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Förord 
En avhandling är till stora delar ett ensamt arbete. Många timmar har jag spenderat 
med bara mig själv och orden. Min laptop har varit min eviga följeslagare under 
doktorandtiden och det är ett under att den fortfarande inte krackelerat av min omilda 
behandling. Trots det ensamma har jag en rad personer att tacka för att avhandlingen 
kommit till. Först och främst vill jag tacka mina alltid stödjande och uppmuntrande 
handledare, professor Kajsa Ellegård och docent Jenny Palm. Kombinationen av er är 
precis vad jag behöver. Kajsa, ditt engagemang och tålamod har varit enormt och du 
har för det mesta haft rätt när jag fått tänka igenom dina klokskaper ett varv. Du har 
också kommit att ta en stor plats i mitt liv även på det privata planet. Särskilt tack ska 
du ha för att du tog emot mina Isländska vänner i ditt hem den där sommaren! Jenny, 
du är nog en av de effektivaste människorna som finns i den akademiska världen. Din 
framtida karriär råder inga tvivel om, men du är också en pålitlig vän, en som jag litar 
oreserverat på. Du har också den analytiska förmåga som hjälpt mig föra 
resonemangen vidare när jag kört fast. Jag hoppas vi ska samarbeta mycket i 
framtiden. Ett innerligt tack till mina informanter i bostadsområdet Anneberg, utan er 
hade inte denna avhandling blivit till. Ett stort tack går också till finansiärerna, utan 
vilkas stöd avhandlingen aldrig skulle ha kunnat bli skriven. Finansiärerna för 
avhandlingsprojektet är Formas, ELAN-programmet vid Elforsk och EID-programmet 
vid Energimyndigheten. Det har inte varit fråga om några tysta bidragsgivare som på 
avstånd betalat in pengar till min avdelning på universitetet och sedan snällt väntat på 
resultatet. Nej, mina finansiärer har varit synliga och närvarande under hela 
avhandlingsprocessen och haft insyn i hur arbetet fortskridit. De har också fått löpande 
rapporter i muntlig såväl som skriftlig form. Detta har stundom känts som en 
betungande, ytterligare, del av arbetet med att skriva en doktorsavhandling, men jag 
har med tiden kommit att se det främst som ett bevis för att den forskning jag bedriver 
har betydelse för människor såväl inom som utanför akademin. Intresset för de 
vändningar mitt arbete tagit och den uppmuntran och stöd jag känt i samband med 
dessa muntliga och skriftliga avrapporteringar har gjort att min motivation att skriva 
hållits på en alltjämt hög nivå. Inte minst de tillfällen jag haft att möta energibranschen 
och se vilka frågor dessa ställer om projektet har kommit att påverka hur jag framför 
resultaten. Jag vill här särskilt passa på att tacka Monika Adsten inom ELAN-
programmet för hennes många goda initiativ och sitt engagemang och även Sven-
Allan Eklund, Vattenfall.  
 
Jag har också ingått i och fått finansiering av den nationella forskarskolan Program 
Energisystem. Där vill jag tacka alla som varit inblandade, både på organisations- och 
lärarsidan och givetvis meddoktoranderna. Jag har lärt mig mycket av att vara med i 
programmets kurser. Det är tvärvetenskap, det vi håller på med! Det framgick inte 
minst i Tvärprojektet i vilket jag fick förmånen att samarbeta med Magdalena Lundh 
och Andreas Jonsson från Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Tack för givande samarbete 
och vänskap samt för att jag fick använda delar av vårt gemensamma textmaterial i 
omarbetad form i avhandlingen. Magdalena får jag också tacka för många skratt och 
samtal om kärlek. Hoppas på fler såna stunder framöver! Jag vill också tacka Agneta 
Persson på WSP för att hon är en människa som inspirerar och för all karriärhjälp jag 
fått av henne. Toppformsredaktionen på SvT som gjorde att jag fick nå ut med min 
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forskning genom sina program ska ha stort tack de med. Bara att ni fick mig att klara 
av inspelningen är en prestation – tack för att ni är så snälla och duktiga! 
 
Jag vill också varmt tacka alla vid Interaktiva Institutet, som varit fantastiska 
samarbetspartners med avseende på bland annat the Power Aware Cord, den så kallade 
”sladden”. Jag hoppas på vidare roliga och givande samarbeten med er! Ett särskilt 
stort tack till Christina Öhman, Carin Toresson, Magnus Bång, Anton Gustafsson (som 
är huvudpersonen bakom idén med Power Aware Cord) och Magnus Gyllenswärd.   
 
Slutseminariekommittén bestående av Sven Widmalm, Magnus Bång och Eva 
Törnkvist, som gav mig riktlinjer för att arbeta vidare med materialet vill jag rikta ett 
särskilt tack till! Era kommentarer hjälpte mig mycket. Jag vill också tacka 
opponenten på slutseminariet, Anna-Lisa Lindén för givande och relevanta 
kommentarer. Givetvis vill jag även tacka alla kollegor och vänner på Tema-T. Ett 
särskilt tack till alla D03:or (mina kullkollegor), de ”äldre” doktorander som inspirerat 
och hjälpt till längs vägen genom att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter 
och givetvis hela TEVS. Med risk att glömma några vill jag framhålla de som varit 
särskilt viktiga för mig personligen: Anders Johansson, Patrik Strömberg, Maria 
Björkman, Anders Hansson, Wiktoria Glad, Jenny Palm och Sofia Norling. 
 
Det finns också två personer som betytt särskilt mycket i doktorerandet. De som alltid 
funnits där och hjälpt till så ofta att jag nästan kommit att ta dem för självklara; 
Christina Lärkner och Eva Danielsson. Utan er hade jag nog aldrig klarat av att göra 
rätt på en enda blankett eller ordna upp ett enda litet tekniskt problem. Åke Sundqvist 
och Ian Dickson har också varit till hjälp när datorn har uppvisat anarkistiska drag. Jag 
vill också särskilt tacka Boel Berner som är anledningen till att jag sökte mig till 
Tema-T. Hon har inspirerat med texter och med sin undervisning. Också professor 
(emeritus) Lars Ingelstam har bidragit med mycken klokskap. Tack för detta! Dennis 
Netzell ska ha stort tack för det fina omslaget, som han lyckades få till efter en vild 
grundidé från min sida. Stort tack till världens bästa bibliotekarie – Jenny Betmark! 
Lotta Strand är en klippa i administrationen - Tack för tålamod och vänligt bemötande.  
 
Jag vill också rikta ett stort tack till alla mina isländska vänner, Þórarinn Magnússon, 
Magnús Þórarinsson med familj, Dagbjört Matthíasdóttir och hennes Maggi med 
familj och Sæmundur Ásgeirsson, Birgir Ottósson och Ólafur Víðir Sigurðsson. Jag 
vill också tacka alla andra på Félagsbústaðir hf. Ni tog verkligen väl hand om mig! 
 
På det privata planet vill jag tacka My Saxin, Josefine Alm, Christina Hasselblad, 
David Löfström, PJ, Maskinen, Vingmutter, Apan och såklart den fantastiska Patrik 
Callinggård.  Jag vill dock främst av allt tacka Gud, som tagit mig igenom allt. Ord 
räcker inte till. Johanneskyrkan, hela församlingen, och pastor Linalie Karlsson – jag 
kommer att sakna er mycket när jag flyttar! Miriam och Marcus Zwörner, och hela 
husförsamlingen vill jag också tacka särskilt varmt. Det är också på sin plats att tacka 
mina föräldrar som alltid trott mig om stordåd. Pappa som ohämmat skrutit om mig 
sen min första segeltur i optimistjolle, och antagligen långt innan dess. Mamma; - jag 
vet inte om jag kan åstadkomma en Nobelmiddag, men en disputationsmiddag kanske 
kan duga så länge? Slutligen vill jag också tacka Anna Green, som var en sann vän och 
underbar kollega. Du lärde mig att man kan vara en människa trots allt som pågår runt 
omkring. Jag glömmer aldrig. 
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1 Om att synliggöra det osynliga  
 

Jorden är för begränsad för att det skulle vara möjligt för alla kontinenters alla människor 
att någonsin kunna leva med ting och vanor som vi lagt oss till med i Sverige eller ens på 
en långt mindre vidlyftig nivå. (Hägerstrand, 1991, s 91) 

 
Det har länge varit känt att industriländernas befolkningar lever på ett sätt som innebär 
att jordens resurser utarmas. Därför är det nödvändigt att vi som använder mer resurser 
än vad som kan skapas och återskapas förändrar våra levnadsvanor i riktning mot ett 
mer miljömässigt hållbart samhälle. Levnadsvanorna bottnar vilka resurser som 
används i vardagslivet för att skapa en bekväm tillvaro. Energi är en resurs som 
används för att möjliggöra många viktiga vardagliga funktioner och användningen av 
energi ökar. För att minska resursanvändningen i allmänhet och energianvändningen i 
synnerhet behövs kunskap om hur vi i industriländerna lever våra liv och vilka krav 
detta ställer på energiresurserna. Cirka 36% av den svenska energianvändningen kan 
knytas till bostads- och servicesektorn (Statens energimyndighet, 2007a, Statens 
energimyndighet, 2007b). Huvuddelen går till uppvärmning, men mycket används 
också för andra funktioner i hushållen som är mer direkt knutna till vardagslivets 
aktiviteter och projekt. Trots att människor vet att vi bör förändra våra vanor och börja 
leva mer hållbart, så verkar det vara ytterst svårt att gå från tanke och ord till konkret 
handling. Attityden hos människor att man bör leva resurssnålt är alltså inte någon 
garanti för ett miljövänligt beteende (von Borgstede et al., 2002).  
 
Ett problem är att energi i mångt och mycket betraktas som något självklart av 
hushållens medlemmar. Bland annat därför är kunskapen begränsad, både hos 
hushållen själva och hos beslutsfattare, om hur individer i hushåll använder energi till 
vardags och hur hushållen förstår energisystemen som förser dem med energi. För att 
kunna vidta åtgärder i riktning mot uthållig energianvändning behövs mer detaljerade 
kunskaper såväl hos politiker, energibolag, kommuner och bostadsföretag som hos 
medlemmarna i enskilda hushåll om energianvändningen i vardagen. Sådan kunskap 
kan utvecklas på flera sätt, till exempel genom att studera vad människor gör i sin 
vardag kopplat till energi eller genom att studera hur människor resonerar kring och 
förstår sin energianvändning. Oavsett hur denna kunskap tillvaratas måste energin, 
som oftast betraktas som en så självklar tillgång att den inte problematiseras i 
resurstermer, lyftas fram och synliggöras.  
 
Men det räcker inte att göra energin synlig, det krävs dessutom att människor till 
vardags tänker på att genomföra sina aktiviteter så att användningen av icke-förnybara 
energiresurser begränsas. Det kan göras genom olika metoder och tekniker som kan 
påverka antingen själva energianvändningen eller människors tankar om den, eller 
båda delarna. Denna avhandling har som ambition att utveckla kunskap som kan bidra 
till en mer hållbar utveckling genom analyser av olika sätt att visualisera den självklara 
energin för att individer i hushåll ska bli medvetna om och kunna effektivisera och på 
sikt minska sin energianvändning. 
 
En utgångspunkt i avhandlingen är att de tekniska systemen ”blivit osynliga både på ett 
vardagligt och på ett politiskt plan” (Blomkvist och Kaijser (red), 1998, s 10). Detta kan 
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bidra till relativt låg medvetenhet om och engagemang i hushållens energiförsörjning. 
De tekniska systemen har även varit osynliga i samhällsvetenskaplig forskning: 

 
Det finns mycket teknisk och naturvetenskaplig forskning som har tagit sin utgångspunkt i 
de problem som har uppstått inom de tekniska systemen, med det är få samhällsvetare och 
humanister som har studerat systemen som ett samhälleligt fenomen. En viktig orsak till 
detta är också att många forskare har omfattat den ovan skisserade föreställningen om 
dessa system: att de följer en inneboende teknisk lagbundenhet och därför inte utgör 
naturliga objekt för samhällsvetenskapligt eller humanistiskt studium. (Blomkvist och 
Kaijser (red), 1998, s 10) 
 

Stora sociotekniska system för vatten, värme och elektricitet har uppnått ett slags 
självklarhet och därigenom osynlighet i dagens samhälle. Det är numera mer eller 
mindre självklart att vi kan tvätta oss i rent vatten av valfri temperatur, att vi har en 
behaglig värme inomhus, att vi har fullgod belysning samt tillgång till rent 
dricksvatten direkt ur kranen. Dessa system har långt ifrån alltid varit självklara.  
Ludvig Nordström, som kanske främst är känd för sin kartläggning av ”Lort-Sverige”, 
visar tydligt hur dessa sociotekniska system förmådde väcka tankar och reflektioner då 
de var nya:  

 
…en underbar skapelse just av själen, av fantasi, kalkyl, uppfinningsförmåga, 
hängivenhet, känsla av plikt att hjälpa alla människor i staden till ett någorlunda 
människovärdigt liv. Jag ligger och ser framför mig denna underbara skapelse av 
människoanden i dess helhet: först hela den osynliga staden under marken i form av 
gångar, trummor, salar, maskinhallar, i vilka ledningar av olika slag, tysta och okända för 
den stora allmänheten, arbeta och möjliggöra, att dem kan t ex släcka sin törst med rent 
bakteriefritt vatten, kan tvätta sig, duscha, bada, hålla sig på en renlighetsstandard, som 
gör den till en liten grupp i den stora kulturvärlden. Jag ser de strålande 
elektricitetsverken, där turbinerna snurra så mjukt som kattor spinna, jag ser koksningen 
ute vid Värtan, där gasen framställes, telefoncentralens ormvirrvarr av kablar, som gör att 
alla dessa stockholmare på en sekund kunna komma i kontakt med varandra. (Nordström, 
1942, s 23 f, även citerat i Blomkvist och Kaijser (red), 1998, s 7) 

 
I citatet ovan är det tydligt hur systemen och deras möjligheter medan de var relativt 
nya också var synliga och tankeväckande. Idag stannar väl knappast någon upp för att 
låta sig hänföras över de möjligheter som de sociotekniska systemen för vatten, värme 
och elektricitet öppnar. Något som möjligen är förvånande i Nordströms beskrivning 
är att han redan år 1942, då systemen ännu var så pass nya i Sverige (Drakos & Stiby, 
1985, Hjulström, 1940, Vattenportalens officiella webbplats)1 – samtidigt som han 
visar hur synliga systemen är – också påtalar systemens osynlighet då han beskriver: 
 

 …den osynliga staden under marken (…) i vilka ledningar av olika slag, tysta och 
okända för den stora allmänheten, arbeta… (Nordström, 1942, s 23, även citerat i 
Blomkvist och Kaijser (red), 1998, s 7)  
 

Vi har släppt uppmärksamheten på systemen, i och med att osynligheten har ökat. 
Systemens osynlighet har blivit extra tydlig i kampanjer som exempelvis Vattenfalls 

                                                 
 
1 Sverige började elektrifieras redan på 1880-talet, men det var först på 1930- och 40-talen som de 
elektriska apparaterna blev en del av människornas vardag. Den stora utbyggnaden av kommunala 
avloppssystem i Sverige skedde på 1960- och 70-talen. Stockholm var en av de sista större städerna i 
Europa som fick allmänna vattenledningar och 1861 invigdes det första vattenverket. (Drakos & Stiby, 
1985, Hjulström, 1940, Vattenportalens officiella webbplats, 2007)  
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reklam från år 1998 ”Två hål i väggen”. I denna kampanj kan man läsa in både en 
strävan efter att visa hur enkelt elsystemet är för konsumenten, men det antyds också 
att det i och med detta finns något bakom de två hålen i väggen. Denna reklamkampanj 
belönades med reklambranschens pris Guldägget2 (Guldäggets officiella webbplats).  
 

 
Figur 1 Reklampelare med en av alla planscher från Vattenfalls 
reklamkampanj ”Två hål i väggen”. (Fotomontage: 
www.bikt.com)  

 
I Sverige byggs för det mesta tekniska ledningar in i gator och väggar et cetera, vilket 
ytterligare bidrar till systemens osynlighet. Kopplingen mellan att se, ställa frågor, 
reflektera och att förstå, aktualiserar problematiken om synliggörandet av resurser. De 
system som gör resurserna tillgängliga kan också ge upphov till reflektion över hur 
man kan effektivisera resursanvändningen. Det vi inte ser, lägger märke till och 
reflekterar över riskerar att bli en blind fläck i vår kunskap hur självklart det än är. Vi 
blir blinda för de sociotekniska systemen som omger oss eftersom de utgör självklara 
och därmed osynliga delar av vår vardag. De har med andra ord domesticerats. (Berker 
et al., 2006, s 3) Detsamma gäller för våra vanor, som är oreflekterade vardagliga 
aktivitetsmönster. Osynliggörande av systemen försvårar strävan att leva miljövänligt 
                                                 
 
2 Byrån OCH - Herrman, Liljendahl & Co belönades med 1998 års guldägg i kategorin 
”Utomhusreklam" för kampanjen "Två hål i väggen!". Uppdragsgivare var Vattenfall AB. (Guldäggets 
officiella webbplats) 
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hos såväl politiker som individer och organisationer. Hur ska man kunna ta hänsyn till 
sådant som i stor utsträckning är dolt eller osynliggjort, men som ändå används mer 
eller mindre rutinmässigt i våra vardagliga liv? Ett vidare resonemang kring de 
sociotekniska systemens osynlighet kommer att föras i Kapitel 3. 
 
