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 Sammanfattning   

 I 

Sammanfattning 

Miljösituationen i världen har under de senaste decennierna förvärrats och det 
finns behov av att bryta den trend som pågår för att kunna uppnå ett hållbart 
samhälle. En stor del i detta är att minska energianvändningen, där uppförandet 
av lågenergibyggnader är ett steg i rätt riktning. Skellefteå Kommun har under 
de senaste åren satsat mycket på att bygga energieffektiva byggnader, främst 
förskolor. För att veta om det i längden blir lönsamt för kommunen att bygga 
lågenergibyggnader har livscykelkostnader jämförts mellan två förskolor, en 
lågenergiförskola och en standardförskola.  

Brukarnas påverkan på energianvändningen är en stor del i det hela. Så för att 
undersöka om personalen på lågenergiförskolan påverkats av att arbeta där har 
en observationsstudie och enkätundersökning genomförts. Denna studie har 
även gjorts på standardförskolan för att kunna jämföra beteendena mellan de 
olika förskolorna.  

Skellefteå kommun är även intresserade av att veta hur ytorna nyttjas i 
lokalerna. Om de finns outnyttjade delar som kan tas bort i kommande 
planering av nya förskolor. Även detta har studerats i observationsstudie och 
enkätundersökning.  

Vid beräkningarna av livscykelkostnaderna finns flera olika osäkerheter 
gällande till exempel ränta, energipriser och inflation. Detta resulterade i en 
mängd olika scenarion med olika resultat. Svaret på om det är ekonomiskt 
lönsamt för Skellefteå Kommun att bygga lågenergiförskolor är att det är 
lönsamt om energipriserna stiger. Stannar priset på nuvarande nivå är det 
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fortfarande oklart beroende på vilka scenarion man väljer och vilken typ av 
livscykelberäkningar man använder.  

De sociala aspekterna, som även de påverkar energianvändning och lönsamhet, 
är viktiga för slutresultatet. Studien visar att personalen på lågenergiförskolan 
har ett mer energimedvetet beteende jämfört med personalen på 
standardförskolan. 



 Abstract   
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Abstract 

The environmental issues such as global warming has become more evident 
over the past decades and we need to break the current trend in order to create a 
more sustainable society. To reduce the energy use in the building stock, the 
construction of low energy buildings is a step in the right direction. Skellefteå 
municipality has in the latest years invested in the construction of energy 
efficient buildings, primarily in preschools. To know if investments in low-
energy buildings are more economical in the long run, assessment of life cycle 
costs has been developed. Two different preschools have been compared, one 
low-energy preschool and one preschool built according to standard.  

Since user’s behaviour have an impact on the energy use an observational and 
questionnaire study has been made on the staff working at the low-energy 
preschool and at the standard preschool in order comparing behaviours 
between the two preschools. Skellefteå municipality is also interested in 
knowing how spaces are used in the preschool premises. If there are unused 
parts that can be excluded in future pre-school projects. This has also been a 
part of the observational- and questionnaire study. 

The lifecycle costs estimations have several uncertainties regarding the input, 
for example interest rates, inflation rate and future energy price. This resulted 
in a variety of scenarios showing different results. If the energy prices rise in 
the future it will be economically profitable for Skellefteå municipality to build 
low-energy preschools. If the prices is unchanged the results depends on the 
scenario and what type of life cycle cost method you choose. 
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The social aspects, also affects the amount of energy used and hence the 
profitability for the end result. The results of the analysis show that the staff 
working in the low-energy preschool has a more energy-conscious behaviour 
compared with the staff of the standard preschool. 
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Förkortningar och definitioner 

BBR Boverkets Byggregler 

ISO International organization for standardization 

FEBY Forum för energieffektiva byggnader 

LCC Life cycle cost (Livscykelkostnad) 

G Grundinvestering 

a Inbetalningsöverskott 

i År (1, 2, 3, …, n) 

Ci Pengaflöde (Varje in- eller utbetalning inkl. grundinvestering) 

I Inflation 

rn Nominell ränta 

r Diskonteringsränta 

N År 

T	   Tid	  

	  



 Förkortningar och definitioner   

 IX 

Standardförskola/Standardbyggnad - Med standardbyggnad menas en 
byggnad som uppfyller kraven från Boverkets Byggregler (BBR) gällande 
bland annat energianvändning, men inte mer. (Boverkets Byggregler, 2014) 

Lågenergiförskola/Lågenergibyggnad - En lågenergibyggnad är ett 
samlingsbegrepp för byggnader som använder mindre energi än vad gällande 
byggnorm kräver. Den förskola som i detta fall är lågenergibyggnaden 
uppfyller nästan kraven för ett passivhus, men inte riktigt. Därför kallas denna 
förskola lågenergibyggnad i denna rapport. 
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INLEDNING 

Kapitlet innehåller bakgrund och syfte samt redovisar avgränsningar och 
forskningsfrågor för detta examensarbete.  

1.1 Bakgrund 

Miljösituationen har under de senaste decennierna förvärrats och det finns 
behov av att bryta den trend som pågår för att kunna uppnå ett hållbart 
samhälle. Klimathotet har den senaste tiden dominerat debatterna och en av de 
största utmaningarna för människan är att lära sig att anpassa sig till de 
förändringarna som klimatet medför. Förändringarna kommer till slut medföra 
att livsbetingelserna förändras på vår jord. En av de stora utmaningarna för att 
minska utsläppen av växthusgaser, som påverkar miljön, är inom 
energisektorn. Cirka 40 % av den totala energianvändningen går till sektorn för 
bostäder och service (Naturvårdsverket, 2015). På grund av detta är det viktigt 
att fundera över hur byggandet kan bli mer energieffektivt. Lågenergihus i 
olika former är ett steg i rätt riktning och kan minska en stor andel av 
koldioxidutsläppen.  

Lågenergihus är projekterade för att använda mindre energi än vad gällande 
byggnorm kräver. Då användarna av byggnaden blir mer och mer intresserade 
och uppmärksammar byggnadens energi- och driftskostnader byggs det fler 
och fler lågenergibyggnader. Anledningen till det ökade intresset för energi- 
och driftskostnader beror på att energipriserna har ökat kraftigt de senaste åren 
på grund av tillgång och efterfrågan, energibeskattning och andra politiska 
styrmedel. (Andrén och Tirén, 2010) 
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För att fler ska haka på trenden att bygga energieffektiva byggnader, och 
särskilt i Norrland, är det viktigt att kommuner och offentliga byggherrar kan 
agera förebild för detta. Skellefteå Kommun har de senaste åren lagt stort fokus 
på att bygga energieffektiva byggnader och på så sätt kanske även inspirera 
privatpersoner att göra detsamma. En anledning till att färre väljer att bygga 
energieffektiva byggnader i norra Sverige jämfört med södra Sverige kan vara 
att den förväntade återbetalningstiden för ett lågenergihus är större och 
lönsamheten ifrågasätts. För att politikerna inom Skellefteå kommun lättare ska 
kunna fatta beslut angående byggande av lågenergibyggnader eller 
standardbyggnader efterfrågas beräkningar och analyser av lönsamheten för en 
lågenergibyggnad i Skellefteå.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med examensarbetet är att undersöka den ekonomiska lönsamheten för 
Skellefteå kommun att bygga energieffektiva förskolor. Arbetet ska även visa 
på personalens påverkan på energianvändningen i förskolorna. Förhoppningen 
är att arbetet ska kunna underlätta för Skellefteå Kommuns politiker att fatta 
beslut om det ska byggas energieffektiva- eller standardförskolor.  

Forskningsfrågorna är följande:  

1. Är det ekonomiskt lönsamt för Skellefteå Kommun att bygga 
energieffektiva förskolor jämfört med standardförskolor? 
 

2. Förändras beteendet hos personal och barn på förskolorna gällande 
energibeteenden när de vistas i en energieffektiv byggnad jämfört med 
en standardbyggnad? 

 

3. Nyttjas ytorna i lokalerna optimalt eller finns outnyttjade och onödiga 
delar i förskolans lokaler? 
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1.3 Avgränsningar 

I detta examensarbete kommer endast två förskolor att jämföras både när det 
gäller livscykelkostnad, observationer och enkäter. Detta på grund av 
tidsbegränsningar i kursplanen.  

Livscykelkostnaden utförs som nuvärdesmetod och payback-metod för att se 
en mer överskådlig kalkyl samt en mer detaljerad. Analyserna har avgränsats 
på så sätt att alla värden för drift av förskolorna inte tagits med, fokus har lagts 
på energiförbrukning och inte annan typ av drift. Anledningen till detta är att 
värdena ibland var svåra att få tag på samt att värden för samma kategorier inte 
fanns för båda förskolorna. För att göra en riktig LCC-analys måste lokalerna 
som jämförs vara jämbördiga och samma värden bör analyseras och tas med i 
beräkningarna.  

Observationsstudien genomförs på två förskolor med 4-5 avdelningar med barn 
vardera. Dock begränsas observationen till två avdelningar per förskola på 
grund av tidsaspekten samt att hinna sammanställa resultaten. De avdelningar 
som väljs att studeras är de med äldst respektive yngst barn. 
Observationsstudien begränsas även tidsmässigt för att ha möjlighet att hinna 
sammanställa resultaten. Den sker mellan klockan 8.00 - 12.00 under två dagar 
under hösten. 

Planen var att även observera tillagningsköken på förskolorna men på grund av 
tidsaspekten samt begränsat utrymme i lokalerna har observationsstudien inte 
innefattat köken.  

Enkätundersökningen kommer att utföras på alla avdelningar på vardera 
förskola men begränsas i antal frågeställningar för att hinna sammanställa och 
utvärdera svaren.  
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2 LITTERATURSTUDIE 

Kapitlet behandlar den bakgrundsinformation som varit till grund för att 
kunna besvara och utföra samtliga forskningsfrågor samt innehåller kortfattad 
information om användandet av lågenergibyggnader. 

2.1 Observationsstudie 

2.1.1 Planerad eller oplanerad observation 

Det finns olika typer av observationer man kan utföra, planerad och oplanerad 
observation. En planerad observation innebär att man innan bestämt vad man 
ska observera samt hur man ska registrera observationerna. En oplanerad 
observation används då problemet är diffust och det inte går att planera vad 
man ska observera fullt ut. (Kylén, 2004) 

 

2.1.2 Strukturerad eller ostrukturerad observation 

Man kan även välja att utföra en strukturerad eller ostrukturerad observation. 
Den mänskliga observationen är subjektiv, och för att minska detta kan man 
göra observationerna mer strukturerade. Att skilja mellan en ostrukturerad och 
strukturerad observation kan ibland vara svårt. En ostrukturerad innebär att 
”man beskriver det man ser så som man själv vill”. En strukturerad observation 
innebär att man lagt upp en struktur, till exempel en blankett som man fyller i.  
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Bearbetning och sammanställning av insamlat material blir enklare om man 
gjort en strukturerad observation. En mindre strukturerad observation ger 
möjlighet att notera oväntade händelser. (Kylén, 2004) 

 

2.1.3 Deltagande eller utomstående observatör 

Vid studien kan man både göra en deltagande observation eller en utomstående 
observation. En deltagande observation innebär att observatören är en del av 
verksamheten eller det som ska observeras. En utomstående observatör skall 
vara neutral till det som ska observeras samt inte delta i processen.  

Vid observationsstudier krävs uthållighet då mycket kan gå fel och missas, 
vilket i sin tur sänker kvaliteten på de insamlade uppgifterna. Faktorer som kan 
påverka kvaliteten är bland annat; bristande uppmärksamhet, låg motivation 
eller trötthet.  

Beteendet hos de observerade ändras när de är medvetna om att de observeras 
visar både praktisk erfarenhet och forskning. Alla människor påverkas olika 
även om man har en dold observatör. Man känner att man blir observerad och 
på så sätt kan resultatet bli svårt att tolka. Därför kan det vara bäst att använda 
sig av synliga observatörer, för att alla då påverkas på samma sätt. 

Både utomstående och deltagande observatörer påverkar de som ska observeras 
och kan göra dem osäkra vilket ger ett förändrat beteende. Medvetenhet om att 
resultatet på observationen påverkas är viktigt att ta hänsyn till. (Kylén, 2004) 

 

2.1.4 Typer av observationer 

Observationer kan ske på många olika sätt och med olika metoder. Nedan 
beskrivs de olika typerna komprimerat till fyra rubriker; (Kylén, 2004) 

Fria observationer – måttlig styrning och det man ser redovisas. Fria ord utgör 
redovisningen vilken kan antecknas eller spelas in. 
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Mätningar – teknisk utrustning används, både avancerad, som kräver speciell 
kompetens, samt enklare mätningar så som vikt, fukt, tid osv.  

Utprövning och övning – viss styrning rekommenderas. Används för 
observation vid övning i att använda rutiner och utrustning till exempel.  

Flöden – använder penna och papper och ritar upp hur olika ting förflyttas till 
exempel bilar eller människor. 

