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Abstrakt 
Titel: Individuell mätning och debitering – Vad anser marknaden? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Daniel Andersson & Nicklas Winestedt 

Handledare: Lars Steiner 

Datum: 2011 – Juni 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur hyrorna och miljön kan påverkas vid 

individuell mätning och debitering. Vi vill se om och i så fall hur hyresgästen skulle förändra 

sitt beteende när de får stå för sina egna kostnader för värme och vatten i hyreslägenheter. 

Metod: Vi har två delar i vår metod, primärdata och sekundärdata. Primärdatan är det vi har 

tagit fram för just det här arbetet. Den består främst av undersökningar av hyresgäster, 

bostadsföretag och Hyresgästföreningen. Sekundärdatan är information som fanns innan 

denna uppsats. Den består främst av rapporter från Boverket och artiklar från tidningen Energi 

& Miljö. 

Resultat & slutsats: Vårt resultat visar att hyresgästerna vill kunna påverka sina egna 

driftskostnader. Dem är även villiga att minska sina driftskostnader om dem själv fick betala 

dem. Bostadsföretagen och Hyresgästföreningen är dock inte lika positiva. Vattenmätning är 

inte något problem med däremot är värmemätningen mer komplicerad. Det vi har kommit 

fram till är att mätning av vatten borde införas i mycket större omfattning än vad det är idag. 

Värme är lite svårare på grund av transmissionsförluster. Dock anser vi att bostadsföretagen 

nästan är lite överdrivet kritiska mot mätning av värme. 

Förslag till fortsatt forskning: En stor olöst fråga är hur orättvisorna med 

transmissionsförlusterna ska lösas. En annan frågeställning som kan vara intressant att få en 

uppföljning på är det Tyska och Danska systemen med individuell mätning och debitering, 

samt hur det skulle fungera i Sverige. 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsens bidrag är att läsarna har fått kännedom om vad hyresgästerna 

egentligen vill samt bostadsföretagens ställningstagande. Vi har även lyft fram vad både den 

enskilda hyresgästen tjänar på individuell mätning och debitering samt vad samhället tjänar på 

det. 

Nyckelord: Individuell mätning och debitering, driftskostnader, transmissionsförluster, 

hyresgäster, bostadsföretag 



Abstract 
Title: Individual metering and billing – What suppose the market? 

Level: C-level in business 

Author: Daniel Andersson & Nicklas Winestedt 

Supervisor: Lars Steiner 

Date: 2011 – June 

Aim: The purpose of this essay is to investigate how the rents and the environment can be 

affected by individual metering and billing. We want to see whether and if so, how the tenant 

would change their behavior when they bear their own costs for heating and water in rental 

apartments. 

Method: We have two elements in our method, primary and secondary data. Primary data is 

that we have developed for this particular essay. It mainly consists of surveys of tenants, 

housing associations and tenant association. Secondary data is information that was developed 

before this essay. It consists primarily of reports from Boverket and articles from Energi & 

Miljö. 

Result & conclusions: Our results show that the tenants would be able to influence their own 

operating costs. They are also willing to reduce their operating costs if they had to pay them 

yourself. Housing associations and tenant association are not as positive. Water metering is 

not a problem, however is the heat metering is more complicated. What we have found is that 

the water metering should be introduced to a much greater extent than it is today. Heat is a bit 

more difficult because of transmission losses. However, we believe that housing associations 

are almost a bit overly critical of the heat metering. 

Suggetions for future research: A major unresolved question is how the injustices of 

transmission losses to be solved. Another issue that may be interesting to follow up on is the 

German and Danish systems with individual metering and billing, and how it would work in 

Sweden. 

Contribution of the thesis: Contributions are that the readers have become more aware of 

what tenants really want and housing associations position. We have also drawn attention to 

what both the individual tenant serves on the individual metering and billing, and what society 

gains. 



Key words: Individual metering and billing, operating costs, transmission losses, tenants, 

housing assocations 
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1. Inledning 
Våra tankar för detta arbete uppstod under vårens kurs där vi läste hyresrätt. Där såg vi att 

konflikter skapas mellan hyresgäster och hyresvärden vid hyresförhandlingar.  Många av 

dessa hyresförhandlingar uppstår på grund av att driftskostnaderna ökar och hyresvärden 

därav inte vill minska sitt driftnetto och därför höjer hyran. Där anses vissa grupper se sig som 

drabbade eftersom de inte slösar med energianvändningen utan får betala för andras 

energislöseri. Detta slöseri på energi ger även ett ökat koldioxidutsläpp. Där ser vi att en 

utveckling kan behövas göras inför framtiden.  

1.1 Bakgrund 
”Byggnader och fastigheter drar över 30 procent av Sveriges totala energikonsumtion”1. 

Därför finns mycket energi att spara i fastighetsbranschen. På senare tid har har ett stort fokus 

lagts på miljötänk, eftersom en stor fråga som diskuteras omfattande i media är 

klimatförändring om de och hur de isåfall kommer att påverka oss. Därför har 

energiförbrukningen blivit en aktuell fråga, hur man ska minska energiförbrukningen för en 

förbättrad miljö. Därav har det kommit fram lite olika projekt som utvecklar energieffektiva 

byggnader: Det finns något som kallas passivhus, som ständigt försöker utvecklas för att bli 

bättre och att skapa flera och bättre utvecklade passivhus, dessa kan finnas både småhus samt 

hyresfastigheter. Tanken med dessa hus är att det inte ska behövas någon tillförd energi utan 

det ska värmas upp av sig självt, detta genom att tillvarata värmen som genereras från 

personer, elektriska apparater, solljus och liknande. Alltså klarar sig huset utan att tillföra 

nästan någon energi för uppvärmning. Men en liten extra värmekälla kan i vissa fall behövas. 

För att dessa hus ska fungera såhär energieffektivt krävs att husen byggs väldigt 

energieffektiva och minimerar värmeförlusterna genom byggnadskonstruktionen.2  

 

Gröna byggnader är också en kategori som används för att specificera byggnader med 

minskad energianvändning. De klassificeras efter lite olika beräkningar i olika länder men Eu 

har satt upp ett system som kallas ”EU green Building” där det krävs att energiförbrukningen 

är 25 procent lägre än ett genomsnitt i äldre byggnader, för att byggnaden ska kunna kallas för 

en grön byggnad.3 

 

                                                           
1 Catharina Olsson-Lindh, 2011, sida 44 
2 Forum för energieffektiva byggnader, 2011-04-22 
3 Lind; Lundström, 2009, Sida 107 



2 
 

Detta ser vi som ännu mera växande i framtiden då utvecklingen ständigt går framåt när de 

gäller att energieffektivisera. Där ser vi ett stort engagemang i att utveckla energieffektiva 

byggnader i nybyggnadsprojekt. Men samtidigt tror vi att det behövs läggas en större 

ansträngning på att utveckla de nu befintliga byggnader, eftersom de befintliga byggnaderna 

är en stor energibov. 

 

Boverket har börjat gjort en ansträngning att försöka minska energianvändningen genom att 

genomföra energideklarationer på byggnader. I lagen och förordningen om energideklaration 

står vilka byggnader som omfattas av lagen. Byggnader med nyttjanderätter såsom 

hyresfastigheter ska vara energideklarerade4. Enligt lagen (2006:985) om energideklaration 9§ 

för byggnader ska en energideklaration innehålla uppgifter om byggnadens energiprestanda. 

Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av god inomhusmiljö och om 

så är fallet, rekomendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens 

energiprestanda. Även referensvärden som gör det möjligt för konsumenten att bedöma 

byggnadens energiprestanda och jämföra med med andra byggnaders energiprestanda. Den 

som äger byggnaden ska se till så att energideklarationen inte är äldre än tio år. Men 

egentligen har energideklarationen inte någon direkt effekt på energieffektiviseringen i 

fastigheten. Fastighetsägaren får inga förpliktelser via den utan mer som ett informationsblad. 

En effektivare och hårdare reglering att påverka energiåtgången skulle få en stor besparing på 

miljön och energin eftersom hyresrätterna är många till antalet. 

 

”Miljöfrågorna och önskan att spara energi kommer de närmaste åren att sätta press på 

fastighetsägarna att införa individuell mätning av värme och vatten. Detta leder också 

naturligt till till att servicedelen av hyran i form av drift och underhåll lyfts ut och hyresgästen 

individuellt betalar efter förbrukning”5 

 

Enligt Energirådgivningens undersökning genomförda år 2008 visar att lägenheterna 

vattenförbrukning är klart mycket större än villornas vattenförbrukning. I snitt gör en boende i 

lägenhet av med 184 liter vatten/ person medan i villa gör en boende i snitt av med 130 liter 

vatten / person6. Resultatet från undersökningen visar att 41procent av vattenförbrukningen 

kommer från diskhon i köket, 40procent från bad och dusch samt de resterande 19procent 

                                                           
4 Boverket, 2011-04-22 
5 Lind; Lundström, 2007, Sida 81 
6 Energimyndigheten, 2011-04-22 

http://www.energimyndigheten.se/sv/energifakta/statistik/forbattrad-energistatistik-i-bebyggelsen/Matning-av-varm--och-kallvattenforbrukning/
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kommer från tvättstället. Resultatet varierar stort mellan olika hushåll då det lägsta resultatet 

58 liter vatten/ person7. Det är endast en tredjedel av medelvärdet. Det ger en indikation att 

hyresgäster inte bryr sig om konsumtionen av vatten. Ingår vattnet i hyran behöver man inte 

spara och automatiskt går det åt mer vatten. 