Sambandet mellan att se och förstå samband har bland annat påtalats av 
kognitionsvetaren Donald A Norman (Norman, 2002, Norman, 1993). Han beskriver 
hur design antingen kan leda användaren rätt, det vill säga ge en förståelse för hur 
något ska användas, eller ge helt fel signaler om hur något är konstruerat och därmed 
göra att användaren inte förstår samband. Hur man som hushållsmedlem kan förstå 
den osynliggjorda energin och dess sociotekniska system med hjälp av visualiseringar 
i hushållens vardag är avhandlingens huvudproblem. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Det finns idag begränsad kunskap om hur individer i hushåll använder och förstår de 
system som tillför energi. Mer kunskap inom detta område behövs för att uppnå en 
mer hållbar energianvändning. Nya metoder behöver utarbetas för att kunna påverka 
människors energirelaterade beteenden. Denna avhandling söker bidra med kunskap 
som kan användas i utvecklandet av sådana metoder, med fokus på visualisering av 
energi och energisystem. 
 
Det bakomliggande problemet är att de sociotekniska energisystemen till stor del har 
blivit osynliga, vilket bidrar till att hålla hushållens reflektioner över och engagemang 
i energirelaterade frågor på en relativt låg nivå (Ketola, 2001, s 17). Synliggörandet av 
el sker nästan uteslutande genom att räkningen för hushållsel dimper ned i brevlådan. I 
Sverige har också kampanjer sökt synliggöra miljö- och samhällsekonomiska 
kostnader för hushållsenergi. Exempel på budskap från sådana kampanjer är ”Tomma 
rum är mörka rum” och ”Duscha istället för att bada”.3  Effekten av sådana kampanjer 
har behandlats i tidigare studier.4 Denna avhandling behandlar helt andra företeelser 
som på ett konkret sätt synliggör energi och energirelaterat beteende. Avhandlingen 
ska belysa olika former av synliggörande av sociotekniska energirelaterade system och 
tekniker samt beteenden och tankar kopplat till dessa. Synliggörande av teknik 
undersöks i avhandlingen utifrån tre former för visualisering 1) ett lokalt avgränsat 
värmesystem bestående av solfångare tillsammans med ett borrhålslager för lagring av 
solvärme i berg, 2) en så kallad Power Aware Cord som tagits fram av Interaktiva 
Institutet/Power och består av en förlängningssladd för el, som är programmerad för 
att lysa då ström går genom sladden, samt slutligen 3) skrivandet av s.k. tidsdagböcker 
och visualisering av energirelaterade beteenden med hjälp av datorprogrammet Time-
PAcTS5.  
 
Hur människor förstår sin energianvändning i vardagen analyseras utifrån 
domesticeringsteori (Silverstone & Hirsch, 1992). Teorin används för att analysera tre 
                                                 
 
3 Se också Energispartips på www.konsumentverket.se. (Konsumentverkets webbplats, 2007) 
4 För en sammanställning, se bland andra Proposition 2001/02:143. (Proposition 2001/02:143, 2001) 
5 Time PAcTS står för:  Time=tid, P = Plats/Place, Ac=Aktivitet/Activity, T=Teknik/Technology och 
S=Social interaction/Social interaction.  
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de tre visualiseringsformerna vars funktion är att synliggöra energi i hushåll.  
 
Syftet är att se hur dessa tre former för visualisering påverkar hushållsmedlemmarnas 
sätt att förstå och bli medvetna om energi i vardagen. I fokus står paradoxen att de 
visualiserande företeelserna – som synliggör och medvetandegör energin i hushållen – 
riskerar att själva osynliggöras genom att de domesticeras. Frågan är då om dessa 
former för visualisering också domesticeras.  
 
Följande frågeställningar står i fokus i avhandlingen:  
 

• Hur påverkas hushållens förståelse av energisystemet och den egna 
energianvändningen av de olika former av visualisering – ett lokalt 
värmesystem, ’Power Aware Cord’ och tidsdagböcker –  som studeras i 
bostadsområdet Anneberg? 

 
• Hur kan begreppet domesticeringsprocess anpassas för att fungera som 

analysredskap för de tre formerna för att visualisera energi?  
 

• Vilken varaktighet förknippas med effekterna av de tre formerna för 
visualisering? Är det så att de olika formerna för visualisering själva 
domesticeras, och hur går denna process i så fall till? 

 
• Vilka potentialer finns i dessa former för visualisering för framtida 

metodutveckling?  
 
Jag studerar tre visualiserande företeelser och analyserar om och hur de synliggör 
energi för hushållen. Det finns många fler sätt att visualisera energi än de som kommer 
att analyseras här. En sådan är prissättningens inverkan på synliggörande av energi och 
energisystemen. Effekterna av prissättningens inverkan på energianvändningen är 
beforskad (se t ex Forsberg, 2006). Detsamma gäller utformningen av fakturor för el 
(se t ex Lindstedt & Mårdsjö Blume, 2006). Effekterna av informationskampanjer 
genom statliga medel samt kommunal energirådgivning behandlas heller inte (se t ex 
Löfström & Palm, 2006). 
 
Tidigare forskning har visat att miljömedvetna individer inte säkert också tar 
miljöhänsyn i handlingar. I de flesta fall har tvärtom ökad kunskap om och 
engagemang i miljöfrågor inte kunnat kopplas till ett mer miljövänligt beteende. 
(Kollmus & Agyean, 2002, s 240, Lindén, 2004, von Borgstede et al., 2002) 
Teoretiska ramverk har utvecklats för att förklara frånvaron av samband mellan 
individers kunskap och engagemang i miljöfrågor och miljöanpassade handlingar 
(Kollmus & Agyean, 2002, s 240, von Borgstede et al., 2002).  
 
Inom psykologi behandlades under 1980-talet sambandet mellan attityder och 
beteende med avseende bland annat på energi. Metoder för att förändra människors 
attityder antogs också påverka deras faktiska energianvändning. (Fishbein & Ajzen, 
1980) Sambandet mellan dessa två parametrar visade sig vara komplicerat och en 
positiv attityd till att spara energi ledde inte nödvändigtvis till ett energibesparande 
beteende (Ritchie et al., 1981, Curtis et al., 1984). Margrethe Aune menar att vi måste 
analysera olika aspekter av vardagslivet för att förstå den privata energianvändningens 
dynamik (Aune, 2004). 
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Det behövs mer kunskap om människors sätt att resonera kring och förstå 
energianvändning och andra miljörelaterade hushållsbeteenden. Det kan göras genom 
närmare studier av människors sätt att resonera och att utifrån olika former för 
visualisering koppla resonemang om vardagens aktiviteter till energianvändning. 
Synliggörande av energi och energirelaterat beteende kan också få en annan effekt, 
nämligen att hushållsmedlemmarna blir mer engagerade i frågor om vilken typ av 
energislag som är att föredra, vilket kan leda till ett ökat engagemang i 
samhällsdebatten. Ett ökat medborgerligt samhällsengagemang är positivt ur en 
demokratisk synvinkel (Dahl, 1999, Löfström, 2002). 
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2 Metod  

2.1 Fallstudieområde 
 
Avhandlingen behandlar hushåll i bostadsområdet Anneberg i Danderyd utanför 
Stockholm, där värmesystemet är ett pilotprojekt med en solfångaranläggning 
kombinerad med ett bergvärmelager. Såväl bostäder som tappvarmvatten värms med 
hjälp av solvärme. Initiativtagarna till projektet6 har valt att satsa på ett nytt slags 
energilösning eftersom man ville ha ett miljömässigt hållbart system, där förnybar 
energi är ett viktigt inslag. Genom projektet vill man även visa att kombinationen av 
dessa två kända och välutvecklade tekniker ger säker och enkel drift (Lundin, 2002, 
Jonsson et al., 2005, Lundin, 1998). Eftersom det är viktigt att ett värmesystem 
fungerar är det angeläget att studera hur tekniken tas emot och används, och försöka 
dra lärdom av det. Jag ska bland annat ge en bild av hur boende i bostadsområdet 
tänker kring miljösatsningen, hur den nya tekniken mottas och hur samspelet mellan 
tekniken och boende fungerar. En utförligare beskrivning av hur Annebergs 
värmesystem är konstruerat finns i Kapitel 4.  
 
Bostadsområdet Anneberg har valts som empiriskt fall i avhandlingen främst på grund 
av att energisystemet bygger på en intressant kombination av energitekniker och är ett 
pilotprojekt. Dessutom har värmesystemet en tydlig miljöprofil med förnyelsebara 
energislag, vilket gör området ytterligare intressant ur synvinkeln hållbar 
energianvändning. Studier av alternativa, kooperativa eller ekologiska bostadsprojekt 
har visat att dessa ofta bebos och sköts av människor som är uttalat ekologiskt 
medvetna (Mårtensson & Pettersson, 2002). Anneberg, med sitt alternativa 
värmesystem är ett intressant bostadsområde eftersom de boende inte tillhör den 
kategori som kan kallas uttalat ekologiskt medvetna eller ”gröna” människor. 
Danderyd, där Anneberg är beläget, är vidare ett så kallat höginkomstområde med hög 
status och bostadsrätterna ligger också i det övre prisspannet (Länsstyrelsen i 
Västmanlands län, 2004). De boende i Anneberg har inte valt att köpa sin bostadsrätt i 
området på grund av att det varit ett miljöprojekt, utan har haft andra, mer 
konventionella argument. Värmesystemet har kommit med på köpet. 

2.2 Djupintervjuer 
 
Efter en pilotstudie i samarbete med Energirådgivare i Örebro i samband med projektet 
”Energijakten”, där enskilda hushåll med egen villa söker minska sina 
energikostnader, blev jag intresserad av vilken betydelse olika sinnesintryck, 
exempelvis synintryck, har för hur hushållet förstår sin energianvändning. 
Hushållsmedlemmar i ett av Örebrostudiens hushåll beskrev bland annat hur de efter 
att ha flyttat ut på landet fått en helt annan syn på sin egen användning av energi och 
efter flytten, på grund av närheten till naturen, kopplade detta till användning av 
naturresurser på ett helt nytt sätt. Förändringen i den omgivande miljön gjorde att de 
själva kände sig mer deltagande i naturens kretslopp och att de därför blev mer 

                                                 
 
6 Konstruktören Hans-Olov Dalenbäck, Chalmers, i samarbete med HSB, Hyresbostäder.  
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benägna att hushålla med dess resurser. Ett annat hushåll i studien var tydliga med att 
viss artefaktbunden energianvändning i hushållet förvisso var förhandlingsbar och 
skulle kunna minskas, medan annan artefaktbunden energianvändning var oumbärlig 
för dem. Ett tredje hushåll ville spara energi, men inte av ekonomiska skäl, utan på 
grund av att de ville minska sin totala resursanvändning. För detta hushåll var 
samtidigt också ekonomi och bekvämlighet viktiga argument för att minska på 
energianvändningen. De analyser som gjordes i pilotstudien har legat till grund för att 
utveckla metod och frågeställningar kring energianvändning inför analys av de 
empiriska data som sedan samlats in i studien av Anneberg.  
 
De hushåll som intervjuats i Anneberg är ett urval bland de hushåll som i samband 
med arbetet med ”tvärprojektet” inom Forskarskolan Energisystem svarat på en 
skriftlig förfrågan som gick ut till alla hushåll i området. Av de femtio hushållen fick 
vi svar från 18, varav endast två avböjde att delta i studien. Urvalet av intervjuhushåll 
har grundats i önskemålet att i möjligaste mån få tillgång till hushåll boende i samtliga 
hustyper som finns representerade i området. En ytterligare strävan har varit att få med 
hushåll med olika sammansättning, d.v.s. ensam- respektive flerpersonshushåll samt 
hushåll med och utan hemmavarande barn.  
  
Åtta hushåll i bostadsområdet Anneberg i Danderyd, Stockholm har intervjuats i totalt 
fem omgångar. I Anneberg finns totalt 50 hushåll. Intervjupersonerna har i 
avhandlingen försetts med fingerade namn med samma begynnelsebokstav som 
hushållets tilldelade bokstavsbeteckning, se Tabell 1. 
 
Tabell 1 Hushåll och intervjupersoner.   
 

Hushåll Intervjupersoner 
A  Anton 
B Bertil och Boel 
C Carl och Carolina 
D David och Disa samt 

dottern Daisy 
E Emma 
F Fabian och Fredrika 
G Göran 
H Hans och Hanna samt 

dottern Henrietta 
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Intervjuerna med varje hushåll har varit mellan femton minuter och en och en halv 
timme långa. Intervjuernas längd har påverkats av flera faktorer; bland annat av antalet 
informanter (en eller två vuxna) och av hur mycket information som framkommit vid 
intervjutillfällena.  
 
Av Tabell 2 framgår när intervjuerna ägt rum, intervjuernas omfattning i tid, vilka 
hushåll som medverkat samt vad som avhandlats vid respektive tillfälle. Utöver 
mötena med hushållen i samband med intervjuer har också bostadsrättsföreningens 
årsstämma 2006-05-29 besökts då även bostadsrättsföreningens ordförande, Stig Ram, 
intervjuades (Bostadsrättsföreningen Annebergs årliga föreningsstämma, 2006, Ram, 
2006). För en förteckning över intervjufrågor för de tre djupintervjuerna, 
Intervjuomgång I, II och V, se respektive intervjumall i Bilaga 1, 2, och 3. 
 
Tabell 2 Intervjuomgångar. 
 
 
 Intervjuomg.I Intervjuomg.II Intervjuomg.III Intervjuomg.IV Intervjuomg.V 

Datum 2004 oktober-
2004  november 

2005 november 2005 december- 
2006 januari 

2006 mars 2006 maj 

Medverkande 
hushåll 

ABCDEFGH ABCDFGH ABDFGH 
 

ABCDFGH ABCDFGH 

Omfattning  Djupintervju 
1-1,5 timmar 

Djupintervju 
1-1,5 timmar 

Intervju 
15-30 minuter 

Intervju 
15-30 minuter 

Djupintervju 
1-1,5 timmar 

Ämne som 
diskuteras 

Värmesystemet Värmesystemet 
samt avlämning 
av och 
instruktioner för 
tidsdagböcker 

Avlämning av 
Power Aware 
Cord och 
introduktion och 
kortare intervju 
om tidsdagböcker 
och värmesystem 

Kort intervju om 
Power Aware 
Cord och 
insamling av 
prototypen 

Värmesystemet, 
tidsdagböcker 
och Time-
PAcTS och 
Power Aware 
Cord 

 
Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av MP3-spelare. Valet av MP3 som 
inspelningsmetod grundar sig i att dessa är tillräckligt små för att inte dra onödig 
uppmärksamhet till sig. En större maskin för inspelning skulle kunna störa intervjun i 
onödan. En fördel med att spela in intervjuerna är att jag därmed kunnat låta samtalet 
flyta på eftersom jag inte tvingats stanna upp för att skriva ned vad informanterna 
säger under intervjun. Jag har kunnat koncentrera mig på själva samtalet. Jag har också 
velat stödja mina analyser av materialet med ordagranna citat.  
 
Vid det första intervjutillfället medverkade även en annan person, nämligen antingen 
Magdalena Lundh eller Andreas Jonsson, som bägge var doktorander vid Fasta 
tillståndets fysik, Uppsala universitet. Skälet är att den första intervjuomgången 
genomfördes som en del av det tvärprojekt vi gjorde tillsammans inom Forskarskolan 
Program Energisystem (Jonsson et al., 2005). Det material som jag ansvarade för i 
tvärprojektet inkluderade intervjudata som också använts och analyserats vidare i 
denna avhandling. Hushållen i Anneberg har intervjuats vid mellan tre och fem 
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tillfällen vardera, se Tabell 2, utom det hushåll (E) som flyttat efter första 
intervjutillfället. Mina intervjuer har varit semistrukturerade och har liknat samtal som 
handlat om saker som rör de tre olika formerna av visualisering och domesticeringen 
av dem.  
 
Genom att intervjua och därigenom lära känna åtta av de totalt 50 hushållen i 
Anneberg har jag också fått en uppfattning om hur hushållen i området resonerar och 
diskuterar kring energisystemet och frågor som rör energi (Miller & Glassner, 1998, s 
101). Genom intervjumaterialet har jag också fått insikt i hur bostadsrättsföreningen 
diskuterar energifrågor. Jag har vidare gjort en intervju med bostadsrättsföreningens 
ordförande, Stig Ram. Han är ett slags expert ifråga om energisystemet och hushållen 
refererar till honom som sin huvudsakliga informationskälla i frågor som rör 
energisystemet. Charmaz har påpekat vikten av en helhetsförståelse för 
intervjupersonernas livssituation: 
 

Creating these observations (av helheten, min anmärkning) at all assumes that we 
share enough experience with our subjects and our reader to define things similarly. 
(Charmaz, 1995, s 64, även citerad i Silverman, 2004)  

 
Enligt Charmaz är det alltså även viktigt att läsaren får tillräcklig insikt i 
intervjupersonens vardag samt att vi har en likartad erfarenhetsbank. Detta är svårt att 
kontrollera, men jag hoppas berätta tillräckligt för att läsaren ska kunna tolka 
materialet och bilda en egen uppfattning.  
 
I analyserna av de tre visualiseringsformerna använder jag genomgående ordagranna 
citat, eftersom jag vill låta informanterna tala med sina egna ord snarare än att 
presentera grammatiskt korrigerade meningar. Citaten visar alltså inte bara vad 
informanterna säger, utan även hur de formulerat sig. Vissa sakfel kommer härmed att 
förekomma i citaten, liksom svordomar och ofullständiga meningar. Jag har ändå 
bedömt att en ordagrann återgivning bidrar till att ge en helhetsbild av 
intervjupersonernas åsikter, tankar och bedömningar. Jag tror också att detta kan öka 
trovärdigheten för materialet som helhet.  
 