 

2.1.5 Observationsblankett 

För att styra observationerna samt underlätta för observatören kan det vara en 
bra idé att använda sig av en blankett. Styrningen via blanketten kan se ut som 
så att man antecknar till exempel antal och tid eller att man får beskriva 
reaktioner, skeenden och relationer genom öppna frågor. (Kylén, 2004) 

 

2.2 Enkätundersökning  

En enkät beskrivs som ett skriftligt förfrågningsunderlag, som till exempel kan 
vara på internet eller på papper, samt riktar sig till många mottagare. Den kan 
bestå av ett fåtal frågor eller många frågor som kan ta upp till en timme att 
besvara. Frågorna i enkäten ska vara enkla att förstå och inte kunna misstolkas, 
besvararen ska veta hur de ska besvaras. (Kylén, 2004) 

 

2.2.1 Papper eller dator 

Man kan välja att distribuera och besvara enkäten på papper eller på dator. Om 
den delas ut via datorn kan enkäten skickas ut via internet eller mail. Via 
papper kan den delas ut på ett möte eller skickas ut i brev. (Kylén, 2004) 

För att få hög svarsfrekvens när enkäten finns på papper är de viktigt att det är 
lätt att förstå hur den ska besvaras samt att den ser intressant ut. För svaren ska 
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det finnas kryssrutor för varje alternativ samt ytor att fritt skriva sina svar. Man 
bör försöka hålla nere antalet sidor för att den inte ska kännas för mastig för 
besvararen att svara på. Beroende på vilken situation den svarande befinner sig 
i kan antalet frågor i enkäten vara olika många. Till exempel bör det vara 
mycket få frågor i en enkät som ska genomföras hos personer som lämnar en 
butik. (Kylén, 2004) 

 

2.2.2 Inledning i enkäten 

För varje enkät bör det finnas en inledning som beskriver avsikten med 
undersökningen, vilka som besvarar enkäten, hur lång tid den tar att besvara, 
vad som händer med svaren samt när rapporten kommer ut. (Kylén, 2004) 

 

2.2.3 Inledning i enkäten 

Vid utformningen av en enkät finns olika typer av frågor man kan ställa, till 
exempel; (Kylén, 2004) 

• Öppna frågor – är svårare att bearbeta och analysera men ger den 
svarande mer frihet och styr inte den svarande lika mycket. Den svarande 
svarar med egna ord. Detta ger stor frihet men ställer krav på att den som 
svarar ska kunna formulera sig. Med disposition blir det enklare att både 
svara och bearbeta med ger samtidigt en styrning av tanken hos den 
svarande efter förväntningar. Ovana respondenter kan behöva stödlinjer 
som guide i sitt svarande. (Kylén,	  2004) 
 

• Bundna svar – svaren på frågorna finns i form av alternativ och styr 
därför den svarande mer och ger begränsade möjligheter att svara som 
man vill. Svarsalternativen styr tanken hos respondenten, formuleringar 
och ordval kan tala om hur man bör svara. Svarsalternativ gör det dock 
enklare att sammanställa resultaten och den svarande behöver bara sätta 
kryss i en eller flera rutor. Ett svarsalternativ kan dock vara ett eget 
förslag, vilket ger mer frihet men samtidigt gör det enkäten svårare att 
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sammanställa. En annan nackdel är att man snabbt kan besvara enkäten 
utan att tänka igenom svaren. (Kylén,	  2004) 

 

• Frågor med skalor för bedömning – innebär att man gör en bedömning 
eller grad av instämmande på ett påstående. Skalorna kan se olika ut men 
det viktigaste är att det är lätt att svara samt lätt att bearbeta. (Kylén,	  
2004) 

 

• Kvalitetsbedömning med skalor – där respondenten ska bedöma till 
exempel en kurs eller föreningsaktiviteter. Skalan kan till exempel vara; 
mycket bra, bra, dålig, mycket dålig. (Kylén,	  2004) 

 

Att ta fram svarsalternativ till en enkät med bundna svar kan göras på olika 
sätt. De kan till exempel bestå av alternativ framtagna ur problemställningen, 
erfarenhet, idéinsamling med mera. Eller genom att svara på en skala, till 
exempel ålder, antal år på företaget, inkomst med mera. Svarsalternativen kan 
även vara handlingsalternativ knutna till konkreta eller konstruerade 
situationer. När alternativ ges begränsas valmöjligheterna men genom att lägga 
till en tom rad för eget alternativ finns ändå en frihet att svara som man vill. 
(Kylén, 2004) 

För att kontrollera att enkäten genomförts med aktiva svarare som verkligen 
läser varje fråga och inte bara kryssar i olika svarsalternativ, utformas enkäten 
så att den första och sista frågan är i stort sätt samma fråga men med olika 
formulering. Detta för att kunna kontrollera om samma svar kryssats i eller om 
svararen endast slumpat ut svaren.  
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2.3 LCC-analys 

2.3.1 LCC-analys syfte 

En livscykelkostnad är en investerings totala kostnad under hela dess livslängd 
enligt ISO (International organization for standardization). I denna kostnad 
ingår investeringskostnaden, driftkostnader, underhåll och 
destruktionskostnader. LCC-analyser kan användas som beslutsunderlag för 
investeringar där man på ett enkelt sätt kan jämföra olika typer av investeringar 
och hur lång tid det tar att spara in investeringen enligt ISO 15686-5:2008 
(Svensk Standard, 2008) 

 

2.3.2 LCC-analys utförande 

Det finns flera olika beräkningsmetoder som kan användas för att ta reda på en 
byggnads livscykelkostnad. I denna rapport kommer den enkla payback-
metoden samt nuvärdesmetoden att användas.  

 

Den enkla payback-metoden 

Återbetalningsmetoden är ett enkelt sätt att utföra en investeringskalkyl. Syftet 
är att ta reda på hur lång tid det tar att räkna hem en investering. I den enkla 
payback-metoden bortser man från ränta och inflation. Fördelar med denna 
metod är att den är enkel att använda, man behöver inte uppskatta kalkylräntan 
samt att man bara behöver uppskatta konsekvenserna under 
återbetalningstiden. Nackdelarna med denna metod är att den är missvisande då 
den inte tar hänsyn till konsekvenser efter återbetalningstiden och gynnar 
därmed korta investeringar samt att den bortser från fördelar som finns med 
stora inbetalningar i ett tidigt skede (metoden tar inte hänsyn till när 
inbetalningarna sker). Enligt payback-metoden är en investering lönsam om 
återbetalningstiden är kortare än den högsta tillåtna återbetalningstiden som 
blivit beslutat på förhand. Jämför man olika alternativ är den investering som 
har kortast återbetalningstid bäst. (Skärvad & Olsson, 2008) 
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Den enkla payback-metoden är användbar för att jämföra investeringar och för 
grova uppskattningar om en investering är lönsam (Flanagan et al., 1989).  

Om inbetalningsöverskotten är lika stora varje år används formeln: 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = 𝐺𝑎 (1)        (1)   

G = Grundinvestering 

a = Inbetalningsöverskott 

Om inbetalningsöverskotten är olika stort olika år summeras 
inbetalningsöverskotten till dess att de har uppnått samma värde som 
grundinvesteringen. Återbetalningstiden är de antal år det tar innan Σa=G. 
(Skärvad & Olsson, 2008) 

 

Nuvärdesmetoden 

Denna metod innebär att man jämför alla in- och utbetalningar vid 
investeringstillfället. Alla de framtida inbetalningsöverskotten räknas om till ett 
nuvärde, de diskonteras till ett nuvärde med hjälp av kalkylränta. (Skärvad & 
Olsson, 2008)  

Nuvärdesmetoden är användbar om de olika alternativen har samma livslängd 
och är den metod som är mest lämplig inom byggindustrin (Flanagan et al., 
1989). 

Ekvationen för nuvärdesmetoden är:         

𝑁𝑃𝑉 = !!
(!!!)!

!
!!!  (2)        (2) 

 

NPV = nuvärde (Net Present Value) 
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𝐶!  = pengaflöde 

𝑟  = diskonteringsränta 

N = år 

t = tid 

 

Det finns även en reducerad version av ekvation (2) där fokus ligger på 
byggnadens klimatskärm och energianvändning. I denna ekvation inkluderas 
då endast grundinvesteringen samt de årliga energikostnaderna. Den 
reducerade versionen av ekvation (2) ser ut som följer: 

 

𝑁𝑃𝑉 = 𝐶! + 𝐸!!
!!!  (3)        (3) 

 

 𝐶!= Grundinvestering 

𝐸!!
.  = Summan av diskonterad energikostnad vid tiden t. 

 

LCC-analyser har fokus på kostnader hellre än inkomster och därför är det 
vanligt att i beräkningarna ha kostnader som ett positivt värde och inkomster 
som ett negativt. Detta medför att det alternativ som har lägst nuvärde är det 
mest lönsamma. (Kishk et al., 2003) 

 

Diskonteringsränta 

Enligt Norsk Standard (NS, 2000) kan man använda följande formel för att ta 
hänsyn till effekterna av inflation då räntesatsen sätts;  
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𝑟 = !!!!
!!!

 (4)          (4) 

r = realränta 

i = inflation 

𝑟! = nomiell ränta 

 

2.4 Användande av lågenergihus 

För att ett lågenergihus ska få så låg energianvändning som möjligt bör även 
brukarna vara medvetna om hur huset fungerar samt vad de bör tänka på för att 
minska och hålla nere energianvändningen. Nedan beskrivs några enkla tips 
man kan tänka på: (Andrén & Tirén, 2010) 

• När man lämnar ett rum, släck lamporna. Man kan även använda sensorer 
och timers för att belysningen ska släckas när man lämnar rummet. 

• Använd lågenergilampor istället för konventionella glödlampor. De håller 
längre och är mindre energikrävande. 

• Stäng av dator och TV mm. med strömbrytaren och dra ut laddaren när 
elektroniken inte används. Elektronik som står i standby-läge drar energi.  

• När man köper ny elektronik kan man ta reda på energianvändningen. 
• Temperaturen i kyl och frys bör vara inställd rätt, ca 5°C i kyl och -18°C i 

frys. För varje grad kallare ökar energianvändningen med 5%.  
• Frosta av frysen. 
• Använd kastruller och pannor som passar till plattornas storlek på spisen. 

Annars sprids överskottsvärmen. 
• Sätt lock på kastrullen när du lagar mat.  
• Använd vattenkokare om du ska koka vatten.  
• Om man endast ska värma en kopp te eller en portion mat är mikron ett bra 

alternativ till spis och ugn.  
• Tvätta först när man fyller tvättmaskinen.  
• Lufttorka tvätten istället för att torka i torkskåp eller torktumlare.  
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• Under diskning är det bättre att skölja disken i en balja istället för under 
rinnande vatten.  

• Starta diskmaskinen först när den är full. 
• Ta snabba och effektiva duschar.  
• Använd snålspolande duschmunstycke.  
• Sänk värmen litegrann inomhus, så länge man inte behöver frysa.  
• Sänk värmen i rum som sällan används. 
• Sänk värmen i huset om man reser bort.  
• Håll dörrar mot kalla utrymmen stängda (tex garage, vind, veranda). 
• Fäll ner persiennerna eller dra ner rullgardiner på nätterna så att värmen 

behålls i rummet.  
• Placera ej möbler nära elementen, då blir det svårare för värmen att spridas 

i rummet. 
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3 METOD 

I kapitlet presenteras metodval och tillvägagångssätt som använts för att kunna 
besvara forskningsfrågorna. 

3.1 Metodval 

Det finns två olika vetenskapsteoretiska traditioner som kan användas vid 
utförandet av ett arbete, kvalitativ metod och kvantitativ metod. Den 
kvantitativa metoden används vid undersökningsmetoder som ger ett resultat 
som bygger på siffor eller tal medan den kvalitativa metoden syftar till att 
skapa en djupare förståelse för ett forskningsområde (Justesen & Mik-Mayer, 
2011).  

För denna studie har den kvalitativa forskningsmetoden valts. Detta på grund 
av att forskningsfråga 2 och 3 syftar till att få en djupare förståelse och därför 
måste ”djupdykningar” göras. Dessutom är forskningsfråga 1 begränsad till 
endast 2 byggnader vilket gör att valet faller på en kvalitativ metod. 
Tidsaspekten hade varit för stor för detta examensarbete om en kvantitativ 
metod hade valts för dessa frågor.  

I denna rapport har flera olika typer av kvalitativa metoder valts för att svara på 
forskningsfrågorna. Det genomförs en observationsstudie för att kunna 
fördjupa sig i hur användandet av lokalerna ser ut, utan personalens egna ord. 
De som observeras vet inte vad som observeras vid tillfället. Observatören 
säger att det är yteffektivitet som observeras när det egentligen är 
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energimedvetenhet. Detta är ett sätt att få mer troliga och verkliga resultat, för 
att observationsobjekten inte ska kunna göra till sig för att resultatet ska se 
bättre ut än vad det egentligen är.  

Det har även genomförts en enkätundersökning för ytterligare djupdykning 
inom ämnet. Här ställs samma frågor som tagits upp under observationen för 
att få personalens syn på det hela. Det är även mer frågor om yteffektivitet för 
att fördjupa sig i uppfattningen om det ämnet.  

En annan del av den kvalitativa undersökningen är en livscykelkostnad. Denna 
metod har valts för att kunna svara på forskningsfråga 1 och ge Skellefteå 
Kommun beräkningar på hur lönsamt det är för dem att bygga energieffektiva 
förskolor.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Figur 3.1 nedan visar tillvägagångssättet för utförandet av denna rapport. 

 

Figur 3.1: Tillvägagångssätt 

Tabell 3.1 beskriver hur det gåtts till väga för att besvara forskningsfrågorna 
samt vilket syfte frågorna har. 

Steg	  1	  
Litteraturstudie	  

Steg	  2	  	  
Observationsstudie	  

Steg	  3	  	  
Enkätundersökning	  	  

Steg	  4	  
Beräkning	  av	  

livscykelkostnader	  
Steg	  5	  
Analys	  

Steg	  6	  	  
Diskussion/
Slutsatser	  	  
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Tabell 3.1 Översikt över hur de olika forskningsfrågorna besvarats 

Forskningsfråga Syfte Metod 
1. Är det lönsamt för Skellefteå 
Kommun att bygga 
energieffektiva förskolor 
jämfört med 
standardförskolor? 

 

Ta reda på hur många år det 
tar att tjäna in investeringen 
samt nuvärdesanalys för att ta 
reda på vilket alternativ som 
är mest lönsamt. 

Livscykelkostnads-
beräkningar 

2. Förändras beteendet hos 
personal och barn på 
förskolorna gällande 
energibeteenden när de vistas i 
en energieffektiv byggnad 
jämfört med en 
standardbyggnad? 

Ta reda på om beteenden hos 
personer ändras om de 
arbetar/vistas i en 
energieffektiv byggnad. Tex 
gällande att släcka belysning, 
stänga dörrar mm.  

Observationsstudie 
och 
enkätundersökning. 

3. Nyttjas ytorna i lokalerna 
optimalt eller finns outnyttjade 
och onödiga delar i förskolans 
lokaler? 

Undersöka om lokalerna 
nyttjas på ett effektivt sätt 
eller om det finns onödiga ytor 
som kan uteslutas i kommande 
förskoleprojekt. 

Observationsstudie 
och 
enkätundersökning.  

 

3.2.1 Litteraturstudie 

Till en början har litteratur inom området livscykelkostnader, krav från FEBY 
och passivhus studerats och analyserats. Även litteratur kring observationer och 
enkäter, hur dessa utförs samt hur de kan analyseras. Efter att ha läst om olika 
metoder och tips väljs den metod som anses passa bäst för detta uppdrag.  

