckte sig följande, ”Man kan kampanja ihjäl sig och folk 

faller tillbaka i beteenden. Men faller man tillbaka i beteenden här då får man betala lite extra 

och det är alltid pengar som styr” (personlig kommunikation, 2014-04-24). Före införandet 

av IMD för vatten förbrukades nästan en kubikmeter mer vatten jämfört med efter införandet. 

Totalt sett blir det en minskad energiförbrukning genom att lyckas påverka hyresgästernas 

beteende.  

 

Gårdstensbostäder ger ut samma information till alla hyresgäster och anpassar den inte efter 

hushållens karaktär. Det pratas dock väldigt många språk inom bolaget vilket förenklar 

kommunikationen med hyresgästerna då de representerar många olika nationaliteter. Bolaget 

försöker även att göra informationen lättförståelig. Vad gäller en jämförelse av hyresgästers 

förbrukningsuppgifter tyckte bolaget att det utgjorde en god idé eftersom det kan verka 

motiverande. Dock ansåg bolaget att deras hyresgäster redan har goda incitament till att spara 

energi genom att de faktiskt kan få tillbaka pengar om de har en låg förbrukning.  

 

4.4.7. Halmstads Fastighets AB 
HFAB försöker påverka hyresgästernas energirelaterade beteende genom tips som finns på 

hemsidan, informationskampanjer och information angående snålspolande armatur. Förutom 

ovanstående åtgärder har inte bolaget mäktat med något ytterligare arbete med information till 

hyresgästerna. Bolaget angav att det är väldigt svårt att bedöma om informationen har 

resulterat i en minskad energiförbrukning men uppgav att brukarbeteendet utgör en viktig roll 

i samband med IMD. Det räcker således inte endast med IMD eller med ett förändrat 

brukarbeteende utan det är faktorerna tillsammans som ger ett resultat. HFAB menade även 

att det förmodligen inte är speciellt många hyresgäster som tar del av energispartipsen på 

hemsidan och att det finns ett enormt spann i medvetenhetsgraden mellan hyresgäster.  
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Bolaget anpassar informationen genom att många bilder tas med vilket är nödvändigt då det 

finns många olika språk bland bolagets hyresgäster. Bolaget angav att hyresgästerna i många 

fall inte är medvetna om att de kan påverka energiförbrukningen. Johansson angav att 

”hyresgästen kan ofta tänka, vad kan jag påverka? Det är en annan sak om man bor i villa då 

kan man bestämma allting själv men vad kan jag påverka som bor i lägenhet?” (personlig 

kommunikation, 2014-05-05). Det finns därför ett stort behov av att förklara för hyresgästerna 

vad de kan göra för att minska förbrukningen. 

 

En jämförelse av förbrukningsuppgifter hyresgäster emellan utgör en god idé menade bolaget 

men att det inte är något som de har tillämpat i sitt bestånd. Bolaget angav att hyresgäster ofta 

kan vara omedvetna om att deras beteende ger en hög förbrukning vilket skulle kunna 

upptäckas vid en jämförelse. Bolaget menade även att en display i varje trapphus förmodligen 

kommer bli mer utbrett i framtiden. Det beror på att det är ett bra sätt för att nå ut till 

hyresgäster, ge dem en möjlighet att följa sin förbrukning och eventuellt för att göra en 

jämförelse hyresgäster emellan.  

 
4.5. Möjligheter och svårigheter med individuell mätning och debitering 
 
4.5.1. Crendo Fastighetsförvaltning  
Bolaget menade att energieffektivisering är väldigt inne i tiden och att det handlar om att 

minska energiförbrukningen för värme, vatten och el. Det bästa sättet för att besluta om en 

investering är genom ekonomiska incitament. IMD skulle kunna öka attraktiviteten av 

lägenheterna, men endast för en viss målgrupp.  

 

Att införa IMD hade inneburit att all el faktureras ut istället för att den ingår i hyran som 

tidigare. Därför måste hyresgästerna få ett incitament till att spara då de inte endast vill betala 

för elen utan det krävs även en hyressänkning. Bolaget föreslog att hyressänkningen skulle 

utgöras av den föregående kostnaden för elen minus investeringskostnaden och 

administrationen som investeringen innebär.  

 

Trots att bolaget i dagsläget inte har infört IMD är det väldigt viktigt att hyresgästerna får 

betala för den energi som de själva förbrukar. Anledningen till att Crendo 

Fastighetsförvaltning inte har infört någon form av IMD än beror på att det har funnits andra 

åtgärder som har prioriterats.  

 

4.5.2. Mölndalsbostäder 
Bolaget ansåg att individuell mätning av kall- och varmvatten är bra ur miljösynpunkt, dock 

måste mätningen vara rättvis. Angående åtgärder för att energieffektivisera utgör IMD bara 

en del i ledet. Om bolaget ska nå sina energi- och miljömål måste de arbeta med många olika 

energieffektiviseringsåtgärder. Bolaget menade vidare att en hyressänkning på grund av IMD 

är möjlig om fastighetsbolaget kan visa upp en godtagbar kalkyl för sina hyresgäster och om 

de är villiga att gå med på ett införande. Vid en investering i IMD får bolaget sänka hyran 

motsvarande en normalförbrukning av vattnet genom en hyresförhandling. Hyresgästerna får 

betala en lägre grundkostad om de förbrukar mindre och en högre om de förbrukar mer än 

vad som anses som en normalförbrukning. Nästan samtliga hyresgäster får tillbaka pengar. 

 

Vidare menade bolaget att andra fastighetsbolag som har haft eller har IMD, har fått problem 

med mätningen av värmen eftersom fördelningen inte blir rättvis. Det har medfört att mycket 

klagomål har inkommit från hyresgäster angående fördelningen. Därför utgör en rättvis 

fördelning av energiförbrukningen en viktig aspekt. Mölndalsbostäder beskrev vidare att där 
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det går att mäta vatten, el och värme skulle IMD göra lägenheterna mer attraktiva. Det beror 

på att hyresgästen får en lägre grundkostnad samt kan påverka sina energikostnader. 

  

4.5.3. HSB Göteborg 
Vad gäller åtgärder rörande energieffektivisering generellt ansåg bolaget att det framförallt är 

viktigt att ha en effektiv tillförd värme, vilket innebär en effektiv undercentral som fördelar 

värmen på ett effektivt sätt. Innan IMD införs måste det finnas en effektiv undercentral. IMD 

är endast en del i ledet till att få en minskad energiförbrukning. Vid en investering i IMD kan 

bostadsrättsföreningen antingen välja att sänka hyran eller att behålla årsavgiften. En 

sänkning av hyran motsvaras av det som anses som en normalförbrukning. Om föreningen 

behåller årsavgiften bygger det oftast på att medlemmarna inte får någon höjning av 

årsavgiften på tre år.  

 

Bolaget tycker att det är viktigt med en rättvis fördelning av energikostnaderna mellan 

brukarna. HSB Göteborg menade vidare att det finns ett kollektivt tänkande bland flertalet 

brukare. Individuell mätning som innebär rättvisa är det inte alla som begriper. Dessa brukare 

menar att det är en för alla och alla för en. Över alla år blir det ett jämnt resultat i slutändan 

ändå eftersom alla hjälps åt i livets olika skeden (ensamstående, bildar familj, barnen flyttar 

etc.). Andersson kommenterade föregående följande, ”Istället för att gemensamt supporta de 

som förbrukar mycket, kan man gemensamt supporta för att inte förbruka någonting. Att byta 

det tänkandet är ganska svårt” (personlig kommunikation, 2014-04-15). Bolaget menade att 

IMD kan göra lägenheterna mer attraktiva för de brukare som värdesätter IMD, dock inte för 

alla. 