Valet av semistrukturerade intervjuer motiverades av att dessa tillgodosåg mitt behov 
av att få svar på vissa frågor som rör de olika formerna för att visualisera energi 
samtidigt som jag ville att intervjuerna skulle ha karaktären av samtal.  Jag har i och 
med detta fått veta saker som normalt sannolikt inte skulle ha kommit fram i 
intervjusituationer (Miller & Glassner, 1998, 99 ff) och som gjort att jag kunnat få 
insikt i både hur mina informanter lever sina liv och hur de resonerar kring de olika 
visualiseringsformerna. 
 
Djupintervjun är en form av gemensam kunskapsproduktion. Det handlar inte om att 
gräva fram en sanning som redan ”finns där ute”, utan snarare om att tillsammans med 
intervjupersonen konstruera en berättelse, eller ny samkonstruerad kunskap. Den mer 
informella samtalsformen är ett sätt att komma åt något som annars är dolt och som 
kanske aldrig artikuleras. Miller och Glassner har uttryckt sig på följande sätt 
angående detta (Miller & Glassner, 1998): 

In fact, it is only in the context of non-positivistic interviews, which recognize and 
build on their interactive components (...), that ‘intersubjective depth’ and ‘deep-
mutual understanding’ can be achieved...(Miller & Glassner, 1998, s 100). 
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Vid intervjutillfällena har jag undvikit att ge mig in i diskussioner angående 
exempelvis frågor om hur energisystemet skall eller bör fungera och vems ansvar detta 
är. Jag har också undvikit att reagera på kommentarer som jag i privata sammanhang 
skulle reagera på. Jag har även i största mån försökt att inte ifrågasätta 
intervjupersonens eller personernas sätt att leva.  
 
Trots att det finns en tradition och strävan inom nästan all slags forskning att vara 
objektiv finns det, menar jag, en motsättning mellan att vara objektiv och att vara en 
bra intervjuare. En bra intervjuare får reda på saker som finns under ytan, saker som 
inte skulle komma fram i exempelvis en enkätstudie eller en strukturerad intervju. En 
bra intervjuare är en samtalspartner och en samtalspartner måste visa delar av sin 
personlighet. Det måste tillåtas växa fram en relation mellan den intervjuade och 
intervjuaren. För att vara välkommen tillbaka vid flera tillfällen måste också ett 
förtroende byggas upp mellan forskaren och den intervjuade. Miller och Glassner har 
också påpekat och diskuterat vikten av förtroende och helhetsförståelse hos 
intervjuaren (Miller & Glassner, 1998). Kontakten måste utgöra en positiv upplevelse 
för den intervjuade. Efter den första rapporten om Anneberg skickade vi ut ett par 
biobiljetter till samtliga medverkande hushåll. I övrigt har deltagarna i min studie inte 
fått någon ersättning för den tid de lagt ned för att medverka, varken vid intervjuer 
eller vid skrivandet av dagböcker. Hushållen har ägnat många timmar åt intervjuer, 
dagboksskrivande och testande av ”Power Aware Cord” till viss del för att det varit 
roligt och givande på något sätt, men också därför att de velat hjälpa en doktorand med 
att producera en avhandling.  
 
Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant i sin helhet Det är ett betungande men 
viktigt arbete. När jag läser mina transkriberingar minns jag helheten från varje 
intervjutillfälle. Jag upptäcker också saker som jag annars sannolikt skulle ha missat i 
materialet. Även vid intervjutillfällena har jag varit mer mottaglig för intryck i och 
med inspelningen. Jag har varit trygg i att inga ord kommer att gå förlorade och har 
kunnat uppfatta stämningar och den del av konversationen som inte fastnar på band. 
Denna multimodala del utgör en betydande del av ett samtal (Hjortsjö, 1969, Allwood, 
1999, Allwood, 2002, Allwood & Cerrato, 2003). Vissa iakttagelser har jag antecknat 
fortlöpande under intervjuerna och även kompletterat efter varje tillfälle. 
 
En fråga som ofelbart uppstår i en kvalitativ studie av detta slag har att göra med 
materialets generaliserbarhet. Den skulle kunna sammanfattas med: Vad kan man 
egentligen säga utifrån (bara) åtta hushåll? Efter det återkommande och djupgående 
empiriinsamlandet i denna studie har jag uppnått en djupare förståelse för hur 
hushållen resonerade kring såväl energi som de tre formerna för energivisualisering. 
Denna typ av förståelse hade aldrig kunnat skapas utifrån material som samlats in med 
exempelvis enkäter. I enkäter kan man få mycket information, men materialet blir 
svårt att tolka eftersom det saknar förankring i informanternas sammanhang och vad 
de menar med sina svar. Det skulle inte heller varit möjligt att få ut så mycket 
djupgående information i en studie av mindre omfattning i tid och färre 
intervjutillfällen. Det tar tid att bygga upp förtroende. Förståelse och förtroende mellan 
intervjuaren och den intervjuade är centrala vid alla former av intervjuer (Silverman, 
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2004, s 106). En styrka med kvalitativa intervjuer är deras kapacitet att komma åt och 
åstadkomma självreflektion hos den intervjuade (Silverman, 1998). 
 
En viktig anledning till att använda djupintervjuer är att människans subjektiva 
upplevelse av sitt sammanhang är mycket svår att fastställa för en utomstående. 
Djupintervjuer bidrar till en djupare förståelse för människor och deras vardag. 
Vardagslivet kan visserligen ses som något objektivt7 och dess handlingar och 
konkreta villkor kan observeras utifrån, men människans egen subjektiva förståelse för 
sin egen vardag får vi inte insikt i genom oberoende observationer: 
 

Såsom subjektivt och upplevt kan livssammanhanget inte observeras utifrån, dvs. det 
kan te sig helt annorlunda för människan som själv upplever det än för den forskare 
som iakttar det utifrån. (Nordell, 2002, s 19 f)  

 
Skillnaden mellan det utifrån iakttagbara och informantens subjektiva upplevelse 
(Nordell, 2002) är viktig och i denna avhandling är det den privata upplevelsen hos 
intervjupersonerna som står i fokus för intresset. Därmed blir det mer eller mindre 
självklart att ta intervjuer till hjälp för att förstå informanternas egna upplevelser och 
de bakomliggande villkoren för hennes handlande. Detta ställer givetvis stora krav på 
engagemang hos forskaren (för ytterligare diskussioner om detta, se exempelvis 
Nordell, 2002, s 20).  

Etiska avväganden – makt och insyn 
 
Djupintervjuer har definierats som ”samtal med ett specifikt syfte – en konversation 
mellan forskare och informant där fokus ligger på informantens perspektiv på jaget, 
livet och erfarenheter uttryckt med informantens egna ord (Minchiello et al., 1995, s 
61, Beale et al., 2004, s 141). House menar att det finns tre viktiga grundstenar för 
genomförandet av djupintervjuer. Den första kallar House för ömsesidig respekt, men 
betonar främst forskarens respekt för den intervjuade - d.v.s. att (forskaren) ska söka 
vidga sitt perspektiv eller synsätt för att kunna förstå den intervjuades synsätt. Den 
andra är non-coersion – som innebär att deltagaren frivilligt ställer upp på att 
medverka i studien. Den tredje grundstenen är icke-manipulation och handlar om att 
den beforskade ska vara medveten om studiens syfte, och att man (som forskare) ska 
vara medveten om de maktstrukturer som föreligger i samband med djupintervjuer. 
(House, 1990, se även Beale et al., 2004) 
 
Jag har i största mån eftersträvat dessa tre ideal i kontakten med mina informanter. 
Den första punkten, ömsesidig respekt, handlar om att söka vara öppen för den 
intervjuades situation och att inte moralisera eller ifrågasätta den intervjuades vardag 
och synsätt. Jag har sökt att ställa frågor som inte är alltför känsliga eller riskerar att 
väcka anstöt och jag har också ställt följdfrågor som baserats på informantens svar. Jag 
har vidare anpassat intervjutekniken efter den eller de informanter som medverkat, 
vilket har underlättat att intervjun fått karaktären av ett samtal. Med detta har jag 
eftersträvat att visa respekt för informanterna och jag har tydligt visar att det han eller 
hon har att säga är av intresse för mig som forskare. Jag har också utöver 
                                                 
 
7 Objektivitetsbegreppet förtjänar visserligen en diskussion i sig, men en sådan ryms inte inom 
ramarna för denna text. 
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ljudupptagningen kontinuerligt gjort fältanteckningar under intervjuernas gång vilket 
också visar att informanternas åsikter är viktiga. Jag har varit flexibel med 
intervjutider för att informanterna ska kunna medverka på sina egna villkor. Det andra 
idealet, non-coersion, har eftersträvats genom att informanterna fick ett brev där de 
tillfrågades om de ville delta i en studie som några doktorander skulle göra. 
Informanterna fick sända in svar med intresseanmälan för att delta i studien 
(tvärprojektet) om energi och energianvändning i bostadsområdet. Materialet till 
studien om värmesystemet i Anneberg samlades in i samband med Tvärprojektet och 
informanterna har därefter tagit del av rapporten och efter detta kunnat ta ställning till 
eventuell fortsatt medverkan i min studie. Ingen informant har valt att hoppa av 
studien, men ett hushåll har flyttat från området och har därför inte varit aktuellt för 
fortsatt medverkan. Alla hushållen har deltagit frivilligt i studien och fortlöpande haft 
möjlighet att hoppa av fortsatt medverkan. Det tredje idealet, icke-manipulation, har 
jag hanterat genom att hushållen fått veta att studien handlat om energi och 
energianvändning i hushållet. Jag har dock valt att inte diskutera visualisering eller 
domesticering av teknik eller på annat sätt låtit hushållen veta mer i detalj vad studien 
ska komma att handla om. Detta främst eftersom jag inte har velat påverka hushållen 
att söka uppfylla mina speciella forskningsmässiga syften med studien. Däremot har 
hushållen givetvis varit medvetna om på vilket sätt och i vilka sammanhang 
intervjumaterialet skulle komma att användas. 
 
Det faktum att jag tar del av människors liv i deras eget hem gör att jag har stort ansvar 
för att hushållen inte blir utsatta för kränkande behandling i samband med eller till 
följd av mitt avhandlingsarbete och publicering. Etiken inom hushållsstudier innebär 
vidare: 1) att inte kränka intervjupersonerna i samband med genomförandet av själva 
studien, 2) att det som skrivs inte ska uppfattas kränkande av medverkande individer 
och 3) att de sedan inte ska kunna bli identifierade av tredje part när studien har 
publicerats. Samtliga hushåll i studien har godkänt användandet av uttalanden som 
spelats in som ljudspår i samband med intervjuerna, de har också godkänt medverkan 
utan att hävda att de vill vara anonyma. Jag väljer ändå att skydda medverkande 
hushåll från direkt identifiering av utomstående. Hushållen har tilldelats fingerade 
namn och jag har utelämnat ålder på hushållens medlemmar. Däremot är ämnet jag 
behandlar, visualisering av energi, inte i sig av det känsligare slaget. Detta gör att jag 
kan ange vilket bostadsområde det gäller i avhandlingen, trots att detta avslöjar att 
hushållen i studien är några av områdets totalt 50 hushåll. Eftersom området är så pass 
avgränsat och relativt litet kommer dock hushåll som bor i området sannolikt att kunna 
känna igen sina grannar.  
 
Kvalitativa intervjuer kan också vara terapeutiska till sin natur (Beale et al., 2004, s 
141). Detta gäller även då intentionen bakom intervjun inte varit av terapeutisk 
karaktär. En vänskapsliknande relation med förtroenden från den intervjuade personen 
kan uppstå. Givetvis lägger detta ett ansvar på intervjuaren. Då jag inte är terapeut är 
det viktigt att undvika alltför djupt engagemang i den intervjuades liv. I denna studie 
är dock risken för detta betydligt mindre än i intervjuer med mer känsligt fokus. Enligt 
Beale et al måste risken att forskaren i alltför hög utsträckning identifierar sig med 
intervjupersonen övervägas vid planering och genomförande av djupintervjuer (Beale 
et al., 2004, s 141). Beale at al diskuterar effekten på forskaren som genomför 
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djupintervjuerna och beskriver hur forskare, som genomfört ett antal djupintervjuer 
med utsatta människor om bland annat mordförsök och misshandel, haft en rad 
traumatiska erfarenheter efter och i samband med intervjuerna. Beale et al betonar 
därför vikten av att det finns rutiner för att hantera detta och att intervjuaren är 
förberedd på den emotionella belastningen som kan bli följden för honom eller henne 
själv. (Beale et al., 2004) Kvalitativa studier har tidigare visat hur forskaren speglar 
intervjupersonens känslor. (Beale et al., 2004, Rothman, 1986) Detta har också jag i 
viss mån erfarit i mina studier. Om jag jämför de intervjusituationer med dem som 
beskrivs av Beale et al kan jag dock säga att jag har tänkt på mina informanter och 
visst bryr jag mig om dem på ett personligt plan, men ämnet har inte alls varit lika 
personligt känsligt. Att ha en arena för intervjuaren att diskutera och reflektera 
forskningen och intervjuerna med är också något som betonas starkt i artikeln. Även i 
samband med mindre personligt känsliga studier är detta som jag uppfattar det en god 
idé. (Beale et al., 2004, se även Alexander et al., 1989, Morrell-Bellai et al., 1997) För 
detta har jag haft stor nytta av den forskningsgrupp som jag ingår i på Tema Teknik 
och Social förändring, nämligen TEVS (TEknik, Vardag och Samhälle). Där har jag 
kunnat diskutera såväl intervju- som forskningsfrågor och även kunnat diskutera 
igenom erfarenheter och funderingar kring genomförda djupintervjuer. Vikten av 
förberedelse för en eventuell emotionell reaktion i samband med djupintervjuer har 
betonats även av andra forskare. (Morrell-Bellai et al., 1997, Scott, 1997, se även 
Beale et al., 2004) Även I detta fall har jag haft stor nytta av mina handledare och 
forskargruppen. Fältanteckningarna har också varit viktiga genom att jag kunnat utgå 
från dessa då jag lyssnat igenom och läst igenom det inspelade intervjumaterialet. Jag 
har kunnat spåra mina tolkningar av materialet, vilket varit viktigt för att undvika 
missförstånd av intervjuerna. Fältanteckningar har också rekommenderats som redskap 
för att bearbeta och reflektera emotionellt och för att stimulera kritiskt tänkande.  
(Beale et al., 2004, s 143, se även Cowles, 1988, Drew, 1989, Lamb & Huttlinger, 
1989) 
 
Cowles har betonat att det är viktigt att förlägga intervjuerna till dagtid för att undvika 
utmattning hos såväl intervjuare som intervjupersoner. (Cowles, 1988, se även Beale et 
al., 2004) Detta har dock i mitt fall oftast inte varit möjligt eftersom informanterna haft 
heltidsarbeten och jag har velat genomföra intervjuerna i deras hem. I några få fall har 
intervjuer kunnat förläggas till dagtid, men de flesta har gjorts på kvällstid. Jag har satt 
informantens önskemål i främsta rummet och de har fått bestämma vilka tider som 
varit lämpliga.  
 
I och med att jag lärt känna mina informanter har jag kunnat sortera intervjumaterialet 
och ur detta vaska fram sådana utsagor som representerar den helhetsbild som jag har 
fått av informanten eller informanterna ifråga, snarare än att ta ut lösryckta meningar 
ur intervjumaterialet. Den fördel det innebär för forskaren att ha tillgång till 
människors privatliv genom en förtroendefull relation har givetvis också en mer 
problematisk sida, nämligen den att vissa förtroenden och information jag fått varit 
extra känslig. Jag har fått en unik insikt i de intervjuades privatliv. Jag har försökt att 
hantera informationen på ett ansvarsfullt och omdömesgillt sätt och jag har sorterat 
bort material som jag uppfattat som särskilt ”privat” ur det intervjumaterial som 
presenteras. Även om jag ibland möjligen har uppfattats som ”Erica” snarare än en 
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forskare som iakttar är det långt ifrån ett samtal på lika villkor. Det finns vissa 
oskrivna regler i intervjusammanhang och det är viktigt att vara medveten om att en 
intervjusituation inte är ett samtal mellan jämlikar. Det är jag som ställer frågor om 
deras privatliv och det handlar om deras vardag. Jag har vidare varit noga med att 
betona att jag inte utarbetat varken dagboksmetoden eller Power Aware Cord och att 
jag heller inte arbetat för varken PEAB eller HSB som är delaktiga i det energisystem 
som finns i Anneberg. Detta har underlättat för mig då det gäller att få reda på vad 
informanterna verkligen känner ifråga om visualiseringsformerna. De har inte behövt 
känna att jag skulle kunna ta illa upp av deras åsikter.  
 
Till sist vill jag återkomma till definitionen av djupintervjuer som ”samtal med ett 
specifikt syfte – en konversation mellan forskare och informant där fokus ligger på 
informantens perspektiv på jaget, livet och erfarenheter uttryckt med informantens 
egna ord”. (Minchiello et al., 1995, s 61, Beale et al., 2004, s 141) Jag vill betona att 
det ska vara uttryckt med informantens egna ord {Minchiello, 1995 #160, s 61 ; även 
citerat i \Beale, 2004 #159}. Genom att använda informantens egna ord förlägger jag 
en större del av makten över orden hos mina informanter. Jag har inte manipulerat 
eller friserat vad de sagt, vilket också är ett tecken på respekt för mina informanter.  
 