Syftet med litteraturstudien har främst varit att skaffa underlag till den LCC-
analys som ska utföras samt till observationsstudien och enkätundersökningen. 
För att kunna genomföra dessa på ett korrekt och rimligt sätt. Litteraturstudien 
har även haft till syfte att skaffa bakgrundsinformation om lågenergihus och 
användandet av sådana för att på ett bättre sätt kunna analysera och ta till sig 
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resultaten som framkommer.  Allt detta blir även en bakgrund till att kunna 
besvara forskningsfrågorna.  

Sedan kontaktades Skellefteå kommun för att få tillgång till ritningar, 
energikostnader för tidigare år samt investeringskostnader för de båda 
förskolorna som Skellefteå kommun förvaltar.   

 

3.2.2 Observationsstudie 

En observationsstudie har valts att genomföras på grund av att på ett enkelt sätt 
fördjupa sig i hur personalen tänker och agerar när det gäller energianvändning 
i lokalerna. Genom observationsstudien fås en objektiv syn ämnet och inte 
personalens egna ord och åsikter. Målet med observationen är att se hur 
personalen och barnen på förskolorna tänker på energianvändande och om det 
finns skillnader mellan en lågenergiförskola och en standardförskola.  

Observationen skedde mellan klockan 8.00-12.00 på två avdelningar per 
förkola under två dagar. Detta gjorde att uppmärksamheten hos observatören 
inte brast under tiden, utan var bra hela tiden. Observationsstudien har 
genomförts med syftet att observationsobjekten inte visste exakt vad som 
observerades, detta för att få ett så ”neutralt” och vardagligt beteende som 
möjligt. 

I denna observationsstudie har det valts att utföra en planerad observation 
framför en oplanerad. Detta för att lätt kunna jämföra samma saker på alla 
avdelningar samt för att inte missa något som är viktigt för slutresultatet. 
Observationen kommer även vara strukturerad för att enkelt kunna 
sammanställa resultaten. Detta resulteras i en observationsblankett som 
förbereds innan och fylls i med tider och iakttagelser på plats. Dock kommer 
det finnas öppenhet för sådant som inte tänkts på i förberedelserna men som 
kan uppkomma på plats och har betydelse för slutresultatet. Den kommer också 
ske med utomstående observatör då det är svårt att delta i personalens 
arbetssätt på en förskola. På så sätt blir det även en mer överskådlig bild av 
hela avdelningen som observeras och man kan observera flera aktiviteter 
samtidigt. Den typ av observation som används är en kombination av 
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mätningar och fri observation. Grunden i observationen består av tidtagning av 
olika aktiviteter samt att det lämnas öppet för vad som kan ske på plats som 
man inte tänkt på innan.   

Efter insamlad information om utförande av observationsstudie togs en 
observationsblankett fram i Microsoft Excel. Denna fanns till hjälp för att 
observera samma aktiviteter/situationer på alla avdelningar samt för att snabbt 
och enkelt kunna sammanställa resultaten. De aktiviteter som skulle observeras 
togs fram med hjälp av litteraturstudien och användning av lågenergibyggnader 
och samarbete med medarbetare på Skellefteå Kommun och dras erfarenheter 
på vad som kan vara energibovar i förskolorna. Observationsstudien 
genomfördes på två avdelningar vardera på två förskolor under en 
tidsbegränsad period och under två dagar. Insamling av observationer 
sammanställdes i ett dokument och jämfördes sedan mellan lågenergiförskolan 
och standardförskolan. Jämförelser har även skett mellan olika avdelningar. 
Detta steg besvarar delvis forskningsfråga 2 och 3.  

Resultaten från observationsstudien kan ses i Bilaga 4-7. 

  

3.2.3 Enkätundersökning 

En enkätundersökning har valts att genomföras som ett komplement till 
observationsstudien. Då observationen bara sker under en kort period kan 
enkäten ge information om hur det ser ut under resten av året. Den syftade även 
till att se personalens syn på ämnet och hur de ställer sig till frågan om 
energianvändande. Enkäten ska även ge svar på hur yteffektiviteten är i 
lokalerna. Eftersom observationen endast sker på fyra av nio avdelningar fås 
svaret om yteffektivitet i enkäten där alla avdelningar deltar och kan lämna sina 
synpunkter på yteffektiviteten på just deras avdelning.  

Enkätundersökningen genomfördes med båda förskolornas personal som fick 
svara på frågor angående energianvändningen i byggnaden, hur de tänker för 
att hålla den nere samt yteffektivitet i lokalerna. Utformningen och utförandet 
av enkäten har tagits fram utefter litteraturstudien och frågorna som ställdes 
togs fram i samarbete med medarbetare på Skellefteå Kommun. Enkäten 
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gjordes så enkel som möjligt att förstå för de besvarande samt enkel att 
sammanställa för resultat och analys av resultat. Det blev totalt 13 stycken 
frågor som behandlade bland annat om de tänker på att hålla nere 
energianvändningen, hur de gör samt hur de ser på yteffektiviteten i lokalerna. 
Enkätundersökningen innehöll till viss del samma saker som observerats vid 
observationsstudien för att få svar på om personalen upplever det på samma 
sätt som observatören uppfattat situationen. 

Blanketten lämnades ut till alla avdelningar personligen och information nådde 
alla om när den skulle vara klar och hämtas igen. Två dagar senare hämtades 
de ifyllda enkäterna för sammanställning och analyser. Även här har resultaten 
mellan de olika förskolorna jämförts, men även mellan avdelningar.  

Från Norrskenets förskola deltog 17 stycken och från Moröhöjdens förskola 
deltog 12 stycken. På båda förskolorna blev det 100 % svarsfrekvens. 

I svarsalternativen användes ofta en skala där det finns ett neutralt svar, till 
exempel; ja, nej och vet ej. Detta för att underlätta för respondenterna och för 
att de ska kunna ställa sig neutrala om de inte vet vad de ska svara av någon 
anledning. Det lämnades ofta även plats för egna kommentarer för att kunna 
utveckla svaren.  

Enkätens och frågornas utformning ses i Bilaga 3. Sammanställningen av 
svaren ses i Bilaga 8 och 9.  

Detta steg besvarar delvis forskningsfråga 2 och 3 och resultatet kan ses i 
Tabell 6.1 och 6.2.  

 

3.2.4 Beräkning av livscykelkostnader 

Utifrån de värden som finns inom Skellefteå Kommun för båda förskolorna har 
LCC-analyser genomförts i dataprogrammet Microsoft Excel. Här jämfördes 
investeringskostnader med besparingar som görs i form av minskade energi- 
och driftskostnader för att se om investeringen lönar sig och hur många år det 
tar för Skellefteå Kommun att räkna hem investeringen som görs för en 
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lågenergiförskola. Livscykelkostnaden beräknades med två olika metoder, 
payback-metoden och nuvärdesmetoden för att på två olika sätt se om 
investeringen är lönsam. Detta steg besvarar forskningsfråga 1. 

Figur 3.2-3.4 visar en översikt över hur observationen, enkäten och LCC-
analysen genomförts. 

Figur 3.2: Översikt av tillvägagångssätt för observationsstudien 

Figur 3.3: Översikt av tillvägagångssätt för enkätundersökning 

Figur 3.4: Översikt av tillvägagångssätt för livscykelkostnad 
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4 BAKGRUNDSINFORMATION FALLSTUDIE 

Här presenteras den bakgrund och den information som finns för varje 
förskola för denna studie.  

 

4.1 Norrskenets förskola 

Norrskenets förskola blev färdigställd år 2012. Det är en byggnad med 
trästomme och är Skellefteå Kommuns ansikte utåt när det gäller 
energieffektivt byggande. Norrskenets förskola är den första byggnaden som 
Skellefteå Kommun satsade på som energieffektiv och som skulle uppnå 
passivhusstandard. Då byggnaden inte fullt ut uppfyller kraven för passivhus 
kommer den i denna rapport att kallas för lågenergiförskola enligt 
förkortningar och definitioner.  

Här finns idag fem avdelningar för barn mellan 1-5 år. Från början var 
förskolan byggd med endast fyra avdelningar samt en ateljé för barnen. Men 
efterhand insåg man att en till avdelning behövdes samt att ateljén inte 
användes som det var tänkt eftersom det ledde till personalbrist hos den 
avdelning dom skulle använda ateljén. Därför beslutade man att göra om 
ateljén till en femte avdelning för barn i femårsåldern. 

Förskolan har ett tillagningskök samt ett ”torg” i centrum av förskolan där alla 
avdelningar äter med mera. Förskolan är även byggd med en balkong samt ett 
stort takutsprång mot söder. På så sätt kan man minska mängden sol som 
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kommer in under sommaren när solen är varm och står högt på himlen medan 
man kan släppa in solen under vintern då solen står lågt på himlen, då man 
behöver den extra värmen från solen. Se ritningar över förskolan i Bilaga 1. De 
avdelningar som finns på förskolan är enligt nedan, samt Figur 4.1;  

o Rubinen- barn i åldern 1-2 år. Avdelningen är placerad på plan 1 i husets 
sydöstra hörn. 

o Safiren- barn i åldern 1-2 år. Avdelningen är placerad på plan 1 i husets 
nordöstra hörn. 

o Bärnstenen- barn i åldern 3-4 år. Avdelningen är placerad på plan 1 i husets 
sydvästra hörn.  

o Kristallen- barn i åldern 3-4 år. Avdelningen är placerad i husets nordvästra 
hörn. 

o Diamanten- barn i femårsåldern. Avdelningen är placerad på plan 2 i husets 
sydöstra hörn.  

 

 

4.1.1 Utbildning för personalen 

När förskolan var färdigställd och när verksamheten startats hölls utbildningar 
för personalen om hur de skulle hålla nere energianvändningen i huset. 
Ansvariga för utbildningen var Support och lokaler på Skellefteå kommun, de 
som uppfört och förvaltar byggnaden. Förhoppningen med denna utbildning 
var att personalen skulle bli medvetna om energianvändningen och 
förbrukningen i byggnaden och veta vad de skulle göra för att hålla denna nere. 
Sedan skulle personalen föra detta beteende vidare till barnen på förskolan för 
att de i sin tur skulle få ett medvetande, eller att de automatiskt, utan att tänka 
på det, agerar på energisnåla vis. Förhoppningen var då att barnen tar med detta 
beteende hem och kan påverka föräldrar och syskon att tänka mer energisnålt. 
På så sätt kan energiförbrukningen i hela samhället förändras. 

Den information som togs upp på utbildningarna var allt från grundläggande 
fakta kring energikonsumtion i världen och viktigheten i att minska detta och 
om passivhus, till hur personalen på egen hand kan påverka detta. Denna 
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information är hämtad från Support och Lokaler på Skellefteå Kommun. Nedan 
ses en lista över vad som togs upp; 

• Jordens resurser och vad människan förbrukar. 
• Olika typer av uppvärmningssätt, så som; fjärrvärme, elvärme, bergvärme 

och oljeeldning.  
• Fakta om vad ett passivhus är och hur det fungerar. 
• Brukarvanorna i ett lågenergihus är viktigt och har stor inverkan.  
• Målen med denna förskola, att det ska vara fyra avdelningar, tillagningskök 

samt att det är nästintill ett passivhus.  
• Uppvärmning genom personvärme, hur mycket varje person avger.  
• Entrédörrens betydelse för ett passivhus samt att den ska hållas stängd.  
• Information kring vädring: ”Om man ska vädra effektivt, nyttja korsdrag 

(D.v.s. öppna två fönster samtidigt) Man har bytt luft i rummet på 3 
minuter. Vädra max 3 minuter”. 

• Påminnelse om att alltid släcka lyset efter sig.  
• Information om att det inte ska sitta några laddare i uttag efter att 

elektroniken har laddats klart.  
• Information om att datorn alltid ska stängas av efter användning och inte 

stå i standby-läge. 
• Att man alltid ska diska fulla diskmaskiner och tvätta fulla tvättmaskiner 

(ej halvfulla) 
• Inte använda dörröppnare i onödan, endast om man har ett funktionshinder.  
• Information om att det krävs mindre energi att koka en liter vatten i en 

vattenkokare än på spisen. Man sparar 40 % av energin genom att använda 
vattenkokare.  

• Tydliggjorde att de alla sitter i samma båt och kontakt kan gärna ske om 
frågor uppstår.  

• Fakta kring hur huset är uppbyggt samt viktigheten i att inte skada det 
lufttäta skiktet i väggar. Alltså att inte borra hål som jag förstöra plasten i 
väggen.  
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Under utbildningen fick även personalen själva fundera på hur de kan arbeta 
för att hålla nere energiförbrukningen. Där togs det upp följande saker som inte 
ingick i utbildningen;  

• Vara sparsam med varmvatten. 
• Lära barnen att använda rätt mängd vatten. 
• Stänga ytterdörrar så fort som möjligt. 
• Sprida ut barnen över hela förskolan för att värma luften men hjälp av 

värmen som människor avger. 
• Inte leka med rinnande vatten.  

 

Planen för att involvera barnen i energisnålt tänkande var att sätta upp en 
skärm som på ett enkelt och pedagogiskt sätt visar energiförbrukningen i 
byggnaden samt vad man kan tänka på. Detta förslag fullföljdes aldrig och det 
finns ingen skärm/display på förskolan som visar detta. 
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Figur 4.1. Planritning och avdelningar för Norrskenets förskola, plan 1 och 2. 
Orange=Rubinen, Röd=Safiren, Grön=Bärnstenen, Blå=Kristallen, 
Lila=Diamanten.  

Plan 

Plan 
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4.2 Moröhöjdens förskola 

Denna förskola är en standardbyggnad som byggdes år 1969. Med 
standardförskola menas en byggnad som uppfyller kraven från BBR (2014), 
men inte mer. Här finns fyra avdelningar för barn mellan 1-5 år samt ett 
tillagningskök. En av avdelningarna, Ekorren, användes tidigare som 
gymnastiksal och har därför lite annorlunda utformning än övriga. Förskolan 
hade alltså från början tre avdelningar och efter att behovet ökat är det idag 
fyra avdelningar. Se ritningar på förskolan i Bilaga 2. Avdelningarna som finns 
på förskolan är enligt nedan samt Figur 4.2.;  

o Bikupan- barn i åldern 1-3 år. Avdelningen är placerad i husets östra ände.   
o Ekorren- barn i åldern 1-3 år. Avdelningen är placerad mitt i förskolan med 

fönster mot både norr och söder.  
o Nyckelpigan- barn i åldern 4-5 år. Avdelningen är placerad i husets södra 

ände. 
o Humlebo- barn i åldern 4-5 år. Avdelningen är placerad i husets nordvästra 

hörn. 
 