 

Det är svårt att veta exakt hur många hyresrätter det finns idag eftersom det ännu inte finns 

några kompletta register över antalet lägenheter. Men man kan göra en uppskattning och 

enligt Hyresnämnden finns det i Sverige ca 1 778 000 hyresrätter8. Då är inte privatägda 

småhus som hyrs ut med i beräkningarna.  Så hyresrätter utgör en väldigt stor del av 

bostadsmarknaden trots att det sker en stor del ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. 

Mellan åren 1990 till 2009 ombildades 146 600 stycken lägenheter från hyresrätter till 

bostadsrätter9. Så allt tyder på att hyresrätterna kommer fortsätta minska och ersättas av 

bostadsrätter. Dock kommer inte driftskostnaderna påverkas av dessa ombildningar. 

1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur hyrorna och miljön kan påverkas vid 

individuell mätning och debitering. Vi vill se om och i så fall hur hyresgästen skulle förändra 

sitt beteende när de får stå för sina egna kostnader för värme och vatten i hyreslägenheter. 

 

Vi har valt att avgränsa detta examensarbete till enbart bostadslägenheter i hyresrätter. Just 

valet av enbart bostadslägenheter i bostadsformen hyresrätt har vi valt för att hyressättning 

och villkor mellan bostadslägenheter och lokaler skiljer sig så pass mycket. Hyressättning hos 

lokaler är oftast förhandlade direkt mellan parterna medan hyressättningen hos 

bostadslägenheter oftast är förhandlade mellan hyresvärden och någon form av 

hyresgästorganisation. Eftersom hyreshöjningar ofta skapar konflikter mellan de båda 

parterna  

 

Även fast arbetet är fokuserat på hyresrätter kan resultatet även användas till bostadsrätter. 

                                                           
7  Energimyndigheten, 2011-03-13 
8 Hyresgästföreningen, 2011-03-13 
9 Statistiska centralbyrån, 2011-03-13 

http://www.energimyndigheten.se/sv/energifakta/statistik/forbattrad-energistatistik-i-bebyggelsen/Matning-av-varm--och-kallvattenforbrukning/
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2. Teori 
I kapitlet teori kommer teorier om ökade driftskostnader och individuell mätning av 

driftskostnader att redovisas. Hur miljön påverkas av ökad förbrukning kommer också att 

presenteras. 

2.1 Hyressättning, 
Enligt Jordabalkens 12:e kapitel: 

  

”Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek skall hyran fastställas 

till ett skäligt belopp. Hyran är härvid inte att anses som skälig, om den är 

påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är 

likvärdiga”.10 

 

Genom denna lagreglering skall inte hyresvärden kunna ta ut en hög och oskälig hyra som 

drabbar hyresgästen och på så vis tvinga hyresgästen att flytta på grund av en oskälig höjning 

av hyran.  

 

”Hyresnämnden ska bestämma bruksvärdet utan att ta hänsyn till 

produktionskostnader, driftskostnader och förvaltningskostnader”.11 

 

Alltså kan inte hyresvärden kräva att han ska få ta ut ett högre pris än bruksvärdet på grund av  

att han har högre driftskostnader än andra fastigheter. Hyresgästen kan inte påstå att hyran ska 

ligga under bruksvärdet på grund av att fastigheten har lägre driftskostnader än andra 

lägenheter. 

 

Bostadsföretagen motiverar vanligtvis hyreshöjningarna på grund av ökade driftskostnader 

och underhållskostnader. Bland annat skriver Stenungsundsposten om Orustbostäder som vill 

höja hyrorna med 5,8 procent och i samma artikel kommenterar hyresgästföreningen att 

höjningen är alldeles för hög då räntorna är låga och hyresgästernas ekonomi är ansträngd12. 

 

                                                           
10 Torkel Gregow, 2011, Jordabalken 12:55 
11 Hyresnämnden, 2011-04-14 
12 Stenungsundsposten 2011-04-12 
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Stora kostnader som är oftast är inbakade i hyran är kostnader för värme och varmvatten. Den 

största ökningen av driftskostnader om man mäter i kronor/ kvm står värmekostnaderna för 

där vi 2009 kunde se en ökning med 5 kronor/ kvm för privata fastighetsägare och 8 kronor/ 

kvm för kommunala bostadsföretag13. 

 

För småhusägare är det väldigt enkelt att påverka energi- och vattenanvändningen och att 

utföra energieffektiva åtgärder. Dessa ägare betalar själv det dem förbrukar och därför styr 

dem hur mycket driften av huset kostar varje månad. För storhusägare blir det helt annorlunda 

då ägaren själv oftast inte bor i huset. Driftskostnaderna är vanligen inbakade i hyran och 

hyresgästen påverkas inte direkt av att slösa på värme och varmvatten. Dock påverkas 

hyresgästen indirekt av slösandet, då varje år när hyran ska bestämmas kommer en 

hyreshöjning i de flesta fall ske. Det är ofta svårt för hyresgästen att förstå då dem många 

gånger inte förstår dem höga hyreshöjningarna. Det är då många gånger svårt för hyresgästen 

att förstå varför hyreshöjningen sker.  

2.2 Individuell mätning 
Enligt en energieffektiviseringsutredning som gjordes år 2008 så skriver de att, ”enligt såväl 

svenska som utländska projekt indikerar att en individuell mätning och debitering av värme 

och varmvatten kan ge en minskad energianvändning på 15-30 procent för varmvatten, och att 

värmen kan minskas med 10-20 procent”14. 

 

Det finns dock vissa som ser problem i och med individuell mätning och debitering. Hans 

Lind och Stellan Sundström skriver i boken ”Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet” 

att: 

 

”Om det exempelvis finns individuell mätning och debitering av värme har 

fastighetsägaren inga incitament att vidta åtgärder som minskar 

energiförbrukningen. Om å andra sidan värme är inkluderat i hyran har 

hyresgästen inga incitament att minska på sin förbrukning”15 

 

I Sverige finns ingen lagstiftning angående individuell mätning och debitering, men vissa tror 

att Sverige är på väg att komma närmare en lag som hanterar dessa frågor. I Tyskland infördes 

                                                           
13 Statistiska centralbyrån, 2011-03-13 
14 Statens offentliga utredningar, sida 360 
15 Lind; Sundström, 2009, Sida 112 
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en lag om individuell mätning och debitering redan 1981 och Danmark införde en liknande 

lag 199916. Om man ser till övriga Europa så är den Svenska metoden, med schabloniserad 

debitering per kvadratmeter, ett undantag. Dock börjar vissa bostadsföretag införa vissa 

ändringar. Hos det kommunala bostadsföretaget i Helsningborg, Helsingborgshem har man 

infört individuell mätning och debitering av värme och vatten i över 2 000 lägenheter. Med 

mätningen av värmen används temperaturmätning (som förklaras nedan). Dem anser 

hyresgästerna får större valfrihet, både gällande komfort, ekonomi samt att hyresgästerna blir 

stimulerade att hushålla med energi. Hos dessa 2 000 lägenheter har det skett 

energibesparingar om mellan 8 procent och 15 procent17. Enligt Gårdstensbostäder i Göteborg 

är huvudskälet till att införa individuell mätning och debitering att öka inflytandet för deras 

hyresgäster genom att låta dem styra över sina egna driftskostnader.18 

 

Individuell mätning av värmen är svårt att räkna hem (payoff) för hus som är byggda efter 

1980 eftersom de är så pass välbyggda19. Detta påstående menar många att är ett gammalt 

tänk utan att det numera visst går att räkna hem med den billigare installationstekninken som 

numera finns att tillgå. 

 

En individuell mätning av elen kan gå till på lite olika sätt. Här är några exempel: 

- Individuellt abonnemang för varje lägenhet och de har en egen mätare för avläsning av 

energiförbrukningen, som sedan debiterar varje lägenhetsinnehavare. 

- Undermätning där det finns en gemensam huvudmätare för byggnaden och sedan en 

individuell undermätare, fastigheten innehar ett abonemang och sedan debeteras varje 

lägenhetsinnehavare utifrån förbrukningen enligt undermätaren20. 

- Fördelningsmätning, då beräknar man fram lägenhetens andelstal på hela byggnadens 

elförbrukning och sedan debiterar man utifrån den andelen.  

