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SLUTR APPORT V AL P ÅGÅR –  MEN VÄLJS ENERGIEFFEKTIVITET?  

Förord 

E2B2 Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende är ett program där akademi 
och näringsliv samverkar för att utveckla ny kunskap, teknik, produkter och tjänster.  

I Sverige står bebyggelsen för cirka 35 procent av energianvändningen och det är en samhällsutmaning 
att åstadkomma verklig energieffektivisering så att vi ska kunna nå våra nationella mål inom klimat 
och miljö.  I E2B2 bidrar vi till energieffektivisering inom byggande och boende på flera sätt. Vi 
säkerställer långsiktig kompetensförsörjning i form av kunniga människor. Vi bygger ny kunskap i 
form av nyskapande forskningsprojekt. Vi utvecklar teknik, produkter och tjänster och vi visar att de 
fungerar i verkligheten.  

I programmet samverkar över 200 byggentreprenörer, fastighetsbolag, materialleverantörer, 
installationsleverantörer, energiföretag, teknikkonsulter, arkitekter etcetera med akademi, institut 
och andra experter. Tillsammans skapar vi nytta av den kunskap som tas fram i programmet.   

Val pågår - men väljs energieffektivitet? är ett av projekten som har genomförts i programmet med 
hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av Linköpings universitet och har 
genomförts i samverkan med Stångåstaden AB.  

Projektet har utformat processer som gör det möjligt att analysera hur energieffektiva val görs av både 
boende och professionella. Projektet har två större delprojekt med olika inriktning. Den första 
delstudien fokuserar på planeringsprocessen och de professionella aktörerna. Den andra delstudien 
har studerat de boendes valprocesser. Målet med projektet är att utveckla kunskap som bidrar till att 
utforma processer som uppmuntrar och gynnar energieffektiva val, både i byggprocessen och i 
hyresgästers valprocess. 

 
Stockholm, 30 juni 2018 

 

Anne Grete Hestnes, 

 

Ordförande i E2B2 

Professor vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
E2B2 har tagit ställning till innehållet. 



 

 

 

4 
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Sammanfattning 

Detta forskningsprojekt har studerat olika valsituationer där energifrågor varit i fokus. En första 
delstudie har följt planeringsprocessen för nybyggnation av hyreshus i Vallastaden i Linköping. 
Vallastaden är ett nytt bostadsområde som har en hållbarhetsprofil och stod värd för en bomässa 
under hösten 2017. Genom intervjuer, dokumentstudier och observationer har forskarna följt hur 
energi förhandlats och hanterats via energiberäkningar i olika stadier i planeringen. Studien visar på 
att det är mer än bara siffror som spelar roll när energi ska beräknas för nya hyreshus med höga 
energikrav. När energimodellens resultat diskuteras handlar det även om känslor kring yrkesstolthet, 
ansvar för framtida generationer och framför allt förtroende mellan de ingående aktörerna. Detta 
betyder att det är viktigt att förstå att det är komplexa socio-tekniska system i samspel som avgör hur 
energi hanteras i planeringsprocessen.  

En andra delstudie fokuserar på hur boende tänker kring energi i sin vardag och vilka val de vill göra 
kring sitt boende. Studien bygger på enkäter till hyresgäster i Vallastaden och en experimentell metod 
där besökarna på bomässan i Vallastaden 2017 fick delta i en undersökning om synen på sitt boende. 
Resultaten visar på att de boende i Vallastaden framför allt är intresserade av att välja färger och 
material i sina lägenheter men att energieffektivitet även anses vara viktigt. De boende menar 
företrädesvis att det ligger i hyresvärdens ansvar att boendet är energieffektivt och de känner att de 
har för lite kunskap om hur de själva kan agera för att spara energi. Undersökningen vid bomässan i 
Vallastaden visar på att hemmet är en plats för gemenskap och att trygghet är en väldigt viktig 
egenskap för boendet. Energieffektivitet som koncept är betydelsefullt för de boende men forskningen 
visar på att det är viktigt att se energibeteenden i sin kontext där andra värden har företräde för att 
skapa en plats som uppfattas som ett riktigt hem.  

 

Nyckelord: val, energimodellering, Vallastaden, planeringsprocesser av hyreshus, hemmet, socio-tekniska 
system
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Summary 

This research project studies different choice situations where energy issues have been in focus. A first 
sub-study followed the planning process for new construction of rental houses in Vallastaden, 
Linköping. Vallastaden is a new residential area with sustainability profile that held an urban living 
expo in the autumn of 2017. Through interviews, document studies and observations, the researchers 
have followed how energy was negotiated and handled in energy calculations during different stages 
of the planning process. The study shows that it is more than just numbers that matter when energy is 
calculated in the planning of new rental houses with high requirements on energy efficiency. When 
discussing the results of the energy model, also feelings of professional pride, responsibility for future 
generations and, above all, trust among the actors that is important. This means that it is vital to 
understand that there are complex socio-technical systems in interaction that determine how energy 
is handled in the planning process of new rental houses. 