På denna förskola har personalen inte fått någon utbildning inom 
energianvändning och minskad energiförbrukning.  
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Figur 4.2. Planritning och avdelningar för Moröhöjdens förskola. Orange=Bikupan, 
Blå=Ekorren, Grön=Nyckelpigan, Röd=Humlebo. 
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5 OBSERVATIONSSTUDIE – RESULTAT OCH 
ANALYS 

Kapitlet behandlar de resultat som tagits fram under observationsstudien som 
skett på båda förskolorna. Orsaker till att resultaten ser ut som de gör samt 
analys av resultaten tas även upp. 

 

5.1 Observationsstudie 

Observationsstudiens genomförande 

Observationsstudien har genomförts på två olika förskolor, en energieffektiv 
förskola byggd 2012 och en standardförskola byggd 1969. Syftet med studien 
är att jämföra en energieffektiv förskola med en standardförskola för att se om 
beteenden gällande energianvändning hos personal och barn skiljer sig mellan 
de två objekten.  

Observationerna har genomförts på två avdelningar på vardera förskolan 
mellan klockan 8.00-12.00. Under denna tid sker både lämning av barn, 
frukost, lunch, aktiviteter inomhus samt aktiviteter utomhus. Varje avdelning 
har i sin tur besökts två gånger för att kunna då bättre statistik på de 
observerade aktiviteterna. Valet av vilka avdelningar som skulle observeras föll 
på den som hade yngst barn samt den som hade äldst barn på varje förskola. På 
Norrskenets förskola besöktes Rubinen och Diamanten, på Moröhöjdens 
förskola besöktes Ekorren och Nyckelpigan. Ritningar över avdelningar samt 
rumsfördelning kan ses i Figur 5.1. 

 

I observationsstudien har följande områden studerats:  

• Kranar – hur länge personal och barn spolar i kranar samt hur ofta. 
• Dörrar – hur länge ytterdörrar står öppna.  
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• Fönster – om/hur länge fönster är öppna.  
• Belysning – Hur länge belysning står på samt om det släcks i rum som inte 

används 
• Elektrisk utrustning – Hur länge elektisk utrustning står på samt om den är 

igång i onödan.  
• Vädring – om vädring sker och i så fall hur länge 
• Solavskärmning – om solen skärmas av och i så fall hur länge samt varför 
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Rubinen Diamanten 

Nyckelpigan Ekorren 

Legorum 

Tvättrum 

Allrum 

Kök 

Soff-
rum 

Kök Vilorum 

Allrum 

 

De områden som studerats har tagits fram med hjälp av litteraturstudien, avsnitt 
3.2 samt Skellefteå Kommuns egna erfarenheter på vad man bör tänka på för 
att hålla nere energianvändningen. Utöver detta har det även studerats om 
ytorna används eller om det finns outnyttjade, onödiga ytor. Andra aktiviteter 
som kan påverka energianvändningen har även de studerats. Se Tabell 5.1 för 
resultat av hur länge dörrar, fönster och kranar stod öppna samt fullständiga 
frågeställningar i Bilaga 4-7 . 

Figur 5.1. Planer över varje avdelning som observerats. 
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För att sedan kunna jämföra resultaten mellan avdelningar och förskolor har ett 
medelvärde tagits fram för de frågeställningar som krävde tidtagning. 
Medelvärdena har sedan jämförts och analyserats. För övriga frågeställningar 
där tidtagning inte använts som metod jämförs svaren för att se om skillnader 
förekommer eller inte. 

 

 

Dörrar – hur länge de står öppna 

Från resultaten av tidtagningen på olika aktiviteter, främst hur längre dörrar är 
öppna samt hur länge det spolas i kranar kan ses i tabell 5.1 ovan. Av detta kan 
man se att det mest utmärkande resultatet av hur länge dörrar står öppna är det 
lägsta, 1,4 sekunder. Detta beror på att denna avdelning är den enda med 
luftsluss i entrén. Det var sällan de båda dörrarna i luftslussen stod öppna 
samtidigt och om de stod öppna samtidigt var det väldigt korta stunder. Därav 
det låga värdet. Jämför man detta värde med övriga avdelningar där det inte 
fanns luftsluss kan man se att det är ganska stora skillnader.  

 

Avdelning Dörrar Fönster Kranar 

  Medeltid (s) Medeltid (s) Medeltid (s) 

Norrskenet Rubinen 1,4 0 16,0 

Norrskenet Diamanten 11,2 0 8,9 

Moröhöjden Ekorren 6,0 0 14,0 

Moröhöjden Nyckelpigan 15,0 0 12,5 

Tabell 5.1. Medelvärden för dörrar, fönster och kranar (sekunder) 



Observationsstudie – resultat och analys 

 33 

En annan skillnad man kan se under kategorin ”dörrar” är att de står öppna 
längre på de avdelningar där det är större barn. Detta beror förmodligen på att 
det blir mycket spring i dörren och de lämnar den öppen när de går ut/in. De 
kunde också stå i dörröppningen och vänta in sina kompisar utan att stänga 
igen dörren. Där det är mindre barn är det ofta personalen som styr 
dörröppnandet. Det är personalen som släpper ut/in barnen och därför blir det 
mer kontroll på hur länge den är öppen.  

Dock hände det även att viss personal inte alls tänkte på detta. Som man kan se 
i Bilaga 6, mätvärden för avdelningen Nyckelpigan, var det en gång dörren 
stod öppen i 17 minuter (detta värde har inte beaktats i beräkning av 
medelvärdet då det är mycket avvikande från övriga värden). Detta hände när 
personalen skulle ropa in barnen som varit på rast och kilade fast dörren under 
tiden alla skulle komma in. Detta tog tid och resulterade i att dörren stod öppen 
en lång stund. Till detta hör även att det var ca 0°C ute och temperaturen 
inomhus sänktes rejält.  

Utöver dessa medelvärden kan man se att dörrarna öppnas oftare på 
standardförskolan än lågenergiförskolan. Den öppnas även oftare där det finns 
stora barn jämfört med små barn, se bilaga 4-7. Detta bevisar även det en ökad 
förståelse för energianvändning på lågenergiförskolan än standardförskolan.  

Jämför man förskolorna mot varandra kan man se skillnad på personalen på 
lågenergiförskolan och standardförskolan. Vid iakttagande av personalens 
kommunikation till barnen märktes en del skillnader. På lågenergiförskolan 
fanns ett medvetande om energianvändandet. Personalen påminde ofta barnen 
om att stänga dörrar efter sig, vilket inte hände på standardförskolan. 

 

Fönster – hur länge fönster står öppna och varför 

Något som var positivt på båda förskolorna var att det aldrig öppnades ett 
fönster för vädring, alltså var resultaten för båda förskolorna 0 minuter.  Detta 
är positivt för att längre vädring när det är kallt ute kan medföra att huset kyls 
ned för mycket och mer energi går åt för uppvärmning av huset igen. 
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Kranar – hur länge det spolas i kranar 

När det gäller hur länge det spolades i kranar kan man enligt Tabell 5.1 se att 
det inte var stora skillnader mellan de olika avdelningarna. Det som utmärker 
sig är det lägsta värdet på avdelningen Diamanten. På Diamanten hade varje 
barn en egen vattenflaska som de drack ur under dagen och detta kan vara 
skillnaden i tiden det spolas i kranar.  

Ett annat resultat av detta är att man i Bilaga 4-7 kan se att det spolas fler 
gånger i kranar på standardförskolan. Här hade personalen inte lika bra kontroll 
över detta som de hade på Norrskenets förskola. Dels på grund av avdelningens 
utformning. På Moröhöjdens förskola fanns ett enskilt ”tvättrum” med ett antal 
handfat helt skilt från övriga avdelningen. Det fanns inte alltid personal på 
plats och därför blev det fler gånger som barnen spolade i kranar i onödan.  

Man kan även se att det spolas längre i kranar på avdelningar där det finns 
mindre barn. Detta kan bero på att personalen ofta tog flera barn samtidigt till 
tvättstället och tvättade flera barn samtidigt, vilket i slutändan kan vara positivt 
då man spolar färre gånger i kranen och det blir mer effektivt. Det verkar ta 
kortare tid att tvätta två barn samtidigt än att tvätta två barn för sig efter 
varandra.  

 

Belysning – hur länge det är tänt i de olika rummen 

När det gäller belysning finns en stor skillnad mellan lågenergiförskolan och 
standardförskolan. På Norrskenets förskola finns sensorbelysning i alla rum 
medan det på Moröhöjdens förskola endast förekommer manuell belysning. 
Detta gjorde automatiskt att belysningen var igång färre timmar på Norrskenet 
än Moröhöjden utan att personalen behövde tänka på detta.   

På grund av att det finns sensorbelysning på en förskola kan man se tydliga 
skillnader i medeltiderna på vardera förskolan, se tabell 5.2. Det är kortare 
medeltider för Norrskenets förskola än Moröhöjdens.  
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Frågeställningar under observationsstudie 

 

 

Under observationen observerades en del aktiviteter och situationer som inte 
gick att ta tid på, se tabell 5.3.  

Avdelning Toalett Skötrum Allrum Kapprum Vilorum Lekrum Kök 

Norrskenet Rubinen 13,7 13,7 217,5 54 9 - - 

Norrskenet Diamanten 19,8 - 240 240 - 59,2 - 

Moröhöjden Ekorren - 240 240 240 223 230 240 

Moröhöjden Nyckelpigan 240 240 240 240 132,5 240 240 

Tabell 5.2. Medelvärden för belysning (minuter) 
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Frågeställningarna var frågor som observatören ställde till sig själv. För att få 
svar på frågorna behövde observationer inom området utföras. Så svaren fås 
genom observationer på avdelningarna.  

En fördel man kan se av tabellen är att torkskåp/torkrum inte verkar användas i 
onödan, de står inte på längre än nödvändigt. Även här, liksom under rubriken 
”dörrar” kan man se att luftslussen fungerar som den ska. Alltså att den ena 
dörren hinner stängas innan den andra öppnas.  

De skillnader man kan se i Tabell 5.3 är att Moröhöjdens förskola under 
observationstillfället ansågs ha ytor som inte nyttjades fullt ut. På Moröhöjdens 

Avdelning)
Frågeställning)

ja nej ja nej ja nej ja nej
X X X X

ja nej ja nej ja nej ja nej
X X X X

ja% nej ja% nej ja% nej ja% nej
X X X X
ja nej ja nej ja nej ja nej

X X X X
ja nej ja nej ja nej ja nej
1 1 X X X
ja% nej ja% nej ja% nej ja% nej

X X X X
ja nej ja nej ja nej ja nej

X X X X
ja nej ja nej ja nej ja nej

X X X X
ja nej ja nej ja nej ja nej

X X X X
ja nej ja nej ja nej ja nej

X X X X
ja nej ja nej ja nej ja nej
1 1 1 1 X X
ja nej ja nej ja nej ja nej
x 1 1 1 1 1 1
ja nej ja nej ja nej ja nej

X X X X

NyckelpiganEkorren

Verkar%barnen%ha%förstått%energianvändingen?

leks%det%med%rinnande%vatten?

är%torkrummen/skåpen%igång%även%fast%kläderna%är%torra?

skärmas%fönstren%av%från%sol?

Kokas%vatten%i%vattenkokare?

Sitter%laddare%i%uttagen%utan%att%något%laddas?

Lämnas%datorer%och%annat%igång%efter%användning?

används%dörröppnare%av%de%som%inte%har%funktionshinder?

fungerar%luftslussen?%

är%ytterdörrar%fastkilade?

Sker%vädring?%Hur%länge?

Rubinen Diamanten

finns%ytor%som%inte%nyttjas?

nyttjas%ytor%i%korridorer%för%lek?

Tabell 5.3. Sammanställning av frågeställningar och observerade svar som gjorts under 
observationsstudien på båda förskolorna 
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förskola hände det även att ytterdörrar kilades fast och lämnades öppna. Till 
exempel fanns en veranda där de förvarade barnvagnar, vilken var kallställd, 
ett utrymme som hade samma temperatur som utomhusluften. Dörren mellan 
förskolan och detta rum stod öppen hela dagar, vilket gjorde att temperaturen 
inomhus sjönk och det upplevdes kallt. På denna förskola lämnades även 
laddare i uttag utan att något laddades vilket är en källa till onödig 
energiförbrukning.  

En nackdel som kan ses på alla avdelningar är att datorerna aldrig stängdes av 
efter användning, de var alltid i standby-läge. Detta kan vara något som 
regleras övergripande för hela kommunen för att uppdateringar ska kunna ske 
även fast ingen använder datorn just då.   

 

5.2 Analys – observationsstudie 

Efter observationsstudien på de båda förskolorna har en del slutsatser kunnat 
dras och jämförelser mellan förskolorna gjorts. Efter analys av resultaten för 
hur länge dörrar står öppna kan man tydligt se att det lönar sig att ha en 
luftsluss, då blir det automatiskt kortare stunder det står dörrar helt öppet mot 
utsidan. I resultaten ser man en tydlig skillnad mellan den avdelning som hade 
en luftsluss och de resterande avdelningarna som inte hade en sådan.  