 
4.5.4. Stena Fastigheter 
Stena Fastigheter ansåg att individuell mätning av vatten är avgörande för 

energieffektivisering och för att bolaget ska nå sina energi- och miljömål. Det är även viktigt 

med IMD för varmvatten eftersom varmvattnet blir en allt större del av den totala 

energiförbrukningen. Schwartze förklarade att ”har vi trimmat ner temperaturen av en 

fastighet och den inte klarar mindre värme och vi inte kan klara att hålla temperaturen lägre 

än så i fastigheten, då är det bara varmvattnet kvar” (personlig kommunikation, 2014-04-15).  

 

Stena Fastigheter angav att vid införandet av IMD för vatten har bolaget sänkt hyran, då 

vattnet tidigare ingått i en så kallad varmhyra. Hyran har sänkts med en normalförbrukning 

vilken har tagits fram under förhandling med hyresgästföreningen. Med hänsyn till att IMD 

av värme inte går att mäta rättvist menade Stena Fastigheter att det är enklast att inte debitera 

värmen enskilt. Däremot tyckte bolaget att en rättvis fördelning är viktig vid mätning av 

vatten eftersom det där kan bli en rättvis fördelning. Stena Fastigheter tror att hyresgästerna 

hade uppskattat en rättvis fördelning, men i de fallen där det bor många på en liten yta är det 

osäkert. Dessutom förklarade bolaget att hyresgäster bryr sig väldigt lite om att kunna följa 

sin förbrukning. Schwartze menade följande, ”jag tror vi får gå tillbaka till folkhemmet, när 

folkhemmet bildades och de gemensamma miljonprogrammen, det fanns ingen individualism 

utan allt var gemensamt” (personlig kommunikation, 2014-04-15). Vidare angav bolaget att 

IMD inte gör lägenheterna mer attraktiva utan att det istället är läget som påverkar.  

 

4.5.5. Bostads AB Poseidon 
Poseidon menade att IMD inte är en teknisk lösning för energieffektivisering, men att 

systemet är en väldigt bra resurs för att förändra beteenden. Bolaget ser även elimineringen av 

värmekostnaderna som en tillgång. Kommunen har dessutom uppsatta mål som bolaget måste 

uppnå vilket gör att de måste minska energiförbrukningen. Därmed har bolaget ett ansvar och 



 

 

45 

ju mindre energi de behöver använda desto bättre är det, inte minst med hänsyn till ständigt 

ökande energipriser. 

 

Vid en hyresförhandling angående IMD angav bolaget att det går att sänka den befintliga 

hyran till den kostnad som anses vara en normalförbrukning för vatten. Vid IMD för vatten 

räknar bolaget ut hur mycket ett normalhushåll förbrukar på ett ungefär. Bolaget får därefter 

fram en viss volym per kubikmeter som utgör det belopp varav hyran kan sänkas med.  

 

Det är viktigt för bolaget att ha en rättvis fördelning av förbrukningskostnaderna. 

Hyresgästerna ska inte behöva betala för något som de inte använder. Bolaget ansåg även att 

det finns många hyresgäster som värderar rättvisefrågan. Poseidon menade att de har fått 

positiv respons från hyresgäster genom att investera i IMD. Däremot menade bolaget att den 

positiva responsen kom från hyresgäster som tidigare har haft en normalförbrukning. Bolaget 

menade vidare att de hyresgäster som förbrukar mycket kanske inte vill ha IMD. Däremot ger 

IMD hyresgästerna en helt annan kontroll över sina förbrukningskostnader vilket kanske vissa 

värdesätter.  

 
4.5.6. Gårdstensbostäder 
IMD är viktigt ur ett energieffektiviseringsperspektiv ansåg bolaget. Att införa IMD vid 

nyproduktion är förmodligen enklare än att göra det i efterhand som Gårdstensbostäder har 

gjort. Caspersson menade att ”vi har satt in det i alla gamla fastigheter, vi har ju det i 100 % 

utav våra fastigheter. Dock inte i två seniorhus, som är 55 + boende, för man ser inte att man 

räknar hem det där. De är sparsamma ändå” (personlig kommunikation, 2014-04-24). En viss 

mängd energi för vatten och el ingår i hyran. En värmeförbrukning på 21 grader i lägenheten 

ingår också i hyran. Om hyresgästen förbrukar mindre än energin som ingår i hyran får den 

tillbaka pengar och om den förbrukar mer får hyresgästen betala pengar till bolaget. Ungefär 

50 % av hyresgästerna får tillbaka pengar.  

 

Gårdstensbostäder tycker att en rättvis fördelning av förbrukningskostnaderna mellan 

hyresgästerna är ytterst viktig. En hyresgäst vill inte betala för att grannen förbrukar mycket 

och det finns inte heller någon anledning till varför det ska vara på det viset. Vid IMD tar 

hyresgästen ansvar för sin egen energiförbrukning och det är hyresgästens val om den vill 

spara eller inte. Vad gäller IMD:s effekt på hyresrätternas attraktivitet ansåg bolaget att det 

varierar mellan olika personer. Om hyresgästen är väldigt miljömedveten och har en låg 

energikostnad kanske den ser en möjlighet med IMD. Däremot kan det även vara väldigt 

attraktivt att allt ingår i hyran och att hyresgästen inte behöver bry sig.  

 
4.5.7. Halmstads Fastighets AB 
Individuell mätning och debitering är en viktig del i ledet till att energieffektivisera menade 

bolaget. Dock krävs det att energieffektiv teknik installeras innan ett införande av IMD sker. 

Gällande hyra har bolaget endast gjort en omfördelning av hyran vid IMD för varmvatten. 

Bolaget kallar hyran för varmhyra exklusive varmvatten där hyresgästens 

varmvattenförbrukning läggs på hyran. Värmen fortsätter att ingå i hyran som tidigare varav 

bolaget fortsätter att benämna hyran som varmhyra. Omfördelningen från den tidigare 

varmhyran till den nya variationen utgör inte något problem menade bolaget eftersom det inte 

blir någon skillnad i pengar vid en normalförbrukning.  

 

I ett område med IMD för varmvatten har dock bolaget ett hyressystem som innebär att det 

ingår en genomsnittsförbrukning i hyran. Hyresgästen får således tillbaka pengar vid en lägre 

förbrukning eller får betala pengar till bolaget vid en överförbrukning. Enligt HFAB fungerar 
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systemet dåligt eftersom det genomsnitt som har satts är för högt. Genomsnittet bestämdes 

utifrån bolagets övriga bestånd vilket inte var representativt eftersom snålspolande armatur 

hade installerats i det specifika området. Det medförde att genomsnittet låg under det övriga 

genomsnittet i beståndet. Därmed har det varit en väldigt liten del av hyresgästerna som har 

fått betala pengar till bolaget och i de resterande fallen har bolaget fått betala. Därför vill 

bolaget omförhandla hyressystemet till varmhyra exklusive varmvatten vilket de har i de 

övriga nybyggda beståndet. Systemen innebär dock ingen skillnad i pengar för hyresgästen 

eller bolaget utan HFAB vill endast införa varmhyra exklusive varmvatten eftersom 

branschorganisationen rekommenderar det.  