 

Genom att mäta värme och vatten på liknande sätt skulle en debitering vara möjlig genom 

någon av dessa metoder. Här kommer en kort och enkel förklaring hur den individuella 

                                                           
16 Boverket, 2006, Sida 7 
17 Helsingborgshem, 2010, Sida 18 
18 Energi & Miljö, 2009 nr 5, sida 24-25 
19 Boverket, 2005, Sida 13   
20 Svenska leverantörsföreningen för individuell mätning och debitering, 2011-04-22 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2006/individuell_matning_av%20varmeforbru%20kning_i_flerbostadshus_i%20_tyskland.pdf.pdf
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mätningen av värme skulle gå till. Vid individuell mätning av värme finns det tre olika 

varianter på metoder21. Dessa är: 

• Flödesmätning. Mäter tillförd värme genom mätare på stamledningen in till 

lägenheten. 

• Radiatormätning. Mätare monteras på varje radiator som mäter tillförd värme i och 

med vattenflödet i radiatorerna. 

• Temperaraturmätning. Temperaturgivare finns placerade i lägenheten (dock ej kök och 

badram) och mäter den aktuella temperaturen. 

 

De tre olika varianterna fungerar endast om byggnaden har ett gemensamt 

uppvärmningssystem. Tabellen är sammanställd av Boverket i deras rapport ”Individuell 

mätning och debitering i flerbostadshus”.  

 

Tabell 1: fördelar och nackdelar med värmekostnadsfördelning efter tillförd värme22: 

 

                                                           
21 Boverket, 2008, sida 32 
22 Boverket, 2008,  sida 35 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/Individuell_matning.pdf
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 Tabellen är sammanställd av Boverket i deras rapport ”Individuell mätning och debitering i 

flerbostadshus”. 

 

Tabell 2: fördelar och nackdelar med värmekostnadsfördelning efter innetemperaturen23: 

 

För individuell mätning av vatten finns det egentligen bara en metod. Dock är den metoden 

felfri då man mäter flödet på varmt tappvatten.  

 

Företaget Ecoguard som installerar individuell mätningsteknik för vatten, el och 

temperaturmätning menar att en sparsam hyresgäst i en 75 kvm lägenhet kan spara 500 kronor 

per år genom individuell vattenmätning. Då detta är beräknat på  en vattenförbrukning på 2,0 

m³ per kvm och år och en minskad förbrukning till en normal förbrukning på 1,1 m³/kvm och 

år. När det gäller värme menar de att om i ett hus sänker värmen med en grad kan 

energiförbrukningen sänkas med 5-7 procent24. Hos MKB, som är Malmös allmännyttiga 

bostadsföretag, har man installerat mätning av värme och varmvatten genom ett trådlöst 

system från EcoGuard. Informationen från de trådlösa givarna samlas ihop via basenheter som 

är anslutna till bredbandsnätet. Därefter förs informationen vidare till en databas där ett 

presentationsprogram kan analysera informationen. Varje givare kostade ca 600 kronor. 

Basenheten som kan hantera hundratals givare kostade ca 7 000 kronor samt 

                                                           
23  Boverket, 2008, sida 35 
24 Ecoguard, 2011-04-12 

http://www.ecoguard.se/pdf/TS02_Temperaturgivare_v202.pdf
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nätverkskostnader25. Dock har MKB inte valt att ha individuell mätning i varje lägenhet utan 

vill först och främst se hur systemet fungerar. Om det fungerar bra finns det möjlighet att 

individuellt mäta och debitera varje lägenhet var för sig. 

 

Även Kristinehamns Bostad AB jobbar för att energieffektivisera sina lägenheter. Ett projekt 

var att ha individuell mätning och debitering av vatten. 2008 startade projektet och 146 

lägenheter fick mätare installerade. Vattenförbrukningen sjönk direkt. Ca 30 procent har 

vattenförbrukningen minskat med i de berörda lägenheterna. För vissa i de berörda 

lägenheterna har det lett till avgiftsminskning med 150 – 200 kronor per månad26. 

 

I Stockholms miljöprogram lyfter dem fram att det är bra med individuell mätning och 

debitering. Ulla Hamilton på Stockholms trafik- och miljöborgarråd menar att det är viktigt att 

skapa incitament för hyresgästerna så dem ändrar sitt beteende till ett mer energibesparande 

beteende27. 

2.3 Miljöpåverkan 
Att befolkningen har blivit mer och mer miljömedveten är det ingen tvekan om. Det är 

numera mode att vara miljömedveten. Man ska köra miljöklassad bil och maten ska vara 

ekologisk och närodlad m.m. Även inom politiken har man blivit miljömedveten. I Sveriges 

riksdagsval 2010 ökade Miljöpartiet sitt röstantal med 50 procent jämfört med riksdagsvalet 

200628. Det betyder att Miljöpartiet har klättrat upp till Sveriges tredje största parti efter 

jättarna Moderaterna och Socialdemokraterna. Även inom EU och FN är det mycket miljö- 

och klimatdiskussioner. EU har till och med enats om gemensamma klimatmål för att stoppa 

upp den globala uppvärmningen29. Forskning visar att den globala medvetenheten kring 

miljöpåverkan har ökat. I och med det finns det en önskan om att förbättra bostadsbyggnaders 

energiprestanda. Med den önskan är individuell mätning och debitering ett system som kan ge 

stora besparingar, både ekonomiskt och miljöpåverkan. Dock krävs det att bostadsbyggnadens 

energiprestanda är tillräckligt bra. Med en låg energiprestanda minskar besparingspotentialen 

och intresset för individuell mätning och debitering svalnar30. 

 

                                                           
25 Energi & Miljö, 2010, nr 1, sida 22-23 
26 Ibid, sida 32-33 
27 Energi & Miljö,2008, nr 12, sida 49 
28 Valmyndigheten, 2011-03-13 
29 EU-upplysningen, 2011-03-13 
30 Siggelsten; Hansson, 2010 , sida 305 

http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html
http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Miljo/Klimat/
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Energideklarationen är ett led i Sveriges klimatmål som berör bland annat hyreshusägare. I 

stort sett ska alla byggnader som säljs eller hyrs ut energideklareras, med vissa mindre 

undantag31. Denna energideklaration görs för att minska energianvändningen med 20 procent 

år 2020 jämfört med år 1995. Det är inte bara energideklarationen som ingår i Sveriges 

klimatmål. 16 stycken nationella miljökvalitetsmål har Riksdagen beslutat om på grund av 

planerna att ta Sverige till nästa generation, det vill säga 2020, ska de stora miljöproblemen 

vara lösta32. Ett av dessa 16 miljömål är miljömål nummer ett, begränsad klimatpåverkan. Här 

är energianvändningen en stor del av problemet. 2008 stod hushållen och lokaler för 35 

procent av av Sveriges totala energianvänding. Tendenser visar att energianvändningen för 

uppvärmning minskar per yta medan den uppvärmda ytan ökar33. Detta beror stora delar på att 

energieffektivare system används mer än tidigare. Inom byggnadssektorn är minskningstakten 

av energi för låg. Det som man hittils har sett är att den sektorn endast kommer att minska 

med tio procent jämfört med målet som är 20 procent34. 

 

EcoEffect är en metod som används för att mäta och värdera miljöpåverkan från en 

fastighet35. Metoden är framtagen av ett antal forskare vid bland annat Högskolan i Gävle och 

Kungliga tekniska högskolan. Den visar att en del av den externa miljöpåverkan är 

energibehovet. Då energibehovet delvis bestämms av uppvärmningsbehovet av byggnader 

spelar energiförbrukningen i byggnaderna stor roll. 

2.4 Hyresgästens beteende 
Med hyresgästens beteende menar vi hur hyresgästen påverkar sina beslut vid vid individuell 

mätning och debitering jämfört med schabloniserad debitering. 

 

Boverket har i flera utredningar diskuterat hur beteendet av energibesparing påverkas vid 

individuell mätning och debitering. Det största problemet med hyresgästens beteende med 

dagens debiteringssystem är att hyresgästerna saknar incitament för att energibespara36. Då 

hyresgästerna inte påverkas ekonomiskt av att sänka sin komfort gör att energianvändningen 

är väldigt hög. För att över huvudtaget få någon effekt på energibesparingen måste 

hyresgästen få en fördel av att minska sin komfort. Hyresgästerna väljer det bästa alternativet 

                                                           
31 Boverket, 2011-03-25 
32 Boverket, 2011-03-25 
33 Miljömålsportalen, 2011-03-25 
34 Energi & Miljö, 2009 nr 4 sida 71 
35 EcoEffect, 2011-04-21 
36 Boverket, 2002, Sida 51 

http://www.boverket.se/Miljo/Mal-for-miljon/
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=46&pl=1
http://www.ecoeffect.se/
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för sig själv till det lägsta priset37. Eftersom ”priset” är inräknat i hyran väljer dem det bästa 

alternativet. 