Informanterna har dock inte själva fått läsa och kommentera de citat jag gjort från 
intervjuerna innan avhandlingen tryckts. Detta kan tyckas motsägelsefullt, men 
eftersom mina informanter inte är offentliga personer som kommer att ställas till svars 
för sina uttalanden, samtidigt som risken för felciteringar är mycket låg – i och med 
transkriberingarna och den dubbla kontroll som gjorts för att jämföra det 
transkriberade intervjumaterialet med fältanteckningar så att inte uttalanden hamnat i 
ett felaktigt sammanhang – har jag bedömt att detta inte varit nödvändigt.  
Informanterna har dock hela tiden varit informerade om detta förfaringssätt och ingen 
av dem har ansett det vara besvärande. Informanterna har också tidigare blivit citerade 
i tvärprojektets rapport och själva valt att delta i fortsatta studier med ett liknande 
förfarande. Inte heller i samband med tvärprojektet fick informanterna läsa sina citat 
innan tryck.   
 
Jag redovisar citat från intervjuerna på följande sätt: I de kortare citat som förekommer 
i avhandlingens analysdel redovisas mina kommentarer inom parentes [min 
kommentar]. I redovisning av längre samtal finns vad jag säger på ny rad som börjas 
med ”Erica:”, och informantens kommentarer redovisas på motsvarande sätt, t.ex. 
”David:”. 
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2.3 Tre former för att visualisera energi  
 
De tre formerna för visualisering av energi som analyseras i avhandlingen är: 1) ett 
sociotekniskt värmesystem, 2) en artefakt för visualisering av hushållsapparaters 
energianvändning och 3) en dagboksmetod för att visualisera energirelaterat beteende. 
Dessa tre företeelser kommer att beskrivas med avseende på vilka visualiserande 
aspekter som kommer att analyseras.  

2.4 Värmesystemet i Anneberg  
 
I detta avsnitt beskrivs de delar av värmesystemet som bidrar till att synliggöra energi 
och som senare kommer att analyseras.8  

Lokalt avgränsat system – solfångare kombinerat med borrhålslager  
 
Bostadsrättsföreningen i Anneberg består av totalt 50 lägenheter i parhus och radhus.  
Detta bostadsområde har ett lokalt vattenburet värmesystem som inte är direkt kopplat 
till omgivande sociotekniska värmesystem. Värmesystemet är speciellt och unikt och 
ingår i ett pilotprojekt vilket de boende i Anneberg informerades om innan köpet av 
bostadsrätten. Att området har ett lokalt avgränsat värmesystem innebär att skalan blir 
mindre och systemet mer överskådligt och skapar därmed en högre potential av 
visualisering än ett större sociotekniskt värmesystem, t ex fjärrvärme. Grannarna i 
området har något gemensamt som skiljer dem från andra och detta kan göra att 
värmesystemet uppmärksammas.  

Teknikrummet 
 
I alla lägenheter finns ett teknikrum, där det finns varmvattenberedare och övrig teknik 
som är nödvändig för uppvärmning av lägenheten. Där finns också reglage för att 
sköta de delar av värmesystemet som hushållen själva kan påverka, till exempel hur 
varmt man vill ha det inomhus. Teknikrummet demonstrerades för hushållen vid ett 
tillfälle. Förekomsten av ett specifikt teknikrum synliggör värmesystemet och 
understryker att området har ett unikt och annorlunda värmesystem. Teknikrummet har 
i sig också ställt krav på hushållen ifråga om att hantera värmesystemets 
lägenhetsspecifika delar. Teknikrummet har också besökts av teknikspecialister på 
grund av problem med värmesystemet. Detta kommer också att behandlas i analysen.  

Lågtempererad golvvärme  
 
För uppvärmningen av husen har konstruktörerna valt att använda vattenburen 
golvvärme, vilket gör att husens värmesystem kan fungera med lågtempererat vatten. 
Hushållen i Anneberg är vana vid radiatorer som värmekällor och deras erfarenheter 
baseras på det, samtidigt som de förväntat sig att uppvärmning genom golvvärme ska 

                                                 
 
8 För en mer ingående teknisk beskrivning av hur värmesystemet är konstruerat hänvisas till Kapitel 4 
samt till tvärprojektet ”Hushåll med solvärme - ett svenskt pilotprojekt i Anneberg” (Jonsson et al., 
2005). 
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ge golv som känns varma att gå på. Att värmen fungerar annorlunda än man varit van 
vid – samtidigt som den inte fungerat som man förväntat sig att den ska göra innebär 
att värmesystemet synliggjordes. 
 

 
 

 

Solfångare på taken – en synlig energikälla 
 
På varje lägenhet sitter mellan 40 och 65 m2 solfångare integrerade på de södervända 
taken. Husen domineras arkitektoniskt av att solfångarna drar till sig 
uppmärksamheten då man iakttar husen. Dessa ytor har inte gjorts stora för att de ska 
dominera intrycket och därmed synliggöra energikällan solen, men denna arkitektur 
kan ändå studeras ur ett synliggörandeperspektiv. Anledningen till att konstruktörerna 
gjort solfångararean så förhållandevis stor är att man vill att de ska bidra med så 
mycket solenergi som möjligt. För att åstadkomma den stora takarean har också den 
södervända vägg- och fönsterarean hamnat på en lägre nivå än vad som är traditionellt 
i bostäder, vilket ytterligare bidrar till att bostäderna avviker visuellt från traditionell 
arkitektur och solfångarna kommer att ytterligare dominera det arkitektoniska 

Figur 2 Anneberg sett från ovan. Parhusen längst ner i bild och upptill till 
vänster syns två längor med radhus. Foto: Jonas Leander 
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intrycket. Bostäderna har, för att kompensera för det sparsamma ljusinsläppet från 
söder, försetts med större fönsterareor i öster och väster. 
 

 

 

 

Värmesystemets icke-funktion 
 
Denna avhandling ska inte avgöra några tvistefrågor med avseende på värmesystemets 
eventuella funktion eller icke-funktion. Avsikten är istället att visa på att de 
drifttekniska problem som förekommit kan behandlas som ett sätt att synliggöra 
värmesystemet för de boende.  
 
Värmesystemet i Anneberg har inte fungerat som de boende förväntat sig. Hushållen 
har i varierande omfattning fått använda den elpatron som finns i varje lägenhet och 
som kan värma vattnet som går in i golvvärmesystemet. Denna kan de boende välja att 
starta vid behov eller ställa in för att starta vid en viss temperatur. Elen till 
elpatronerna köps av varje hushåll och ingår i hushållselen. Elpatronen är tänkt som ett 
komplement och ett back-up-system om solfångarsystemet inte fungerar eller inte ger 
tillräckligt med värme för att täcka uppvärmningsbehovet. På grund av en rad tekniska 
problem med att få pilotanläggningen som utgör värmesystemet i Anneberg att fungera 
har hushållen fått köpa in betydligt mer elektricitet till elpatronen än man förväntat sig 
för att få den värme man behöver för att ha en behaglig inomhustemperatur. Detta är 
ytterligare en aspekt som innebär att värmesystemet synliggörs. Utöver att kostnaderna 
för elektricitet blivit högre än förväntat har också flera av hushållen upplevt att de haft 
en alltför låg inomhustemperatur. Vissa hushåll har haft rum som varit kallare än 
övriga rum i huset. Flera så kallade incidenter har vidare synliggjort det sociotekniska 
värmesystemet i Anneberg. En sådan incident bestod i att borrhålslagret där det 
soluppvärmda vattnet förvaras för att tas upp vid behov har läckt och fått till följd att 
värmen från solfångarna gått förlorad. Man har därför tvingats gräva upp lagret och 
byta ut rören och tyngderna som hållit dessa på plats eftersom det visat sig att man 
använt undermåligt material för den avsedda funktionen.  

Figur 3 Ett av Annebergs parhus. Lägg märke till den förhållandevis stora ytan 
solfångare. Foto: Jonas Leander 
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Värmesystemet i Anneberg behandlas i analysen som ett sociotekniskt system, där 
såväl personer som tekniska aspekter finns med som relevanta komponenter i 
systemet.  

2.5 Power Aware Cord 
 
Power Aware Cord är ett tekniskt objekt som introducerats till hushållen i Anneberg 
av mig i egenskap av forskare. Denna form av visualisering är alltså till skillnad från 
värmesystemet inte självvald och skulle inte prövats av hushållet utan 
forskningsprojektet. Produkten finns i skrivande stund ännu inte ute på marknaden och 
detta har givetvis konsekvenser för hur den hanteras. Introducerandet av Power Aware 
Cord påverkas också av att den i egenskap av prototyp måste introduceras tillsammans 
med ett kontrakt där hushållen får förbinda sig till att behandla objektet med viss 
aktsamhet, se Bilaga 4. 
 
 

Figur 4 Uppgrävt rör från borrhålslagret. 
Cementtyngden har knutits fast med hjälp av snöre 
och sedan skavt hål på röret så att värmen läckt ut i 
marken. Foto: Erica Löfström. 
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Interaktiva Institutet utvecklar Power Aware Cord 
 
Interaktiva Institutet är ett experimentinriktat IT-forskningsinstitut. Forskarna på 
Interaktiva Institutet utvecklar idéer och prototyper där konst, design och teknologi 
kombineras. Man fokuserar bland annat på effektivisering av energianvändning i 
bostäder. Interaktiva Institutet arbetar bland annat med att ta fram nya 
användargränssnitt och därmed undersöka energi som designmaterial. I projektet 
Static!, där Power Aware Cord ingår som produkt, fokuserar man på olika sätt att 
påverka människors förståelse och uppfattningar kring energi. Därutöver arbetar 
institutet med en rad andra designprojekt. (Interaktiva Institutets webbplats) 
 
Samarbetet mellan mig och Interaktiva Institutet började med att Christina Öhman på 
Interaktiva Institutet tillsammans med övriga medarbetare från Interaktiva Institutet 
medverkade med en session på Energitinget år 2005. Vi kom att diskutera deras 
forskningsprojekt och min påbörjade avhandling, vilket gjorde att jag blev intresserad 
av att påbörja någon form av samarbete. Jag hade ett behov av energivisualiserande 
produkter att analysera och de hade behov av användarstudier. Samarbetet har sedan 
dess fortskridit i form av möten och diskussioner samt att jag alltså fått använda sex 
prototyper av Power Aware Cord för användarstudier. Att jag inte är anställd av eller 
på något sätt delfinansierad av Interaktiva Institutet innebär att jag inte, utöver att jag 
fått använda en av deras produkter i användarstudier, är beroende av dem för mitt 
arbete. Jag är heller inte delaktig i utformningen av Power Aware Cord, men jag 
hoppas att mina resultat ska komma Interaktiva Institutet till nytta i att anpassa 
produkten till en framtida användare. En del resultat redovisas inte i avhandlingen, 
men har rapporterats till Interaktiva Institutet. Dessa handlar främst om användarnas 
åsikter om hur Power Aware Cord skulle kunna förändras för att bättre passa 
användarnas önskemål. Det finns också en separat artikel om Power Aware Cord som 

Figur 5 Power Aware Cord visar energianvändningen 
(effekten) hos den utrustning som kopplas till den. Energin 
visualiseras med hjälp av ett blått ljus i sladden vars 
intensitet anpassas efter wattalet som passerar genom 
sladden.  Foto: Interaktiva Institutet. 
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presenterats under konferensen ENHR (European Network for Housing Research) i 
Rotterdam i Juli 2007 (Löfström, 2007). Interaktiva Institutet har också använt sig av 
resultat från den användarstudie som jag genomfört i förhandlingar om eventuell 
produktion och lansering av Power Aware Cord som produkt på marknaden.  

2.6 Tidsdagböcker och Time-PAcTS 
 
Idén med tidsdagböcker som forskningsmetod emanerar från professor Torsten 
Hägerstrands tidsgeografiska ansats där tiden och rummet ses som betydelsefulla 
parametrar och utgångsläge inom forskning om samhällsförändringar (se exempelvis 
Hägerstrand, 1973, Hägerstrand, 1984, Hägerstrand, 1991, Hägerstrand, 1996). Tanken 
är, som jag tolkat den, att tiden och rummet är grundläggande villkor som möjliggör 
respektive hindrar livets aktiviteter och hur dessa utspelar sig. Hägerstrands arbete, 
som ägde rum inom kulturgeografins forskningsfält, har sedan förts vidare och 
utvecklats av bland annat professor Kajsa Ellegård. Andra som arbetat med dessa 
teorier och metoder är Bo Lenntorp, Kersti Nordell, Elin Wihlborg och Wiktoria Glad. 
Användandet av dagböcker har dock i annan utformning också använts inom olika 
terapiformer, till exempel inom KBT (Kognitiv Beteendeterapi) för behandling av 
sömnsvårigheter, nikotin- och annat drogberoende samt vid ätstörningar (se 
exempelvis Waller et al., 2007). Dagböckerna har också använts för att behandla 
kronisk värk vid exempelvis traumatisk ryggmärgsskada (Ranelov, 2005). I denna 
avhandling används tidsdagböcker tillsammans med visualiserande grafer som tas med 
hjälp av datorprogrammet Time-PAcTS och illustrerar innehållet i dagböckerna. Det är 
viktigt att vara medveten om att denna form av visualisering till skillnad från 
värmesystemet, men i likhet med Power Aware Cord inte har valts av hushållen utan 
introduceras för hushållen av mig som forskare. Denna avhandling behandlar två 
moment av synliggörande för den som skriver dagbok (dagboksföraren):  
 

1. dagboksskrivandet 
2. reflektioner över grafer gjorda i Time-PAcTS emanerade från de aktuella 

tidsdagböckerna i samtal med mig 
 
Tidigare studier har visat att personer som skrivit tidsdagbok fått en större insikt i 
såväl egna möjligheter som begränsningar (Ellegård & Nordell, 1997). Kan 
tidsdagböcker också bidra till en ökad medvetenhet avseende det egna 
energibeteendet? 
 
Det är komplicerat att studera tidsanvändning. Det är svårt för informanterna att 
komma ihåg tidpunkter i efterhand och man kan också göra flera saker samtidigt. 
Själva vitsen med öppna tidsdagböcker är att dagboksföraren så kontinuerligt som 
möjligt antecknar vilka aktiviteter som genomförs. En fördel med öppna tidsdagböcker 
jämfört med färdiga svarsalternativ för vilka aktiviteter som genomförts under givna 
tidsintervaller är att man som forskare inte förutsätter att vissa specifika aktiviteter 
äger rum och att man inte heller antyder att aktiviteter bör ta viss tid i anspråk. Därmed 
minskar man risken för att dagboksföraren försöker leva upp till forskarens 
förväntningar. Med enbart tidsdagböcker kommer man naturligtvis inte fram till det 
inifrån-perspektiv som ibland kan vara önskvärt. Detta syfte har dock inte min studie.  
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Det dagboksformulär som delats ut till dagboksförarna är utformad enligt Figur 6: 
 

Aktiviteten 
påbörjas 
klockan: 

 
Vad jag gör 

 
Var jag 

befinner mig 

 
Tillsammans 

med 
vem/vilka? 

Vilken 
(teknisk) 

utrustning 
använder jag 

 
Egna 

tankar/reflektioner 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
Figur 6 Dagboksformuläret som delats ut till hushållen. Dagboksformuläret är här minskat i storlek 
och dess verkliga storlek är liggande A4. Formuläret består av ett antal sammanhäftade, likadana A4-
papper.  
Redan dagboksskrivandet i sig innebär att dagboksföraren börjar reflektera över vad 
han/hon gör under dagarna. Men man kan komma ännu längre i sina reflektioner 
genom att få tillgång till en tidsgeografisk graf över den egna vardagen. När den ritats 
upp och man kan betrakta sin egen vardag som en helhet, kan man efteråt och ”utifrån” 
få syn på och bli medveten om sådant som man tar för givet och om sina vanor, sådant 
som man gör rutinmässigt. Det blir tydligare med graferna som komplement än om 
man enbart använder sig av ord (Ellegård & Nordell, 1997, s 10 f).  
  

En människa som har bestämt sig för att hon vill leva sitt vardagsliv på ett annat sätt än 
hon gör i dag kan alltså med hjälp av metoden komma igång med sin 
förändringsprocess. Dagboken, och den tidsgeografiska kartbilden som genereras från 
dagboken, används då som ett kraftfullt verktyg. (Ellegård & Nordell, 1997, s 11)  

  
För att kunna följa individernas aktiviteter över såväl tid som rum används en grafisk 
presentationsmodell som bygger på datorprogrammet Time-PAcTS. Det används för 
att lättare finna mönster i vardagen. Inom tidsgeografin används ofta grafer med tid på 
y-axeln, och plats på x-axeln. Här är tiden på y-axeln medan x-axeln används för att 
illustrera aktivitet. Den grafiska presentationen bygger på dagboksförarens egna 
uppgifter, såväl från dagboksanteckningar som från eventuella intervjutillfällen.  
 



 
 

27

Det finns inom tidsgeografin flera olika sätt att grafiskt presentera aktivitetsmönster. 
Exempelvis kan olika detaljeringsgrad väljas, eller så kan flera eller färre individer 
eller projekt följas.  
 
Såväl tidsdagboken som visualiseringsprogrammet Time-PAcTS har utvecklats inom 
den tidsgeografiska traditionen. Genom att grafiskt återge en situation i dess 
tidsmässiga och rumsliga kontext möjliggörs analys av situationer och 
beteendemönster som annars är svåra att få syn på. De grafer som ritats upp från 
informanternas tidsdagböcker används tillsammans med texten i tidsdagböckerna för 
att synliggöra informantens egna beteende kopplat till energi.  
 
Graferna som gjorts med hjälp av Time-PAcTS visar dagboksförarens beteende och 
underlättar för den enskilde dagboksföraren vid intervjutillfället att tolka dagbokens 
data. Genom intervjun och graferna får dagboksföraren insikt i möjligheter och 
begränsningar för ett ändrat energibeteende. Denna insikt kan sedan fungera som 
inspiration för ett eventuellt förändrat aktivitetsmönster i vardagen för dagboksföraren.  
 