 

HFAB tycker att det är rimligt med en rättvis fördelning av energikostnaderna mellan 

hyresgästerna vilket i praktiken fungerar för varmvatten. Angående attraktionen på 

lägenheterna ansåg bolaget att IMD inte är avgörande utan att det handlar om läget och 

skicket på lägenheten. HFAB poängterade även att det kan vara attraktivt att allt ingår i hyran 

men att det även kan vara attraktivt att hyresgästen har möjlighet att styra sina egna kostnader.  
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5. Analys  

 

I kapitlet kommer författarna att analysera det empiriska materialet mot den teoretiska 

referensramen för att finna likheter eller skillnader i hur fastighetsbolag arbetar med 

individuell mätning och information. Analysen kommer bland annat att infatta visualisering 

av förbrukning, investeringsbeslut, anpassning av information och hyressättning vid 

individuell mätning. Analysen presenteras enligt de genomgående kategorierna i uppsatsen.  

 

 
5.1. Verktyg för informativ fastighetsförvaltning  
 
5.1.1. IMD för vatten, el och värme 
En möjlig åtgärd för att minska energiförbrukningen är att införa individuell mätning och 

debitering (Boverket, 2008a). Av alla bolag som intervjuades var det Gårdstensbostäder, 

Poseidon, HSB Göteborg och Stena Fastigheter som hade investerat i IMD för befintliga 

fastigheter. Vidare var det Mölndalsbostäder, HSB Göteborg, Poseidon och HFAB som hade 

IMD i nybyggt bestånd. Gårdstensbostäder var det bolag som utmärkte sig mest i att arbeta 

med individuell mätning och debitering i befintliga fastigheter. Detta både i omfattning av 

fastighetsbestånd och genom att bolaget var de enda som mätte alla olika delar för IMD, det 

vill säga el, vatten och värme. Vidare hade resterande bolag individuell mätning av vatten 

och el, dock var det endast HSB Göteborg som hade ett kollektivt abonnemang för 

elmätningen. Det enda bolag som inte arbetade med IMD överhuvudtaget var Crendo 

Fastighetsförvaltning. I regeringens proposition (2013/14:174) anges ett lagförslag som 

innefattar att det för nybyggnad, ombyggnad och i befintlig bebyggelse ska finnas mätning i 

varje lägenhet för värme, kyla och tappvarmvatten, om det är kostnadseffektivt och tekniskt 

genomförbart.  Samtliga bolag hade hört talas om lagförslaget. HFAB angav att de arbetar 

med IMD för en kommande lagstiftning. Poseidon angav att de arbetar med IMD för att 

skaffa sig mer kunskap om fördelar och risker med IMD. Mölndalsbostäder och Stena 

Fastigheter var dock tveksamma till om det kommer bli någon lag på grund av att det krävs 

väldigt många mätare för att installera IMD i äldre fastigheter. Vidare ansåg Crendo 

Fastighetsförvaltning och Poseidon att de tekniska förutsättningarna i äldre byggnader 

försvårar ett införande. Trots bolagens åsikter arbetar samtliga med IMD förutom Crendo 

Fastighetsförvaltning. Det tyder på att flertalet bolag har valt att införa IMD trots att de inte 

måste göra det enligt lag.  

 
5.1.2. Visualisering av energiförbrukning 
IMD innebär att den egna förbrukningen visualiseras genom hyresavin samtidigt som 

hyresgästen får en månadsvis kostnad, eftersom mätningen kombineras med debitering. En 

månatlig kostnad ska medverka till att styra brukarnas användning. Därför krävs det en snabb 

återföring, vilket innebär att mätdata överförs varje månad med maximalt en månads 

fördröjning (SABO, 2009). Av de bolag som hade IMD var det HSB Göteborg, HFAB och 

Mölndalsbostäder som debiterade brukarna för deras förbrukning per månad med endast en 

månads fördröjning, vilket överensstämmer väl med teorin. Stena Fastigheter debiterade 

brukarna per kvartal vilket innebär att hyresgästerna får en tre månaders fördröjning av sin 

faktiska förbrukning via hyresavin. Gårdstensbostäder debiterade sina hyresgäster per månad 

med två månaders fördröjning. Det gör att Stena Fastigheter och Gårdstensbostäder motsäger 

teorin. Däremot får hyresgäster hos Gårdstensbostäder återföring av förbrukningen under en 
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femtondagarsperiod genom en hemsida. Det tillför ännu bättre återkoppling eftersom 

historisk data kan jämföras genom olika staplar för energiförbrukningen. Fischer (2008) 

menar att framgångsrik feedback är baserad på faktisk förbrukning och består av historiska 

eller normativa jämförelser. Snabb återkoppling av förbrukningen via en inloggning på 

hemsida var något som HSB Göteborgs föreningar erbjöds. Hyresgäster hos 

Mölndalsbostäder kunde dessutom se historiska jämförelser från tidigare månader genom 

hyresavin. Det innebär att HSB Göteborg, Mölndalsbostäder och Gårdstensbostäder tack vare 

historisk data, bedriver en framgångsrik feedback enligt teorin. Vidare skulle det kunna 

påstås att alla bolag förutom Crendo Fastighetsförvaltning bidrar till framgångsrik feedback, 

genom att IMD i sig innebär en form av feedback då brukarna debiteras för sin faktiska 

förbrukning på hyresavin.  

 

Resultat från Dahlquists et al. (2012) studie visar att det främsta sättet att förses med 

feedback, valt av lägenhetshushåll, var genom en display. Webbaserade applikationer 

avsedda till att förse kunder med feedback är gynnsamma verktyg (Darby, 2010). HFAB var 

det enda bolaget som hade en display och endast i en fastighet uppsatt i trapphuset. Stena 

Fastigheter ansåg att display var omodernt och trodde således mer på en hemsida eller app. 

Poseidon angav även att en display inte skulle få hyresgäster mer intresserade av sin 

energiförbrukning. Däremot angav Poseidon att deras huvudspår i framtiden var att använda 

en hemsida. Vidare menade Stena Fastigheter, Mölndalsbostäder, HFAB och Poseidon att de 

har färdiga system för att ge ut information angående hyresgästers energiförbrukning. Dock 

är det endast Gårdstensbostäder och HSB som har valt att utnyttja systemen. Dessutom angav 

Stena Fastigheter och Mölndalsbostäder att det inte heller finns någon efterfrågan från 

hyresgäster av att följa sin förbrukning. Empirin motbevisar därmed teorin i hög grad 

gällande att hushåll vill förses med feedback via en display. Däremot överensstämmer 

bolagens åsikter och arbetssätt med teorin angående en hemsida som ett gynnsamt verktyg. 

Bolagens åsikter angående hyresgästers efterfrågan motsäger även teorin avseende hushålls 

vilja att överhuvudtaget kunna följa sin förbrukning.   

 
5.2. Investering av individuell mätning och debitering 
 
5.2.1. Investeringskostnad och besparing 
Kostnader för olika system avseende mätning av värme och vatten ligger på omkring 4000-

6000 kr per lägenhet. Dyrare system med mer avancerade kontrollsystem varav innebär att 

hyresgästen kan följa sin förbrukning ligger på 10 000 kr per lägenhet. Investeringskostnaden 

för att installera en varmvattenmätare uppgår till cirka 1500 kr, dock tillkommer det kostnader 

(Tyrberg, 2006). I en utredning gjord av Boverket rör sig kostnaden för ett mätsystem som 

avser IMD, om 5000 kr per lägenhet (HSB Uppdraget, 2009). Mölndalsbostäder angav att 

bolaget har räknat med en investeringskostnad på totalt 5000 kr per lägenhet för vatten 

inklusive kostnader för material i samband med utförandet. HFAB hade en 

investeringskostnad på 2008 kr per lägenhet för IMD av vatten. Stena Fastigheter angav att 

investeringskostnaden i ett område låg på 6000 kr per lägenhet av IMD för vatten. I ett annat 

område låg investeringskostnaden på 2400 kr per lägenhet av IMD för vatten. Den värsta 

tänkbara investeringskostnaden som Stena Fastigheter hade beräknat för IMD av vatten låg på 

11 000 kr per lägenhet. Resultat av empirin tydliggör att investeringskostnaden varierar 

mellan ett relativt stort intervall vilket stämmer väl överens med teorin. Den lägsta kostnaden 

angiven av bolagen var 2008 kr medan teorin angav 1500 kr med tillkommande kostnader. 