 

Harold Wilhite och Rich Ling menar i sin forskning att en mer specificerad faktura som 

skickas ut mer regelbundet och visar på hyresgästens faktiska energianvändning skulle det 

generera att hyresgästen förändrar sitt beteende och förbrukar mindre energi. Det bästa vore 

en faktura som preciserar så tydligt att den visar på hur all energi är fördelad i hyresgästens 

boende. Hyresgästen skulle då bli mer energimedveten och få bättre beslutsunderlag för hur 

de kan minska energiförbrukningen i hemmet.38 

 

Enligt Simon Siggelstens forskning39 anser hyresgäster att de som har varmare i lägenheten 

borde betala mer. Den åsikten visar ett beteende som borde tala för ett nytt 

hyressättningssystem. Även det att i ett projekt med individuell mätning och debitering så 

valde var tredje hyresgäst att aktivt sänka innetemperaturen. Dock kan solidariteten bland 

hyresgästerna vara ett problem. Vissa anser att alla hyresgäster i ett flerbostadshus ska hjälpas 

åt att bära upp byggnadens kostnader, oavsett om det gäller barnfamiljer, ungdomar eller 

pensionärer. Dem menar att det kan skapa mer gemenskap i bostadsområdet och ett umgänge 

mellan grannarna40. Simon Siggelstens forskning visar vad hyresgästerna tycker. Annan 

forskning visar hur hyresgästerna verkligen gör. Hyresgäster som har hyreskontrakt där värme 

och vatten ingår tenderar att använda mer energi än de hyresgäster som har individuell 

mätning41.  

 

I en stad i delstaten Colorado i USA har man kommit så långt att invånarna i staden har röstat 

för egenbeskattning via el- och gasräkingarna. Detta har dem gjort både för att öka intäkterna 

och kunna energieffektivisera stadens byggnader samt att spara på sin egna 

energiförbrukning42. Totalt ska staden satsa 12 miljoner dollar på energieffektivisering och 

det ska ge en besparing på 500 000 dollar varje år. Allt detta på grund av att invånarna väljer 

att förändra sitt beteende och samtidigt påverkar samhället. 

 

                                                           
37 Pyndyck, Rubinfeld, 2009, Sida 71 
38 Wilhite; Ling, 1995, sida 154 
39 Siggelsten, 2010, sida 46 
40 Ibid, sida 46 
41 Levinson; Niemann, 2003, sida 19 
42 Energi & Miljö, 2011 nr 4, sida 33-38 
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Diskningen är en del som förbrukar stora delar av energi hos hushållen. Forskare vid 

universitetet i Bonn har jämfört hur hushåll använder sina diskmaskiner, och där framgår att 

Svenska hushållen slösar bort 3 100 liter per år och 60 kWh per år genom att skölja disken 

innan den stoppas in i maskinen. De menar att fördiska är helt onödigt då diskmaskinerna 

klarar att lösa smutsen. De noterar även att diskmaskinerna körs ofta halvfulla och antalet 

körda maskiner skulle kunna minimeras.43 Dagens moderna re diskmaskiner har blivit allt mer 

energisnåla, och en nyare diskamaskin förbrukar mellan 10 - 20 liter vatten. Hade 

sammamängd disk diskats under rinnande vatten hade istället vattenförbrukningen legat på 

ungefär 100 liter44. 

                                                           
43 NyTeknik, 2011-05-10 
44 Grästorp Energi, 2011-05-10 
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3. Metod 
Vid kapitlet metod har vi valt att dela upp detta avsnitt i två delar av informationsinsamling. 

Första delen är primärdata, där informationen är framtagen för just det här arbetet, samt 

sekundärdata, där informationen finns redan innan detta arbete genomfördes. 

3.1 Primärdata 
För att genomföra denna forskning använde vi oss främst av en kvantitativ undersökning då 

frågeformulär om hyresgästers beteenden och handlingar med inriktning mot driftskostnader 

har besvarats. Detta frågeformulär, som finns med som bilaga, har fyllts i av totalt 25 personer 

som bor i hyreslägenhet och som är helt slumpmässigt utvalda. Det är varierade åldrar och 

olika kön på deltagarna. Deltagarnas inkomst och storlek på lägenhet har inte redovisats. Dem 

har svarat på frågor som rör deras förbrukning av värme och vatten samt andra vanor som 

påverkar driftskostnaderna. Valet av frågorna baserades på att få en så stor kunskap om 

hyresgästernas beteende och handlingar. Vi valde därför frågorna som vi ansåg var mest 

lämpliga för att få det resultat vi efterfrågade. Då formulären har besvarats genom både 

kryssfrågor och öppna frågor har vi fått en bred bild av hyresgästernas åsikter och vanor. 

Formulären delades ut och besvarades direkt så det har inte skett något bortfall av formulär. 

 

Mot hyresvärdar genomförde vi telefonintervjuer. Vi pratade med tre bostadsföretag med 

olika antal lägenheter i deras bestånd. Företagen är Kopparstaden AB, SandvikenHus AB och 

Trebeko Gävle/ Dala. Att vi valde just dessa företag berodde främst på att det är olika stora 

företag. Då fick vi en bra syn på hur företagen resonerade beroende på företagets storlek och 

förutsättningar. I undersökningen ställde vi frågor hur individuell mätning och debitering 

skulle påverka deras verksamhet och hur dem ställer sig till förslaget. Vi ställde även en del 

frågor om deras miljöarbete. Valet av frågorna skedde med hänsyn till vad vi ville få fram 

Under arbetets gång har vi även sett att en intervju hos Hyresgästföreningen har varit 

nödvändigt för att få bästa resultat i arbetet. 

 

Svaren från alla undersökningar har vi sedan sammanställt. Svaren från hyresgästerna 

staplade vi upp och gjorde procentsatser för att enklare kunna förklara resultaten. Frågorna 

som bostadsföretagen svarade på jämförde vi mot varandra för att på så sett förstå hur storlek 

och förutsättningar spelar in. 
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3.2 Sekundärdata 
Källor som tagits i bruk kommer från facklitteratur, diverse hemsidor samt artiklar från både 

vetenskapliga studier och tidningar. Till störst hjälp av sekundärdatan kommer från de olika 

hemsidorna som vi har samlat information från samt tidningsartiklar från tidningen Energi & 

Miljö och vetenskapliga artiklar skrivna av Simon Siggelsten. Denna information behövde vi 

för att kunna kombinera den med vår primärdata. 

 

Kurslitteratur och annan skriftlig litteratur som varit tillämpligt i samband med detta arbete 

har varit svårt att hitta, då denna hyressättningsmodell är relativt ny på den Svenska 

marknaden. Dock har Hans Lind och Stellan Lundström skrivit en del matnyttigt för denna 

studie i deras böcker ”Bostäder på marknadens villkor” och ”Kommersiella fastigheter i 

samhällsbyggandet”. 

 

Hemsidorna som varit till mest nytta är Boverkets hemsida, Energimyndighetens hemsida och 

Statistiska centralbyråns hemsida. 

3.3 Trovärdighet 
För att se helheten på vad bostadsmarknaden anser, så har vi undersökt alla parters perspektiv 

på individuell mätning och debitering. Dessa parter är dem som vi anser påverkas tydligast av 

en individuell mätning och debitering. Där valde vi att undersöka hyresgästernas beteende och 

tankar kring mätningen. Hyresgästerna är dem som påverkas mest av det nya systemet. Vi 

valade även att intervjua hyresvärdarnas driftsansvariga för att se deras åsikter och ställning 

till individuell mätning och debitering. Hyresvärdarnas ansvar i den här frågan är väldigt stort 

då dem måste ta initiativet för att en förändring ska vara möjlig. Eftersom många av 

hyresrätterna idag är anslutna till någon form av hyresgästorganisation så ser vi att även dem 

måste vara delaktiga i besluten som fattas. Frågorna som vi har ställt är objektiva för att vi 

inte ska kunna påverka på vilket sätt dem besvaras. Vi anpassade frågorna så att dem passade 

de olika parternas intressen. 
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4. Empiri 
Empirin bygger på våra vetenskapliga undersökningar. Dessa undersökningar är baserade på 

frågor som besvarats av hyresgäster, hyresvärdar och Hyresgästföreningen. 

4.1 Svar från hyresgäster 
Undersökningen som gjordes med hyresgäster har störst betydelse i detta examensarbete. Med 

anledning av att det förändrade beteendet hos hyresgästerna är själva grundbulten när det 

gäller en ändring av en fastighets debitering, i och med införande av individuell mätning. 

Undersökningen har med frågor som tar upp hur hyresgästen skulle påverka sitt beteende, sina 

preferenser samt vad dem anser om miljövänligt boende. Alla i undersökningen har idag 

schabloniserade driftskostnader inbakade i hyran. Det är varierad ålder på deltagarna i 

undersökningen samt att både män och kvinnor har deltagit. 