Vid intervjutillfället efter att tidsdagböckerna samlats in kan dagboken och graferna ha 
en strukturerande funktion i intervjusituationerna som hjälper informanterna att 
minnas. En principiell tidsgeografisk presentation kan se ut som i Figur 7. 

 
 

 
 
 

Ti
d 

Egenomsorg          Hushållsvård          Förflyttning          Förvärvsarbete 

Omvårdnad            Avkoppling            Mathållning 
 
 

  Aktivitet 

y 

x
Äta/sova 

Diska

Åka bil

Arbeta 

Åka bil

Se på TV

Sova 

Figur 7 Grafisk presentation av en individs aktiviteter över tid. De vertikala linjerna i 
diagrammet representerar specifika aktiviteter. Dessa kan följas över tid (uppåt). Y-axeln 
visar tiden och x-axeln visar aktivitetskategorier. Heldragen linje visar hur lång tid en 
aktivitet tar och streckad linje knyter samman aktiviteterna i den sekvens de genomförs. 
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Jag analyserar användningen av tidsdagböcker mot bakgrund av antagandet att om 
människans vardagsliv kan visualiseras för henne, och det komplexa flödet av 
sammanflätade aktiviteter över dygnet tydligt framgår, så uppmärksammar hon sina 
aktivitetsmönster, där inte bara de planerade och spontana aktiviteterna återfinns, utan 
också de rutinmässigt genomförda aktiviteterna. När hennes dagliga aktivitetsmönster 
kopplas samman med energianvändningen och diskuteras är hypotesen att hon får 
möjlighet att se vad hon själv kan göra för att minska sin och hushållets 
energianvändning genom att förändra aktivitetsmönstret (se exempelvis Ellegård & 
Wihlborg, 2003). Hon får bättre redskap att minska energianvändningen i hushållet. 
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3 Domesticering och visualisering av sociotekniska 
system 

 
I detta kapitel kommer jag först att ringa in problemområdet: att energi och de system 
som förser hushåll med energi blivit allt mer osynliga i hushållen. Här diskuteras 
varför systemens osynlighet är problematisk och hur de tekniska systemens sårbarhet 
och oumbärlighet i det moderna samhället uppmärksammas då oförutsedda händelser 
som skadar eller slår ut systemens funktion inträffar. Därefter ringas avhandlingens 
perspektiv på analysenheten individer i hushåll in och diskuteras i relation till andra 
analysenheter. Sedan beskrivs domesticeringen av teknik som teoretiskt ramverk enligt 
Silverstone et al. Detta avsnitt följs av en genomgång av tidigare användning och 
vidareutveckling av analysredskapet domesticering av teknik. Domesticeringens fyra 
faser enligt Silverstone et al beskrivs mer övergripande och följs av en beskrivning av 
den anpassning av domesticeringsprocessen som gjorts för avhandlingens analyser.  
Till sist behandlas begreppet visualisering och dess gradvis vidgade betydelse. 
Begreppets användning diskuteras och definieras för avhandlingen.  

3.1 Sociotekniska system och osynlighet 
 
I inledningen diskuterades hur de sociotekniska systemen blivit alltmer osynliga för 
oss som använder dem i vardagen. Osynligheten får till följd att systemen inte 
ifrågasätts, diskuteras eller reflekteras över – de har blivit självklara. Även på ett 
politiskt plan sker en motsvarande utveckling (Blomkvist & Kaijser, 1998, s 9). 
Sociotekniska system ifrågasätts och debatteras ofta flitigt medan de är nya, men blir 
sedan till en del av ’det stora självklara’, de domesticeras. 
 
Medan ett system introduceras är det i hög grad synligt på den politiska arenan, men 
när de grundläggande besluten om de organisatoriska och rättsliga formerna för 
systemets utbyggnad väl har fattats överlåter politikerna ansvaret för dess vidare 
utveckling till fackexperter som till exempel ingenjörer och ekonomer. Därefter fattas 
de flesta besluten rörande fortsatta vägval utan allmän debatt. (Blomkvist & Kaijser, 
1998, s 9) Systemen blir därmed avpolitiserade och detta hör åtminstone till viss del 
samman med att de blir mindre offentligt synliga. Osynligheten hör alltså ihop med ett 
minskat engagemang hos allmänheten. Ökad synlighet för systemen torde därmed 
kunna leda till ett ökat samhälleligt engagemang och även till fler och mer aktiva 
allmänna debatter om de sociotekniska systemen och deras roll i samhället och 
vardagen. (Blomkvist & Kaijser, 1998, s 9) 
 
Jane Summerton lyfter fram hur samhällets beroende av sociotekniska system 
framträdde tydligt i samband med en jordbävning i Berkeley, Kalifornien i oktober 
1989. Episoden illustrerar att de sociotekniska systemen har stor betydelse för våra liv 
samt att deras funktion är en förutsättning för att våra västerländska samhällen ska 
fungera. Summerton menar att ”vår högteknologiska sårbarhet uttrycks i ett starkt 
beroende av sådana vardagliga men oumbärliga ting som el, värme, vatten och 
transportmedel såsom bil, buss och flyg” (Summerton, 1998, s 20). De flesta av oss 
lägger dock inte märke till dessa tekniker, som vi är så beroende av, förrän de inte 
längre fungerar. Då blir deras oumbärlighet uppenbar. (Summerton, 1998) Då ett 
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system inte tillhandahåller de resurser som är förutsättningar för att våra liv ska 
fungera som vi är vana vid eller behöver, kommer alltså dess funktion och betydelse 
fram – den synliggörs.  
 
Summerton beskriver också hur händelserna i Kalifornien illustrerar att olika 
sociotekniska system är beroende av varandra:  
 

Den tredje lärdomen handlar om samhällets och den moderna teknikens "systemiskhet", 
dvs. att händelserna i Kalifornien med all önskvärd tydlighet visar i hur stor utsträckning 
de olika tekniska komponenter, organisationer och verksamheter är tätt kopplade till 
varandra och invävda i ett komplicerat samspel. (Summerton, 1998, s 20) 

  
Således kan man paradoxalt nog hävda att de självklara sociotekniska systemens 
sårbarhet, när vissa situationer uppstår som leder till icke-funktion, fungerar som en 
”väckarklocka” och kan då väcka debatt och engagemang hos allmänheten. Ett något 
färskare svenskt exempel på detta är debatten om elsystemets sårbarhet som följde 
efter elavbrotten i orkanen Gudruns kölvatten.9  

3.2 Hushåll och individer 
 
Bostaden och dess invånare har studerats ur många olika synvinklar och inom många 
olika discipliner (Aune, 2004, Lie & Sørensen, 1996). I val av energisystem är teknik 
och ekonomi betydelsefulla faktorer, men även estetiska faktorer spelar in och är till 
och med mer inflytelserika faktorer. (Aune, 2004) Aune använder hemmet som 
begrepp i sina studier av energianvändning, medan jag använder hushållet (Aune, 
2004). Genom att fokusera på hushåll betonar jag hushållets medlemmar starkare och 
att dessa tillsammans utgör ett hushåll. I övrigt är våra synsätt snarlika och i vissa fall 
är begreppen ”hushållet” och ”hemmet” utbytbara.  
 
I avhandlingen behandlas vidare hushållens medlemmar som enskilda individer med 
ömsesidigt beroende aktivitetsmönster. Hushållsmedlemmar har, i de fall hushållet 
består av fler än en person, vissa gemensamma förutsättningar genom att de tillhör 
samma hushåll. Beroendet dem emellan framkommer i intervjuerna och då kommer de 
enskilda hushållsmedlemmarnas respektive aktiviteter, såväl som deras samarbeten 
och värderingar avseende dessa, upp till ytan. Vardagslivet framträder i en 
samkonstruktion mellan individer, deras relationer och deras gemensamma projekt. I 
enpersonshushåll samspelar individen med tekniken och reflekterar över den själv, 
eller i samspel med andra personer utanför hushållet, exempelvis grannar. 
 
Elin Wihlborg har problematiserat begreppen ”bostaden som det fysiska, familjen som 
det sociala och hushåll som de ekonomiska försörjningsrelationerna” (Wihlborg, 
2005). Carlsson-Kanyama och Lindén konstaterar, vilket stämmer överens med den 
begreppsindelning som Wihlborg gör, att ett hushåll definitionsmässigt utgör en 
produktions- och konsumtionsenhet (Carlsson-Kanyama & Lindén, 2002). Hushållet 
har en nyckelroll ifråga om användandet av resurser såsom exempelvis energi. 
Individer i hushåll har ofta en gemensam ekonomi för vardagskonsumtionen (se 
                                                 
 
9 Orkanen Gudrun eller Januaristormen i Europa 2005 var en kraftig orkan som den 
8 till 9 januari 2005 drabbade norra Europa. (Energimyndigheten, 2005, Krisberedskapsmyndigheten, 
2005) 
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exempelvis Carlsson-Kanyama & Lindén, 2002). Begreppet hushåll skiljer sig från det 
närbesläktade begreppet familj i och med att familjemedlemmar kan bo på olika 
adresser. Familjemedlemmar förenas av släktskap eller genom äktenskapliga band.  Ett 
hushåll däremot har gemensam adress, men dess medlemmar behöver inte vara 
förenade genom släktskap eller äktenskapliga band. Även om familj och hushåll ofta 
sammanfaller empiriskt, så är de alltså definitionsmässigt skilda. Ett hushåll består av 
en eller flera hushållsmedlemmar och dessa ska, för att räknas som 
hushållsmedlemmar, vara hel- eller deltidsboende i bostaden. Bostaden utgör således 
basen för hushållet. (Carlsson-Kanyama & Lindén, 2002, s 7).  
 
Andelen hushåll som består av en eller två individer har ökat från 1960 till 1990. År 
1990 utgjorde dessa hushåll 71 procent av alla hushåll i Sverige (SCB, 1990, Carlsson-
Kanyama & Lindén, 2002). I storstäder och städer med högre utbildning eller 
specialiserade utbildningar är andelen småhushåll vanligare. Lindén och Carlsson-
Kanyama menar att man i framtiden kan förvänta sig en fortsatt stor och periodvis 
ökande andel små hushåll i Sverige. Trenden har kallats ”household dilution” och är 
densamma i de flesta västeuropeiska länder. ”Household dilution”-trenden innebär att 
resursanvändningen per person ökar eftersom stordriftsfördelar uteblir (Carlsson-
Kanyama & Lindén, 2002, s 8). Storleken på hushållet utgör en väsentlig förklaring till 
skillnader i energianvändning per person i hushåll. Eftersom energianvändningen per 
individ är större i små hushåll – i och med att det gemensamma utnyttjandet av 
apparater minskar – är det viktigt att använda ett hushållsbegrepp som visar individer i 
hushåll. Det är också viktigt att vara medveten om att hushållen skaffar alltfler 
apparater. (Gram-Hanssen, 2005, s 1313, Lühti, 2007) 
 
Hushålls energianvändning kan beskrivas som direkt eller indirekt, sett ur 
konsumentens perspektiv.  
 

Den indirekta energianvändningen är den energi som används för att producera de varor 
och tjänster som hushållet eller organisationen köper eller skaffar in ”utifrån” medan den 
direkta är den som används av hushållet för uppvärmning, belysning, matlagning, tvätt 
eller persontransporter. (Carlsson-Kanyama & Lindén, 2002, s 6) 

 
I denna avhandling har avgränsningen gjorts så att endast den direkta 
energianvändningen i hushållet hanteras och diskuteras, men perspektivet är snävare 
än i citatet ovan. Den energianvändning som diskuteras är endast den som sker inom 
bostadsområdet Anneberg och oftast inom bostaden, vilket lämnar transporter utanför 
analysen. En betydande andel av hushållens aktiviteter sker i hemmet och en stor del 
av tiden spenderas också i hemmet, vilket innebär att en stor del av den direkta 
energianvändningen sker i bostaden (Ellegård, 2002). 
 
Hushållen står för ungefär en fjärdedel av den slutliga energianvändningen i Sverige i 
sina bostäder (Statens energimyndighet, 2007a, Statens energimyndighet, 2007b). 
Hushållens energianvändning beskrivs av Carlsson-Kanyama och Lindén som 
resultatet av flera faktorer, vilka i sin tur kan indelas i huvudgrupperna beteende 
respektive teknik. Carlsson-Kanyama & Lindén beskriver hushållens elanvändning 
som en funktion av tre faktorer; 1) förekomsten av apparater, 2) användning vid varje 
användningstillfälle alternativt per tidsenhet och slutligen, 3) hur apparaterna används 
(Carlsson-Kanyama & Lindén, 2002). Denna avhandling berör samtliga dessa tre 
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områden eller funktioner: genom tidsdagböckerna berörs användandet av apparater 
och därigenom, åtminstone till viss del, förekomsten av apparater i hushållet. Med 
Power Aware Cord berörs förekomsten av apparater indirekt, genom användningen vid 
varje användningstillfälle och genom hur apparaterna används. Utöver detta berörs 
också den teknik, det sociotekniska system, som förser hushållen med värme. 
 
Elisabeth Shove menar att vi bör ifrågasätta utvecklingen och hushållens 
konsumtionsökning som idag tas för given. När dessa aspekter ifrågasätts och belyses 
kan vi också, menar hon, diskutera möjligheter för förändring. (Shove, 2003, Shove, 
2005) Hon menar också att förändringspotentialen kan begränsas av samhällets 
tekniska och byggnadsmässiga strukturer. Forskning om hur dessa strukturer utformas 
och vilka följder olika utformningar kan tänkas få, bland annat med avseende på att de 
osynliggör energisystemet, blir härmed relevant. Jag hoppas kunna bidra med resultat 
inom detta område genom studierna av olika former för visualisering. 
 
I min studie av hushåll som bor i ett avgränsat bostadsområde med ett lokalt 
värmesystem kan den tekniska och byggnadsmässiga strukturens inverkan på 
hushållens energianvändning diskuteras. Genom att se hur hushållsmedlemmarna, 
enskilt och tillsammans, resonerar om och använder energi kan jag vidare diskutera 
värderingar och attityder till energianvändningen i enskilda hushåll. 

3.3 Domesticering av teknik  
 

Looking for an understanding of the role of technology in everyday life is ultimately 
trying to understand what characterizes modern life. (Berker et al., 2006, s 2) 

 
Det teoretiska ramverket för domesticeringen av teknik är att betrakta som ett sådant 
försök; en strävan efter att förstå och förklara teknikens roll i den moderna vardagen. 
Ramverket har utvecklats främst av Roger Silverstone, David Morley, Leslie Haddon 
och Eric Hirsch (se exempelvis Silverstone & Haddon, 1996, Silverstone et al., 1992)  
 
Domesticering av teknik anspelar på den ursprungliga betydelsen av domesticering 
som behandlar tämjandet av vilda djur. Domesticeringen av teknik representerar 
därmed också, på ett symboliskt plan, att tekniker, liksom husdjur, gradvis kan bli till 
en del av familjen. Vissa tekniker finns bara under en begränsad period, medan andra 
istället blir en integrerad del av vardagen. Det finns också tekniker som är 
svårhanterliga och besvärliga. När en domesticeringsprocess lyckats framstår tekniken 
inte längre som livlösa, ibland problematiska och otydliga produkter utan övergår 
istället till att utgöra bekväma, användbara och pålitliga redskap. Detta är ofta fallet 
med vanliga vardagsprodukter som exempelvis telefoner, radio och TV. De har alla 
förlorat sin magiska laddning och blivit en del av rutinen. (se exempelvis Silverstone 
& Haddon, 1996, Berker et al., 2006, s 2-3)  
 
Unga husdjur kan ställa till med en hel del problem i ett hushåll och även bli orsak till 
gräl mellan medlemmar i samma hushåll. Detsamma gäller även nya tekniker som förs 
in i hushållet. Domesticeringen av tekniska objekt blir dessutom, enligt Berker et al, 
sällan fullständigt genomförd. I denna ofullständiga process skapar dynamiken en 
spänning mellan den domesticerade tekniken och de domesticerande individerna. 
(Berker et al., 2006) Det handlar nämligen inte bara om att anpassa tekniken till 
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människorna utan också om att människor skapar en miljö som alltmer bygger på olika 
tekniker och tekniska objekt:  

It is not only about adapting technologies to people, but also about people creating an 
environment that is increasingly mediated by technologies. Re- and de-domestication 
processes can take place – adapting and morphing to meet the changing needs of 
users, the constitution of households and workplaces. (Berker et al., 2006, s 3)  

 
Vårt samhälle karaktäriseras av utbredd samexistens och samspel mellan nya tekniker 
och väldigt gamla former för sociala sammanhang. Människor omges varje dag av 
tekniska objekt, och den betydelse de för med sig (se exempelvis Silverstone & 
Hirsch, 1992). Människan har inte förändrats nämnvärt biologiskt sett, men det har 
villkoren för hennes existens.  
 