Det kan således tolkas som att empirin överensstämmer med teorin. Den högsta kostnaden 

angiven av bolag låg på 11 000 kr medan teorin angav 10 000 kr vilket även det utgjorde 
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liknande siffror. Dessutom hade Mölndalsbostäder en kostnad på 5000 kr vilket 

överensstämmer väl med teorin.  

 

Den första styrande principen avseende IMD:s lönsamhet utgörs av finansiering genom 

besparing, som innebär att investeringen ska finansieras genom den besparing som 

installationen ger (SABO et al., 2011). En besparingspotential på 10-20 % för värme och 15-

30 % för varmvatten är siffror som har bekräftats genom undersökningar (Boverket, 2008a). 

Vidare ska IMD för vatten eller värme endast installeras där energiförbrukningen är hög 

(SABO et al., 2011). Stena Fastigheter angav att investeringen i IMD av el och vatten är 

självfinansierad av bolaget, det vill säga den energisänkningen som Stena Fastigheter får 

måste betala investeringen. I ett område med hög förbrukningen lyckades införandet av IMD 

för vatten sänka förbrukningen med 20 %. Dessutom har Stena Fastigheter uppnått en 

energibesparing på 40 % av IMD för vatten i ett område med befintliga fastigheter som hade 

en hög förbrukning. Stena Fastigheter planerar således inte att införa IMD för vatten i ett 

område där förbrukningen inte är hög. HSB Göteborg angav att viss vattenmätning inte har 

gett någon besparing alls, men att det även finns föreningar som har sparat upp till 33 %. 

Gårdstensbostäder angav att där de har gjort en del andra energieffektiviseringsåtgärder har de 

tillsammans med IMD uppnått en energibesparing på 40 %. Poseidon angav ingen besparing, 

men i fallet med IMD för vatten gör företaget bedömningen att IMD för vatten normalt 

minskar användningen om förbrukningen tidigare har varit hög. HFAB angav det är möjligt 

att uppnå en besparing på 20-30 % för IMD av vatten tillsammans med installation av 

snålspolande armatur. Dock förtydligade HFAB att det är svårt att säga hur stor besparingen 

blir eftersom det helt och håller beror på hur stor vattenförbrukningen sett ut tidigare. Utifrån 

att många av bolagen har uppnått en energibesparing, går det vid en jämförelse med teorin att 

konstatera att bolag skulle kunna finansiera IMD genom en besparing. Dessutom 

överensstämmer teorins uppskattade besparingar väl med bolagens, där till och med högre 

besparingar har uppnåtts. Tre av bolagen tar även hänsyn till hur hög vattenförbrukningen har 

varit tidigare innan de överväger en investering, vilket stämmer överens med teorin.  

 

Den andra styrande principen för IMD:s lönsamhet är grundeffektivisering. Det innebär att 

fastighetens centrala system, anläggningar och berörda lägenheter ska grundeffektiviseras 

innan ett beslut om ett införande av IMD sker (SABO et al., 2011). Stena Fastigheter, HSB 

Göteborg och Gårdstensbostäder har investerat i IMD för vatten i befintliga fastigheter, dock 

har de inte gjort några andra energieffektiviseringsåtgärder i samband med investeringen. 

HSB Göteborg menade att de alltid rekommenderar att en förening exempelvis installerar 

snålspolande teknik om de vill uppnå en ännu högre energibesparing på ungefär 5 %, dock är 

det inte nödvändigt. Bolaget menade nämligen att den stora besparingen sker genom 

införandet av IMD tillsammans med beteende som utgör ca 15 % av besparingen. Stena 

Fastigheter angav att bolaget inte har behövt göra någon stamrenovering före införandet av 

IMD eller någon grundeffektivisering. Bolaget menade att de ändå har uppnått en 

energibesparing på 20 %. Gårdstensbostäder angav dessutom att de inte har behövt 

grundeffektivisera fastigheterna innan ett införande. Däremot har bolaget utfört 

energieffektiviseringsåtgärder i ett område genom att bland annat tilläggsisolera, vilket har 

gett en besparing på 40 %. Genom att HSB Göteborg ansåg att grundeffektivisering ger en 

högre energibesparing överensstämmer det med teorin. Dock motsäger Stena Fastigheter 

teorin genom att de inte har behövt utföra någon grundeffektivisering och ändå uppnått en 

lönsamhet.  
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Mål med IMD innefattar bland annat minskad miljöbelastning, minskad energianvändning, 

rättvisa mellan hyresgäster, minskade kostnader, individualisering, medvetna hyresgäster och 

ett förändrat brukarmönster (SABO, 2009). Stena Fastigheter angav att motivet till att de 

valde att investera i IMD berodde på att bolaget hade uppsatta miljömål. Likaså angav HFAB 

att bolagets miljömål var avgörande, dock tyckte bolaget att det också var viktigt med en 

rättvis fördelning av energikostnaderna. Mölndalsbostäder menade att det var 

miljöperspektivet och den energibesparing som införandet kan medföra som var avgörande 

för investeringen. Gårdstensbostäder angav att de beslutade om IMD för att stödja en hållbar 

utveckling men även för att hyresgästerna skulle kunna påverka sina kostnader. HSB 

Göteborg ansåg att en investering i IMD var avgörande för att få ner kostnaderna för 

medlemmarna. Föregående visar att bolagen har valt att investera i IMD på grund av fördelar i 

form av bland annat minskad energianvändning, rättvisa mellan hyresgäster och minskade 

kostnader. Därmed stämmer bolagens motiv väl överens med teorins uppsatta mål.   

 

Vid individuell mätning av el finns det goda förutsättningar för att minska hyresgästers 

elkostnad. Med ett kollektivt el-abonnemang får hyresgästen en lägre totalkostnad för elen 

genom att fastighetsbolaget kan förhandla fram bättre priser. Det medför ett lägre pris per 

kWh jämfört med hyresgästens pris vid enskilt abonnemang. Dessutom minimeras 

hyresgästens fasta avgifter (Tyrberg, 2006). Det enda bolaget som hade mätning av el genom 

ett kollektivt abonnemang var HSB Göteborg. Dock hade HFAB övervägt att införa 

kollektivt el-abonnemang för elen eftersom de menade att det förmodligen kommer att bli en 

ny standard istället för enskilda abonnemang. Enligt HSB Göteborg blir elkostnaden för 

brukaren billigare eftersom den fasta avgiften försvinner samt att de erbjuds ett billigare 

elpris. Bostadsrättsföreningen får ett bättre förhandlingsläge och kan därutöver få en 

besparing genom att göra ett örespåslag. Då elpriset är billigare än tidigare har föreningen ett 

spann varav de kan lägga på ett par ören som betalar av investeringen och täcker 

underhållskostnader. HSB Göteborg tjänar på aviseringen av mätvärdena. Bolagets arbetssätt 

har varit framgångsrikt och det överensstämmer även mycket väl med teorin. Dock ska det 

poängteras att det rör sig om bostadsrättsföreningar vilka eventuellt kan ha andra 

förutsättningar till att uppnå en lönsamhet av systemet än vad andra fastighetsbolag har.  