A second sub-study focuses on how residents think about energy in their daily lives and what choices 
they want to make about their home. The study is based on questionnaires for tenants in Vallastaden 
and an experimental method where visitors at the housing exhibition in Vallastaden 2017 were invited 
to give their view of what is important in their home. The results show that the residents in Vallastaden 
are especially interested in choosing colours and flooring in their apartments but that energy efficiency 
also is considered important. In particular, the residents believe that it is the landlord who is 
responsible for the energy efficiency of the house and the tenants feel that they have little knowledge 
of how they can act to save energy. The study at the housing exhibition in Vallastaden shows that the 
home is a place for socialization and that the feeling of being safe at home is very important. Energy 
issues are relatively important, but as this study shows, it is important to see energy efficiency in its 
context where other values take precedence in creating a place that is perceived as a real home. 

 

Keywords: choice, energy modelling, Vallastaden, planning process of rental housing, the home, socio-
technical systems 
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1 Inledning 

Energifrågor aktualiseras inom en rad olika sektorer idag och detta projekt har undersökt hur val görs 
kring energi inom två fokusområden inom bostadssektorn, hyresgästernas valsituationer samt 
planering av hyreshus. Vi vet att människor inte agerar rationellt i en beslutssituation och tar inte in 
och bearbetar all information i situationen (se t.ex. Uzzel 2008). Svårigheten med att göra rationella 
val i energisammanhang har inte minst visats i Mårtenssons och Fredriksens (2005) studie som 
sammanställer den mängd uppskattningar och överväganden som villaägaren ställs inför vid val av 
värmesystem. Många faktorer spelar in i beslutet, så som bränslekostnader, räntor och skatter som 
måste uppskattas 20 år fram i tiden. Hushållen är sällan medvetna om alla alternativ och Klintman m.fl. 
(2003) betonar att den enskilde enbart överväger några få alternativ och fokuserar på vissa 
konsekvenser medan de ignorerar andra (jmf också Jörgensen 2009). Miljöskäl är sällan den primära 
anledningen till att boende gör energieffektiviseringar i sin bostad, däremot lyfts komfort och 
ekonomiska skäl fram som vanliga anledningar (Bruel och Hoekstra 2005).   

Även de professionella aktörerna ställs inför ständiga val där utfallet är långt ifrån förutsägbart. 
Moezzi och Janda (2014) har som exempel framhävt att det finns en ”sociala potential” som är lika 
viktig som den tekniska potentialen för att förstå hur och varför energieffektiva val görs och beslut 
fattas i t.ex. en byggprocess. Att undersöka de valsituationer där energifrågor lyfts hjälper till att skapa 
kunskap som kan användas för att ge bättre förutsättningar för att förenkla 
energieffektiviseringsprocesser. Detta projekt har fokuserat på att undersöka såväl de boendes 
valsituationer som de professionellas inom planeringen av hyreshus i Vallastaden, Linköping. Syftet 
med bostadsområdet Vallastaden var att bygga ett hållbart stadsområde där social och ekologisk 
hållbarhet integrerades i infrastrukturen. Till exempel är de boende i Vallastaden skyldiga att delta i 
en bilpool, och kommunen har använt ett särskilt poängsystem för marktilldelning i området. Innan 
markdelar såldes uppmanades intressenter att lämna in en ansökan där extrapoäng gavs för balnd 
annat passivhus, integrering av solceller och ökade möjligheter på boendepåverkan i 
planeringsprocessen. Tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden har Linköpings 
universitet utfört en forskningsstudie kring tre fastigheter. Forskningen har utförts av Jenny Palm, 
Maria Eidenskog och Helena Karresand vid Tema teknik och social förändring vid Linköpings 
universitet.  

Det övergripande målet med projektet var att utveckla kunskap som bidrar till att utforma processer 
som uppmuntrar och gynnar energieffektiva val, både i byggprocessen och i hyresgästernas 
valprocess. Detta har adresserats i projektet genom ingående studier av planeringsprocessen där 
intervjuer och deltagande observationer utgjorde grunden för empiriinsamlingen. Hyresgästernas 
valprocesser studerades genom enkätinsamling vid tre olika tillfällen till de boende i Stångåstadens 
lägenheter i Vallastaden samt via en empiriinsamling vid bomässan BO17.  
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2 Genomförande 

Projektet har två större delprojekt med olika inriktning. Den första delstudien fokuserar på 
planeringsprocessen och de professionella aktörerna. Den andra delstudien har studerat de boendes 
valprocesser. I första studien kom energimodellering att bli centralt då energimodellen styrde 
planeringsprocessen och organiserade arbetet med energifrågor för de professionella aktörerna.  

2.1 De professionellas val 
Denna delstudie har kombinerat observationer, intervjuer samt studier av användningen av två 
energi-modelleringsprogram (IDA ICE och PHPP). Maria Eidenskog deltog i alla projekteringsmöten 
under ett och ett halvt år, men det mesta av det samlade materialet kommer från särskilda 
energimöten där diskussionerna fokuserade på energimodellerna. Delstudien omfattar 25 
projekteringsmöten och fyra energimöten under åren 2015–2016. Mötena var vanligtvis två timmar 
långa och hade cirka 12 deltagare, främst entreprenörer och personal från byggföretaget. 
Mötesagendan för planeringsmötena standardiserades och trots att energi fanns på dagordningen för 
alla möten diskuterades ämnet endast vid ungefär hälften av mötena. Djupare diskussioner om energi 
ägde rum vid de specifika energimötena. Energimötena hade färre deltagare och inkluderade aktörer 
från byggföretaget, en energikonsult, arkitekter, ventilationskonsulter och en representant från 
bostadsbolaget.  