Vi är idag storkonsumenter av teknik samtidigt som det finns oro för vilka effekter 
dessa tekniker har på oss. Frågor som huruvida det är vi som använder tekniken eller 
tekniken som använder oss kommer upp på agendan. (Silverstone & Hirsch, 1992) 
Motstånd mot och ifrågasättanden av ny teknik är vanligt förekommande. Hotbilder 
om en värld där datorerna tagit över målas upp, fruktan för ett övervakningssamhälle 
har haft mer eller mindre genomslag ända sedan George Orwells bok 1984 
publicerades första gången (Orwell, 1949) och forskarrapporter varnar för att vissa 
TV-program gör barn våldsamma et cetera. Det är med andra ord tydligt att arbetet 
med produktionen och reproduktionen av ny teknik inte är färdigt i det ögonblick då 
tekniken kommer in i hushållet. Processen fortsätter i användningen av tekniken i 
vardagen. I tekniken ingår också politiska element och den anpassar sig efter rådande 
mönster, kulturer och system: 
 

There is a 'politics of technology' but it is not a totalitarian politics. It has to be understood in 
its full range, as a mixture of strategy and tactics, subject to the passage of time, and 
vulnerable to the capacity of local and domestic cultures to spoil or redefine the political and 
cultural inscriptions which we can now begin to decipher in the structures of the machine. 
(Silverstone & Hirsch, 1992, s 3 f)   

 
Då ny teknik får tillträde till hemmet måste hushållets medlemmar hantera denna 
teknik tillsammans med andra aspekter i livet. Detta görs med större eller mindre grad 
av framgång, kontroll, kompetens och fattning, beroende på vilka resurser som står 
hushållet eller familjen till buds. (Silverstone & Hirsch, 1992, s 27) 
 
Konsumtion och användning av teknik tas ofta för given; ett problem är att vi ofta ser 
tekniska objekt som enbart något materiellt, och därigenom missar dess sociala och 
symboliska värden (Silverstone & Hirsch, 1992, s 2). Mot bakgrund av detta har 
Silverstone et al lyft fram domesticeringsbegreppet liksom frågor om 
teknikanvändning, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, i avsikt att 
återupprätta balansen mellan ”spekulativa påståenden och välgrundad kunskap”. Att 
förstå denna process är, menar Silverstone et al, att förstå en del av kärnan i vårt 
moderna industrialiserade samhälle (Silverstone & Hirsch, 1992, 1 ff). Avsikten 
bakom att lyfta fram ett sådant perspektiv är att erbjuda ett ramverk för att underlätta 
förståelsen för de komplexa beroendeförhållanden mellan redan existerande kulturer 
och tekniker som måste hanteras då ny teknik söker tillträde till offentliga, såväl som 
privata institutioner (Silverstone & Hirsch, 1992, s 26 f). Inom denna modell eller 
detta ramverk formas tekniken, men tekniken formar också sin omgivning: 
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Within this model, technologies are both shaped and shaping; the balance between the two 
is both a matter for further theoretical but of course, also, empirical enquiry. (Silverstone 
& Hirsch, 1992, 26 f)  

 
Detta ramverk öppnar, tillsammans med empirisk data, enligt Silverstone et al, 
möjligheter för att förstå åtminstone delar av den betydelse informations- och 
kommunikationsteknik har i och för det vardagliga livet och hur dessa tekniker formas 
och ofta förkastas (Silverstone & Hirsch, 1992, 27 f).  
 
Den modell som Silverstone et al arbetat fram för förståelse av domesticeringen av 
informations- och kommunikationsteknik kommer i avhandlingen att anpassas och i 
viss mån vidareutvecklas för att kunna användas för att förstå domesticeringen av de 
tre formerna för energivisualisering: värmesystemet, Power Aware Cord och 
tidsdagboksmetod som visualiserar energirelaterat beteende. 
 
Ramverket kallas “hushållets moraliska ekonomi” och bygger på att ett objekts värde 
inte enbart bestäms av det pris det betingar på marknaden. Dess värde bestäms i det 
enskilda hushållet av kulturella såväl som symboliska värderingar. (Silverstone & 
Hirsch, 1992, s 15 ff) Dessa värderingar upprätthålls eller omförhandlas sedan 
fortlöpande i hushållet. Enligt ramverket är hushållen och deras medlemmar aktivt 
engagerade i en formell, materiel och individbaserad ekonomi. Detta engagemang 
inkluderar förvärvandet av objekt eller varor till hushållet där de objektiveras och 
därigenom inkorporeras och omdefinieras objekten eller varorna i enighet med de 
värderingar och villkor som gäller inom hushållet. De domesticeras. 

3.4 Tidigare användning av domesticering av teknik  
 
I studier av domesticering av mediateknik har främst kvalitativa forskningsmetoder 
använts, vilka har fördelen att kunna fånga nyanser i konsumtionen som sådan och i 
hur användare förser objekt med mening för att ge dem en plats i hemmet och i 
vardagslivet. (Berker et al., 2006, s 6) Domesticeringsbegreppet, som utvecklats av 
Silverstone et al, representerade när det lanserades ett avståndstagande från modeller 
som behandlade konsumtion av ny teknik som en rationell, linjär och 
teknikdeterministisk process. (Berker et al., 2006, s 1) Forskare som använt sig av 
domesticeringsteori har senare betonat vikten av den kulturella approprieringen10 av 
vetenskap och teknik (Berker et al., 2006, s 5, Sørensen et al., 2000). Många har 
använt domesticeringsbegreppet för att belysa olika företeelser och processer i familjer 
och hushåll. Maria Bakardjieva har vidareutvecklat domesticeringen av teknik till att 
omfatta även sociala och kulturella faktorer i analysarbetet (Bakardjieva, 2006). Russi 
Lemor har genom att studera single-parent-hushåll diskuterat familjestrukturens 
betydelse för domesticering av informations- och mediateknik och betonar vikten av 
att väga in denna som en betydande faktor ifråga om hur individer i hushåll tar emot 
mediainnehåll (Lemor, 2006). Leslie Haddon visar med hjälp av 
domesticeringsprocessen hur familjen förhandlar om teknikens status i hushållet innan 
inköpet och även hur processen genom vilken familjemedlemmarnas enskilda 
identiteter, såväl som familjens identitet som helhet, formas i relation till omvärlden 
                                                 
 
10 Appropriering är ett annat ord för förvärvande. 
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(Haddon, 1992). Anne-Jorunn Berg har använt domesticering som ett analytiskt 
redskap i flera forskningsprojekt. Hon har bland annat belyst genusaspekter och 
internationalisering med hjälp av Silverstone et als ramverk. (Berg, 1996, Berg & 
Aune, 1994) Även Margrethe Aune har belyst genusaspekter genom att använda sig av 
domesticering som ett analytiskt redskap. Hon har använt domesticeringen för att 
studera energianvändning i samband med användningen av kommunikations- och 
mediateknik i hemmet. (se exempelvis Aune, 2004) Britt Östlund har studerat en 
teknik i äldre människors liv. I hennes avhandling ”Gammal är äldst: en studie om 
teknik i äldre människors liv” analyseras introduktionen av en handla-hemma-
terminal. Introduktionen misslyckades bland de tänkta användarna, och tekniken 
domesticerades inte. (Östlund, 1995) Östlund visar med hjälp av empiriska data att en 
domesticeringsprocess inte behöver vara framgångsrik.  
 
Domesticeringsbegreppet har kritiserats för att främst vara anpassat efter västerländska 
förutsättningar, men Sun Sun Lim har med framgång använt domesticeringen av 
teknik som ett analysverktyg för att förklara den roll som informations- och 
kommunikationsteknik spelar i kinesiska (medelklass) familjer (Lim, 2006). Ett annat 
område som åtminstone indirekt innebär att användbarheten av 
domesticeringsbegreppet ifrågasatts är den nya kommunikationsteknikens gradvisa 
expanderande av hemmets gränser. David Morley har undersökt hur vi kan förstå den 
motsättning som uppkommer i och med att kommunikationstekniken har blivit 
domesticerad samtidigt som hemmet har blivit alltmer avlokaliserat. Han anknyter till 
diskussionen om ’geografins utdöende’ genom att definitionen av plats utmanas med 
en allt större geografisk (genom exempelvis bärbar utrustning och möjligheterna att 
använda Internet) såväl som virtuell rörlighet i hemmet. (Morley, 2006) Det finns å 
andra sidan mycket som talar för att hemmet som arena inte för den skull blir mindre 
betydelsefull och central för individen i och med teknikens utveckling och ökade 
möjligheter till virtuell och geografisk rörlighet (se exempelvis Ellegård, 2002). 
 
Jo Pierson visar att domesticering av teknik kan studeras även utanför hemmet. Hon 
har använt domesticeringsredskapet för att studera små företag och hur det privata och 
det arbetsrelaterade blandas i dessa miljöer. Pierson kombinerar också kvalitativa och 
kvantitativa metoder, vilket är ovanligt i domesticeringsstudier. (Pierson, 2006) Ward 
har använt domesticering för att analysera hemarbete, ett område där det privata och 
det arbetsrelaterade, kanske i ännu högre utsträckning än i små företag, har visat sig 
svåra att hålla isär. (Ward, 2006) Hynes och Rommes har, liksom Pierson, lyft ut 
domesticeringsbegreppet ur hemmets sfär och använt det i studier av lärande- och 
offentliga miljöer. (Hynes & Rommes, 2006) Knut Sørensen har föreslagit en norsk 
version av domesticeringsprocessen, i vilken ANT (Actor Network Theory) inkluderas 
i analysen. I hans version förskjuts betoningen från hemmet och han har bland annat 
studerat domesticeringen av bilen, ett mobilt tekniskt objekt. (Sørensen, 2006, Berker 
et al., 2006) 
 
Maren Hartmann anser att förändringar i relationen mellan den publika och den privata 
sfären genom informations- och kommunikationsteknik är den största utmaningen för 
domesticeringsstudier. Hon menar att själva innehållet också måste tas med i analysen 
och studeras ingående för att domesticeringsstudier ska vara meningsfulla. (Hartmann, 
2006) Detta kan givetvis bara vara relevant om man studerat sådan teknik som faktiskt 
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har ett medialt innehåll. Hartmann har också påpekat att domesticerad media- och 
kommunikationsteknik har en dubbel plattform; den är både en del av hushållets 
privata sfär och den offentliga, mediala sfären; de utgör på samma gång tekniska, 
materiella objekt men är även meningsbärare på mer än ett sätt. (Hartmann, 2006, 
Berker et al., 2006, s 4)  
 
En utmaning för domesticeringsteorin är processen att tekniken i hemmen blir alltmer 
osynlig, den hamnar alltmer i skymundan samtidigt som den i tilltagande grad blir 
ständigt närvarande (Berker et al., 2006, s 14, se även Punie, 2005). Tekniken blir så 
billig och tillgänglig att den smälter in i omgivningen samtidigt som den blir allt mer 
tillgänglig och lättanvänd. Tekniken kommer således att hamna i skymundan samtidigt 
som möjligheten att använda den alltid kommer att vara öppen för i princip alla, 
överallt. Frågan är, menar Berker et al, hur människor kommer att reagera på att 
tekniken döljs. Att den rent fysiskt göms undan behöver ju inte innebära att den också 
försvinner ur människors medvetande. Det skulle kunna vara så att ju mer dold 
tekniken är, desto svårare blir den att ”tämja”, domesticera. Kanske kan också 
tekniken bli allt svårare att acceptera ju mer dold den blir rent fysiskt. (Berker et al., 
2006, s 14f) Det ligger här nära till hands att dra paralleller mellan å ena sidan 
hemteknikens alltmer undanskymda position och dess samtidigt tilltagande närvaro 
och å andra sidan energins dolda men ändå ständiga närvaro i vardagen. Energi- och 
energirelaterad teknik står därvid inför samma dilemma som informationstekniken 
eftersom energi och energianvändning impregnerar tillvaron, men ändå hamnar alltmer 
i skymundan och smälter in i omgivningen. Detta gör att utmaningen i att använda 
domesticeringsteorin ifråga om energi- och energirelaterad teknik blir densamma som 
ifråga om hemtekniken i stort.  
 
Domesticeringen har alltså vidareutvecklats av flera forskare, bland annat genom att 
användas också utanför hemmet. Forskare har också kombinerat och kompletterat 
teorin med andra perspektiv, exempelvis kulturella faktorer, alternativa 
familjekonstellationer och genus. Domesticeringsteorin är således användbar för att 
anlägga en rad olika perspektiv på tekniken och teknikanvändningen och den kan 
också användas utanför hemmet. Däremot har inte domesticeringen tidigare använts 
för att analysera pilotanläggningar för värmesystem eller för att testa prototyper som 
inte införskaffats av hushållsmedlemmarna själva och inte heller för att använda en 
dagboksmetod för självreflektion i hushåll.  
 
Domesticeringsteori är avsedd att underlätta förståelsen för det komplexa förhållandet 
mellan kultur och teknik och mellan den offentliga och privata sfären. Familjer och 
hushåll hanterar och använder förvärvade tekniska objekt likväl som de hanterar andra 
aspekter i livet, med större eller mindre framgång, kontroll, kompetens och 
behärskning, beroende på de resurser de har för att upprätthålla sin egen moraliska 
ekonomi.  
 
Inom samhällsvetenskaplig forskning om tekniker och användare av teknik och 
tekniska system beskrivs förvärvandet av teknik och konstruktionen av vardagslivet 
som en ömsesidigt formande och omformande process. Denna process involverar såväl 
människor som objekt (Berg & Aune, 1994, Berg, 1996, Aune, 2004), och processen 
fortsätter alltså efter att produkten har införskaffats av hushållet och börjat användas. 
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De vardagliga aktiviteterna kan förändras i relation till de tekniker som används 
liksom objekt och deras betydelse kan förändras beroende på hur dessa används. Detta 
är extra tydligt i sammanhang där ny teknik för första gången testas i ett verkligt 
sammanhang – som i fallet med Annebergs värmesystem. Många forskare har belyst 
aspekter av relationen mellan tekniken och dess användare (Akrich, 1992, Gjøen & 
Hård, 2002, Silverstone, 1991, Lie & Sørensen, 1996). Domesticering har visat sig 
vara väl användbart i analysen av vardagens sociotekniska processer (Silverstone, 
1991, 1992, Aune, 2004, s 6). Domesticering som metodologiskt redskap eller 
perspektiv har också använts och omformats i empiriska studier (se exempelvis Lie & 
Sørensen, 1996, Levold, 2001, Aune, 2004). Aune lyfter fram fördelar med att 
domesticeringen belyser sociala såväl som tekniska förändringar och processer (Aune, 
2004, s 6).  

3.5 Domesticeringens fyra faser 
 
Hushållets moraliska ekonomi är ett system med fortgående förhandlingar under den 
process då ett nytt objekt domesticeras. Fyra faser utskiljs – förvärvandefas, 
objektiveringsfas, inkorporeringsfas och omvandlingsfas – och utgör en analytisk 
modell (Silverstone & Hirsch, 1992, s 20 f). Den första fasen är förvärvande, vilken 
visar sig i och med att objekt införskaffas, köps och ägs, eller lånas och disponeras. 
Objektet får betydelse i och med att det förvärvas av en individ eller ett hushåll:  
 

An object – a technology, a message – is appropriated at the point at which it is sold, at the 
point at which it leaves the world of the commodity and the generalized system of equivalence 
and exchange, and is taken possession of by an individual or household and owned. It is 
through their appropriation that artifacts become authentic (commodities become objects) and 
achieve significance. (Silverstone et al., 1992, s 21) 
 

Utifrån detta perspektiv inkluderar förvärvandet hela konsumtionsprocessen och inte 
enbart det ögonblick då objektet övergår från det offentliga, marknaden – där 
produkter säljs och köps – till den moraliska ekonomi som råder i hushållet. 
Förvärvandet är dock inte avgränsat till materiella objekt utan inkluderar också 
exempelvis mediainnehåll, genom tillgången till TV-program et cetera. Vidare är 
förvärvade objekts betydelse i hushållet inte nödvändigtvis desamma som dess 
betydelse i den offentliga sfären.  
 
Medan förvärvandet uppenbarar sig i ägandeskap, visar sig domesticeringsprocessens 
andra fas, objektiveringsfasen, i hur det förvärvade visas upp, placeras:  

 
Clearly it is possible to see how physical artefacts, in their arrangement and display, as well as 
in their construction and in the creation of the environment for their display, provide an 
objectification of the values, the aesthetic and the cognitive universe, of those who feel 
comfortable or identify with them. (Silverstone & Hirsch, 1992, s 22) 

  
Den tredje fasen, inkorporeringsfasen, handlar om hur det förvärvade objektet används 
i hushållet:  
 

Through the idea of incorporation I want to focus attention on the ways in which objects, 
especially technologies, are used. Technologies are functional. They may be bought with other 
features in mind and indeed serve other cultural purposes in appropriation. They may indeed 
become functional in ways somewhat removed from the intentions of designers or marketers. 
(Silverstone & Hirsch, 1992, s 24) 
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Även förståelsen för teknikens funktioner kommer i analysens fokus, eftersom 
användandet av tekniken är intimt förknippad med hur användaren förstår tekniken.  
 
Omvandlingsfasen, slutligen, utspelar sig i gränslandet mellan det offentliga och det 
privata, i hushållets kontaktyta med omvärlden. Till denna fas hör de dagliga samtalen 
och utbytet med omgivningen ifråga om det förvärvade objektet. Teknikens betydelse 
förhandlas och omvandlas i dessa samtal:  

 
Whereas objectification and incorporation are, principally, aspects of the internal structure of 
the household, conversion, like appropriation, defines the relationship between the household 
and the outside world – the boundary across which artefacts and meanings, texts and 
technologies, pass as the household, work and peer groups in the ‘wider society’. (Silverstone 
& Hirsch, 1992, s 25) 

 
I Silverstones idealmodell, avlöser faserna varandra i kronologisk ordning. Silverstone 
har emellertid påpekat att det inte förekommer vattentäta skott mellan de olika faserna.  

3.6 Modifiering av domesticeringsteorin – analysram 
 
Även om Silverstone et al använder beteckningen ”hushållets moraliska ekonomi” och 
dess olika faser för att analysera domesticeringen av informationsteknik, har de öppnat 
för att det teoretiska ramverket även kan användas för att analysera andra typer av 
teknik, vilket görs i denna studie. I min studie kan man emellertid inte prata om faser 
eftersom det inte är frågan om en processtudie. Istället används begreppen 
förvärvande, objektivering, inkorporering och omvandling för att belysa olika 
infallsvinklar på problematiken kring domesticeringen av ny teknik.  