 

Enligt vår undersökning väljer 60 procent av hyresgästerna att sänka värmen i deras lägenhet 

om dem själv skulle stå för den kostnaden. Det visar klart och tydligt att när hyresgästen väl 

får ett incitament att spara energi, så väljer hyresgästerna att göra det. Av den här skaran på 60 

procent, väljer drygt 73 procent att sänka sin energiförbrukning på grund av att minska sina 

egna kostnader.. Hyresgästerna fick endast välja ett alternativ av minskade kostnader, mindre 

miljöpåverkan och annat.  

 

I undersökningen tog vi även upp vanor som hyresgästerna har, som kan påverka 

energianvändningen. Dessa vanor är: Diskar du under rinnande vatten och vädrar du vintertid 

för att få bättre luft i lägenheteten? På första frågan av dessa två var det många som hade 

diskmaskin, 40 procent. Av dem som inte hade diskmaskin var det hela 67 procent av 

hyresgästerna som diskar under rinnande vatten. Dock har redan de 40 procent med 

diskmaskin redan gjort det bästa valet, då det går åt mindre energi genom att diska med hjälp 

av diskmaskin istället för att handdiska. På andra frågan där vi frågade om hyresgästerna 

vädrar på vintern svarade 36 procent att dem öppnar upp något fönster på vintern. Är luften 

dålig är det en självklarhet att vädra. Men i många fall är luften inte dålig utan vädringen sker 

för att kyla lägenheten istället för att reglera värmen på radiatorerna. 

 

Vi ställde även några miljöinriktade frågor för att veta hur medveten hyresgästerna är 

angående ordet ”miljövänligt” samt deras preferenser vid nybyggnation. Ett miljöanpassat hus 
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har väldigt många olika betydelser för hyresgästerna. Då den frågan var helt öppen finns det 

ingen statstik på hur vanliga vissa svar är. Dock är de vanligaste svaren bra isolering och och 

ett bra värmesystem. Det är stora delar där man kan spara energi i byggnad. Vattenbesparande 

åtgärder kom dock inte upp av någon hyresgäst. Det kan bero på att det är en mindre 

miljöanpassning även fast det är otroligt energieffektiviserande. Vid en nybyggnation skulle 

hela 92 procent av de tillfrågade bygga ett miljöanpassat hus.  

 

När det väl kommer till hyrorna delas hyresgästerna in i två olika läger. Ena gruppen anser att 

hyrorna är för höga och är bekymrade över varför hyrorna höjs varje år. Den andra gruppen 

har mer förståelse för varför bostadsföretagen höjer hyrorna och anser att hyrorna är rimliga. 

Statistiken säger att 64 procent av hyresgästerna inte förstår varför hyrorna höjs nästan varje 

år. 75 procent av dessa hyresgäster tycker även att hyrorna är för höga. Bland alla deltagare i 

undersökningen är det 56 procent som tycker att hyrorna är för höga. 

 

Sista frågan i undersökningen är själva grundbulten för att detta examensarbete ska få någon 

betydelse. Den frågan lyder: Hur skulle du vilja att dina driftskostnader ska debiteras? För den 

frågan fanns det två alternativ; individuell mätning och debitering eller att alla gemensamt ska 

dela på driftskostnaderna i byggnaden. Här ser vi att en klar majoritet skulle vilja ha 

individuell mätning och debitering. Hela 80 procent väljer det systemet. Av den gruppen 

väljer hälften av systemet för att minska sina egna kostnader och andra halvan för att minska 

miljöpåverkan. Intressant här är att av dem som verkligen vill ha individuell mätning och 

debitering vill 50 procent minska miljöpåverkan. När frågan ställdes till alla, även dem som 

vill ha gemensam debitering, var det endast 25 procent som skulle minskat sina 

driftskostnader för att minska miljöpåverkan. Detta kan tyda på att dem som inte vill byta 

hyressättningssystem är mer egoistiska och vill att andra ska betala för deras slöseri samt att 

samhället får betala för den stora miljöpåverkan. 

4.2 Svar från hyresvärdar 
Vi har intervjuat tre hyresvärdar med olika storlekar på deras organisationer. 

Bostadsföretagen är Trebeko Gävle Dala AB, SandvikenHus AB och Kopparstaden AB. 

Trebeko Gävle Dala AB är ett litet privatägt bostadsföretag med knappt 200 hyreslägenheter. 

SandvikenHus AB är ett kommunalt och allmännyttigt bostadsföretag med ca 4 500 

hyreslägenheter. Kopparstaden AB är även det ett kommunalt och allmännyttigt 

bostadsföretag. Dem har ca 6 700 hyreslägenheter i deras bestånd. De personer vi har pratat 
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med inom de olika företagen är förvaltaren inom Trebeko och driftsansvariga på 

SandvikenHus och Kopparstaden. 

 

Frågor som vi ställde till bostadsföretagen handlade om deras åsikter angånde individuell 

mätning och debitering samt frågor runtom det ämnet. Som vi har märkt i undersökningen är 

det stor skillnad på hur stora och små bostadsföretag arbetar och resonerar. 

 

Trebeko, som är det minsta bostadsföretaget i denna undersökning, märker man tydligt att 

dem inte har samma förutsättningar som dem större företagen. Då dem har så få lägenheter 

har dem ingen direkt satsning på energibesparande åtgärder. Dem lägger mer fokus på vanligt 

underhåll som till exempel regelbundet ha koll på undercentraler så att allt står rätt till. 

Trebeko gör inget idag för att få sina hyresgäster att spara energi. Angående individuell 

mätning och debitering så ser Trebeko ingen framtid för deras del på grund av att 

investeringarna blir så höga mot vad dem får tillbaka. Beståndet är för litet. Men för stora 

delar av marknaden tror dem på individuell mätning och debitering, främst för mätning av 

varmvatten. Att ha individuell mätning på värme ser dem dock som ett problem då det kan 

skapa stora orättvisor mellan olika lägenheter, beroende om dem ligger i mitten av huset eller 

om det är en hörnlägenhet. Dock anser dem att det även idag är orättsvist då olika hyresgäster 

förbrukar olika mycket vatten och värme.  

 

SandvikenHus är det mellanstora bostadsföretaget som vi har intervjuat. Här ligger dem en 

bra bit fram i utvecklingen, i alla fall i tanken. Den största åtgärden som har utförts för att 

minska hyreshusens driftskostnader är att använda sig av prognosstyrning. Prognosstyrning är 

ett system som SandvikenHus började installera år 2005. Det menas att man styr hyreshusets 

uppvärmning med hjälp av lokala väderprognoser. SandvikenHus har även differentierade 

hyror då hyresgästerna kan välja olika tillval som påverkar hyran. En hyresgästtidning delas 

ut till alla hyresgäster hos SandvikenHus. I den brukar dem ge tips på hur man kan spara 

energi genom att förändra sitt beteende. Vid individuell mätning och debitering ser även 

SandvikenHus en framtid. Även dem anser att vatten inte är några större problem att mäta 

men för värmemätning blir det krångligare. Orättvisorna mellan lägenheter är största skälet 

varför det inte ska gå att genomföra, även fast dem anser att det är orättvisor redan idag med 

schabloniserade driftskostnader. Dessutom har hyresgästorganisationer satt sig emot detta i 

vissa fall. För SandvikenHus kommer individuell mätning och debitering på varmvatten vara 

ett faktum inom en snar framtid. 
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Det största bostadsföretaget som vi har varit i kontakt med är det kommunala företaget 

Kopparstaden i Falun. Där är dem störst på sin marknad med ca 6 700 stycken lägenheter. 

 

Dem anser att dagens driftskostnader inte är rättvist proportionerade över lägenheterna då 

förbrukningen varierar mycket över olika lägenheter. Dock anser dem att det är svårt att få till 

en rättvis fördelning. 

 

Dem vill självklart sänka värmekostnaderna men eftersom fjärrvärmen är miljövänligare och 

mycket billigare idag så tjänar dem mera på att sänka elkostnaderna. Kopparstaden har köpt 

två stycken egna vindkraftverk där deras mål är att så småningom bli självförsörjande med 

elen. Han ser detta miljötänk som ett måste då miljön är en fråga som diskuteras väldigt flitigt 

idag. Det dem jobbar mest med att för att sänka energiförbrukningen är på fläktar och pumpar 

som drar mycket el samt att byta gamla lampor i utebelysningar. Eftersom de gamla lamporna 

avger värme och denna energi inte går att ta tillvara på utan försvinner ut i tomma intet. 

Däremot innebelysningen är inte lika viktig då denna energi tas tillvara på ett bättre sätt men 

dessa kommer förstås att bytas ut men det prioriteras inte högst. 

 

Kopparstaden ser en framtid där varmvatten debiteras individuellt. Värme tror dem inte 

kommer att debiteras individuellt på de befintliga husen. Det eftersom fördelningen på dessa 

kostnader skulle bli för orättvisa för exempelvis en hörnlägenhet, på grund av de olika 

transmissionsförlusterna som en lägenhet har genom sin byggnadskonstruktion. Däremot i 

nybyggnationer tror han att en individuell mätning och debitering av vatten och el kommer att 

bli vanligare. Kopparstaden har några nybyggda passivhus där individuell mätning 

förekommer. Framöver tror han på flera passivhus där denna mätning är möjlig då 

byggnadskonstruktionen har betydligt mindre transmissionsförluster.  