 

5.2.2. Kostnadseffektivitet och problem med mätning av värme  
Boende-, bygg- och fastighetsorganisationer menar att individuell mätning och debitering av 

varmvatten inte leder till någon märkbart lägre energianvändning i flerbostadshus. Vare sig 

det rör sig om nybyggnation eller renovering (Näringsutskottet, 2014). HSB Göteborg angav 

att IMD är kostnadseffektivt under rätt förutsättningar och att ju fler mätare som måste 

installeras, desto svårare är det att få en kostnadsbesparing. HFAB och Stena Fastigheter 

ansåg att IMD för vatten är kostnadseffektivt i vissa fall där förbrukningen tidigare har varit 

hög. Dessutom angav HFAB och Mölndalsbostäder att investeringen är kostnadseffektiv om 

den görs i samband med större renoveringar eller stambyte. Mölndalsbostäder och Poseidon 

menade vidare att en investering i IMD vid nybyggnation utgör en väldigt liten kostnad i 

jämförelse med resterande installationskostnader. Dessutom menade bolagen att det kan 

planeras för mätarna på ett annat vis vid nybyggnation vilket kan göra investeringen 

kostnadseffektiv. Enligt empirin kan en investering i IMD för vatten vara kostnadseffektiv 

vid både ombyggnation och nybyggnation, vilket motbevisar teorin.  

 

Boverket (2008a) menar att IMD kan användas för att förbättra driftövervakning, 

ventilationssystem och klimatskal. Enligt Gårdstensbostäder är det viktigt att mäta både kall- 

och varmvatten eftersom införandet även leder till att systemet upptäcker läckor och sådana 

företeelser kan således elimineras. Dessutom angav Mölndalsbostäder att IMD för vatten har 
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gjort att bolaget snabbt har kunnat få indikationer på när kranar står och rinner. Ovan innebär 

att bolagens investering i IMD har resulterat i en förbättrad driftövervakning, vilket 

överensstämmer med teorin.  

 

Inget system för värmemätning är fullständigt rättvist (Boverket, 2008b). Om en hyresgäst 

sänker temperaturen i sin lägenhet kan den få en stor del av sin värme från grannlägenheten 

(Boverket, 2008a). Dessutom har erfarenheter visat att det finns hyresgäster som efterfrågar 

en högre temperatur i lägenheten än de normalt 20-21 grader som ingår i hyran, vilket kan 

öka energiförbrukningen (SABO, 2013). Stena Fastigheter angav att bolaget inte kommer att 

införa individuell mätning för värme eftersom det inte går att mäta rättvist. Likaså angav 

Mölndalsbostäder att IMD för värme ska undvikas där mätningen medför en felrisk. Både 

Mölndalsbostäder, Stena Fastigheter, HFAB, Gårdstensbostäder och HSB Göteborg menade 

att problem med värme utgörs av att hyresgästen i mitten i princip inte behöver ha på sin 

värme eftersom grannlägenheterna värmer upp lägenheten. Dessutom angav 

Mölndalsbostäder och HFAB att det finns risk för skador på fastigheten om hyresgäster 

stänger av värmen. Därutöver menade HFAB att IMD för värme innebär att hyresgästen 

underförstått kan välja temperaturen själv. Om den valmöjligheten ges till hyresgästen 

kommer temperaturerna att höjas. Bolagens åsikter stämmer väl överens med teorin då det 

finns en gemensam uppfattning om att IMD för värme inte medför en rättvis fördelning.  

 

En lösning på problemet med värmetransmissionen är att begränsa hyresgästernas 

värmeintervall. Ett begränsat värmeintervall underlättar också fastighetsägarens reglering av 

värmesystemet (Boverket, 2008a). Trots branschens motsägelse till IMD för värme har 

Gårdstensbostäder investerat i ett komfortavräkningssystem. Dock har bolaget löst 

rättviseaspekten genom att de endast mäter lägenheternas rumstemperatur, som ska ligga på 

en jämn temperatur på 21 grader. HSB Göteborg angav att ett rättvist system avseende värme 

är att ha ett jämnt flöde på 21 grader i alla lägenheter och att värmen är effektivt styrd. HFAB 

har tillämpat temperaturmätning i lägenheter med syfte att se att bolaget levererar den 

temperatur som lovas. HFAB angav dessutom att en jämn temperatur i fastigheten kan spara 

mycket energi och att bolaget inte nödvändigtvis behöver debitera hyresgästerna för 

värmeförbrukningen. Systemet är enligt bolagen bättre än en temperatur som pendlar upp och 

ner inom ett visst intervall vilket IMD underförstått innebär. Därav överrensstämmer 

bolagens förhållningssätt väl med teorin då ett begränsat värmeintervall kan lösa problemet 

med värmetransmissionen.  

 

Om värmekostnaderna debiteras hyresgästen istället för att ingå i hyran, medför det att 

incitamenten till att utföra energieffektiviseringsåtgärder försvinner för fastighetsägaren. 

Åtgärder blir inte lönsamma eftersom besparingen tillfaller hyresgästen (SABO, 2013). 

Mölndalsbostäder, Poseidon och HFAB hade en gemensam uppfattning om att en individuell 

mätning av värme resulterar i att fastighetsägarens incitament till att utföra 

energieffektiviseringsåtgärder försvinner. Bolagen menade att de inte kommer att ha några 

incitament kvar eftersom det är hyresgästen som får ta del av besparingen. Ovan visar att 

bolagens uppfattning, angående minskade incitament till energieffektiviseringsåtgärder vid 

IMD för värme, överensstämmer exceptionellt med teorin. Värt att notera kan vara att 

Gårdstensbostäder och Poseidon menade att IMD för värme medför att bolaget slipper att 

betala för en eventuell överförbrukning. Poseidon menade att kostnadsbesparingen kommer 

hyresgästen tillgodo men att det även blir lönsamt för bolaget genom att risken med att få 

betala mer pengar för förbrukningen än vad de får täckning för försvinner. Gårdstensbostäder 

tjänar på att hyresgästerna får betala för överförbrukningen istället för att bolaget gör det. 

Dessutom vet bolaget hur mycket värmekostnaderna uppgår till per år, eftersom en viss 
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mängd energi ingår i hyran. Dock poängterade Gårdstensbostäder att den stora 

kostnadsbesparingen inte ligger i värmemätningen utan mer i vatten- och elmätningen.  

5.3. Omständigheter och negativt samband kring energibesparing 

 
5.3.1. Informationssystem och resultat 
Ett nytt synsätt för energianvändning innebär att hushåll är medvetna om sin 

energikonsumtion, känner till effekten för varje hushållsapparat och vet hur förbrukningen såg 

ut vid samma tid föregående år. Med ett informationssystem som förmedlar rätt mängd 

information vilken hushåll kan förstå och som ger dem kontroll, kan en energibesparing på 20 

% uppnås (Collins & Bernstein, 2014). Alla fasighetsbolag förutom Crendo 

Fastighetsförvaltning arbetade med att försöka förändra brukarnas energirelaterade beteende i 

någon form. Mölndalsbostäder förser sina hyresgäster med energispartips via utskick, 

hemsida och tidning. Informationen innehåller dessutom information om 

hushållsapparatspecifik förbrukning. HSB Göteborg arbetar med att påverka brukarbeteendet 

vid införsäljningen av IMD, i tidningar och genom informationsmöten med styrelserna. Stena 

Fastigheter i sin tur använder sig av utskick, bomöten, trapphusinformation, hemsida och 

personliga besök. Poseidon ger energispartips via tidning, utskick och informationskampanjer. 