Vid iakttagande av hur personalen påverkade barnen när det gäller beteenden 
för energianvändning måste hänsyn tas till att det är väldigt individuellt från 
person till person huruvida man förmedlar tankar och anvisningar till barnen. 
Till exempel när personalen sa till barnen att stänga dörrar eller sluta spola i 
kranen. Faktorer som dessa, personalens medvetande om energianvändningen, 
är även individuellt. Det finns olika intressen i ämnet och det kan bero lite på 
hur man själv tänker på detta hemma. Vissa bryr sig mer och andra mindre. De 
som är medvetna och själva har ett intresse i att minska energianvändningen 
kan tala om detta även för barnen medan personal som själva inte har ett 
intresse kanske inte gör det.  
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De slutsatser som kan dras av detta är att luftslussar gör stor skillnad för att 
minska tiden dörrar står öppna mot utsidan. Då man kan se en stor skillnad i tid 
på de avdelningar som har större barn jämfört med mindre barn kan det anses 
viktigt med en liten utbildning för de större barnen så de får ett medvetande 
kring energianvändning och kanske minska energiförbrukningen ännu mer. 
Utbildning är även viktigt för personalen. På lågenergiförskolan har personalen 
blivit utbildade och det märks till viss del i hur de tänker och pratar med 
barnen. Dock kan det krävas kontinuerliga utbildningar för att upprätthålla 
informationen samt för att utbilda ny personal som börjar arbeta på förskolan. 
Där kan man även informera om hur energiförbrukningen ligger till för 
förskolan samt hur man kan göra det ännu bättre. För att hålla personalen 
motiverade kan man ha återkoppling på hur det gått sedan man sist var där och 
informerade. Detta kan även bidra till att öka det personliga intresset för 
energihushållning hos personalen. 

Som resultaten visade öppnades aldrig ett fönster under tiden observationen 
utfördes, vilket är positivt eftersom det var kallt utomhus. Detta kan bero på att 
observationen skedde under hösten och det blev aldrig för varmt inomhus. 
Under sommarmånaderna kan detta se annorlunda ut och fönster öppnas för 
vädring. Dock kan man av enkätundersökningen utläsa att vädring även sker på 
grund av att det upplevs kvavt och syrefattigt inne. Detta skedde inte heller 
under observationens gång. Kanske kan de vara så att luften upplevs bättre 
under hösten och vädring inte behöver ske.  

När det gäller resultaten för hur länge det spolades i kranar var de ganska lika. 
Det enda som stack ut var det lägsta värdet som fanns på Diamanten på 
Norrskenets förskola. Detta kan bero på att barnen hade var sin vattenflaska 
med vatten i. Detta medför att det blir mindre spring till kranen för att dricka 
under lek och annat. Detta var en smart grej som de andra avdelningarna kan ta 
efter. Som man kan se i Bilaga 8 och 9 medför detta även att det spolar mycket 
färre gånger i kranarna jämfört med de andra avdelningarna. Att ha egna 
vattenflaskor som är fyllda med vatten gör även att barnen inte behöver gå in 
för att dricka under tiden de är ute och leker, vilket medför färre gånger dörren 
öppnas och mindre tid som dörren är öppen mot utsidan. Så en enkel lösning 
som denna kan göra att energiförbrukningen minskar.  
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Det fanns stora skillnader i hur länge belysningen var igång. Detta beror på att 
det fanns sensorbelysning på Norrskenets förskola men inte på Moröhöjdens 
Sensorbelysning fanns i alla rum vilket är positivt för att säkra minskad 
energiförbrukning i byggnaden. I vissa rum som ofta används fanns även 
manuell belysningsknapp för att man ska kunna ha släckt i rummet även fast 
det vistas personer där. I de flesta rum, förutom det stora allrummet på 
avdelningarna, var belysningen igång 10 minuter efter att man lämnat rummet. 
Detta är en tid som skulle kunna minskas rejält. Det finns ingen anledning att 
belysningen vara igång under 10 minuter när ingen är där. Förslagsvis kan 
denna tid minskas till 1-2 minuter för att spara ytterligare energi.  

En nackdel med sensorbelysning, som även personalen uttryckte, är att man då 
glömmer att släcka efter sig hemma eftersom man blir van att inte behöva 
släcka efter sig. Så en minskad energiförbrukning på förskolan kan medföra en 
ökad energiförbrukning hemma hos personalen. Något som kan vara tänkbart 
att informera om i utbildning för personalen är att det är fördelaktigt att släcka 
med den manuella knappen och att sensorerna finns där som en säkerhet att det 
verkligen släcks. Personalen på Norrskenets förskola har även uttryckt 
önskemål om att ha manuell belysning på toaletter då man gärna vill släcka 
efter sig när man går därifrån.  

På Moröhöjdens förskola var belysningsknapparnas placering och 
programmering ett hinder för att kunna släcka efter sig. Till exempel var en 
belysningsknapp belägen utanför avdelningen och denna styrde kapprum, 
tvättrum och toaletter. Alla dessa rum var tvungna att vara tända eller släckta 
samtidigt. Detta medförde att det alltid var tänt i dessa rum. 
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6 ENKÄTUNDERSÖKNING – RESULTAT OCH 
ANALYS 

Kapitlet behandlar de resultat som framkommit av enkätundersökningen som 
personalen på förskolorna genomfört. Jämförelser mellan förskolor och 
avdelningar samt analys av resultaten framkommer även här. 

 

Enkäten som delats ut kan ses i Bilaga 3 samt resultaten av 
enkätundersökningen på båda förskolorna kan ses i Bilaga 8 och 9.  
Frågeställningarna har tagits fram med hjälp av information från 
litteraturstudien. Till att börja med jämförs förskolorna mot varandra för att se 
om beteendet bland personal och barn blir annorlunda vad gäller 
energianvändning och medvetenhet om minskad energianvändning. 

 

6.1 Resultat från Norrskenets förskola 

Se tabell 6.1 nedan.  
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Tabell 6.1. Sammanställning av resultat av enkätundersökning på Norrskenets förskola. 
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Av resultatet i Tabell 6.1 kan man se att 14/17 stycken av personalen på 
Norrskenets förskola arbetar för att hålla nere energiförbrukningen i 
byggnaden. Dessa gör detta främst genom att släcka lampor, spola snålt i 
kranar samt undvika att vädra under kalla dagar. Även andra aspekter tas 
hänsyn till, som man kan se i tabell 6.1. De tre stycken av personalen som inte 
tänker på att minska energianvändningen har alla svarat att de inte tänker på 
detta på grund av att de prioriterar gruppens aktiviteter eller omsorg högre. Av 
de som svarat att de tänker på att hålla nere energianvändningen tar 93 % 
(13/14 stycken) av dessa med sig samma energitänk hem och tillämpar det 
även i hemmet. Detta bidrar till minskad konsumtion i hela samhället och är en 
bra förutsättning för att hela samhället ska minska sin energikonsumtion.  

Vad gäller inomhustemperaturerna på förskolan kan man se att 12/17 stycken 
av personalen tycker att det är för kallt på vintern och majoriteten tycker att det 
är lagom temperatur inomhus på sommaren.  

För att kunna hålla en behaglig inomhustemperatur bör man undvika att vädra 
under kalla dagar. Vädring kan ske, men då maximalt under 3 minuter, se 
avsnitt 4.1.1. Av resultatet på denna fråga kan man se att de flesta av 
personalen svarat att vädring aldrig sker, och om det sker är det främst på 
sommaren. 59 % säger att vädring aldrig sker, 24 % säger att det på sommaren 
och 18 % säger att det både sommar och vinter. På följdfrågan om hur länge 
vädringen i så fall sker varierar mellan 5-10 minuter samt längre stunder på 
sommaren och kortare på vintern.  

Enligt sammanställningen av enkätundersökningen händer det att man skärmar 
av solen under sommarhalvåret och ibland under vinterhalvåret. 7/17 stycken 
svarar att man skärmar av solen under sommaren, 5 stycken under både 
sommar och vinter samt 5 stycken svarar att de aldrig skärmar av solen. 
Anledningen till de olika svaren är var i huset avdelningarna är placerade. De 
mot norr skärmar sällan av solen medan de med fönster mot söder skärmar av 
solen mer ofta. Detta på grund av att barn och personal blir bländade av solen. 
Då används persienner och gardiner för att skärma bort solen.  
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Tanken med utbildningen för personalen var dels att detta skulle föras vidare 
till barnen och att de i sin tur skulle ta med tanken om att hålla nere 
energianvändandet hem. Dock kan man i resultaten se att 11/17 stycken av 
personalen inte tror att barnen tänker på energianvändningen. Samtidigt är det 
6 stycken som tror att detta är något de tänker på ibland, främst personalen som 
arbetar på de avdelningar där det finns barn mellan 3-5 år, alltså de äldre 
barnen. Detta visar sig på så sätt att barnen släcker efter sig, inte spolar onödigt 
länge i kranar samt stänger ytterdörrar efter sig. Vidare tror endast 1 personal 
att barnen tar med detta tänk hem.  

Personalen är dock positivt inställda till att ha en utbildning för de äldre barnen 
om detta ämne, 65 % tror att detta skulle vara en bra idé, resterande har svarat 
att de inte vet. Det ärinte någon av personalen som inte tror på detta (resterande 
35 % svarade att de inte vet). I och med att så många av personalen tror att en 
utbildning skulle fungera kan det vara värdefullt för kommunen att satsa på 
detta.  

För att minska energianvändningen ytterligare är det bra att slå ihop 
avdelningar i tider där det inte är så många barn på förskolan och då även 
stänga avdelningar energimässigt. På frågan om dessa svarar 7 stycken att de 
brukar slås ihop och 10 stycken att de ibland slås ihop. När detta görs antas 
ibland energibesparande åtgärder som att släcka belysning och att inte spola i 
kranar.   

För resultaten av yteffektiviteten och ytanvändningen på förskolan kan man se 
att 15/17 stycken (82 %) av personalen upplever att alla ytor på förskolan 
används. Detta tyder på bra yteffektivitet. De resterande 2 personerna har 
svarat att de inte kan uttala sig om ämnet eftersom de arbetar i köket. Dock 
anser 82 % att det är för trångt i vissa rum på förskolan. Detta gäller främst 
toaletter, skötrum, torkrum samt att de önskar ett till rum på varje avdelning. 
Detta är en fråga som kan analyseras vidare inom Skellefteå Kommun för att 
undersöka om det krävs fler rum än vad det är idag.  

På frågan om hur personalen upplever inomhusklimatet med avseende på 
temperatur, ljud, ljus och luft uttrycktes en del missnöje. Av resultatet kan man 
se att majoriteten är missnöjda med temperatur, ljud och luft. Kommentarerna 
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om detta visar att många tycker det är torr luft och ibland kvavt. Ljudnivåerna 
anses höga, speciellt på torget där barnen äter, då det är högt i tak och mycket 
tomma ytor. Det finns även kommentarer där man påpekar att stegljuden för 
övervåningen är för höga. De anser att det ofta är för kallt och upplevs dragigt 
när fläktar är igång.  

Den sista frågan på enkäten var tänkt som en upprepning av den första frågan 
för att se om personalen svarar samma sak eller om de ändrat sig eller om de 
helt enkelt inte läst frågorna tydligt. Här är en viss skillnad, endast 59 % 
svarade att de tänker på att minska energianvändningen i lokalerna (jämfört 
med 82 % i första frågan). 

 

6.2 Resultat från Moröhöjdens förskola 

Enligt tabell 6.2. 
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Tabell 6.2. Sammanställning av resultaten från enkätundersökningen på Moröhöjdens 
förskola. 
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Av resultatet i Tabell 6.2 kan man se att 6/12 stycken av personalen på 
Moröhöjdens förskola arbetar för att hålla nere energiförbrukningen i 
byggnaden. Här gör man det främst genom att stänga av elektronik och släcka 
lampor. De sex stycken som inte arbetar för att hålla nere energiförbrukningen 
i byggnaden gör inte det främst på grund av att man prioriterar barnens 
aktiviteter och omsorg högre. Men andra orsaker som förekommer är även att 
det glöms bort eller att man inte vet hur man ska göra.  

Av de som tänker på att hålla nere energiförbrukningen är det 5/6 av dessa som 
tar med tänket hem och även applicerar i hemmet. 

När det gäller temperaturerna inomhus är de flesta nöjda med temperaturen på 
sommaren, 8/12 stycken anser det vara lagom. Dock är det lite spridda åsikter 
då två stycken anser det vara för varmt och två stycken anser det vara för kallt 
på sommaren. Detta kan bero på var avdelningarna är placerade samt hur 
mycket man vädrar med mera. Det kan även bero på ventilationen som kan 
vara ojämn. På vinterhalvåret är åsikterna delade, 50 % tycker att det är för 
kallt och 50 % tycker att det är lagom.  

Även när det gäller vädring med dörrar och/eller fönster öppna är det delade 
åsikter. Fem stycken säger att de vädrar på sommaren, fem stycken säger att de 
vädrar på både sommar och vinter samt två stycken som säger att de aldrig 
vädrar. De som svarat att de aldrig vädrar är de som arbetar i köket. Enligt 
kommentarer i enkäterna vädrar man då mellan 5-30 minuter.  

Även solavskärmning visade sig ha delade åsikter. Fem stycken svarar att de 
skärmar av solen under sommaren och fem stycken att de skärmar av solen 
under både sommar och vinter. Två stycken svarar att de inte alls skärmar av 
solen. Även här är det kökspersonalen som inte skärmar bort solen då deras 
kök är placerat mot norr. Om solvaskärmning sker görs det med hjälp av 
persienner och markiser på grund av bländning och att det blir för varmt.  

11/12 stycken av personalen upplever att barnen inte tänker på 
energianvändningen samt en som anser att de tänker på den. Vidare vet inte 
personalen som svarat ja om energitänket tas med hem. 9/12 tycker det vore 
bra med en utbildning för de äldre barnen.  
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Gällande yteffektiviteten på förskolan anser 11 stycken att det inte finns 
outnyttjade ytor på förskolan. En person anser att det finns outnyttjade ytor. 
Vidare anser 10 stycken att det är trångt i vissa rum i lokalerna, främst i 
kapprummen.  

När avdelningarna inte är fulla slås de oftast ihop, sex stycken av personalen 
har svarat att de gör det samt att fem stycken har svarat att de gör det ibland. 
När avdelningar slås ihop antas ibland energibesparande åtgärder så som att 
släcka lampor och dra ut kontakter ur uttagen.  

På frågan om hur personalen upplever inomhusklimatet uttrycktes även här en 
del missnöje. Majoriteten av personalen är missnöjda med luften och med 
ljudet. De anser luften vara torr, kall och syrefattig samt att akustikplattor 
saknas och därför blir det en hög ljudnivå. 
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6.3 Analys – enkätundersökning 

I kommande diagram visar x-axeln antalet personer och y-axeln de olika 
svarsalternativen.  