Förvärvande 
 
Förvärvandet av de tre objekten i mina tre fallstudier skiljer sig markant åt. 
Förvärvandet av värmesystemet i Anneberg handlar om vilken betydelse hushållen 
lägger i köpet eller förvärvandet eftersom det inte är så enkelt att man bara köper en 
färdig produkt. Det man köper blir till en del av den egna identiteten.  
 
Enligt Silverstone et al inkluderar förvärvandet hela konsumtionsprocessen där objekt 
får betydelse. Eftersom ett energisystem mer eller mindre diffust ger tillgång till ett 
antal olika bekvämlighetsfaktorer kan man likna det lokala värmesystemet i 
Anneberg11 vid innehållsförmedlande objekt: 
 

... this work of appropriation is not confined only to material objects but crucially also applies 
to the appropriation of media content, to the selection of programmes to watch, computer 
software to buy, telecom services to subscribe to; though ‘ownership’ of these things is of a 
different order from the ownership of objects. However, the meanings ascribed to both objects 
and mediated texts and services within the household are not those necessarily ascribed to 
them in the public sphere. Their entry into the moral economy of the household through their 
appropriation provides a basis for understanding that economy and the dynamics of its 
particularity. (Silverstone & Hirsch, 1992, s 22) 

 

                                                 
 
11 Solvärme kombinerat med borrhålslager i berg. 
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Förvärvandet av värmesystemet i Anneberg är intressant att studera utifrån vilken 
betydelse hushållen lägger vid köpet, huruvida värmesystemet var något som hängde 
med köpet av bostaden eller om det utgjorde ett avgörande argument. Det är också 
intressant att studera vad hushållen uppfattar sig ha köpt och varför. Därigenom skapas 
ett objekt med mening: 
 

... the transactions involved in the passage of artefacts from commodity to object – are, or can 
be, central to an individual's or a household's efforts at self-creation: defining and 
distinguishing themselves from, and allowing them to, each other. (Silverstone & Hirsch, 
1992, s 22)  

 
Förvärvandet av Power Aware Cord och användningen av tidsdagböcker handlar inte 
om att hushållet införskaffar något för att använda och behålla i hushållet. Det handlar 
istället om att hushållet under en begränsad period prövar något på någon annans 
initiativ. Detta gör givetvis att villkoren för hela domesticeringen blir annorlunda än 
för ett objekt som hushållet självt har införskaffat. 

 
Ifråga om Power Aware Cord handlar förvärvandet om ett lån av en prototyp som 
hushållen inte själva har efterfrågat. Här studeras förvärvandet utifrån hur hushållen tar 
emot Power Aware Cord, vilket första intryck den ger och vad hushållen uppfattar att 
prototypen är för något. Förvärvandet av den tredje formen av visualisering, 
tidsdagböcker, är än mer komplicerat eftersom det handlar om att hushållen ska utföra 
en aktiv handling, skriva tidsdagbok. Förvärvandet analyseras utifrån hur idén att 
skriva tidsdagbok tas emot. Hur bör tidsdagboksmetoden presenteras för att hushållen 
ska välja att bidra med att skriva dagbok? 

Objektivering 
 
Objektivering innebär att det förvärvade placeras, visas upp, omtalas och dess 
egenskaper artikuleras av hushållet. Eftersom värmesystemet är ett stort och 
svåravgränsat objekt och dess placering inte kan förändras av hushållet innebär 
objektiveringen här främst hur hushållen pratar om värmesystemet och ger det mening. 
Det uppstår givetvis problem då diffusa objekt, som värmesystemet i Anneberg, ska 
analyseras med hjälp av begreppet objektivering. Sådana objekt sätts inte upp på en 
hylla eller placeras någonstans i hushållet. De tekniska lösningarna sitter där de sitter 
och de boende flyttar inte dessa till andra platser i bostaden. Silverstone et al har 
föreslagit ett sätt att hantera icke-materiella, diffusa, objekt som också passar för 
värmesystemet i Anneberg:  
 

And finally it is to acknowledge that the content of the media is objectified in the talk of the 
household, for example in the ways which accounts of television programmes, or of characters 
in soap operas, or events in the news, provide a basis for identification and self-representation. 
(Silverstone & Hirsch, 1992, s 24) 
 

Här diskuteras visserligen mediainnehåll som objekt men jag kommer i analysen av 
objektiveringen att använda mig av de begrepp som de olika hushållen använder när de 
pratar om värmesystemet och ger det mening. Som exempel kan nämnas att olika 
metaforer används för objektet som då tillskrivs inneboende egenskaper. Objektet kan 
då också sägas inge en viss känsla, till exempel att det något naturligt och rent eller att 
det ger upphov till en känsla av kontroll eller maktlöshet.   
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För Power Aware Cord kan objektiveringsbegreppet användas utan omfattande 
justeringar, eftersom det är ett materiellt, väl avgränsat objekt. Power Aware Cord är 
flyttbar och en undersökning av hur hushållen experimenterar med prototypen ger 
underlag för analys av objektiveringen.  
 
Det är en utmaning att söka använda objektiveringsbegreppet på tidsdagboken som 
visualiseringsföreteelse eftersom det handlar om en aktivitet som hushållet ska 
genomföra. Jag har anpassat objektiveringen till att studera hur hushållet skriver eller 
inte skriver sin tidsdagbok. Dagboken får en tillfällig plats i hushållet som framgår av 
hur den faktiskt används. Hur följer hushållen instruktionerna för hur tidsdagboken ska 
skrivas? Vad kommer med och vad kommer inte med i tidsdagboken? 

Inkorporering 
 

Inkorporering handlar om hur det förvärvade används i hushållet. Interaktionen mellan 
värmesystemet, med dess olika reglage och funktioner, och hushållsmedlemmarna står 
i centrum för analysen av värmesystemet som form för visualisering. Förståelsen för 
teknikens olika delar och funktioner tas också med i analysen, eftersom användandet 
av tekniken är intimt förknippad med förståelsen (Silverstone et al., 1992, s 24). Ett 
annat exempel på detta är användandet av en persondator: en person som behärskar 
sökfunktioner kan antas ha lättare att söka och finna information på Internet. På 
samma sätt kan den som förstår hur olika reglage påverkar värmesystemet ha lättare att 
uppnå önskad effekt än den som inte har sådan kunskap. Härmed inte sagt att det alltid 
handlar om att förstå saker bättre eller sämre, det kan helt enkelt handla om att 
tekniken används på olika sätt beroende på hur den uppfattas.    
 
Inkorporeringen av Power Aware Cord handlar om analys av interaktionen mellan 
hushållets medlemmar och prototypen. Hur förstår användaren prototypens 
användningsområden? Får den en roll eller plats i hushållet, och vilken blir i så fall 
denna plats och funktion?  Inkorporeringen av tidsdagböcker handlar istället om analys 
av vad hushållen får synliggjort för sig genom att skriva tidsdagböckerna.  

Omvandling 
 
Till omvandlingen hör de dagliga samtalen och utbytet med omgivningen ifråga om 
det förvärvade. Jag har avgränsat det offentliga till att inkludera främst Annebergs 
bostadsområde, dess invånare och deras bostadsrättsförening, eftersom de boende har 
gemensamma erfarenheter av värmesystemet som de talar om. Personer som inte bor i 
området kan heller inte ha erfarenheter av tekniken ifråga eftersom områdets 
värmesystem utgör ett pilotprojekt. Omvandlingen omfattar även hushållens eventuella 
engagemang i frågor som berör värmesystemet.  
 
Omvandlingen av Power Aware Cord handlar om att prototypen diskuteras med såväl 
mig som andra individer, utanför hushållet. Fokus i samtalen är möjliga förändringar i 
sladdens utformning eftersom denna än så länge är en prototyp. Hushållets behov eller 
icke-behov av en sådan här produkt tas också upp i analysen. 
 
För tidsdagböckerna handlar omvandlingen om att se på och samtala om 
energirelaterade  aktiviteter i vardagen utifrån de visualiserande graferna. 
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Silverstones fyra faser av domesticering används således i modifierad form som 
redskap för att skapa förståelse för hur tekniken blir en del av hushållens vardag och 
hur dess betydelse successivt förändras. Domesticeringens olika delar används här som 
analys- och sorteringsredskap.  

3.7 Visualisering 
 
Visualisering är ett begrepp som använts för datorbaserade system med syfte att 
synliggöra olika företeelser eller delar av verkligheten på en datorskärm. 
Interaktionsdesign12 har från början varit starkt knutet till detta begrepp. Visualisering 
i denna mening definieras med följande:  

The use of computer-supported, interactive, visual representations of data to amplify 
cognition. (Card et al., 1999, s 6) 

Visualisering som begrepp var länge starkt kopplat till data om fysiska objekt, den 
mänskliga kroppen, jorden, molekyler et cetera (Card et al., 1999, s 6). Till detta 
användningsområde hör till exempel kartor, GIS (geografiska informationssystem), 
röntgenbilder och andra bilder som används inom läkarvetenskapen och vården. 
Eftersom visualiseringen ansågs ha potential även utanför dessa användningsområden 
har begreppet breddats för att också innefatta annan typ av information såsom data om 
finanser, affärer, dokumenthantering och abstrakta samband (Card et al., 1999, s 6). 
Denna breddning av begreppet kallas information visualization, och har i stort ersatt 
det från början mer begränsade visualiseringsbegreppet. Visualiseringsforskaren 
professor Ben Shneiderman har författat en mängd skrifter inom 
informationsvisualiseringens område. (Shneiderman, 1987, Shneiderman, 1982, 
Shneiderman, 1983, Card et al., 1999). Flera av Schneidermans böcker och artiklar är 
utformade som handböcker i att skapa fungerande interaktion mellan användare och 
dator, vad som i vardagligare tal brukar benämnas användargränssnitt. Schneidermans 
användande av begreppet rör sig alltså inom området människa-dator-interaktion. Flera 
andra forskare är och har varit aktiva inom informationsvisualiseringsområdet och 
skrivit om begreppet. Dessa har dock, liksom Shneiderman, arbetat till större delen 
med att visa olika användargränssnitt både med och utan datorhjälpmedel.  (se 
exempelvis Tufte, 1990, Tufte, 1997, Ware, 2004, Tufte, 2001)  
 
Begreppen visualisering och information visualization har i praktiken kommit att 
användas mer eller mindre synonymt med varandra och kopplingen till datorer är 
dominerande. Information visualization har alltså inneburit en breddning av 
visualiseringsbegreppet. Visualisering är per definition knutet till synen, till det 
visuella. Dock har Card vidgat begreppet till att också omfatta andra sinnesintryck än 
de visuella. Han skriver:  

What information visualization is really about is external cognition, that is, how 
resources outside the mind can be used to boost the cognitive capabilities of the mind. 
(Card, 2004, onumrerat förord) 

                                                 
 
12 Interaktionsdesign är ett internationellt forskningsområde inom vilket forskning bedrivs kring hur IT 
(interaktionsteknik) kan och bör utformas för att stödja människa-dator-interaktion (MDI) samt dator-
medierad social interaktion. (Umeå Center for Interaction Designs (UCITs) officiella webbplats, 2008) 
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Card et al menar att det finns fördelar med att låta ljud och taktila intryck ingå i 
visualiseringsbegreppet och att det i grunden snarare handlar om perceptualisering än 
visualisering i snäv mening (Card et al., 1999, s 7). Trots att de ser fördelar med att 
inkludera andra sinnesintryck än synen menar dessa forskare dock att det är självklart 
att börja med synen och att det åtminstone för stunden skulle bli ett alltför omfattande 
arbete att försöka täcka in alla typer av sinnesintryck. Visualiseringsforskare är dock 
öppna för en sådan utvidgning. (Berker et al., 2006, Punie, 2005) Begreppet 
visualisering har även kommit att användas bland annat för att synliggöra företeelser 
med datorbaserade metoder och med hjälp av andra typer av produkter. Detta gör 
bland annat Interaktiva Institutet, som tagit fram prototypen Power Aware Cord, en av 
de former för visualisering av energi som studeras i avhandlingen.  
 
Benämningen information visualization skulle kunna misstas för att enbart handla om 
att information ska nå ut till användaren. Colin Ware menar att trots att visualisering 
från början handlade om att illustrera något, i en grafisk representation, har det gradvis 
kommit att bli mer av ett redskap för att underlätta beslutsfattande (Ware, 2004, s 2). 
Card betonar behovet av redskap, såsom olika former för visualisering, för att kunna 
tänka bättre. (Card, 2004, onumrerat förord) Ware går längre och hävdar att vår 
intellektuella förmåga begränsas utan sådana metoder (Ware, 2004, onumrerat förord). 
Enligt Card et al kan visualisering vidga tankefältet: 

Information visualization has the promise of using vision to increase the scale of what 
we can think about (Card et al., 1999, s 640).  

Begreppet visualisering handlar alltså inte längre enbart om att informera genom att 
illustrera data, utan snarare om att underlätta för kunskapsbildning (se exempelvis 
Metamatrix Development and Consulting, 2004). Detta kräver mer än information, 
bland annat förståelse på en djupare nivå. Roger Säljö skriver att synen på lärande 
förskjutits från att ’individer passivt tar emot information’ till att ”individer genom 
egen aktivitet konstruerar sin förståelse av omvärlden” (Säljö, 2000, s 56). 
Kunskapssynen har förskjutits från information som tas in, till att individen reflekterar 
över och drar slutsatser ur information. 
 
I denna studie är det betydelsefullt att visualiseringsbegreppet omfattar helhetsintryck 
av de företeelser som studeras. Det bredare begreppet perceptualisering skulle kunna 
väljas istället för visualisering, men jag väljer att arbeta inom den forskningstradition 
som utnyttjar en vidgad betydelse av begreppet visualisering.  
 
En vedertagen definition av visualisering är ”åskådliggöra (meddelande eller dylikt) i 
bild” (Nationalencyklopedins Internettjänst, 2008a). I denna definition är 
åskådliggörandet centralt. Att något är åskådligt innebär att det ”på ett tydligt sätt låter 
sig betraktas och uttolkas i fråga om sin innebörd et cetera” (Nationalencyklopedins 
Internettjänst, 2008b). Min definition vidgar begreppet visualisering ytterligare till: 
”att medvetandegöra något genom att åskådliggöra det”. I Nationalencyklopedin ges 
medvetandegöra innebörden ”genom att medvetandegöra problemen lägger man 
grunden för förändring” (Nationalencyklopedins Internettjänst, 2008c). På det sättet 
jag använder begreppet visualisering ska företeelsen som studeras kunna betraktas och 
uttolkas och jag är ute efter att studera om nya insikter tar form. I detta 
visualiseringsbegrepp behöver också ett mått av medvetandegörande ingå. Därmed har 
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begreppet också ett inslag av lärande. Jag vill – för att anknyta till Cards konstaterande 
om att andra sinnesintryck med fördel skulle kunna användas – dessutom bredda 
begreppet till att också omfatta andra former av medvetandegörande än just genom 
bilder (Card, 2004, onumrerat förord). Det kan handla om bilder, men det kan också 
handla om andra intryck, såsom deltagande, muntlig kommunikation, skriven text et 
cetera. Den definition av visualisering jag använder i avhandlingen är följande: ”att 
medvetandegöra med hjälp av olika företeelser som åskådliggör (energi)”. En 
grundförutsättning för att visualisering ska kunna ske är, vilket kan tyckas självklart, 
att det som ska medvetandegöras också är något som tidigare varit helt eller delvis dolt 
och oreflekterat. Det handlar alltså om att medvetandegöra något som man inte 
reflekterar över, som när något tidigare inte uppmärksammat tar plats i hemmet. 
Visualisering handlar således inte bara om att synliggöra utan också om att väcka 
tankar, ställa frågor, bli medveten om, förklara samband och att få nya insikter. 
 
Det finns studier där visualisering använts för att medvetandegöra energianvändning i 
hushåll. Den danske bostads- och byggnadsforskaren Ole Michael Jensen har studerat 
ett bostadsprojekt där man testat tre olika visualiseringsmetoder för energianvändning 
baserat på verklig energianvändning i hushållen. Filosofin bakom experimentet är: 
 

…you must know your position in order to change it. You must know about the level 
of your own energy consumption in order to turn down the energy demand.  (Jensen, 
2003, s 451) 

 
Jensen har uppmärksammat att även om man genom sina räkningar känner till 
kostnaden i pengar för energin som används i det egna hushållet innebär detta inte att 
hushållen reflekterar över energi eller energianvändning. Ett skäl är att energi är en 
produkt som ger indirekt nytta, eftersom energi används indirekt genom den utrustning 
som finns i hushållen. Även om utrustningen är synlig är dess energianvändning dold. 
I forskningen testar Jensen förändring i hushållens energianvändning med hjälp av en 
kombination av energimätare, personliga diagram och så kallade eco-accounts. 
Resultaten visar att hushållen minskat sin energianvändning med 10-20%. Jensen 
påpekar också att tidigare studier visat att de besparingar som kunnat göras genom ett 
förändrat beteende hos hushåll är större än de besparingar som kunnat göras genom 
olika tekniska lösningar (Jensen, 2003, s 454). Det verkar alltså vara fruktbart att 
påverka hushållen genom energivisualisering. En japansk studie visar också att 
information genom synliga energimätare i hushållen har bidragit till energibesparingar 
(Matsukawa, 2004).  
 