Gårdstensbostäder anordnar personliga besök, möten och ger dessutom ut broschyrer med 

energispartips och information om hushållsapparatspecifik förbrukning. Slutligen ger HFAB 

energispartips genom hemsida och informationskampanjer. Ovanstående kan sammanfattas 

genom att det för bolagen var vanligast att ge energispartips genom hemsida, utskick och 

tidningar. Både Gårdstenbostäder och Stena Fastigheter anordnade dessutom personliga 

möten där information om energispartips gavs till brukare personligen. Mölndalsbostäder och 

Gårdstensbostäder arbetade även med att informera om hushållsapparatspecifik förbrukning. 

Något resultat i form av en minskad energiförbrukning som informationen kan ha resulterat i 

hade samtliga bolag svårt att föreställa sig. De menade att det inte är en enkel uppgift att 

uppskatta ett resultat av information. Dock var alla fastighetsbolag överens om att 

brukarbeteendet är viktigt för att uppnå en minskad energiförbrukning. Därmed arbetade 

flertalet bolag med att påverka hushålls energirelaterade beteende i en relativt hög grad. För 

Gårdstenbostäder, som både anordnade personliga möten och gav information om 

hushållsapparatspecifik förbrukning, kan det hävdas att deras arbetssätt överensstämmer väl 

med teorins förhållningssätt. Jämfört med teorin arbetar resterande bolag med att påverka 

hushålls energirelaterande beteende i viss mån. Därutöver motsäger Crendo 

Fastighetsförvaltning teorin genom att inte arbeta med brukarbeteendet överhuvudtaget. 

Fastighetsbolagens åsikter visade att det inte är lika enkelt att uppskatta ett resultat av 

information i praktiken jämfört med i teorin.  

 

5.3.2. Anpassning av information 
Ek och Söderholm (2010) menar att ju mer detaljerad och personlig information som 

förmedlas, desto större sannolikhet är det att framkalla beteendeförändringar. Inget av bolagen 

anpassar informationen efter hushållens karaktär. Samtliga bolag som arbetar med förmedling 

av information gentemot hushåll anpassar istället informationen genom att den ska vara 

lättförståelig eftersom det är vanligt med många olika nationaliteter. Mölndalsbostäder, Stena 

Fastigheter och HFAB visualiserar dessutom informationen genom bilder. Vidare menade 

HSB Göteborg, Poseidon, HFAB och Crendo Fastighetsförvaltning att arbetsbördan för 

bolaget hade blivit för stor om de hade anpassat informationen efter varje enskild brukare. 

Därmed arbetar inte något av bolagen med anpassning av information gentemot hushålls 

karaktär i den utsträckning som teorin förespråkar. 
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5.3.3. Motiverande faktorer 
Karjalainen (2011) menar att sociala belöningar kan användas för att motivera hushåll till att 

energibespara. Sociala interaktioner och föreställningar om i vilken utsträckning andra 

människor försöker minska sin förbrukning kan påverka den egna viljan till att göra detsamma 

(Ek & Söderholm, 2010). En jämförelse av förbrukningsuppgifter hushåll emellan arbetade 

inte något bolag med. Dock tyckte Crendo Fastighetsförvaltning, Mölndalsbostäder och 

HFAB att idén var god och att flertalet människor är tävlingsinriktade. Gårdstensbostäder 

ansåg även dem att idén var god men att deras hyresgäster kan spara pengar vilket fungerar 

som en tillräckligt stark motiverande faktor. HSB Göteborg poängterade att jämförelser 

kräver ett genomsnitt vilket är besvärligt att räkna fram eftersom alla hushåll har olika 

förutsättningar. Dessutom menade Stena Fastigheter att en jämförelse kan ge effekt i en liten 

fastighet med en god gemenskap men att det inte skulle fungera i ett större betongkomplex. 

Poseidon menade vidare att bolaget inte borde lägga sig i hyresgästernas enskilda 

förbrukningsuppgifter. Bolagens åsikter visar att en jämförelse av hushålls 

förbrukningsuppgifter medför en del problem. Dessutom har inget av bolagen valt att använda 

social interaktion som ett sätt för att motivera hushåll till att energibespara, vilket motbevisar 

teorin. Leinonen et al. (2005) menar vidare att motivation är en funktion av önskan, 

upplevelse av kontroll och kostnadsfördelar. Mölndalsbostäder, Crendo Fastighetsförvaltning, 

HSB Göteborg, Poseidon, Stena Fastigheter och Gårdstensbostäder ansåg att framförallt 

möjligheten till att kunna spara pengar fungerar som en stark motiverande faktor för hushåll. 

De förespråkade således att IMD fungerar som en motivation i sig eftersom pengar kan 

sparas. Därmed finns det, för flertalet av bolagen, en gemensam uppfattning om att den 

ekonomiska drivkraften är stor för hushåll och att IMD självständigt kan fungera motiverande.  

5.4. Möjligheter och svårigheter med individuell mätning och debitering 

 

5.4.1. Energieffektivisering och rättvisa 
De två viktigaste incitamenten till att använda individuell mätning är genom att spara energi 

(50 %) och genom att skapa en rättvis fördelning av energikostnader (29 %) (Hansson & 

Siggelsten, 2010). Förutsebara förändringar i den politiska och rättsliga miljön kan dessutom 

vara ett viktigt argument för ett energieffektivt byggande (Hintze et al., 2012). 

Mölndalsbostäder, HSB Göteborg, Stena Fastigheter, Poseidon, Gårdstenbostäder och HFAB 

ansåg att IMD är en viktig del i ledet till att energieffektivisera men att IMD inte utgör en 

ensam lösning. Mölndalsbostäder, Stena Fastigheter och Poseidon poängterade även att ett 

införande av IMD dessutom är viktigt för att lyckas uppnå bolagets uppsatta energi- och 

miljömål. Därmed är energieffektivisering en viktig aspekt för bolagen till att införa IMD och 

det kan dessutom användas för att uppnå somliga bolags energi- och miljömål. Samtliga 

bolag ansåg att en rättvis fördelning av energikostnaden mellan hushåll är av stor vikt. HSB 

Göteborg och Stena Fastigheter poängterade även att det inte är alla brukare som förstår 

konceptet med en rättvis fördelning. De menade att det finns en gemensam grundtanke 

bestående av att man ska hjälpa varandra. Teorin stämmer väl överens med empirin angående 

energieffektivisering eftersom det är en avgörande aspekt vid införandet av IMD. Dessutom 

visar bolagens åsikter att deras uppsatta mål driver på ett energieffektivt byggande, vilket 

även inkluderar IMD. Det kan argumenteras för att bolagens uppsatta mål har sin grund i den 

politiska miljön vilket följaktligen överensstämmer med teorin. Vad gäller en rättvis 

fördelning av energikostnaden utgör även det en avgörande aspekt vilket även det stämmer 

väl överens med teorin.  
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5.4.2. Ett mervärde i boendet  
Vid ett införande av IMD finns det en önskan om att höja hyresrättens status genom att de 

boende får ett större inflytande över sina energikostnader (Boverket, 2008b). I takt med 

stigande energikostnader skulle utfallet för de boende bli gynnsamt och individuell mätning 

bör därmed ses som ett mervärde i boendet (Berndtsson, 2005). Det bolag som ansåg att 

lägenheten blir mer attraktiv om IMD för vatten, el och värme finns var Mölndalsbostäder. 

De menade att det är attraktivt för hyresgäster om de kan påverka sina energikostnader samt 

att de får en lägre grundkostnad. Crendo Fastighetsförvaltning, HSB Göteborg, Poseidon och 

Gårdstensbostäder menade att IMD är attraktivt för vissa målgrupper. Främst framhävdes att 

hushåll som är sparsamma har en förtjänst utav det medan storförbrukare kanske värdesätter 

att energikostnaderna istället ingår i hyran. Stena Fastigheter och HFAB ansåg att IMD inte 

har någon effekt på lägenheters attraktivitet utan att det istället är läget som påverkar. 