Studien bygger även på intervjuer med deltagarna i energimötena. Intervjuer är ett bra komplement 
till observationer eftersom de lägger till kommentarer, fantasi och ledtrådar om vad som inte direkt 
visas i handling (Alvesson & Karreman, 2011). Intervjuerna utfördes med de 12 deltagarna vid 
energimötena under projekteringsperioden.  

2.2 De boendes val 
I forskningsstudien ingår tre enkätundersökningar kring hyresgästernas val. Den första 
undersökningen genomfördes våren 2016 vid tillvalskvällar som arrangerades av Stångåstaden för 
deras blivande hyresgäster i Vallastaden. Hyresgästerna hade ännu inte flyttats in i fastigheterna och 
mötet hölls för att underlätta för dem att välja kakel och tapeter. Samtliga närvarande 17 hushåll 
svarade på enkäten som delades ut av en närvarande forskare under mötet. Frågorna i 
undersökningen gällde valet av lägenhet, tankar om området och valmöjligheter om utseende och 
vitvaror i lägenheten. Respondenternas genomsnittliga ålder var 27 år och majoriteten av hushållen 
omfattade två personer. 

Den andra undersökningen skickades ut elektroniskt våren 2017 från forskarna till de 34 invånarna i 
två hyreshus i Vallastaden med hjälp av Stångåstaden. Hushållen hade bott i husen i ett halvt år och 14 
av hushållen svarade på frågeformuläret som ger undersökningen en svarsfrekvens på 41%. Frågorna 
gällde de val hushållen ville göra i sin lägenhet samt deras syn på miljöfrågor och deras energivanor. 

Den sista undersökningen skickades ut till ett annat lägenhetskomplex i Vallastaden och 19 av de 30 
hushållen svarade på frågeformuläret (63% svarsfrekvens) som skickades ut elektroniskt av 
hyresvärden. Frågorna gällde hur nöjda hyresgästerna var med sitt boende och det inkluderade tre 
flervalsfrågor om åsikter om sitt eget hem och sitt ansvar när det gäller att spara energi. 
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Trots att det statistiska urvalet är begränsat finns det några intressanta trender som kan observeras 
från de tre undersökningarna i kombination med den empiriska insamlingen under bomässan. Under 
bomässan samlades material in via en utställning där besökarna vid en magnetvägg fick svara på 
frågan ”Vad är viktigt för dig i ditt hem?”. Ursprunget till denna studie uppstod när det gavs ett tillfälle 
att göra en aktivitet under bostadsmässan i Vallastaden. Metodologiskt sett har studien inte ett ur 
vetenskaplig synpunkt gediget upplägg och bör i första hand betraktas som inspiration till fortsatta 
studier, både vad gäller innehåll och metod. Tanken var dock att testa hur bilder kan användas när 
man studerar hemmet och vilka begrepp som förknippas med hemmet. 

Idén med upplägget var att med hjälp av bilder och ord se vad mässbesökarna valde ifall de ombads 
fundera på vad som var viktigt i hemmet. En magnetisk vägg monterades upp i en av 
visningslägenheterna på bostadsmässan och till väggen fanns 42 stycken magneter med bilder och ord 
som på olika sätt kan kopplas till hemmet. På vänster sida av väggen fanns en text ’Inte så viktigt’ och 
på höger sida ’Mycket viktigt’. Beroende på vad besökarna ansåg att ordet eller bilden betydde i 
förhållande till hemmet så placerade de ut magneterna enligt egen åsikt, antingen till höger eller 
vänster, eller i mitten om det sågs som mellanviktigt. När en besökare placerat magneterna på väggen 
enligt eget tycke fanns en knapp kopplad till en webbkamera som tog en ögonblicksbild av väggen. De 
ögonblicksbilder som besökarna tog (totalt 154 st) har sedan analyserats enligt fyra olika kategorier 
som på olika sätt beskriver förhållningssätt till hemmet som plats. Teoretiskt sett bottnar de i tidigare 
energiforskning kring hushåll och hem och i synnerhet Aunes (2007) artikel som bidragit med 
inspiration.  Kategorierna är: ’home as haven’ som representerar trygghet och värme, ’home as project’ 
handlar om att se hemmet som ett projekt av olika slag där det pågår ständigt förändringsarbete, såväl 
stora som små projekt och där dessa ofta är kopplade till identitetsskapande. Den tredje gruppen är 
’togetherness’ där det sociala samspelet och gemensamma aktiviteter står i fokus. Till sist, ’the smart 
and energy efficient home’ karaktäriseras av hem där smart teknik och hållbara lösningar skapar ett 
energieffektivt hem.  