 

Energiförbrukning 

En stor skillnad man kan se av resultatet är att 82 % av personalen arbetar för 
att hålla nere energiförbrukningen på Norrskenets förskola medan endast 50 % 
av personalen på Moröhöjdens förskola arbetar för samma sak, se diagram 6.1. 
Redan här kan man se att beteendet ändras avseende energianvändning på en 
lågenergiförskola jämfört med en standardförskola. Önskvärt hade varit att 100 
% av personalen jobbar för att hålla nere energiförbrukningen på en 
lågenergiförskola. Detta skulle kunna uppnås med kontinuerliga utbildningar 
och återkoppling till personalen på förskolan.  

 

Diagram 6.1. Sammanställning av svaren på frågan; arbetar du för att hålla 
nere energiförbrukningen i byggnaden? 

På vilket sätt personalen arbetar med detta ses i diagram 6.2. 
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Diagram 6.2. Sammanställning av svaren på frågan; hur gör du för att hålla 
nere energianvändningen? (flera svarsalternativ fick väljas) 

Man kan se i diagram 6.2 att det skiljer sig mycket i hur de tänker på att hålla 
nere energianvändningen mellan förskolorna. Detta kan bero på den 
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personal.  

Anledningen till varför man inte tänker på detta är främst för att personalen 
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energianvändningen bör inte vara en så stor ansträngning att man måste välja 
mellan att lägga tid på detta och att ta hand om barnen. Vilket var den enda 
anledningen till varför man inte arbetar för att hålla nere energiförbrukningen. 
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Diagram 6.3. Sammanställning av svaren på frågan; varför arbetar du inte för 
att hålla nere energianvändningen?(flera svarsalternativ fick 
väljas) 

På Moröhöjdens förskola finns samma anledning, att man prioriterar annat före 
att minska energiförbrukningen, se diagram 6.3. Men där fanns även fler 
orsaker, att det glöms bort samt att man inte vet hur man ska göra. Av detta kan 
man tolka resultatet som att det behövs utbildningar för personalen inom 
ämnet. Kanske även på standardförskolor, för att hålla nere 
energiförbrukningen även där så gott det går. 

Att många av de som arbetar för att hålla nere energiförbrukningen på 
förskolan även tar med tänket hem och tillämpar detta även i hemmet är något 
positivt, se diagram 6.4. För att minska den totala energianvändningen i hela 
samhället är detta en viktig del, att applicera metoderna både i och utanför 
hemmet. 97 % på Norrskenets förskola samt 83 % på Moröhöjdens förskola är 
bra resultat, men kan förbättras ytterligare. 
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Diagram 6.4. Sammanställning av svaren på frågan; tar du med energitänket 
hem? 

 

Inomhustemperaturer 

Att 71 % av personalen tycker att det är för kallt på vintern på Norrskenets 
förskola bör Skellefteå Kommun kontrollera för att kunna ge personalen och 
barnen på förskolan en behaglig temperatur inomhus, även på vintern. Se 
diagram 6.5. En annan tänkbar lösning kan vara att ha mer rörliga aktiviteter 
inomhus under vintern. På så sätt kan värmen från barn och personal tas tillvara 
och värma hela byggnaden. Ett lite bättre resultat fick Moröhöjdens förskola 
där 50 % tyckte att det var för kallt på vintern.  

Anledningen till varför det är större andel missnöjda på lågenergiförskolan kan 
även vara att men undermedvetet ställer högre krav när man vet att man arbetar 
i en lågenergibyggnad som ska ha ett bättre inomhusklimat. Det kan även bero 
på inställningar i ventilation och styrning.  
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Diagram 6.5. Sammanställning av svaren på frågan; upplever du att 
inomhustemperaturerna är komfortabla? (flera svarsalternativ 
fick väljas) 

 

Vädring 

Då resultatet på Norrskenets förskola visar att vädring sker längre än de 
rekommenderade tre minuterna kan det vara aktuellt med en till utbildning för 
personalen för att visa på viktigheten av detta. Att vädra 5 minuter anses vara 
accepterat men längre en 10 minuter gör att väggar, golv och andra byggdelar 
kyls ner och det krävs därför mer energi för att värma upp detta till angiven 
temperatur igen.  

De spridda åsikterna om vädring på Moröhöjdens förskola kan bero på 
placeringen av avdelningarna samt hur många barn som vistas där. I resultatet 
kan man se att vädringen sker mellan 5-30 minuter varje gång. Vädrar man 30 
minuter kyls mycket av lokalen ner och kräver mer energi för uppvärmning 
igen. Här kan man se en tydlig skillnad mellan Norrskenets förskola och 
Moröhöjdens förskola. Man är medveten om att vädra korta stunder på 
Norrskenet och den medvetenheten finns inte i lika stor omfattning på 
Moröhöjdens förskola.  
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Av resultaten kan man även se att det vädras oftare på Moröhöjdens förskola. 
Det kan bero på att huset är äldre och har sämre ventilation. Det kan även bero 
på att de inte genomgått utbildningen som tar upp information om detta. Se 
diagram 6.6.  

 

Diagram 6.6. Sammanställning av svaren på frågan; brukar ni vädra med 
fönster och/eller dörrar öppna? 
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Anledningen till varför man väljer att skärma bort solen på Norrskenets 
förskola är att den bländar barn och personal. Då skärmas den bort med hjälp 
av persienner och gardiner. Kanske kan man hitta en bättre lösning på detta och 
ta in solenergin samtidigt som bländning minskar. Till exempel med 
solskyddsfilm på fönstren där solen oftast bländar. Mycket av solen mot söder 
skärmas redan bort av utstickande tak och balkonger, vilket verkar vara väldigt 
effektivt. Men det verkar vara under sommaren som solen är besvärlig och 
bländande.  
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På Moröhöjdens förskola svarar sammanlagt 84 % att solavskärmning sker, se 
diagram 6.7. Men här även på grund av att det blir för varmt om solen ligger 
på. Samma åtgärder som Norrskenets förskola skulle kunna tillämpas här. 
Dock störs man här även av att det blir för varmt. Den skillnaden mellan 
förskolorna beror på den inbyggda solavskärmning som finns på Norrskenet i 
form av balkonger och takutsprång samt husets uppbyggnad. Detta är ett 
positiv resultat för Norrskenets förskola, byggnadens utformning fungerar och 
bidrar till minskad energiförbrukning.  

 

Diagram 6.7. Sammanställning av svaren på frågan; brukar ni skärma av 
solen? 
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Utbilda barnen 

29 % av personalen på Norrskenets förskola anser att barnen ibland tänker på 
energianvändningen på förskolan, medan endast 8 % på Moröhöjdens förskola 
anser att barnen ibland tänker på energianvändningen, se diagram 6.8. Detta 
betyder att personalen på Norrskenets förskola har lyckats föra tänket vidare 
till barnen i viss mån samt att personalen på Moröhöjdens förskola inte arbetat 
för att föra vidare energitänket. 

 

Diagram 6.8. Sammanställning av svaren på frågan; upplever du att barnen 
tänker på att hålla nere energianvändningen? 

 

Att utbilda barnen inom detta ämne är något som personalen på båda 
förskolorna tycker vore positivt, se diagram 6.9. Detta skulle medföra att 
barnen tänker mer på att hålla nere energiförbrukningen och förhoppningsvis ta 
med samma tänk hem och kanske även berätta för dess föräldrar vad de lärt sig 
och föra vidare kunskapen även till dem. Det skulle göra mycket för att minska 
energianvändningen på förskolan men även i hemmen.  
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Diagram 6.9. Sammanställning av svaren på frågan; hade det varit tänkbart 
att ha en utbildning för de äldre barnen? 

 

Yteffektivitet 

När det gäller yteffektiviteten är Norrskenets förskola väldigt effektivt. Det 
finns inga ytor som inte används, det upplevs snarare för trångt. Men om man 
jämför Norrskenet mot till exempel Moröhöjden har Norrskenet mindre lokaler 
och färre rum. Dock är de bättre utformade och anpassade till aktiviteter och 
har bra översikt. Har personalen tidigare arbetat på en förskola liknande 
Moröhöjden som har fler rum och större ytor, jämförs de mot varandra och 
därför upplevs Norrskenet trångt. Däremot kan man se att personal i 
åldersspannet 20-30 år inte upplever att lokalerna är trånga, kanske på grund av 
att de inte jämför med de andra förskolorna där det finns fler rum och större, 
onödiga, ytor.  

På Moröhöjdens förskola anses det även där inte finnas ytor som inte används. 
Även här anses det vara för trångt, främst i kapprummen. Observationsstudien 
visade dock att det fanns många onödiga ytor och att man kunde komprimera 
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flera ytor och utesluta vissa rum. Personalen nyttjar alla rum som finns men 
skulle kanske inte behöva alla.  

Från resultatet, som kan ses i diagram 6.10, kan man se att de flesta tycker inte 
att det finns ytor som inte används. Men frågan är om alla ytor behövs, främst 
på standardförskolan där ytorna inte är optimala för verksamheten.  

 

Diagram 6.10. Sammanställning av svaren på frågan; finns det ytor som inte 
används? 

På båda förskolorna brukar avdelningar slås ihop under perioder det är mindre 
barn på förskolan. Energibesparande åtgärder antas i form av att släcka lampor 
och att det inte spolas i kranar. Då det inte visas folk i lokalen bör även 
luftflödet sänkas om detta inte sker automatiskt. Ytterligare åtgärder kan vara 
att sänka temperaturerna på avdelningar som inte används, om det sker under 
en längre period. Detta kan dock inte förskolepersonalen påverka utan måste 
styras av vaktmästare eller liknande.  
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Inomhusklimat 

Det uttrycktes en del missnöje när det gäller inomhusklimatet på Norrskenets 
förskola, främst för temperaturer och ljud, se diagram 6.11. Detta är något 
Skellefteå Kommun kan kontrollera och förhoppningsvis kunna förbättra på 
något sätt. Vad detta kan bero på är att ventilationen ej är korrekt inställd eller 
att personvärmen som används i byggnaden gör att det blir för varmt eller för 
kallt om det är lite aktivitet. Anledningen till att personalen inte är nöjda med 
ljudnivåerna kan vara på grund av det stora ”torget” i mitten av byggnaden som 
inte har den ljudisolering som kanske krävs för att uppnå behaglig ljudmiljö.  

Samma sak gäller även Moröhöjdens förskola där det främst påpekades att 
luften var torr och syrefattig samt att det saknas akustikplattor i vissa rum 
vilket medför en hög ljudnivå, se diagram 6.11. Även detta kan Skellefteå 
Kommun se över och kunna förbättra.  

 

Diagram 6.11. Sammanställning av svaren på frågan; hur upplever du 
inomhusklimatet? 

6	  

59	  

41	  

65	  

24	  

8	  

42	  

83	  

67	  

25	  

0	  
10	  
20	  
30	  
40	  
50	  
60	  
70	  
80	  
90	  
100	  

nöjd	  med	  
allt	  

missnöjd	  
med	  temp.	  	  

missnöjld	  
med	  luft	  

missnöjd	  
med	  ljud	  

missnöjd	  
med	  ljus	  

An
de
l	  (
%
)	  

Norrskenet	  

Moröhöjden	  



Enkätundersökning – resultat och analys 

 59 

 

Upprepande fråga 

Att endast 59 % av respondenterna på Norrskenets förskola svarade att de 
arbetar för att minska energianvändningen, jämfört med 82 % i fråga 1, kan 
bero på hur frågan är uttryckt. Att använda ordet ”minska” kan antyda att 
minska energin ytterligare från vad de redan gör. Därför kan fler ha svarat nej 
på den frågan än på den första.  

Samma resultat kunde ses på Moröhöjdens förskola där endast 25 % svarat att 
de tänker på att minska energianvändningen i byggnaden jämfört med 50 % på 
första frågan.  

Hade enkäten genomförts igen hade formuleringen av den sista frågan arbetats 
om.  
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7 LIVSCYKELKOSTNADER – RESULTAT OCH 
ANALYS 

Kapitlet behandlar de beräkningar som gjorts av livscykelkostnaderna 
beräknade med payback-metoden och nuvärdesmetoden. 

 

7.1 Antaganden och indata 

Vid beräkningar av livscykelkostnaden för de olika förskolorna har en del 
antaganden gjorts. Byggnadsåren för förskolorna skiljer sig mycket åt, år 2012 
för Norrskenets förskola och år 1969 för Moröhöjdens förskola, och därför 
måste antaganden om den äldre förskolan göras. Detta för att det var billigare 
att bygga på 60-talet än idag samt att hyrorna för äldre lokaler är lägre än för 
nya lokaler. Därför måste investeringskostnaden uppskattas som om förskolan 
skulle ha byggts idag samt uppskatta den lokalhyra som då skulle ha blivit. 
Med hjälp av medarbetare på Support och Lokaler, Skellefteå kommun har 
följande antaganden gjorts; Investeringskostnaden för byggnaden uppskattas 
till 20.000 kr/m2  och med det beräkningsprogram som kommunen använder 
uppskattas hyran då hamna på 1224 kr/m2 .  

Indata som har använts i beräkningar av livscykelkostnader ses i Tabell 7.1, 7.2 
och 7.3 nedan. 
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Tabell 7.1. Indata för Norrskenets förskola (lågenergiförskolan) 

Grundinvestering [kr/kvm] 24365    
BTA [kvm] 985    
 2012 2013 2014 2015 
Hyresintäkter [kr/år] 1 749 1 836 1 836 1 836 
Fjärrvärmekostnader [kr/år] 22 715 23 356 26 312 18 043 
Kallvattenkostnader [kr/år] 622 10 020 9 360 5 829 
Elkostnader [kr/år] 51 328 51 328 49 182 53 474 
 

 

 

Tabell 7.2. Indata för Moröhöjdens förskola (standardförskolan) 

Grundinvestering [kr/kvm] 20 438    
BTA [kvm] 685    
 2012 2013 2014 2015 
Hyresintäkter [kr/år] 1 224 1 224 1 224 1 224 
Fjärrvärmekostnader [kr/år] 75 514 70 928 68 830 48 148 
Kallvattenkostnader [kr/år] 10 107 12 045 14 775 7 994 
Elkostnader [kr/år] 50 594 43 831 42 219 28 080 
 



Utvärdering av social och ekonomisk lönsamhet för energieffektiva förskolor 

62 

 

Tabell 7.3. Indata energikostnader dör båda förskolorna. 