Ovanstående resonemang visar att bolagens uppfattningar inte fullständigt överensstämmer 

med teorin. Att lägenhetens status höjs blir endast aktuellt för de hushåll som kan tjäna på 

IMD enligt fyra av bolagen. För Mölndalsbostäder stämde teorin mycket väl överens med 

empirin då lägenheten ansågs bli mer attraktiv vid IMD. Dock ansåg två bolag att IMD inte 

hade någon som helst effekt på lägenhetens status, vilket i det fallet motbevisar teorin.  

 
5.4.3. Hyressättning 
Ett alternativ till en ren kallhyra är att den individuella mätningen endast omfattar den rörliga 

delen av energikostnaden och att den fasta abonnemangsavgiften fortsätter att ingå i hyran. 

Det begränsar konsekvenserna av delade incitament (Boverket, 2013). De brukare som 

debiteras för energikostnaden separat ska ha samma totalhyra som för en brukare där 

energikostnaden ingår i hyran, förutsatt att brukaren har en normalförbrukning (SABO et al., 

2011). Mölndalsbostäder, Gårdstensbostäder och HFAB har samtliga en hyressättning vid 

IMD som innebär att det ingår en viss mängd energi i hyran varav motsvarar en 

genomsnittsförbrukning. Vid en lägre förbrukning får brukaren tillbaka pengar av bolaget 

medan den vid en högre förbrukning får betalt av bolaget. I sitt bestånd har HFAB dessutom 

en hyressättning vid IMD för vatten som innefattar att det inte ingår någon energimängd för 

vattnet i hyran utan att varmvattenförbrukning debiteras separat. HFAB har därmed en 

kallhyra för en del av beståndet gällande varmvattenförbrukningen, vilket motsäger teorin 

som inte förespråkar en renodlad kallhyra. För resterande av HFABs bestånd med IMD och 

även för Mölndalsbostäder och Gårdstensbostäder stämmer hyressättningen vid IMD väl 

överens med teorin. De har samtliga ett alternativ till kallhyra som omfattar en del av 

energikostnaden.  

 

Ett införande att individuell mätning medför att hyran sänks med ett belopp som motsvarar 

skillnaden mellan investeringskostnaden och de minskade energikostnaderna (Boverket, 

2013). Mölndalsbostäder, HSB Göteborg, Stena Fastigheter och Poseidon angav att det vid ett 

införande av IMD sker en sänkning av hyran vilket motsvarar ett hushålls normalförbrukning. 

Crendo Fastighetsförvaltning menade att en sänkning av hyran på grund av ett införande av 

IMD skulle bestå av den föregående energikostnaden som ingick i hyran, samt 

investeringskostnaden och tillkommande administrationsarbete. Ovanstående resonemang 

överensstämmer väl med teorin då flertalet bolag angav att det sker en hyressänkning vid ett 

införande av individuell mätning och debitering. Däremot kan det poängteras att bolagens 

ställningstagande gällande vad hyressänkningen skulle bestå av skiljde sig något. Det bolag 

som angav en likartad betraktelse på hyressänkningens innehåll var följaktligen Crendo 

Fastighetsförvaltning.  
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6. Slutdiskussion 

 

I detta kapitel kommer författarna att presentera de slutsatser som tagits fram med hjälp av 

analysens resultat. Slutsatserna syftar till att besvara forskningsfrågorna respektive 

problemformuleringen vilka uppsatsen har utgått ifrån. Dessutom ges en presentation av 

uppsatsens bidrag, uppsatsens begränsningar samt förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1. Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att beskriva hur fastighetsbolag kan arbeta med förmedling av 

information angående hushålls energiförbrukning, samt om en investering i individuell 

mätning och debitering kan anses som kostnadseffektiv. Nedan besvarar författarna, genom 

föregående analys, uppsatsens problemformulering följt av dess tre forskningsfrågor. 

 

Under vilka förutsättningar kan en investering i individuell mätning och debitering ge en 

lönsamhet för fastighetsbolag och skulle ett informationssystem kunna öka lönsamheten 

ytterligare? Den besparing som IMD ger, ska finansiera investeringen för att en lönsamhet 

ska uppnås. Dessutom blir investeringen lönsam vid en tidigare hög förbrukning. En 

grundeffektivisering i samband med ett införande av IMD är inte avgörande för 

investeringens lönsamhet. Dock kan en grundeffektivisering i samband med ett införande av 

IMD ge en ännu högre lönsamhet. En investering i IMD kan ge en lönsamhet då det krävs en 

installation av ett fåtal mätare. I de fall där fastighetens förutsättningar gör att det krävs flera 

mätare per lägenhet är det således svårt att få en lönsam investering. En investering i IMD vid 

ombyggnation blir lönsam då den görs i samband med en större renovering eftersom 

stammarna på fastigheten kan åtkommas. Därutöver utgör brukarbeteendet en viktig del för att 

kunna minska energiförbrukningen. IMD fungerar dessutom som en stark motiverande faktor 

i sig eftersom brukaren kan spara pengar genom en minskad förbrukning. Det utgör en svår 

uppgift för fastighetsbolag att uppskatta ett resultat av enbart information. Därmed kan det 

inte med stöd av analysen påstås att ett informationssystem ökar lönsamheten ytterligare. 

Dock arbetade flertalet av bolagen med olika informationssystem. Det skulle kunna tyda på 

att information anses som viktigt och att bolagen genom information kan ta ett solidariskt 

ansvar.  

 

Vilken inställning kan fastighetsbolag ha till att investera i individuell mätning och debitering 

samt till att informera hushåll om dess energiförbrukning? Bolagen hade en positiv 

inställning till en investering i IMD för vatten, då en betydlig energibesparing kan uppnås. 

Vidare medför IMD för värme inte en rättvis fördelning av energikostnaderna. Det leder till 

att bolagen hade en negativ inställning till en investering i IMD för värme. Det fanns en 

positivt inställning bland bolagen till individuell mätning och debitering av el i form av ett 

kollektivt el-abonnemang. En investering i IMD kan förenklas vid nybyggnation eftersom det 

planeras för mätarna från början samt att kostnaden för investeringen är förhållandevis liten i 

jämförelse med hela nybyggnationen. Vidare var bolagens inställning till ett 

informationssystem om hushålls energiförbrukning positiv gällande en hemsida eller app. 

Bolagens inställning till en display i varje lägenhet var negativ då det utgör en för stor 

kostnad. Dessutom saknas det en efterfrågan från brukare på informationssystem som 

visualiserar förbrukningen. En del bolag hade färdiga system, vilka kan redovisa brukarnas 

förbrukning på diverse sätt, men inget av bolagen utnyttjade systemen. Däremot debiterade 
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några bolag brukarna månadsvis med en månads fördröjning medan ett annat bolag erbjöd 

brukarna att följa sin förbrukning varannan vecka. Det visar på att hyresavin har en stor 

betydelse för bolagen vad gäller information om energiförbrukningen.  

 

Vilka omständigheter angående hushålls karaktär kan fastighetsbolag ta hänsyn till när de 

informerar om energibesparing? Bolagen anpassade inte informationen efter hushållens 

karaktär på något sätt förutom genom att göra informationen lättförståelig. Att informationen 

ska vara enkel att tolka var således betydelsefullt för bolagen. Vid en anpassning av 

informationen utefter varje enskild brukare skulle arbetsbördan ha blivit för stor. Med hänsyn 

till att IMD i sig ger beteendeförändringar, blir en anpassning av informationen endast en 

tidsödande uppgift för bolagen.  