 

Kopparstaden har inte påverkats eller utfört några ändringar efter att energideklarationen 

infördes eftersom de är ett stort företag med en bra organisation, så är de medvetna om de 

uppgifter som kommer fram av energideklarationen. Det enda energideklarationen har 

medfört för Kopparstaden är en stor merkostnad. Dem menar däremot att möjligtvis kan de 

mindre företagen ha nytta av energideklarationen eftersom dessa inte har samma organisation 

som ser över sina fastigheter.  
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Kopparstadens driftskostnader ligger på 100 miljoner och deras omsättning på hyresintäkterna 

ligger på 437 miljoner. Så av detta kan vi se att en fjärdedel av hyrorna består i dagsläget av 

driftskostnaderna hos Kopparstaden. Skulle driftskostnaderna sjunka så skulle de inte höja 

hyrorna, eftersom då skulle hyresgästföreningen ställa krav och sätta stopp för hyreshöjningar 

när de inte ser någon anledning att höja hyrorna. Men driftansvarige på Kopparstaden ser 

ingenting som tyder på att driftskostnader kommer att sjunka. Men trots en sänkning av 

kostnaderna skulle inte en sänkning av hyrorna förekomma. 

4.3 Svar från Hyresgästföreningen 
Då hyresgästorganisationerna har stor del hur hyressättning påverkas valde vi att prata med 

Hyresgästföreningens kontor i Gävle. Det är intressant att veta hur dem tänker och tycker om 

ämnet. 

 

Vi ställde frågor om vad Hyresgästföreningen anser om individuell mätning och debitering, 

dess fördelar och nackdelar samt hur dem tror att framtiden ser ut med detta system. Med 

nybyggda hus ser dem inga hinder för individuell mätning och debitering. När dem byggs är 

det så enkelt att anpassa huset till det systemet. Däremot när det kommer till äldre hus anser 

dem att det skapar problem då det är större värmeförluster vilket skapar högre 

värmeförbrukniong. Den extra förbrukningen måste någon stå för. Det tror dem kommer bli 

hyresgästerna som får betala. Men Hyresgästföreningen vet att vid en individuell mätning av 

driftskostnader så minskar förbrukningen rejält samt att miljöpåverkan även minskar. Även 

tvister om hyran bör minska. 

 

Hyresgästföreningen har gjort flera undersökningar och enkäter angånde individuell mätning 

och debitering. Dem visar att majoriteten av hyresgästerna är positiva till att själv stå för sina 

egna kostnader. Den negativa skaran är dem som anser att dem fortfarande behöver förbruka 

mycket värme och vatten. I den skaran är det svårt att peka ut någon speciell grupp. Det är 

hyresgäster med olika familjesituationer och bostadsstorlekar. Enligt Hyresgästföreningen 

finns det ingen logik om vilka som är negativa till systemet. 

 

När Hyresgästföreningen siar om framtiden så tror dem på en kraftfull utveckling av 

individuell mätning och debitering. Trots att det systemet har varit på tapeten ett bra tag så är 

det just de sista åren som utvecklingen har gått framåt. Nu finns tekniken med både mätare 
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och mätprogram till en betydligt mindre kostnad än för några år sedan. Så i framtiden ska 

hindren för individuell mätning och debitering vara mycket mindre. 
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5. Analys  
I analysen kommer vi att jämföra hur våra resultat i undersökningarna står sig mot våra 

teorier. 

5.1 Hyressättning 
När det tvistas om hyran och oenighet uppstår, så bestämmer Hyresnämnden hyran enligt 

bruksvärdet vilket alltså innebär att den ska sättas efter liknande lägenheters hyresnivå45. 

Dettta är lagreglerat i Jordabalkens tolfte kapitel46. Vid dessa jämförelser som görs av 

Hyresnämnden så tas inte hänsyn till vilka driftskostnader som är belastade på fastigheten47. 

Vår undersökning visar att 64 procent säger att de har blivit besvikna och fundersamma över 

varför hyresvärden höjer hyrorna. Enligt de intervjuade bostadsföretagen höjer dem hyrorna 

med anledning av de ökade driftskostanderna48. Enligt vår mening är det bristande 

kommunikation från bostadsföretagen till hyresgästerna, där ingen redovisning sker varför 

hyrorna höjs. 

 

Enligt vår undersökning skulle 60 % sänka sin energiförbrukning om dem själva skulle få stå 

för kostnaderna. Även i Statens offentliga utredningar inikerar det på lägre energiförbrukning 

vid individuell mätning och debitering49. Hyresvärderna tycker, i vår undersökning, att 

andelen driftkostnader är orättvist proportionerade på hyran då varje hyresgäst förbrukar olika 

mycket energi. Därför anser vi att vid individuell mätning och debitering skulle 

bruksvärdeshyrorna få en bättre exakthet i bedömningen då inte driftskostnaderna påverkar 

bruksvärdet och detta skulle innebära en rättvisare hyresnivå, både för hyresgäster och 

hyresvärdar. Tvisterna skulle då vara enklare att bedöma eftersom den varierande 

driftskostnad som belastar fastigheten inte tas med i beräkningarna.50 

 

Vi har hört i intervjuerna att bostadsföretagen använder driftskostnaderna som motivering till 

att de höjer hyrorna. När driftskostnaderna ökar kräver de hyresgästerna på en höjd hyra. Vi 

kan även se i vår undersökning att 56 procent tycker att hyrorna är för höga. Det kan bero på 

att hyrorna oftast ökar årligen. Enligt bostadsföretagen får hyresgästen aldrig eller möjligtvis 

                                                           
45 Hyresnämnden, 2011-04-14 
46 Gregow, 2011, Jordabalken 12:55 
47 Hyresnämnden, 2011-04-14 
48 Kopparstaden, Sandvikenhus, Trebeko, 2011-04-06/08 
49 Statens offentliga utredningar, sida 360 
50 Hyresgästföreningen, 2011-04-12 
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väldigt sällan uppleva en sänkning av hyrorna på grund av de sänkta driftskostnaderna. 

Exempelvis när räntorna ligger på en låg nivå borde det finnas en öppning för sänkta hyror på 

många fastigheter men det sker som sagt väldigt sällan. Detta har Stenungsundsposten tagit 

upp i en artikel där Orustbostäder vill höja hyrorna med 5,8 procent. Hyresgästföreningen 

kommenterar då i samma artikel att det är en orimlig höjning då räntorna är så låga som de 

har varit51. Hyresgästerna får aldrig någon riktig klarhet i varför hyrorna höjs utan begreppet 

ökade driftskostnader används ofta av hyresvärdar som skäl. Hade det varit så att hyresgästen 

varit insatt i vad som egentligen kostar skulle kanske flera tycka att hyrorna var på en rimlig 

nivå och vara mer förstående i hyressättningen. Då skulle troligen inte hela 56 procent tycka 

att hyrorna är för höga. 

 

Individuella mätningen skulle generera en bättre bild om hyresnivån och en mindre osäkerhet 

skulle skapas hos hyresgästen, vilket vi ser i vår undersökning att verkligen skulle behövas då 

hela 64 procent är fundersamma över hyran. Forskning som genomförts av Harold Wilhite 

och Rich Ling visar att om hyresgästen får en mera specificerad faktura över sina 

energikostnader som visar den faktiska energianvändningen, så skulle hyresgästen blir mer 

energimedveten och ha bättre beslutsunderlag för att minska energianvändningen och detta 

skulle få hyresgästen att ändra sitt beteende52. Så genom att individuellt debitera 

energikostnaderna skulle hyresgästen se sina egna energikostnader på ett bättre sätt och på så 

vis möjligtvis ändra sitt beteende. 

5.2 Hyresvärdens och hyresgästens incitament 
Lind och Sundström lyfter fram i sin bok ”Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet”, att 

om driftskostnaderna betalas av hyresgästen har hyresvärden ingen drivkraft till att förbättra 

fastighetens energiprestanda. Samtidigt om hyresvärden betalar driftskostnaderna vill inte 

hyresgästen minska sin energiförbrukning53. Detta innebär att om hyresvärden debiteras 

driftskostnaderna genererar detta en negativ miljöpåverkan då en ökad energiförbrukning 

uppstår. När hyresgästen debiteras driftskostnaderna så är inte hyresvärden villig att 

underhålla fastigheten lika väl för att minska transmissionsförlusterna. Det blir ett problem då 

vi ser att detta moment kan får en negativ effekt, då vi antar att hyresgästen vill spara så 

mycket pengar som möjligt medan hyresvärden ofta vill ha så höga vinster som möjligt.  