  2012 2013 2014 2015 

Norrskenets förskola         

Kallvatten 622 10 020 9 360 5 829 

Fjärrvärme 22 715 23 356 26 312 18 043 

El (verksamhets- och fastighets) 51328 51328 49182 53474 

Total energikostnad per år 74 665 84 704 84 854 77 346 

Moröhöjdens förskola         

Kallvatten 10 107 12 045 14 775 7 994 

Fjärrvärme 75 513 70 928 68 830 48 148 

El (verksamhets- och fastighets) 50 594 43 831 42 219 28 080 

Total energikostnad per år 136 214 126 804 125 824 84 222 

 

Då areorna för förskolorna är så pass olika stora har livscykelkostnaderna 
beräknats per kvadratmeter för att på ett bättre och mer rimligt sätt kunna 
jämföra de två.  

Norrskenets förskola blev färdigställt i början på år 2012 och avdelningarna 
flyttade in en och en. Byggnaden togs fullt i bruk i april år 2012 då alla 
avdelningar flyttat in. Därför är värdena för år 2012 för Norrskenets förskola 
lite lägre än övriga år. Mätaren som mäter elförbrukning på Norrskenets 
förskola slogs ut av blixten från ett stort åskoväder och på grund av det finns 
inga mätvärden för detta innan den lagades, därför har ett medelvärde för år 
2014 och 2015 års förbrukning beräknats och antagits för år 2012 och 2013.  
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För båda förskolorna gäller värdena för 2015 fram till och med 30 oktober, 
alltså inte hela året, förutom elförbrukningen för Norrskenets förskola som 
gäller för hela året. 

 

7.1.1 Diskonteringsränta 

För att beräkna diskonteringsräntan används formel (4), sidan 13. Där krävs 
värden för inflation och nominell ränta. För att få fram rimliga värden på detta 
har analyser av statistik från tidigare år gjorts och därefter antaganden om 
rimliga värden.  

 

 

Inflationen har varierat mellan -0,4 % och 4,3 % de senaste tjugo åren enligt 
statistik från Europeiska centralbanken, se Figur 7.1. Idag ligger inflationen på 

Figur 7.1. Inflationens variationer i Sverige och EU de senaste åren (Europeiska Centralbanken, 2015) 
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ca 1 % i Sverige och medelvärdet på inflationen är ca 1,9 %. (Europeiska 
centralbanken, 2015) 

Enligt Sveriges riksbank är deras mål och prognos att på längre sikt nå en 
inflation på 2 % på grund av att en låg inflation är även stabil och skapar på så 
sätt en gynnsam ekonomisk utveckling. Den bör inte heller vara negativ då det 
skapar deflation och kan få negativa konsekvenser för samhället. Därför bör 
inflationsmålet vara lågt men positivt. (Sveriges Riksbank, 2015) 

Med hänsyn till tidigare statistik och Riksbankens mål har en inflation på 1 % 
och 2 % använts i beräkningarna av LCC-analysen.  

För att kunna anta en rimlig framtida ränta har statistik på referensräntor och 
bolåneräntor studerats. Figur 7.2, 7.3 och 7.4 nedan visar statistik för dessa. 

 

 

Figur 7.2. Referensränta i Sverige, 1988-2015. Statistik hämtad från Sveriges 
riksbanks statistik (Sveriges riksbank, 2015) 
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Jämför man referensräntan mot bolåneräntan som varit i Sverige kan man 
enligt Figur 7.3 och 7.4 se att de både räntorna följs åt.  
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Figur 7.3. Referensränta år 2006-2015 
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Figur 7.4. Bolåneränta i Sverige år 2006-2015. Statistik från Statistiska centralbyrån 
(Statistiska Centralbyrån, 2015) 
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Från år 1998 fram till 2008 har räntan varierat mellan 1 % till 4,5 %. År 2008 
låg referensräntan på 4,5 % och fick en kraftig sänkning till 2 % på bara ett år. 
Efter det sjönk den ytterligare till 0,5 % och har sedan dess aldrig överstigit 2 
% och idag ligger referensräntan på 0 %. Detsamma gäller bolåneräntan som år 
2008 låg på drygt 6 % och sjönk kraftigt till 1,5 % år 2010. Bolåneräntan ligger 
idag på ca 1,5 % enligt Statistiska Centralbyrån. (Statistiska Centralbyrån, 
2015) 

Efter analys av referensränta och bolåneränta i Sverige väljs att beräkna LCC-
analysen utifrån tre olika scenarion; att räntan förblir låg som idag på 1 %, att 
räntan ökar något till medelvärdet av bolåneräntorna på cirka 4 % samt att 
räntan ökar mycket till bolåneräntans toppvärde de senaste åren på 6 %.  

 

7.1.2 Energipriser 

Antaganden om energiprisernas ökning har gjorts utifrån statistik från tidigare 
år för fjärrvärme och el. I Figur 7.5 nedan ses fjärrvärmeprisernas utveckling 
de senaste tio åren. De har ökat cirka 3 % per år sedan 2005 (Svensk 
Fjärrvärme, 2015) 

 

 

Figur 7.5. Prisutvecklingen för fjärrvärme (Svensk fjärrvärme, u.å) 
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Elprisökningen har utifrån statistiska centralbyrån beräknats via ett medelvärde 
av de senaste åtta åren. Resultatet av den beräkningen gav att elpriset stigit 
cirka 1 % per år. (Statistiska Centralbyrån, 2015)  

Utifrån denna statistik har det antagits tre olika scenarion för 
energiprisökningen i Sverige;  

1. Det första innebär att ett medelvärde av de senaste årens energipriser 
för vardera förskolan beräknats, med antagandet att energipriserna 
stannar som de ser ut idag, 0 % ökning.  
Norrskenets förskola: 

Från Tabell 7.3, sidan 61 har ett medelvärde från åren 2013 och 2014 
beräknats per kvadratmeter;  

(84 704 + 84 854)/2 = 84 779 kr 

84 779 kr /985 kvm = 86 kr/kvm 

Det har alltså räknats med att energin kostar 86 kr/kvm, år i detta 
scenario. 

Moröhöjdens förskola:  

Från Tabell 7.3, sidan 62 har medelvärdet beräknats från år 2012-2014 
på samma sätt som för Norrskenets förskola. Medelvärdet blir då 189 
kr/kvm, år, vilket använts i beräkningarna för detta scenario.  

2. Det andra innebär en stigning på 2 %, vilket är ungefär det 
genomsnittliga värdet för ökningen de senaste åren enligt statistik.  
 

3. Det tredje innebär en stigning på 5 %, vilket är ett antagande som gjort 
utifrån att energipriserna kommer öka ännu mer i framtiden än vad de 
gjort tills idag.  
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7.1.3 Hyresintäkter 

I vissa beräkningar har hyresintäkter inkluderats. Så som energipriser stiger 
ökar även hyrorna för lokaler med tiden. För att kunna anta en rimlig 
hyresökning per år har ett genomsnittsvärde beräknats utifrån tidigare års 
hyresökningar inom Skellefteå Kommun. Genomsnittsvärdet beräknades till 
0,6 % ökning av hyran. Detta värde samt ett värde på 0,8 % har använts i 
beräkningarna för att med två olika scenarion beräkna livscykelkostnaden.  

 

7.2 Resultat LCC 

Payback-metoden 

Vid beräkningarna av payback-metoden har formel (1) från sida 11 använts;  

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
𝐺
𝑎 

I denna beräkning beskrivs G och a som; 

G= Grundinvesteringen för vardera förskola. I detta arbete har endast själva 
byggnaden tagits i beaktning, inte annat så som mark med mera.  

a= Inbetalningsöverskott. I detta arbete har det beräknats enligt;  

a= hyresintäkter – driftskostnader 

Driftskostnaderna som använts innefattar endast energikostnader, så som 
fjärrvärme, el och kallvatten. Beräkningen innefattar även energiprisökning på 
0 % (medelvärde av energikostnaderna från tidigare år), 2 % och 5 %. 

Resultatet av beräkningen kan ses i tabell 7.4 och 7.5. 
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Tabell 7.4. Tabell över de antal år det tar att "tjäna in" investeringen för 
vardera förskola. 

Prisökning energi 0 % 2 % 5 % 
Förskola    
Norrskenets förskola 15 14 12 
Moröhöjdens förskola 20 18 15 
 

Resultatet av payback-metoden visar att det mest lönsamma alternativet är en 
investering av en lågenergiförskola, vilken har lägst återbetalningstid på 12 år, 
se Tabell 7.4. Detta infaller när energipriserna ökar med 5 %, alltså blir 
lågenergiförskolan återbetald snabbare om priserna ökar. Dock är det kortare 
återbetalningstid för Norrskenets förskola vilken prisökning som än sker och är 
därför ett tydligt resultat på att denna är mer lönsam för Skellefteå Kommun.  

 

Tabell 7.5. Payback-metoden beräknat med endast energibesparingen som 
görs på lågenergiförskolan. 

Prisökning energi 0 % 2 % 5 % 
Förskola    
Norrskenets förskola 93 55 38 
 

Tabell 7.5 visar resultatet av återbetalningstiden om man endast räknar med 
energivinster som görs för Norrskenets förskola. Räknar man på detta vis kan 
man se att återbetalningstiden blir betydligt längre än om man även räknar med 
hyran som inkomst. Dock visar resultatet att ju mer energipriserna ökar, desto 
kortare återbetalningstid blir det för lågenergiförskolan.  

 

 



Utvärdering av social och ekonomisk lönsamhet för energieffektiva förskolor 

70 

Nuvärdesmetoden 

 

I beräkningarna för nuvärdesmetoden har formel (3) från sidan 12 använts;  

𝑁𝑃𝑉 = 𝐶! + 𝐸!

!

!!!

 

där Et är summan av diskonterad energikostnad och C0 är grundinvesteringen. I 
denna summa kan man välja ett inkludera hyran som Skellefteå kommun tjänar 
på förskolan varje år eller utesluta denna. Båda alternativen har beaktats i 
denna rapport. Vid beräkning av nuvärdet har grundinvestering och 
energikostnader beräknats som positiva värden och hyran har beräknats som ett 
negativt värde.  

Eftersom LCC-analyser fokuserar på kostnader och inte inkomster är det 
vanligt att behandla kostnader som positiva och inkomster som negativa. Detta 
innebär att det alternativet med lägst nuvärde är det bästa. (Kishk, 2003) 

I Tabell 7.6-7.9 kan resultaten för nuvärdesmetoden, där hyran inte är 
inkluderad i beräkningen, ses.  
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Tabell 7.6. Net Present Value (nuvärde) för Norrskenets förskola där hyran ej 
är inkluderad i beräkningarna. Inflation = 1 % 

i=1% 

   Årlig prisökning 0% 2% 5% 

Ränta:       

1% 28195 30609 38927 

4% 26346 27241 30038 

6% 25773 26274 27724 

 

Tabell 7.7. Net Present Value (nuvärde) för Moröhöjdens förskola dör hyran ej 
är inkluderad i beräkningarna. Inflation = 1 % 

i=1% 

    Årlig prisökning  0% 2% 5% 

Ränta:       

1% 28571 33654 51271 

4% 24659 26530 32467 

6% 23446 24485 27572 
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Tabell 7.8. Net Present Value (nuvärde) för Norrskenets förskola där hyran ej 
är inkluderad i beräkningarna. Inflation = 2 % 

i=2% 

   Årlig prisökning 0% 2% 5% 

Ränta:       

1% 29340 32794 45028 

4% 26792 28024 32021 

6% 26032 26703 28729 

 

 

Table 7.9. Net Present Value (nuvärde) för Moröhöjdens förskola där hyran ej 
är inkluderad i beräkningarna. Inflation = 2 % 

i=2% 

    Årlig prisökning  0% 2% 5% 

Ränta:       

1% 30992 38277 64175 

4% 25601 28188 36662 

6% 23994 25393 29698 

 



Livscykelkostnader – resultat och analys 

 73 

Från resultatet av tabell 7.6-7.9 kan man se att det lägsta nuvärdet, alltså det 
mest lönsamma är för Moröhöjdens förskola (standardförskola) vid en inflation 
på 1 %, energiprisökning på 0 % och en ränta på 6 %, i tabell 7.7.  

Man kan även ur tabellerna utläsa att ju mer energipriserna stiger desto mer 
lönsam blir Norrskenets förskola (lågenergiförskola) jämfört med Moröhöjdens 
förskola.  

Tabell 7.10-7.13 nedan visar resultaten av beräknade nuvärden med 
hyresinkomster inkluderade i beräkningarna.  

 

Tabell 7.10. Net Present Value (nuvärde) för Norrskenets förskola men 
hyresinkomster inkluderade i beräkningarna. Inflation = 1 % 

i=1% 

   Årlig prisökning 0% 2% 5% 

Ränta:       

1% -63601 -74838 -71665 

4% -21159 -25439 -24562 

6% -8001 -10434 -10062 
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Tabell 7.11. Net Present Value (nuvärde) för Moröhöjdens förskola där 
hyresinkomster är inkluderade i beräkningarna. Inflation = 1 % 

i=1% 

    Årlig prisökning  0% 2% 5% 

Ränta:       

1% -32629 -36646 -22460 

4% -7012 -8591 -3934 

6% 929 12 2380 

 

 

Tabell 7.12. Net Present Value (nuvärde) för Norrskenets förskola med 
hyresinkomster inkluderade i beräkningarna. Inflation = 2 % 

i=2% 

   Årlig prisökning 0% 2% 5% 

Ränta       

1% -89871 -105808 -100919 

4% -31378 -37225 -35872 

6% -13943 -17180 -16599 
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Tabell 7.13. Net Present Value (nuvärde) för Moröhöjdens förskola med 
hyresinkomster inkluderade i beräkningarna. Inflation = 2 % 

i=2% 

    Årlig prisökning  0% 2% 5% 

Ränta:       

1% -48485 -54128 -33127 

4% -13180 -15314 -8602 

6% -2657 -3864 -522 

 

Även i detta fall är det det lägsta nuvärdet som är det mest lönsamma. Med 
hyresinkomster inkluderade i beräkningarna blir det mest lönsamma 
alternativet Norrskenets förskola (lågenergiförskolan) med en inflation på 2 %, 
en energiprisökning på 2 % och en ränta på 1 %, tabell 7.12. Skulle inflationen 
istället vara 1 % i framtiden kommer Norrskenets förskola ändå vara mer 
lönsam. 