Det finns ett par svagheter i upplägget av denna insamling som är värda att nämnas. Magneterna togs 
inte ner mellan varje besökare vilket gör att magneterna från föregående besökare låg kvar. En del 
magneter har således inte flyttat sig under ett antal fotograferingar, vilket gör det svårt att tolka de 
enskilda besökarnas placering av magneterna. Av den anledningen ser vi inte metoden som helt 
vetenskapligt tillförlitlig på egen hand, men de förflyttningar som skett tycker vi är tillräckligt 
intressanta för att använda som inspel till övrig empiriinsamling. Sammantaget går det att se liknande 
resultat i enkäter och tidigare forskning som stöder resultatet även från denna mer experimentella 
metoden. 
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3 Resultat 

3.1 Val i planeringsprocessen 
Denna första delstudie bygger på observationer och intervjuer under planeringsprocessen av 
hyreshus i Vallastaden under 2015–2016. Vallastaden har marknadsförts med mångfald och 
hållbarhet i fokus (Linköpings kommun, 2016), och i enlighet med denna vision ska byggnaderna i 
stadsdelen ligga 25% under BBR i energiförbrukning. Samtidigt arbetar Stångåstaden mot att alla 
deras nya byggnader ska använda 30% mindre energi än vad som föreskrivs i BBR. 
Energimodelleringsverktyg kom att bli centrala i planeringsprocessen och därför kommer även denna 
resultatdel fokusera kring arbetet med energimodelleringsverktyg. Forskning menar på att vi behöver 
en bättre förståelse för energimodellernas begränsningar för att göra mer robusta förutsägelser 
(McLeod & Hopfe, 2013) och mer forskning efterfrågas när det gäller modellering av hyresgästernas 
beteende (Mahdavi & Tahmasebi, 2016). Tidigare forskning har studerat antingen energimodellen (cf. 
de Wilde, 2014; Strachan, Svehla, Heusler, & Kersken, 2016; Vesterberg, Andersson, & Olofsson, 2016) 
eller designplanen för planeringsprocessen (jfr Souza, 2012, Zapata-Lancaster, 2014), men inga 
studier har fokuserat på hur energimodellen används i praktiken av byggprofessionella som är 
involverade i planeringsprocessen från ett etnografiskt perspektiv. Dessutom använder denna studie 
idéer från aktörs-nätverksteori (ANT) som har använts sparsamt inom energiforskning (av platsbrist 
utvecklas ej teoretiska diskussioner i denna rapport, läs mer i Eidenskog, 2017). Därigenom har denna 
studie bidragit med nya perspektiv, både teoretiska och empiriska, om energiforskning och 
energimodellering. Studien bygger på en fallstudie som innehåller observationer, intervjuer och 
dokumentstudier. Fokus i studien ligger på hur modelleringen av energi har beräknats, vilka 
svårigheter som har uppkommit i samband med energiberäkningen och hur dessa har påverkat val i 
energifrågor.  

Energimodellering är en komplex process som innehåller många osäkerheter. Dessa är svåra att 
hantera eftersom det är omöjligt att tidigt i planeringsprocessen säkert veta vissa saker om huset, t.ex. 
hur byggnaden kommer användas, vilka värmebryggor som finns och hur mycket ventilation som 
kommer användas. Komplexiteten och osäkerheterna skapar problem när modellen ändras och indata 
flyttas från en modell till en annan. Detta skedde i processen med torgkvarteret i Vallastaden eftersom 
energikonsulten byttes ut när projekteringsfasen satte igång. Det är inte samma energikonsult som 
anlitades i anbudsförfarandet som kom in i projekteringsfasen och de två konsulterna arbetade i olika 
energimodelleringsverktyg. När de antagna siffrorna matades in i det nya beräkningsverktyget var det 
svårt att komma under de satta gränsvärdarna. Detta gjorde att det som tidigare i sociotekniska termer 
setts som en svart låda (Latour & Woolgar, 1986) nu öppnades upp för diskussion igen. Eftersom den 
tidiga energimodellen visade på att målen skulle nås hade den inte ifrågasatts och antagits vara 
korrekt. När den nya konsulten kom in öppnades återigen energiberäkningsmodellen upp för 
inspektion vilket innebar att nya frågor och svårigheter uppdagades för entreprenören.  

Att de olika beräkningsmodellerna gav så olika resultat skapade osäkerheter kring vilka siffror och 
antaganden som var de mest korrekta att arbeta med. Att beräkningsmodellerna var så komplexa 
gjorde det även svårt för de professionella aktörerna som inte var energikonsulter att förstå, och 
därmed göra val kring, energifrågorna i projektet. Detta innebar att de professionella var tvungna att 
lita på den inhyrda expert som ansvarade för modellen, trots att de var ansvariga för att nå 
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energimålen. Energikonsulten har stor makt i denna process eftersom han är den enda som sitter på 
fackkunskap om hur energin beräknas. Övriga involverade måste förlita sig på energikonsulten vilket 
skapar en del osäkerhet. Många gånger skrattades det när energiberäkningarna diskuterades och 
forskning har visat att skratt kan vara ett tecken på en underliggande osäkerhet (Jerak-Zuiderent, 
2015). Här är ett exempel från en intervju där det även blir tydligt hur projektledaren känner att han 
är i en beroendeställning till energikonsulten: 

Forskare: ”Den senaste energiberäkningen, tror du på den? Känns den trovärdig?” 
Projektledare från byggföretaget: ”Frågan är om jag har kompetensen att förstå det...!  
[Skrattar] Men ja, vi måste tro på den. Och det gör vi. Energikonsulten vi har nu är helt 
fantastisk. Han kan sina saker! Men ja, vi tror på den. ” 

Ett återkommande tema för hur de professionella hanterade osäkerheten som energiberäkningarna 
medförde var att de betonade expertisen hos energikonsulten. Även om de själva var involverade i 
diskussionerna kring modellen och bar ansvar för utfallet av byggnationen.  