                                                           
51 Stenungsundsposten 2011-04-12 
52 Wilhite; Ling, 1995, sida 154  
53 Lind; Sundström, 2009, Sida 112 
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Men om hyresvärden ökar underhållet och lägenheternas standard kan hyresvärden då höja 

hyran enligt bruksvärdessystemet54. Ser hyresvärden inte till den direkta investeringen som 

skapar sänkta driftskostnader för hyresgästen utan istället ser att hyresvärden har möjlighet till 

en långsiktig investering och högre hyresintäkter skapar det en win-win-situation. 

Hyresgästen får då det incitament att spara energi som dem vill ha då enligt vår undersökning 

visar att 80 procent vill ha individuell mätning och debitering. Hyresvärden tjänar på det då 

dem får högre hyresintäkter och ett högre värde på fastigheten. 

 

Efter de svaren vi fått från bostadsföretagen visar det att de inte rikitgt tror på en individuell 

mätning och debitering av värme på äldre hus. Men på individuell debitering av varmvattnet 

ser dem stora möjligheter. Genom individuell debitering av varmvatten så påverkas inte 

bostadsföretagens utgifter nämnvärt, förutom väldigt små investeringar som snålspolande 

kranar och liknande55. Så skulle bara varmvatten debiteras så ser vi brister i Linds och 

Sundströms analys att fastighetsägarnas underhåll skulle försämras. Däremot ser vi att 

underhållet skulle kunna få brister när man börjar prata om individuell debitering av värme, 

där byggnadens konstruktion är en viktig aspekt och fastighetsägaren kan påverka 

transmissionsförlusterna genom exempelvis väggar och fönster. 

 

Vi ser en tydlig bild att övervägande delen av hyresgästerna vill vara med och påverka sina 

egna kostnader, eftersom 60 procent skulle sänka värmen om det var individuell mätning och 

debitering. Då kan man tolka som att de övriga 40 procent gillar att slösa på energin eller 

tycker att den behagliga värmen är mera värd än de kostnader detta skulle generera. Som 

Siggelsten skriver i sin artikel ”Individuell mätning och debitering av energianvändning i 

flerbostadshus”56 så anser även deltagarna i hans undersökning att dem som slösar på energi 

ska också betala mer för detta. 

 

Ulla Hamilton på Stockholms trafik- och miljöborgarråd menar på att det är viktigt att skapa 

incitament för individen till att spara energi och på så sätt ändra sitt beteende57. Kollar man på 

vår undersökning så skulle hyresgästens ekonomi vara ett starkt incitament till att sänka 

energiförbrukningen, eftersom 60% i vår undersökning skulle vilja göra det för att sänka deras 

egna kostnader. 
                                                           
54 Sveriges rikes lag, Torkel Gregow. JB 12:55 
55 Energi & Miljö, 2010, nr 1, sida 22-23 
56 Siggelsten, 2010, sida 46 
57 Energi & Miljö,2008, nr 12, sida 49 
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Bostadsföretagen som har intervjuats anser att dagens energideklaration inte fyller någon 

funktion, utan det ger bara en merkostnad för företagen, då företagen redan en bra översikt 

över sina fastigheter. Dem tycker att pengarna som dem lagt ut på energideklarationer skulle 

kunna använts för underhåll. Där ser vi en lösning. När hyresgästen står för sina egna 

driftskostnader så har dem incitament att sänka värmen. Genom en lagreglering för 

energideklaration att bostadsföretagen kan få föreläggande om vissa underhåll och åtgärder 

som ska göras på fastigheten. Då får även bostadsföretagen ett incitament för ökat underhåll. 

5.3 Möjligheter till besparing 
Ecoguard är ett företag som installerar individuell mättteknik för vatten, el och värme. De 

menar att en lägenhet på 75 kvm kan spara hela 500 kronor per år på att bara individuellt mäta 

vatten. Värmekostnaderna kan sänkas med 5–7 procent så hyresgästen har en del pengar att 

spara här58. Eftersom Hyresgäsföreningen i vår intervju menar på att dem som är emot 

individuell mätning och debitering, troligen de som slösar energi, är de som fortsättningsvis 

kommer att förbruka mycket energi om en individuell mätning och debitering skulle införas. 

De 60 procent som, enligt vår undersökning, skulle vilja sänka energin vid individuell 

mätning och debitering troligtvis idag betalar för mer energi än de behöver göra av med i sitt 

boende. Det gör att de 60 procent antagligen betalar en högre hyra än de borde då det är 40 

procent som är riktigt slösaktiga. Vi tycker att det är intressant att se, att hyresgästen tänker på 

sig själv i första hand då den övervägande delen i vår undersökning vill sänka sina egna 

kostnader istället för att minska miljöpåverkan. 

 

Lägenheters vattenförbrukning ligger högre än vad de boende i villa gör av med. Olika projekt 

visar att individuell mätning skulle sänka energianvändningen på varmvattnet med 15-30 

procent59. En bidragande orsak till den högre vattenförbrukningen kan vara diskningen. Enligt 

undersökningar kommer den största delen av vattenförbrukningen från diskhon. Hela 41 

procent av lägenhetsinnehavarnas vattenförbrukning kommer därifrån60. Husägare äger 

troligen oftare en diskmaskin än de boendes i lägenheter vilket är mera energieffektivt. 60 

procent saknar diskmaskin i lägenheterna enligt vår undersökning. Av dessa diskar hela 67 

procent under rinnande vatten vilket genererar stor åtgång på energi för att värma upp detta 

vatten. Diskning är en syssla i hemmet som förbrukar mycket energi. Av vår undersökning 

                                                           
58 Ecoguard, 2011-04-12 
59 Statens offentliga utredningar, sida 360 
60 Energimyndigheten, 2011-03-13 

http://www.energimyndigheten.se/sv/energifakta/statistik/forbattrad-energistatistik-i-bebyggelsen/Matning-av-varm--och-kallvattenforbrukning/
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visade det sig att 40 procent använder sig av det miljövänliga alternativet och maskindiskar. 

Men det är fortfarande en stor del som diskar under rinnande vatten. 40 procent diskar under 

rinnande vatten och har en betydligt högre förbrukning vatten. Dörbrukningen av vatten  kan 

då vara ända upp till 90 procent högre än dem som diskar i diskmaskin. 

 

Helsingborgshem som har infört individuell mätning och debitering på 2 000 stycken av deras 

lägenheter har sett en enrgibesparing på 8-15 procent61. Dem ser att denna minskning beror på 

förändringar i hyresgästens beteende. Hyresgästen har alltså förändrat sitt slösaktiga beteende. 

Detta stämmer överens med vår undersökning där vi ser att 60 procent skulle förändra sitt 

beteende. Denna förändring antar vi framförallt kommer från sänkning av vattenskostnader 

där vi exempelvis har sett Kristinehamns bostad AB som sänkt sina vattenkostnader med 30 

procent med hjälp individuell mätning och debitering62. Bostadsföretagen i vår undersökning 

vill först och främst debitera vatten individuellt så vi ser där att företagen tänker rätt, eftersom 

där finns mycket att spara för miljön, bostadsföretagen och hyresgästerna. 

 

När vi kollar på tabell 163 och tabell 264 över för- och nackdelar med individuell mätning och 

debitering av värme och jämför med de svar vi fick från bostadsföretagen så ser vi att de båda 

ser flera nackdelar än fördelar med individuell mätning av värmen. De största svårigheterna 

enligt både tabellerna och bostadsföretagen är att värmeströmmarna och 

transmissionsförlusterna är väldigt varierande i olika lägenheter. Det skulle generera en 

orättvis debitering för de olika lägenhetsinnehavarna. Intressant är att bostadsföretagen ser de 

olika lägenheternas läge i huset som en faktor som är orättvis för hyresgästerna, men deras 

olika beteende när det gäller förbrukning ska dock debiteras som lika. När det gäller 

individuell mätning och debitering av vatten så ser vi i våra frågor till bostadsföretagen att de 

ser en stor potential i detta då denna mätteknik är lättare att genomföra, och besparingarna är 

större än de på värmen. 

 

 

 

                                                           
61 Helsingborgshem, 2010, Sida 18 
62 Energi & Miljö, 2010, nr 1, sida 32-33 
63 Boverket, 2008,  sida 35 
64 Boverket , 2008, sida 35 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/Individuell_matning.pdf
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6. Slutsats 
I slutsatsen kommer vi att redovisa vad vi har kommit fram till av detta arbete. Slutsatsen 

kommer att vara baserad på vår analys av empirin och teorin. Vi kommer även att ge förslag 

på fortsatta studier inom området. 

6.1 Vår slutsats 
Det bästa och effektivaste för miljön enligt vår bedömning skulle vara att göra individuell 

mätning och debitering av enbart varmvatten i äldre hus. På så vis ger det en morot för 

fastighetsägare att underhålla fastigheten rent värmetekniskt. Alltså att dem minskar 

transmissionsförlusterna genom underhållet för att spara energi och pengar för sig själv. 