 

7.3 Analys livscykelkostnad 

Payback-metoden 

Vid beräkning av payback-metoden fick värden för investeringskostnad och 
hyra antas för den äldre standardförskolan Moröhöjdens förskola, se avsnitt 
7.1. Den procentuella skillnaden i investeringskostnad mellan Norrskenets och 
Moröhöjdens förskola blev då cirka 20 %. Denna procentuella skillnad är 
ganska stor om man jämför med vanliga prisskillnader mellan en 
lågenergibyggnad och standardbyggnad i Sverige. Vanligt är att det kostar 2-9 
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% mer att bygga ett passivhus, vilket är betydligt mindre än i fallet denna 
rapport beskriver (Andrén & Tirén, 2010). Hade prisskillnaden varit i den 
storlek där beskrivs hade skillnaderna i antal återbetalningsår varit större. Det 
hade i sin tur medfört att standardförskolan hade tagit ännu fler år att räkna 
hem.  

Det är omöjligt att förutspå framtiden 50 år framåt, vilket är den antagna 
livslängden för förskolorna. Därför har tre olika scenarion gällande 
energiprisernas ökning antagits vid beräkningar av payback-metoden. Dessa är 
att energipriserna stannar av som dagens energipris (ett medelvärde beräknat 
från de senaste åren), att energipriserna ökar med 2 % och att energipriserna 
ökar med 5 %.  Eftersom att detta endast är antaganden kan det såklart se 
annorlunda ut i framtiden och därför kan även resultaten ändras. Men efter 
rimliga antaganden och olika scenarion är sannolikheten att någon av dessa 
inträffar större.  

Payback-metoden syftar till att på ett snabbt och enkelt sätt beräkna 
återbetalningstiden för en investering utan att ta hänsyn till ränta och inflation. 
På grund av att hänsyn inte tagits till ränta och inflation kommer resultatet inte 
att stämma, men man kan få en överblick i hur det kommer att se ut. Vid 
beräkningen av payback-metoden har det beräknats enligt formel (1), sidan 11, 
där förskolornas energikostnader och hyran ställts mot varandra. På grund av 
svårighet att få fram värden på driftskostnader har endast energikostnaderna 
beaktats. Detta innefattar fjärrvärme, el och kallvatten. Anledningen till varför 
inte alla driftskostnader tagits med i beräkningen beror på att samma typer av 
kostnader inte fanns för båda förskolorna, till exempel avfallshantering fanns 
för en förskola men inte den andra. För att få ett rättvist och sanningsenligt 
resultat måste samma driftskostnader finnas för båda förskolorna. Därför har 
övriga driftskostnader uteslutits. Många av dessa kostnader som tillkommer är 
relativt lika för de båda förskolorna och kan därför försummas ur 
beräkningarna. Om samma kostnadskategorier funnits för båda förskolorna 
hade dessa tagits med i beräkningarna och på så sätt hade resultatet blivit mer 
verkligt. Men eftersom energikostnaderna är de stora summorna som gör stor 
skillnad kommer det inte göra väldigt stor skillnad för slutresultatet.  
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Grundinvesteringarna som använts i beräkningarna gäller endast själva 
byggnaden, alltså inte kringarbeten så som mark och vägar. Detta på grund av 
att dessa kostnader kan skiljas så mycket åt beroende på var byggnaden 
placeras och vad det är för typ av mark. För att få ett rimligt resultat utesluts 
därför kostnader för markarbeten.  

 

Nuvärdesmetoden 

Även i denna beräkning har samma antaganden om investeringskostnad och 
hyresinkomster för Moröhöjdens förskola använts. Detta innebär samma 
konsekvenser som för payback-metoden, att de kan vara annorlunda i 
verkligheten. 

Då hyresinkomsterna inte inkluderas i beräkningarna av nuvärdet blev 
resultatet att standardförskolan blev mer lönsam, dock vid en energiprisökning 
på 0 %. Om hänsyn tas till energiprisernas utveckling de senaste åren är det 
troligt att energipriserna kommer att öka i framtiden och därmed kommer en 
lågenergiförskola vara mer lönsam. Det är kanske mindre rimligt att priserna 
stannar som de är idag. Om resultatet bedöms utifrån synvinkeln att 
energipriserna kommer att öka blir alltså lågenergiförskolan mer lönsam i 
längden.  

Detta resultat är rimligt då en lågenergiförskola använder mindre energi än en 
standardförskola. Och om då energipriserna ökar kommer kostnaderna för 
standardförskolan som använder mer energi att öka mer än för 
lågenergiförskolan.  
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8 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel finns återkoppling till forskningsfrågorna samt diskussioner 
kring resultaten samt förslag till vidare studier.  

 

8.1 Svar på forskningsfrågorna 

Svaren på forskningsfrågorna som ställdes i början av denna rapport ses nedan;  

1. Är det ekonomiskt lönsamt för Skellefteå Kommun att bygga energieffektiva 
förskolor jämfört med standardförskolor? 

 

Ja, det är lönsamt för Skellefteå kommun att bygga energieffektiva förskolor. 
Svaret grundar sig i de resultat som tagits fram i LCC-analyserna som visar att 
det är lönsamt över tid att investera i lågenergiförskolor jämfört med 
standardförskolor. Payback-metoden visar att det tar 3-5 år kortare tid att räkna 
hem en lågenergiförskola jämfört med en standardförskola, utifrån de värden 
som tagits i beaktning i beräkningarna. 
 
Nuvärdesmetoden ger resultatet att standardförskolan blir mer lönsam i vissa 
fall och lågenergiförskolan i andra fall. Det anses rimligt att energipriserna 
kommer att öka i framtiden och enligt resultaten från kapitel 7 blir då 
lågenergiförskolan mer lönsam. 
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Investeringskostnaden för en lågenergibyggnad blir inte heller så mycket större 
än för en standardbyggnad. Därmed sparas investeringen in snabbare med 
tanke på de minskade driftskostnaderna. 
 
 

2. Förändras beteendet hos personal och barn på förskolorna gällande 
energibeteenden när de vistas i en energieffektiv byggnad jämfört med en 
standardbyggnad? 

 
Ja, personalens beteende ändras när de arbetar i en lågenergibyggnad jämfört 
med en standardbyggnad. Det visar resultaten från observationsstudien och 
enkätundersökningen. I resultaten från observationsstudien som genomförts på 
båda förskolorna kan man se skillnad i personalens beteenden och 
energimedvetande. Personalen på lågenergiförskolan visade att de hade ett 
tankesätt som gjorde att energianvändningen kunde minskas jämfört med 
personalen på standardförskolan. Till exempel genom att hålla ytterdörrar 
stängda. 

Resultaten från enkätundersökningen visade även den på samma sak. Fler 
tycker sig tänka på att hålla nere energianvändningen på lågenergiförskolan 
jämfört med standardförskolan. Personalen på lågenergiförskolan verkar även 
veta hur de ska göra för att hålla nere energianvändningen. 

Men resultaten hade kunnat vara bättre än vad resultaten visade. Detta kan 
uppnås med återkommande utbildningar och återkoppling för personalen. Det 
kan även vara aktuellt med utbildning eller liknande för barnen för att kunna 
uppnå full effekt.  

 

3. Nyttjas	  ytorna	  i	  lokalerna	  optimalt	  eller	  finns	  outnyttjade	  och	  onödiga	  
delar	  i	  förskolans	  lokaler?	  

 
Lokalerna har bättre yteffektivitet på den nya lågenergiförskolan än 
standardförskolan vilket ses i både observationen och enkäten. Ytorna och 
lokalerna är mer genomtänkta i utformningen på lågenergiförskolan och på så 
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sätt uppnås bättre yteffektivitet. På den äldre standardförskolan har lokalerna 
ändrats och gjorts om eftersom och lokalerna har bytt verksamhet och därför 
finns inte samma yteffektivitet där. 
 
Men personalen uttrycker i båda fallen att lokalerna är för små, detta kan ses i 
resultaten från enkätundersökningen. Detta är något som kan studeras vidare av 
Skellefteå Kommun. 

 
 

8.2 Slutsatser 

Slutsatserna som kan dras av detta arbete är att det är lönsamt för Skellefteå 
Kommun att bygga energieffektiva byggnader jämfört med standardbyggnader. 
Men för att få bättre resultat bör utbildningar för personalen hållas 
kontinuerligt. Delvis för att påminna befintlig personal om hur man ska hålla 
nere energianvändningen och dels för att utbilda ny personal som inte tagit del 
av den första utbildningen. Eftersom att resultaten från Moröhöjdens förskola 
visar att det är få som tänker på att hålla nere energianvändningen i byggnaden, 
till exempel då de håller ytterdörrar öppna väldigt länge, kan det även vara en 
idé för kommunen att utbilda personal även på standardförskolor. Det kan göra 
stor skillnad för den totala driftskostnaden inom kommunen. Om detta 
appliceras på alla förskolor i hela kommunen kan det röra sig om mycket 
pengar. Kommunen kan även ta detta ett steg vidare, att utbilda all personal 
som arbetar i kommunens lokaler. Det blir en stor kostnad att utbilda, men det 
kanske lönar sig i slutändan. Ett sätt att motivera personalen att minska 
energianvändningen kan vara att införa ”tävlingar” mellan olika förskolor eller 
avdelningar inom förskolor, så de får någon slags belöning för att de minskat 
energianvändningen.  

Norrskenets förskola var den första energieffektiva byggnaden som Skellefteå 
Kommun uppförde och med tanke på det kan kostnaderna ha blivit högre, just 
på grund av att det var första gången och alla behövde lära sig hur man skulle 
göra. Därför kan senare och kommande energieffektiva byggnader bli ännu 
mer lönsamma än Norrskenets förskola. Då erfarenheter samlats och misstagen 
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redan gjorts bör efterföljande projekt bli bättre och kanske även billigare att 
uppföra.  

Utifrån observationsstudien och enkätundersökningen visas att beteendena 
ändras hos personal som arbetar i en energieffektiv förskola, de är mer 
medvetna om hur man ska hålla nere energianvändningen och varför. Men 
resultaten kan bli bättre med fler utbildningar. Däremot upplevs det inte att 
barnen tänker på att hålla nere energianvändningen. Detta kan avhjälpas genom 
att de också får utbildning inom ämnet. En annan idé, som redan funnits hos 
kommunen, är att sätta upp skärmar som enkelt visar hur förskolan ligger till i 
energianvändning. Till exempel med glada och ledsna gubbar som enkelt ger 
barnen en uppfattning om de är duktiga eller om de bör förbättra sig. 

Om jämförelser görs mellan observationsstudien och enkätundersökningen tror 
personalen överlag att de är mer energimedvetna än vad de egentligen är. I 
observationsstudien fås uppfattningen att de inte är så medvetna som de borde, 
särskilt på standardförskolan. Men i enkäten svarar de ändå att de är det. Detta 
kanske beror på att de inte vet hur man ska göra för att hålla nere 
energianvändningen, eller så tror de helt enkelt att det de gör är tillräckligt.  

Syftet till denna studie var att ta fram ett underlag som skulle kunna användas i 
beslutsfattande inom Skellefteå kommun. Eftersom resultaten tagits fram och 
analyserats anses syftet vara uppnått och rapporten kan användas för att 
underlätta beslut inom Support och Lokaler, Skellefteå kommun.  

 

8.3 Begränsningar med studien 

En begräsning i arbetet var att det endast var en observatör på plats och på 
grund av lokalernas utformning var det svårt att observera alla de olika 
aktiviteterna samtidigt. Till exempel kunde entré och badrum vara på olika 
delar av avdelningen och därför var det omöjligt att som ensam observatör se 
och ta tid på allt. Genom att följa gruppen med barn och personal kunde det 
mesta observeras. Men när det skedde aktiviteter på olika håll fick det 
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problemet lösas genom att gå mellan platserna för att se lite av varje aktivitet. 
Dock har detta resulterat i att det inte noterats varje gång någon en aktivitet 
sker.  

När det gäller att observera hur länge det spolades i kranar kunde observatören 
inte alltid utföra observationen i och med att det anses olämpligt att observera 
inne på toaletter och skötrum. Därför har försök gjorts att lyssna så gått det går 
när det spolas i kranar utan att vara allt för påträngande. Även detta har 
resulterats i att inte noterats alla gånger det spolats i kranar på toaletter och 
skötrum.  

Enkätundersökningen gav bra resultat då alla som fick ta del av den besvarade 
frågorna och lämnade in svaren, alltså blev det 100 % svarsfrekvens. Hade mer 
tid funnits hade man kunnat lämna enkäten till de i personalen som var lediga 
under denna period för att få ännu mer svar. Dock var det endast kvinnor som 
besvarade enkäten och därför kunde inte analyser göras om det är skillnader 
mellan män och kvinnor i energibeteenden.  

 

8.4 Vidare studier 

Vidare studier för LCC-analysen kan göras inom ämnet med fler 
driftskostnader inkluderade i beräkningarna för att få ett mer verkligt resultat. 
Om Skellefteå Kommun väljer att uppföra en ny standardförskola, som 
uppfyller BBRs krav, kan denna jämföras med Norrskenets förskola, för att 
undvika alla antaganden som gjorts för standardförskolan idag. Skulle detta 
genomföras fås mer verkliga värden i resultaten.  

Hade observationsstudien genomförts av flera observatörer som placerats ut på 
olika platser på avdelningen hade fler aktiviteter och observationer kunnat 
noteras och analyserats. Ett annat sätt att undvika informationsbortfallet är att 
besöka avdelningarna fler gånger, då krävs dock en längre tidsaspekt för 
studien. 

Studier hade kunnat ske var för sig för att kunna lägga mer fokus på vardera 
ämne då tidsaspekten blir längre för varje del. Då hade resultaten blivit mer 
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fokuserade och studierna mer fördjupade på vardera ämne, LCC-analysen och 
beteendestudien.  

Enkätundersökningen kan genomföras i större utsträckning, den kan skickas till 
all personal på förskolor inom Skellefteå Kommun. Men för det krävs ett 
behandlingsprogram för svaren samt mer tid till utformning och analys.  
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