En ytterligare svårighet uppstod när väggtjockleken ifrågasattes. När den nya energimodellen ledde 
till att kraven för byggnaden inte längre uppnåddes behövde förändringar genomföras och ett förslag 
var att öka isoleringen i väggarna som i dagsläget ansågs vara ovanligt låg för denna typ av hus. Detta 
upptäcktes i ett sent skede när bygglovet redan var fastlagt med avseende på husets storlek (det gick 
inte att flytta väggarna utåt) och budgeterad uthyrbar yta (väggarna gick inte att flytta inåt). Denna 
förhandling av väggtjockleken visar på att ett närmare samarbete mellan energikonsulter och 
arkitekter hade kunnat undvika det merarbete som nu skapades för att hitta nya lösningar att sänka 
energianvändningen.  

Eftersom det finns så många osäkra faktorer i beräknandet av energi blir det väldigt viktigt för de 
involverade personerna att de är ense om hur energiberäkningen ska se ut i slutet. Här är det inte bara 
faktiska värden som spelar in utan det måste "kännas bra" och att alla kan stå för sin del i beräkningen. 
Det visar på att beräkna energi inte bara handlar om att föra in värden i en modell utan även känslor 
och ansvar spelar en roll. Det visade sig genom att förhandlingarna om beräkningsmodellen avslutas 
med att projektledaren från beställarföretaget konstaterar:  

”Denna sista beräkningen känns bra. Det viktigaste är att vi är ense. Om det sen skulle 

slå lite gör det inte så mycket så länge vi är överens.”  

Slutsatserna visar på att det är viktigt att energiberäkningen arbetas igenom i ett nära samarbete 
mellan energikonsult och arkitekter i ett tidigt skede. Det är även viktigt att ha med sig att olika 
energimodeller kan visa olika resultat, även samma modell kan ge olika resultat beroende på vem som 
använder den. Det är även värdefullt att fundera över den maktobalans som kan skapas eftersom 
energikonsulten sitter på en viktig expertkunskap som ingen annan i projekten kan kritisera. Annan 
forskning har visat på att detta kan leda till problem (Backlund & Eidenskog, 2012) även om det inte 
blev så i detta projekt.  Avslutningsvis visar studien på att beräkningen i sig inte alltid är det som avgör 
om energimodelleringen blev lyckad, utan att de sociala processer som är involverade i 
förhandlingarna kring beräkningen är minst lika viktiga.  
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3.2 Hyresgästernas valprocesser 
Hyresgästernas valprocesser har studerats genom enkäter samt vid bomässan BO17 i Vallastaden i 
Linköping. Under studiens gång har tre olika enkätundersökningar genomförts vid olika tillfällen i 
processen för hyresgästerna. Under tidig vår 2016 höll Stångåstaden tillvalskvällar för de blivande 
hyresgästerna i två fastigheter i Vallastaden (Lärdomsgatan). 17 hushåll närvarade på dessa 
tillvalskvällar och alla hushåll fick svara på en enkät om synen på sitt boende. Snittålder på 27,3 år och 
i en övervägande majoritet bestod hushållet av 2 personer.  

Hushållen menade på att det är viktigt att bo i ett miljövänligt och energisnålt boende. Hälften av 
hushållen kunde tänka sig att betala extra för att få mer energisnåla vitvaror. Hur mycket extra de 
kunde tänka sig att betala i månaden varierade starkt. Några hushåll angav att de kunde tänka sig att 
betala lika mycket som de sparade medan andra angav siffror mellan 15 – 200kr i månaden för 
energieffektivare diskmaskin, torktumlare eller kyl och frys. Under tillvalskvällen fick hyresgästerna 
ett erbjudande att köpa ett tillvalspaket för en engångssumma (mellan 1000–1700 kr beroende på 
vitvaror) som innehöll energieffektivare diskmaskin, tvättmaskin och kyl och frys. Fyra av totalt 34 
hushåll valde detta erbjudande. Erbjudandet gjordes senare om till ett mindre påslag på hyran.   

Ett drygt halvår efter att de första hyresgästerna flyttat in i de två fastigheterna på Lärdomsgatan i 
Vallastaden skickade forskarna i projektet ut en webbenkät till de boende med hjälp av Stångåstaden. 
Av 34 respondenter svarade 14 på enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 41%. En person i varje 
hushåll ombads svara på enkäten. Majoriteten av hushållen bestod av två personer (57 %) och 71% av 
hushållen innehöll inga barn. Av respondenterna hade 64% ett heltidsarbete och 71% var under 35 år. 
Fördelningen mellan män och kvinnor var 50% av vardera kön.  

Vid frågan om varför de valt att bosätta sig i sin nuvarande bostad varierade fritextsvaren men vissa 
faktorer var återkommande: läge, möjligheten att bo i nyproduktion och att få vara med och utforma 
sin egen bostad trots att det är en hyresrätt. En annan återkommande faktor var områdets 
hållbarhetsprofil samt att bostaden ligger i ett plusenergihus. Under flervalsfrågan om ”Det är viktigt 
att min bostad…” frågade vi respondenterna om hur viktigt det är att deras bostad får dem att känna 
sig trygga. En övervägande majoritet (71,5 %) ansåg att det påståendet stämde helt. Lika viktigt var 
läget på bostaden. De boende menade även på att det är viktigt att deras bostad är energisnål (92 % 
tycker påståendet stämmer bra eller mycket bra). Majoriteten av respondenterna tyckte det var 
ganska viktigt (57%) eller mycket viktigt (29%) att få välja energieffektivare vitvaror. Ännu viktigare 
var att deras hyresvärd gjorde energieffektiva val (se diagram 1 i bilaga 1).  