Däremot i nya hus som är välbyggda och har täta byggnadskonstruktioner, som exempelvis 

passivhus, ser vi en större möjlighet för individuell mätning och debitering. Där ser vi att 

Kopparstaden i Falun jobbar åt rätt håll som redan har infört individuell mätning och 

debitering i deras nya passivhus. De tre företagen vi har varit i kontakt med i Gävle/ 

Dalaområdet (Trebeko Gävle Dala AB, SandvikenHus AB och Kopparstaden AB) tycker alla 

att det finns stora möjligheter för individuell mätning och debitering av varmvatten. Alla tre är 

positiva till en framtid med det systemet. Trots det har inget av företagen riktigt på allvar tagit 

tag i frågan och börjat genomföra åtgärderna som krävs för att införa det. Vi anser att dettta är 

en sak som fastighetsföretagen borde lägga ner mer energi på för att införa individuell 

mätning och debitering av varmvatten i sina fastigheter i en mycket större omfattning inom de 

närmaste åren. 

 

När det gäller laginförande av individuell mätning och debitering tror vi att detta ligger långt 

fram i tiden i det svenska lagsystemet. Eftersom bostadsföretagen och 

hyresgästorganisationerna ser stora svårigheter i systemet finns det risk att dem motarbetar ett 

införande. Dock anser vi att ett laginförande är ett måste för att få den utveckling av 

individuell mätning och debitering som behövs för ett energismartare och miljövänligare 

lägenhetsboende. Hyresgästföreningen säger dock att det är under de senaste åren som 

tekniken har utvecklats, då utrustningen för mätning är mycket billigare och mer tillförlitlig. 

Trots detta märker vi att bostadsföretagen saknar engagemanget för att mäta värmen. Dem ser 

allt för stora problem med hur det ska gå till rent praktiskt samt att det kan skapas stora 

orättvisor. Det är inte bara bostadsföretagen som vi anser motverkar en lagreglering utan även 

hyresgästföreningar som strävar efter en ideologi där gemenskapen är viktigare än att spara 

pengar och minska miljöpåverkan.  
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Vi ser en lösning på problemet att det saknas incitament för både hyresgästerna och 

bostadsföretagen samtidigt. Om energideklarationen skulle lagregleras angående 

åtgärdsförelägganden angående underhållet på fastigheten, blir bostadsföretaget skyldiga att 

underhålla fastigheten. Det skapar en win-win-situation där bostadsföretaget jobbar för 

minskade transmissionsförluster och en bättre underhållen fastighet samt att hyresgästen har 

ett incitament att minska energiförbrukningen. 

 

När det gäller prisökning på vatten och värme så står värmen för den största ökningen men 

samtidigt, enligt energieffektiviseringsutredningen, så sparas mer energi och pengar på 

individuell mätning och debitering av varmvatten än värmen. Om vattnet debiteras 

individuellt ser vi att bostadsföretagen borde få lättare att presentera underlaget till deras 

hyresregleringar till hyresgästerna. Trots att bara vattnet debiteras individuellt så blir 

automatiskt hyreshöjningarna mindre då bostadsföretagen endast behöver ta hänsyn till 

ökningen av värmekostnader. Det ger en större öppenhet till hyresgästen och det skulle skapa 

nöjdare hyresgäster som tycker att hyran är rimlig. 

 

Enligt både vår undersökning och undersökningar som Hyresgästföreningen har gjort visar att 

hyresgästerna vill kunna vara med och påverka sin egen energiförbrukning och sina egna 

driftskostnader. Att ha gemensam debitering efter schablon kan ses som en kollektiv 

bestraffning för hela huset då vissa får betala för andras slösande. Det finns egentligen inga 

andra skäl än gamla ideologier som borde stoppa individuell mätning och debitering. Det bör 

bli mer rättvist om varje hyresgäst betalade för sin del. Det som vi tycker är svårt att förstå är 

hur bostadsföretagen resonerar. Inget av de företag som vi pratade med ansåg att hyrorna är 

proportionellt rättvist. Så om det inte är rättvist i dagens hyressättningsystem borde det inte 

vara något problem att ändra även om det är orättvist. Som det är idag är hyrorna orättvist 

fördelade då vissa förbrukar mer energi än andra samt att miljöpåverkan är stor då ingen bryr 

sig om att spara på energin. Vid individuell mätning och debitering kan värmemätningen vara 

orättvis till en viss del på grund av transmissionsförluster men miljöpåverkan är inte alls lika 

stor då många hyresgäster kommer att minska sin energiförbrukning. 

 

Vår slutgiltiga slutsats är att individuell mätning och debitering av vatten bör vara solklart för 

varje fastighet. Att det inte finns i större omfattning är ett stort problem som bostadsföretagen 

har. Angående värmemätningen anser vi att det finns möjligheter i framtiden. 
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Bostadsföretagen måste släppa sina fördomar om att det är för komplicerat att mäta värme. Då 

hyresgästerna vill betala hyran med individuell mätning borde dem få en chans att göra det. 

6.2 Förslag på fortsatta studier inom området 
Då det här arbetet är till störst del inriktat mot hyresgästernas vilja och beteende finns det en 

hel del olösta frågor som man kan jobba vidare med. En stor olöst fråga är hur orättvisorna 

med transmissionsförlusterna ska lösas. Ett tips på en lösning till den frågan är att 

differentiera hyrorna beroende på lägenhetens placering i huset. 

 

En annan frågeställning som kan vara intressant att få en uppföljning på är det Tyska och 

Danska systemen med individuell mätning och debitering, samt hur det skulle fungera i 

Sverige. 
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8. Bilagor 

8.1 Frågeformulär till hyresgäster 
 
Om värme och vatten skulle debiteras individuellt på din hyra, skulle du då sänka värmen?        
□ Ja   □ Nej 
 
Om du kan tänka dig att sänka driftskostnaderna varför skulle du kunna tänka dig det? 
□ Minskade kostnader     □  Mindre miljöpåverkan   □  Annat, vad? ___________________ 
 
Om du skulle betala för varmvattnet när du duschar, hur mycket mindre per vecka skulle du 
duscha? 
 □  Lika som nu         □  3-5 min?       □  5-10min?     □  mer än 10 min? 
 
Diskar du under rinnande vatten? 
□  Ja               □  Nej □ Har diskmaskin 
 
Vädrar du i lägenheten för att få bättre luft under vinterhalvåret? 
□ Ja             □ Nej 
 
Vad anser du att ett miljöanpassat hus är? 
________________________________________________________________________ 
 
Om du skulle flytta till hus och bygga nytt skulle du se till att huset är byggt miljöanpassat? 
□  Ja     □  Nej 
 
Vad är viktigast för dig i ditt boende? 
________________________________________________________________________ 
 
Har du någon gång blivit besviken och fundersam varför hyresvärden höjer hyrorna? 
□  Ja     □  Nej 
 
Tycker du att dagens hyror är för höga? 
□  Ja     □  Nej 
 
Skulle du vilja ha individuella driftskostnader i din hyresrätt? □   
Eller vill du vara med och gemensamt dela på hyreshusets alla lägenheters driftskostnader? □ 
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8. 2 Frågeformulär till hyresvärdar 
Anser ni att driftskostnaderna är rättvist proportionerade på varje lägenhet? 
□  Ja             □   Nej 
 
Vad är er främsta aktivitet ni gör för att sänka dritskostnaderna i era hyresfastigheter? 
_________________________________________________________________ 
 
Ser ni en framtid där vatten och värme debiteras individuellt på varje lägenhet? 
□  Ja             □ Nej 
 
Har ni blivit påverkade av att energideklaration infördes och på så vis sänkt 
driftskostnaderna? 
□  Ja             □  Nej 
 
Vid ja, på vilket sätt? 
_________________________________________________________________ 
 
Ungefär hur stor del av hyran kan härledas till driftskostnader? 
       
 
Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med individuell mätning och debitering? 
_________________________________________________________________ 
 
Hur bestämms hyreshöjningarna idag? 
_________________________________________________________________ 
 
Har ni gjort någon undersökning vad era hyresgäster skulle föredra? 
_________________________________________________________________ 
 
Varför behåller ni gemensam debitering då det tydligt syns att hyresgäster vill ha individuell 
debitering? 
________________________________________________________________ 
 
Skulle ni sänka hyrorna om driftskostnaderna skulle sjunka? 
________________________________________________________________ 
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8. 3 Frågeformulär till Hyresgästföreningen 
 
Ser ni ha en framtid där driftskostnaderna kommer att debiteras individuellt på varje lägenhet? 
□  Ja             □ Nej 
 
Varför, varför inte? 
__________________________________________________________________ 
 
Vad anser ni individuell mätning och debitering har för fördelar respektive nackdelar? 
__________________________________________________________________ 
 
Har ni gjort några undersökningar om vad hyresgästerna vill ha för system? 
□  Ja             □ Nej 
 
Om ja, vilka resultat? 
__________________________________________________________________ 
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