 

Vilka möjligheter eller svårigheter kan det finnas med ett införande av individuell mätning 

och debitering för fastighetsbolag? Svårigheter med ett införande av IMD är att förändra 

brukares tankesätt angående individuell debitering. Konceptet med varmhyra är djupt 

förankrat i brukares tankesätt och det är inte alla som skulle uppskatta en individuell 

debitering. Utmaningen för fastighetsbolag kan följaktligen ligga i att få brukare att uppskatta 

möjligheten till att kunna kontrollera sina egna energikostnader. En annan svårighet med ett 

införande av IMD för värme är att det minskar fastighetsbolagets incitament till att utföra 

andra energieffektiviseringsåtgärder eftersom besparingen tillfaller brukarna. Möjligheterna 

med ett införande av IMD för vatten och el består bland annat av en minskad 

energianvändning vilket resulterar i en minskad miljöbelastning. Därmed kan det finnas en 

god möjlighet för fastighetsbolag att använda IMD som ett medel för att uppnå bolagets 

energi- och miljömål. Dessutom ger IMD för vatten och el en rättvis fördelning av 

energikostnaderna mellan brukarna. Därutöver medför ett kollektivt el-abonnemang att 

elkostnaden för brukaren minskar vilket gör att fastighetsbolaget kan erbjuda ett billigare 

boende. IMD för vatten har dessutom gett några av bolagen en bättre driftövervakning 

eftersom läckor snabbt har kunnat upptäckas. En lösning till problem med IMD för värme 

skulle kunna utgöras av att hålla en jämn inomhustemperatur i fastigheten. Dessutom kan 

IMD för värme vara positivt på det sättet att fastighetsbolaget slipper att betala för 

överförbrukare.  

6.2. Uppsatsens bidrag 

Resultat av uppsatsen grundar sig på de bolag och respondenter som har varit delaktiga. 

Därför kan inte författarna påstå att slutsatserna kan appliceras på andra bolag. Emellertid 

hoppas författarna att fler bolag kan dra nytta av uppsatsens resultat för att öka sina 

kunskaper och sitt intresse för individuell mätning och debitering samt olika 

informationssystem. Våra bidrag är: 

 En investering i IMD för vatten i befintlig bebyggelse kan bli lönsam vid en tidigare 

hög förbrukning och där byggnadens förutsättningar inte kräver alltför många mätare. 

 Under marknadens rådande förhållanden är en investering i IMD för värme inte 

eftertraktad av fastighetsbolag på grund av de flertal problem som en investering 

skulle medföra. Därmed finns det ett behov av åtgärder vilka kan förändra 

fastighetsbolags inställning till en investering.  

 IMD fungerar som en stark motiverande faktor i sig eftersom hushåll kan spara 

pengar. Det gör ett mer avancerat informationssystem mindre betydelsefullt.  

 Ett hinder till implementeringen av informationssystem varav visualiserar hushålls 

energiförbrukning är avsaknaden av en efterfrågan. Därav skulle ett spridande 

budskap om vilka möjligheter som IMD kan innebära för hushåll vara nödvändigt.  
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6.3. Begränsning och reflektion 

En av uppsatsens begränsningar är att avgränsningarna oundvikligt har format uppsatsen. De 

teoretiska val som författarna har gjort kan även ofrivilligt ha präglat studien och dess 

resultat. Vidare har författarna inte kunnat få uppgifter om samtliga frågor av alla bolag, 

vilket kan ha påverkat resultatet. Slutligen kan resultatet ha påverkats av att bolagens angivna 

investeringskostnader kan ha innehållit olika typer av kostnader. Författarna har gjort sitt 

yttersta för att eliminera föregående angivna begränsningar. Dock har det funnits olika 

förutsättningar hos bolagen om hur uppgifter hanteras, vilket har gjort att arbetsbördan för att 

få fram information har orsakat svårigheter att ge besked innan uppsatsens färdigställande.  

6.4. Förslag på fortsatt forskning 

Under arbetets gång har författarna fått en ökad insikt i fastighetsbolags förhållningssätt till 

IMD och informationssystem. Aspekter som hade varit intressanta att undersöka närmare 

men som inte omfattas av denna studie är: 

 Med hänsyn till att författarna endast belyser fastighetsbolags inställning till IMD och 

informationssystem, skulle det vara intressant att göra en fortsatt studie som belyser 

brukares inställning och erfarenheter. 

 Med anledning av att flertalet fastighetsbolag i undersökningen har varit positiva till 

en tävling för att uppnå en minskad energiförbrukning, skulle det vara intressant att 

göra en fortsatt studie där två fastigheter tävlar om lägst energiförbrukning. 

Förbrukningen skulle förslagsvis varje hyresgäst kunna följa genom en display i 

trapphuset, vilket skulle ge indikationer på om hyresgäster förbrukar mer eller mindre 

än andra hyresgäster.  

 Med tanke på att uppsatsen inte har behandlat investeringskalkyler i beslutet om 

IMD, skulle en fortsatt studie kunna utgöra en vägledning för vilka kalkyler som är 

mest lämpliga att använda vid ett investeringsbeslut.    
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Bilaga: Intervjuguide 
 

Verktyg för informativ fastighetsförvaltning  

 

– Vilka mätsystem har ni för vatten, värme och el i respektive lägenhet?  

 

– Hur fungerar centralsystemet för IMD och har ni möjlighet att vidarebefordra 

mätuppgifter till hyresgäster? 

 

– Har ni hört talas om lagförslaget som handlar om IMD för befintlig bebyggelse och 

varför valde ni att investera i IMD? Utan IMD, vad var avgörande för att ni inte 

investerade i IMD? 

 

– Hur visualiseras förbrukningen för brukarna?  

 

– Vad består informationen av som förmedlas till brukarna angående 

energiförbrukningen?  

 

 

Investering av individuell mätning och debitering 

 

Bolag med någon form av IMD: 

 

– Hur har ett eventuellt införande av IMD påverkat energiförbrukningen?  

 

– Har ni gjort någon grundeffektivisering i samband med IMD och i så fall vad? 

 

– Anser ni att en investering i IMD är kostnadseffektiv? Varför/Varför inte?  

 

– Vilka eventuella problem finns med IMD?  

 

– Vad var investeringskostnaden per lägenhet?  

 

Bolag utan IMD:  

 

– Anser ni att en investering i IMD är kostnadseffektiv? Varför/Varför inte?  

 

– Vilka eventuella problem finns med IMD? 
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Omständigheter och negativt samband kring energibesparing 

 

– Hur arbetar ni med att försöka förändra brukarnas beteende för att de ska bli mer 

energieffektiva och vilken betydelse har ett arbete med brukarbeteende? 

 

– Vad består informationen av?  

 

– Vilket resultat har informationen gett? 

 

– Tycker ni att informationen ska anpassas utifrån hushållens karaktär och i så fall hur?  

 

– Skulle ett jämförande av hyresgästers förbrukningsuppgifter kunna vara ett sätt för att 

motivera brukarna till att energibespara? Varför/Varför inte? 

 

– Vad tror ni fungerar motiverande för att brukarna ska minska sin energiförbrukning?  

 

 

Möjligheter och svårigheter med individuell mätning och debitering  

  

– Hur viktigt är det med IMD och information för energieffektivisering av byggnader?  

 

– Hur viktigt är det för er att ha en rättvis fördelning av energikostnaden mellan 

brukarna? 

 

– Vilken roll spelar IMD för attraktionen av lägenheterna på markanden? 

 

– Hur skulle hyran kunna utformas vid IMD? 
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