På frågan om vad som är viktigt för dem att få välja i sin egen bostad var färgval absolut viktigaste 
komponenten, följt av färg och design på köksluckor och val av dusch eller badkar (se diagram 2 i 
bilaga 1). Detta kan kompletteras med resultaten från den tredje enkätundersökningen där resultaten 
också pekar på att de boende är mer intresserade av att välja energieffektivare vitvaror än miljömärkta 
alternativ (se diagram 3 i Bilaga 1).  Energi är således något som hyresgästerna är engagerad i och de 
flesta ser positivt på att få möjlighet att göra val kring att få ett energieffektivare boende. 
Respondenterna menade på att energifrågor var viktiga för dem till stor del (78,5%) och att de aktivt 
försöker spara energi i sitt hem (71%). Samtidigt är det hälften av respondenterna som bara delvis 
kan tänka sig att ändra vanor för att bli mer energieffektiva. På frågan om de skulle ändra sina 
vardagsvanor, och i så fall hur, om elpriset steg från nuvarande ca 1 kr till ca 3 kr per kilowattimme, 
svarade tre respondent att de inte skulle ändra sina vanor. Av dessa menade en på att kostnaden inte 
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skulle bli så stor att det motiverade ändrade vanor medan en annan respondent svarade att de inte 
trodde de kunde leva så mycket mer energisnålt. Nio respondenter menade på att de skulle ändra sina 
vanor. Flera skulle diska mer för hand (3), tvätta mindre (4), stänga av elektroniska apparater oftare 
(3). På frågan om vad det är som gör att de har svårt att agera mer energisnålt blev svaren spridda (se 
diagram 4 i bilaga 1).  

Det är tydligt att flera av respondenterna inte vet riktigt hur de ska leva mer energisnålt i sitt hem. 
Detta syns även i fritextsvaren där en respondent efterlyser tydliga och bra råd för hur de kan bli mer 
energisnåla i vardagen. Detta återfinns även när det kommer till möjligheten att få välja att ha 
individuell mätning av varmvatten. På frågan om de skulle vilja ha individuell mätning av värme och 
varmvatten svarade majoriteten att de inte visste (57%). Det var tydligt i fritextsvaren att de inte 
kände att de hade information om vad individuell mätning skulle innebära för dem rent ekonomiskt. 
Hälften av de som svarade på frågan var positiva och den andra hälften var negativa till individuell 
mätning.   

Sammanfattningsvis så fokuserar hyresgästerna främst på estetiska val men de har även ett intresse i 
att få möjlighet att välja framför allt mer energieffektiva vitvaror. Det finns även ett behov av att få mer 
information om hur hyresgästerna kan leva mer energisnålt i sin vardag. Det kan kontrasteras med att 
hyresgästerna också lägger största ansvaret för boendets energieffektivitet på hyresvärden. Läs mer 
om denna delstudie i den kommande vetenskapliga artikeln ”Tenants influence on energy efficiency – 
willingness and possibilities to influence”.  

3.2.1 Energiväggen 
Vad är viktigt i ditt hem? Denna fråga ställdes till mässbesökarna på bostadsmässan Vallastaden 
hösten 2017 i Linköping. Besökarna fick med hjälp av ord och bilder välja vilka begrepp de enligt sin 
åsikt tyckte var viktiga och vilka som var mindre viktiga i ett hem. Tanken var att besökarna relativt 
spontant skulle fundera kring vad begreppet ’hem’ innebär i deras vardag och huruvida energi är en 
del av det människor tänker på i relation till hemmet. Tidigare forskning kring energianvändning i 
hemmet påvisar att de aktiviteter som utförs sällan eller aldrig kopplas ihop med energianvändning 
och att detta ses som ett problem för förändrat beteende och effektivare energianvändning.  

Syftet med denna delstudie var att ta reda på vad människor anser är viktigt i ett hem och om 
begreppet hem inbegriper energi. Bilderna analyserades enligt de teoretiska kategorier som togs fram 
vid projektets start med utgångspunkt i Aune (2007). En frekvensanalys gav att gruppen ’togetherness’ 
blev den populäraste. ’Home as haven’ kom tvåa följd av ‘the smart and energy efficient home’ och till 
sist kom ‘home as project’.  

’Togetherness’ symboliserar begrepp och bilder som familjetid, plats för umgänge och gemenskap, 
men också att göra saker tillsammans som exempelvis hushållsaktiviteter, odling och återvinning. Att 
just dessa begrepp är populära är inte så förvånande då det kopplar mot det som Blunt & Dowling 
(2006) menar är viktigt i skapande av ett hem: ‘…people create home through social and emotional 
relationships’ (p. 23). Aktiviteterna, som exempelvis odling placerades oftast i mitten och tyder på att 
människor gärna har en liten jordplätt eller odlingslåda där de kan ägna sig åt sådana aktiviteter. Lite 
förvånande kanske, sågs inte hushållsaktiviteter som särskilt viktiga, vilket kan ha många förklaringar. 
De kanske betraktas som något som pågår i bakgrunden utan att de ägnas särskilt mycket tanke, eller 
så är de, liksom i Madsens (2017) studie, något som kanske inte är så roligt att ägna sig åt, men som 
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genom sitt utförande skapar hemkänsla. Flest valda magneter i kategorin var ’plats för umgänge’ och 
’familjetid’, vilket belyser hemmets sociala funktion. 

’Home as haven’ kom på andra plats och kopplar mot begrepp som värme, mysighet, en säker plats och 
stämningsbelysning. Bilder som fick exemplifiera detta var t ex en kaffekanna och en eldstad med en 
brinnande brasa. ’Haven’, eller hamn på svenska innebär i sammanhanget en plats där människor kan 
slappna av och känna sig hemma. ’Mysig’ beskriver denna kategori på ett bra sätt och liksom i Aunes 
(2007) artikel har ’home as haven’ en stark symbolisk innebörd (jmf även Rybczynski, 1986). Ett varmt 
hem innebär såväl termisk som mänsklig värme. Haven innebär också säkerhet och denna aspekt av 
hemmet (en trygg plats) hörde förutom ’ett varmt hem’ till de viktigaste begreppen. 

’Home as project’ symboliserar hemmet som ett pågående projekt där estetik och att uttrycka sin 
identitet med hjälp av hemmet är viktiga faktorer. Här är det viktigt att sätta en personlig prägel på 
hemmet och att uttrycka sin personlighet och identitet genom att göra om eller skapa själv. Denna 
kategori var den minst valda, men innehöll också en av de mest populära magneterna, ’att få vara sig 
själv’. En viktig aspekt i denna kategori är, och som många besökare valde, ’kreativitet’ och denna kan 
ta sig uttryck på många sätt. Det behöver inte nödvändigtvis handla om ny och dyr inredning (som i 
hög grad placerades som ’inte så viktigt’) utan snarare om att med hjälp av sin egen kreativitet skapa 
ett hem som man själv trivs i. 

Den tredje mest valda kategorin var ’the smart and energy efficient home’ som både inkluderar 
smarthet i form av energieffektiv teknik och design i relation till utnyttjande av ytor och hållbara 
material. Denna kategori var förhållandevis populär och magneterna i denna grupp placerade sig i hög 
grad i mitten. Det tyder på att energieffektivitet inte är ointressant för de boende. Den populäraste 
magneten var ’leva miljövänligt’ som ingår i denna kategori. Intressant nog verkade de mera konkreta 
bilderna, som exempelvis lågenergilampa inte ses som särskilt viktigt, medan de mera abstrakta 
begreppen som ’energieffektivitet’ placerades på viktigt sidan.  

Sammanfattningsvis placerades magneter som representerade gemenskap, en trygg plats, värme och 
mysighet i högre på ’viktigt’-sidan, medan exempelvis snygga vitvaror, design och luftkonditionering 
sågs som mindre viktiga. Energieffektivitet och framförallt miljövänlighet i material och installationer 
placerades i mitten medan det för vissa besökare handlade om viktiga aspekter av hemmet.   
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4 Diskussion 

De olika delstudierna har bidragit till en bred bild av hur val kring energi görs inom olika arenor 
inom bostadssektorn. Genom att fokusera på planeringsprocessen fångas hur de professionellas 
valsituation ser ut, detta kompletteras med studier om hur de boende ser på sitt hem och vilka val 
de vill göra när det kommer till energi. På detta sätt skapas kunskap om valsituationer kring energi 
ur flera perspektiv vilket ger inspel såväl till praktiker som till vetenskapliga diskurser.  

I den professionella aktörernas planering av hyreshus uppstår ett antal situationer där val kring 
energi görs. Beslut fattas utifrån vilka aktörer som ingår och vilka förväntningar, föreställningar 
och intressen som de tar med sig in i beslutssituationen (Wilhite, 2013; Leijonhufvud & Henning, 
2014) och beslut görs inom en given struktur som sätter gränser (Giddens, 1984). I denna studie 
är strukturen byggprocessen och de dokument, normer, regler, tyst kunskap, praxis, förgivettagna 
sanningar som formar hur beslut fattas. Hur energieffektivt ett projekt blir, bestäms i pågående 
förhandlingar mellan ingående aktörer och mellan aktörer och strukturer. Resultaten i denna 
studie visar på hur situationsbundna beräkningsmodeller av energi är och hur detta kan skapa 
utmaningar för de professionella aktörerna. Beroende på vilken beräkningsmodell som används 
och vem som väljer ut variablerna blir resultaten olika. Detta visas genom att beräkningsmodellen 
som i sitt tidiga skede fungerade som en ”svart låda” som inte ifrågasattes förrän energikonsulten 
i projektet byttes ut. Den osäkerhet som ifrågasättandet av energiberäkningen skapade 
hanterades på olika sätt av de professionella. Bland annat förstärkte de expertisen hos den nya 
energikonsulten vilket skapade större förtroende för den nya energimodellen. Genom möten och 
diskussion hanterades även osäkerheten med hjälp av det förtroende som skapades mellan de 
professionella aktörerna.  Tidigare forskning har visat att tillit mellan aktörer är viktigt i 
samarbeten mellan partners med ojämlik kunskap om beräkningsmodeller och processer 
(Alsaadani & Bleil De Souza, 2016, Backlund & Eidenskog, 2011). I denna studie ersattes 
förtroendet för beräkningsmodellen med förtroende för de ingående aktörerna.  

Hur ett bra boende ska se ut och fungera har varit ett återkommande ämne under studiens gång. 
En diskussion kring hur mycket fönsterarea i planeringsprocessen visar tydligt på hur gränser 
dras mellan boendekomfort och energifrågor. Arkitekterna i projektet ville ha stora glaspartier 
runt tvättstugan i ett hus men då detta enligt energiberäkningen var alltför energislösande 
minskades dessa fönster ner i flera omgångar. Efter långa diskussioner var fönstren bara en liten 
glugg och arkitekterna menade på att det inte gav en acceptabel boendekomfort. Huset slutade att 
vara ett hem när fönsterarean understeg acceptabla nivåer. Detta visar hur en beräkningsmodell 
som i teorin är rent teknisk ändå kan ge upphov till filosofiska frågor om hur ett hem bör se ut.  

Hyresgästerna som studerats i denna studie har även de reflekterat över vad som är viktigt i deras 
hem och hur val görs kring energi i förhållande till detta. I alla enkätundersökningar och även den 
energivägg som ställdes upp på bomässan i Vallastaden är det tydligt att energieffektivitet är 
viktigt i ett hem. Däremot menar hyresgästerna på att det är hyresvärden som bär det största 
ansvaret för att hyresgästens boende är energieffektivt. Med tanke på hur lite hyresgästen kan 
påverka sitt boende är detta inte överraskande. De val hyresgästerna fått göra handlar till stor del 
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om färgval och val av golv eller kakel. I det fall som hyresgästerna erbjöds mer energieffektiva 
vitvaror till en extra kostnad var det fyra av 34 hushåll som valde detta alternativ. De 
förinstallerade vitvarorna har redan en hög energieffektivitetsmärkning, vilket innebär att 
incitamenten att investera i mer energieffektiva vitvaror är låga.  Samtidigt var många av de 
boende i hyreslägenheterna unga och detta var deras första lägenhet. De har förmodligen inte 
varit inblandade i att välja vitvaror tidigare och kanske inte har erfarenhet av att göra denna typ 
av prioritering. Vidare visar tidigare forskning att betala extra för apparater med hög 
energieffektivitetsmärkning är inte så vanligt, inte ens i passivhus (Karresand, 2014). Nya vitvaror 
anses vara tillräckligt bra vilket gör att hyresgästerna inte känner behov av att göra val av 
energieffektivare vitvaror.  

Vår studie visar på hur hemmet är en plats för gemenskap och trygghet, något som är överordnade 
andra aspekter. Estetik i form av nya och dyra inredningar behöver inte vara prioriterat. Eftersom 
tidigare forskning kring hushåll och energi i hög grad fokuserat på de materiella aspekterna, 
exempelvis hur människor använder sina apparater eller hur de sköter inomhustemperaturen, 
tror vi att det finns flera aspekter av hemmet som kunde vara intressanta att studera. Hur kan 
energifrågor integreras i hemmets sociala betydelse, eller hur kopplas trygghet till 
energieffektivitet? 

Vi tror att genom att studera hemmet mera grundligt, vad det betyder och hur detta påverkar de 
aktiviteter som pågår där, kan man komma närmare hur energi även kan inkluderas som en 
naturlig del av skapande av ett hem. I denna studie har vi använt oss av bilder och vi tror att dessa 
går att använda även i fortsatta studier om hemmet, även om det krävs mera utvecklade metoder 
för att göra det på ett vetenskapligt sätt. Vi ser bildernas potential och att dessa på olika sätt kan 
uppmuntra till nya tankebanor och kan leda till andra insikter som är svåra att enbart komma åt 
med exempelvis intervjuer och observationer.  

Vallastaden har ambitioner att skapa en hållbarstadsdel därför blir resultaten av studier kring 
området inte med automatik generaliserbara till konventionella bostadsområden. Trots detta kan 
visa slutsatser dras kring hur samspelet mellan teknik och mänskan skapar olika förutsättning för 
hur energifrågor hanteras i ett samhällsövergripande perspektiv. Resultaten i studien som helhet 
visar på att socio-tekniska processer där samspelet mellan aktörer, teknik och föreställningar om 
hur ett hem ska se ut är avgörande för hur energifrågor hanteras i olika situationer som inte är 
specifika för Vallastaden som område. Det finns självklart många frågor som vore intressant att 
studera vidare i relation till resultaten i denna studie. Exempelvis hur vi kan utforma information 
om energibeteenden till de boende utifrån olika föreställningar om hemmet, exempelvis som en 
trygg plats eller en plats där gemenskap står i centrum. Det finns även flera intressanta aspekter 
att studera kring beräkningsmodeller för planeringen av nybyggnation, exempelvis hur olika 
modeller och olika samarbetsprocesser inverkar på hur energifrågor hanteras i planeringen och 
hur detta påverkar hur energieffektivt huset blir.  
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Bilaga 1 – Diagram 

Diagram 1. 

 

 

Diagram 2.  
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Diagram 3. 

 

Diagram 4. 
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