En ny visualiseringsriktning är så kallade ekovisualisering (eco-visualization) som 
bedrivs vid institutionen för konst och teknikstudier (Department of Art and 
Technology Studies) vid School of the Art Institute of Chicago. Där kombineras konst 
och teknik för att minska energianvändningen. De metoder som man undersöker går ut 
på att genom installationer ge feedback på energianvändning och översätta till hur 
mycket real time carbon loads som energianvändningen orsakar och hur många träd 
som skulle behöva planteras för att kompensera denna användning. Man har valt att 
visualisera detta med hjälp av bilder/animationer och projektet heter ”7000 oaks and 
counting”. Studien har utvärderats av Tiffany Holmes, som konstaterar att: 
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The eco-visualization field posits a fresh arena to implement , analyze, and refine 
research on dynamic environmental feedback as a novel conservation strategy. 
(Holmes, 2007, s 6) 

 
Kognitionsvetaren Donald A Norman lyfter i sin diskussion om design och lärande 
resonemanget kring ”att se är att förstå” (Norman, 1993, Norman, 2002, Jensen, 2003, 
s 454). Utifrån resonemangen ovan är det i min studie snarare frågan om ”att inse är att 
förstå”. Det handlar inte om att det finns ett färdigt budskap att ta till sig utan snarare 
handlar visualisering om att väcka tankar och frågor, förklara samband och att få nya 
insikter och att genom detta lägga grunden för förändring. En förändring behöver 
heller inte nödvändigtvis leda till en förändring i sättet att agera. Det kan också 
innebära att ett nytt sätt att tänka och reflektera över något tar form.  
 
Domesticering, som när den fullbordas innebär att något blir självklart i vardagen, är 
en näst intill oundviklig process som tekniker successivt går igenom från det att de är 
nya och introduceras i människors vardagsliv. En visualiseringsmetod däremot är ett 
verktyg för att påverka människor och deras sätt att uppfatta och reflektera över saker i 
deras vardag. En visualiseringsmetod kan sträva efter att synliggöra och begripliggöra 
till exempel en teknik, ett beteende eller ett samband. Det finns alltså i själva 
visualiseringsbegreppet, en strävan mot någon form av förändring i människors 
uppfattning om och av något. Förändringen underlättas av att individer eller hushåll 
förses med redskap för att förstå och reflektera över sina vardagliga aktiviteter.  
 
Domesticering handlar således om att nya tekniker blir så lätt begripliga företeelser i 
vardagen att teknikerna så småningom kan bli så självklara att de blir mer eller mindre 
osynliga. Något som är självklart är också osynliggjort i den meningen att det inte 
kräver att man tänker på det för att förstå det. Glödlampan är ett exempel på detta. Då 
den introducerades gav den sannolikt upphov till uppmärksamhet hos de som såg en 
sådan lysa för första gången, även om detta inte nödvändigtvis fick till följd att 
betraktarna fick insikt om hur det kommer sig att lampan lyser. Idag är dock elektriska 
belysningssystem så vardagliga att det sannolikt bara är barn som upphetsat pekar mot 
taket utropandes ”lampa, lam-pa!”. En gammal företeelse som visualiserar har alltså 
förvandlats till något vardagligt och självklart. 
 
Därmed kan man å ena sidan säga att visualisering står i motsats till domesticering och 
att visualisering motverkar domesticering. Å andra sidan kan man också säga att 
visualisering kan hjälpa till att begripliggöra ny teknik och att den då i viss mån bidrar 
till domesticeringen. Spänningen – motsättningar såväl som samspel – mellan dessa 
båda begrepp öppnar nya intressanta möjligheter ur ett analytiskt perspektiv. Det är 
spänningen mellan begreppen som ligger bakom mitt val att använda dessa teoretiska 
ansatser tillsammans. I denna avhandling kommer jag att analysera hur visualisering i 
vissa fall, beroende på vilken form för visualisering som behandlas, kan bidra till att 
domesticeringsprocessen kan gå vidare, men också kan fungera som ett hinder, något 
som stoppar upp domesticeringsprocessen. Jensen (Jensen, 2003, s 454) uttrycker en 
farhåga för att de metoder som visualiserar energi ska bli alltför vardagliga och till en 
osynlig del av vardagen:  
 

Will people go on saving energy when meters, diagrams and etc. is part of everyday 
life? Will they go ‘blind’ and return to ever more lazy behaviour? (Jensen, 2003, s 
454) 
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Den stora utmaningen är således att domesticering av teknik och beteende som rör 
energi i vardagen äger rum. Hur kan denna utmaning mötas? Går det med andra ord att 
avdomesticera energi med hjälp av olika former för visualisering? 
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4 Bostadsområdet Anneberg 
 
Anneberg är ett bostadsområde i södra Enebyberg i Danderyds kommun, cirka 
15 kilometer norr om Stockholm. Bostadsområdet är delvis byggt på en gammal 
soptipp (Lundin, 1998, s 6). Bostäderna tillhör bostadsrättsföreningen ”Anneberg i 
Danderyd” och förvaltas av HSB Stockholm. (Bostadsrättsföreningen Annebergs 
webbplats, 2004) Bostadsområdet innefattar totalt 50 lägenheter i parhus och radhus 
med tillhörande trädgårdsmark (Lundin, 2002). Uppvärmningen av byggnaderna och 
förvärmning av tappvarmvattnet sker genom solvärme från takintegrerade solfångare 
på bostadshusens söderliggande tak. För att maximera utnyttjandet av solenergi har ett 
säsongslager för solvärmt vatten i form av borrhål i berget byggts. (Jonsson et al., 
2005)  
Detta kapitel innehåller en beskrivning av Anneberg och varför bostadsområdet, 
byggnaderna och energisystemet fick den utformning de har.  

4.1 Bakgrund till området 
 
I 1997 års detaljplan för Danderyds kommun diskuteras möjligheten att använda mark- 
och naturvärme för att täcka värmeförsörjningen i området Anneberg och behovet av 
att undersöka detta ytterligare konstaterades. (Lundin, 1998) Målsättningen var att 
bygga med en tydlig miljöprofil, samtidigt som kommunen ville erbjuda 
förutsättningar för en framtida exploatering av området. Tanken var att området skulle 
få ekologisk framtoning, främst avseende källsortering och avlopp, samt att förnybara 
energikällor skulle utnyttjas. För att utreda möjligheterna för detta lät kommunen en 
ingenjörsbyrå13 utföra en förstudie. Där jämfördes en solvärmeanläggning med 
konventionella uppvärmningssystem. Danderyds kommun utlyste en 
markanvisningstävling, och bebyggelsen skulle ske på totalentreprenad, där 
entreprenörer lämnar fullständigt anbud på mark, tekniska försörjningssystem och hus. 
(Jonsson et al., 2005, s 13)  
 
HSB Bostad AB, med Peab Öst AB som totalentreprenör, vann tävlingen och kom 
sedan att bebygga området Anneberg. Endast små modifieringar gjordes i förhållande 
till förstudien. (Dalenbäck, 2002, s 9) Under garantitiden ansvarar HSB Bostad AB för 
drift och kontroll av värmeanläggningen. Ansvaret lämnas därefter över till 
bostadsrättsföreningen. (Dalenbäck, 2002, s 15, Jonsson et al., 2005) 

Förseningar 
 
Initialt var det tänkt att hela projektet skulle genomföras under år 1999. Dock 
försenades byggstarten av att det slutliga beslutet om och genomförandet av 
markanvisningstävlingen försköts med ungefär ett år. Detaljprojekteringen påbörjades 
först i september 1999, och arbetet påbörjades tidigt år 2000. Under markarbetet och 
                                                 
 
13 Bjerkings Ingenjörsbyrå AB. 
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uppförandet av berglagret visade det sig dock att en del av marken, där det tidigare 
hade varit en soptipp, var förorenad. Detta medförde att stora mängder jord måste 
ersättas med grus. (Dalenbäck, 2002, s 10) Byggandet av husen blev därigenom 
ytterligare några månader försenat. Från början planerades att de första solfångarna 
skulle monteras under hösten år 2000, men även detta försenades till tidigt år 2001. 
(Jonsson et al., 2005, s 13) Under konstruktionen av värmesystemet uppstod problem 
eftersom vissa komponenter inte kunde levereras i tid, vilket gjorde att värmesystemet 
var färdigt sent år 2001, då husen kunde byggas klart. Det första hushållet flyttade in i 
maj år 2001 (Dalenbäck, 2002, s 10) och det sista i april år 2002 
(Bostadsrättsföreningen Annebergs webbplats, 2004). (Jonsson et al., 2005)  
 
För att testa att solfångarsystemet fungerade började PEAB, under våren år 2002 
(Dalenbäck, 2003, s 4) att fylla på några av solfångarkretsarna med glykolblandat 
vatten, samtidigt som systemets kulvert fylldes med vatten. Efter att systemet varit i 
drift en kort tid sprack dock ett rör, vilket resulterade i vattenläckage. (Jonsson et al., 
2005, s 14) I och med denna incident upptäcktes att de rör till solfångarkretsen som 
lagts i marken var av olämpligt material. Vid uppförandet av området var direktivet att 
alla markliggande rör skulle vara av plast. Rör som används i den direkta 
solfångarkretsen skulle dock vara av koppar, vilket inte uppmärksammats vid 
rörläggningen. Även solfångarkretsen fick därför rör av ett plastmaterial som inte tål 
lika hög temperatur som koppar. Temperaturen blir lätt för hög för plasten, som 
därmed spricker, vilket alltså hände i Anneberg. (Dalenbäck, 2004, Dalenbäck, 2003) 
Rören till solfångarkretsen ersattes med kopparrör under sommaren 2002 (Dalenbäck, 
2003, s 4). Detta försenade driftsättningen av solvärmesystemet ytterligare, vilket 
medförde ekonomiska merkostnader (Dalenbäck, 2004). (Jonsson et al., 2005, s 14 f) 

4.2 Områdets värmesystem  
 
De 50 lägenheterna i området har en total uppvärmd bostadsyta på cirka 6 000 m2 och 
beräknas ha en årlig värmelast om totalt 550 MWh. (Dalenbäck, 2002, s 12) Med en 
solfångararea på 2 400 m2 och en berglagervolym på 60 000 m3 beräknas solvärmen 
täcka 70 % av den totala värmelasten för bostäderna. Detta skulle enligt beräkningarna 
dock ske först efter ungefär tre års drift, då värmelagrets initiala förluster till 
omgivningen beräknats vara täckta och systemet uppnått full kapacitet (Dalenbäck, 
2002, s 11). Det medför såväl svårigheter som höga kostnader att säsongslagra värme, 
men kostnaden sjunker med ökande storlek på värmesystemet. (Lundin, 1998, s 4) 
Både solfångare och värmelager är var för sig väl beprövade tekniker. I Anneberg har 
man valt att kombinera dessa båda tekniker i ett pilotprojekt. Solvärmeanläggningen i 
Anneberg ingår också i ett EU-projekt (Dalenbäck, 2002, s 16), omfattande totalt sju 
demonstrationsanläggningar, som utnyttjar nya – men olika – teknologier. (Lundin, 
1998, s 3, Jonsson et al., 2005, s 15) 
 
För att distribuera värmen i området krävs pumpar, tryckhållningssystem samt 
utrustning för påfyllning av frostskyddsvätska. Denna utrustning finns samlad i en 
värmecentral i området (Lundin, 1998, s 34). Utanpå byggnaden sitter en display som 
visar omgivande temperatur, solinstrålning, mängd energi som levereras från 
solfångarna, samt laddning respektive urladdning av värmelagret. Inne i byggnaden 
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finns även kontrollenheter för det datorstyrda värmesystemet. (Jonsson et al., 2005, s 
15)  
Området är indelat i mindre enheter där två, fyra eller sju lägenheter delar på en och 
samma undercentral för distribution av värme. Som komplement till solvärmesystemet 
finns i varje lägenhet en varmvattenberedare med elpatron, och kompletterande 
elvärme till golvvärmen. (Jonsson et al., 2005, s 15) 
 
Den slutliga kostnaden för uppförandet av området Anneberg blev ungefär 30 % högre 
än förväntat (Dalenbäck, 2002, s 11). Detta berodde främst på tre faktorer, 1) 
markanvisningstävlingen krävde mer arbete än förväntat, 2) förstudiens förverkligande 
krävde ett mer omfattande projekteringsarbete än beräknat, och 3) 
konstruktionskostnaderna blev högre än förväntat. Den slutgiltiga totala merkostnaden 
för värmesystemet – jämfört med att bygga ett mer konventionellt värmesystem – blev 
cirka 10.8 miljoner kronor. Ett EU-bidrag för merkostnaderna om 2.5 miljoner kronor 
erhölls, samt ytterligare bidrag för administration. (Westin, 2005, Jonsson et al., 2005, 
s 16)  

Byggnader 
 
I området finns fyra olika typer av byggnader, två typer av radhuslängor samt två typer 
av parhus. Radhusen finns i två storlekar (64 respektive 125 m2) med en alternativt två 
våningar. (Jonsson et al., 2005, s 16). Alla parhusen är byggda i två plan och innehåller 
lägenheter med 4 rum och kök om totalt 110 m2, eller 5 rum och kök om totalt 124 m2. 
(Jonsson et al., 2005, s 16) 
 

 
 
Figur 8 Vänstra bilden visar radhuslägenheterna med två våningar sett från sydväst (Foto: Dalenbäck, 
2002, s 7, se även Jonsson et al., 2005) och den högra visar parhus i kvarteret ”Solfångaren” 
(Foto:Dalenbäck, 2002, s 6 och s 21, se även Jonsson et al., 2005). 
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I samtliga lägenheter finns ett mindre, fönsterlöst rum, fortsättningsvis benämnt 
teknikrummet, där varmvattenberedare och övrig teknik för uppvärmning av bostaden 
finns samlad. Samtliga bostäder värms med vattenburen golvvärme. 
(Bostadsrättsföreningen Annebergs webbplats, 2004, Jonsson et al., 2005, s 17) 

Energitillförsel 
 
Husen är försedda med solfångare, som via bergvärmelagret ska ge golvvärme vid en 
temperatur på ca 30°C, ett FTX-system14 med ett 600 W elbatteri (Johansson, 2004), 
samt en varmvattenberedare med vatten som förvärms av solfångarna och spetsvärms 
med el. Det finns även en bufferttank mellan solfångare, golvvärme och berglagret i 
undercentralen för att åstadkomma effektutjämning och för dygnsvariationer vid 
laddning och uttag. (Jonsson et al., 2005, s 17) 
 
På de södervända taken av varje lägenhet finns mellan 40 och 65 m2 integrerade 
solfångare. Arkitekten har valt att göra dessa så stora som möjligt för att bidra med 
maximal mängd solenergi. För att åstadkomma en stor takarea har den södervända 
vägg- och fönsterarean placerats på en lägre nivå än vad som är brukligt i bostäder. 
Istället har bostäderna större fönster i öster och väster. Dessa förutsättningar har gett 
byggnaderna ett speciellt utseende. (Jonsson et al., 2005, s 18)  
 
Golvvärme som uppvärmningssystem gör att husens värmesystem kan fungera med 
låg temperatur på vattnet i systemet. Värmen kan tas direkt från lagret genom att 
vattnet värmeväxlas till ungefär 30°C. Därmed behövs ingen värmepump för att höja 
temperaturen. Den låga temperaturen gör att solfångarna kan utnyttjas i högre 
utsträckning, samtidigt som förlusterna i värmelagret blir mindre. (Lundin, 1998, s 6) 
(Jonsson et al., 2005, s 18) 
 
Ventilationen av bostäderna sker med ett så kallat FTX-system, d.v.s. forcerad 
ventilation av både från- och tilluft. Värmen i frånluften tillvaratas genom att den 
förvärmer tilluften via värmeväxling. För att ytterligare öka temperaturen kompletteras 
systemet med en 600 W elpatron, vilken kan regleras av varje enskilt hushåll. (Lundin, 
2002, Jonsson et al., 2005, s 18) Om solfångarsystemet inte fungerar eller ger 
otillräcklig värme för att täcka uppvärmningsbehovet finns en elpatron i varje lägenhet 
som värmer vattnet som går in i golvvärmesystemet. De boende kan välja att starta 
denna vid behov eller ställa in den för att startas vid en viss temperatur. Elen till 
elpatronerna betalas separat av varje hushåll och ingår således i räkningen för 
hushållselen. (Jonsson et al., 2005, s 18)  

                                                 
 
14 Från- och tilluftsventilation med återvinning. 
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5 Domesticering av värmesystemet  
 
I detta kapitel ska värmesystemet som form för visualisering av energi analyseras med 
avseende på förvärvande, objektivering, inkorporering och omvandling. Det speciella 
värmesystemet har vissa väl synliga delar och den eventuella effekt på hushållens 
energianvändning som denna form av visualisering har kommer att diskuteras. 
Hushållen benämns i texten som hushåll A, B, C, D, E, F, G respektive H. 
Hushållsmedlemmar i hushåll A har här fått namn som börjar på bokstaven A och 
hushåll B namn som börjar på bokstaven B et cetera. För en förteckning av de åtta 
hushållen och dess medlemmar, se Tabell 1. 

5.1 Förvärvandet av bostadsrätten och därmed värmesystemet 
 
Förvärvande sker i och med att objekt införskaffas. Här studeras inköp av ett lokalt 
värmesystem, en företeelse som kan antas visualisera energi. Värmesystemet  består av 
en ny kombination av kända tekniker. Hushållen har emellertid inte först och främst 
köpt ett värmesystem, utan en bostadsrätt med ett tillhörande system för uppvärmning. 
Här ska frågan om huruvida värmesystemet varit ett argument vid köpet av 
bostadsrätten analyseras, liksom hur värmesystemet i så fall bidrog till köpet, t.ex. om 
hushållet vägde in miljömässiga fördelar. I förvärvandet analyseras vilken betydelse de 
intervjuade hushållen lägger i köpet, vad de uppfattar sig ha köpt och varför.  
 
Samtliga hushåll hade uppfattat att HSB lovat att uppvärmningskostnaderna skulle bli 
låga. Några hushåll menar mer specifikt att kostnaderna, enligt HSB:s uppgifter, skulle 
sjunka med 60%, medan andra nämner 40%. Områdets miljöprofil, inklusive dess 
värmesystem, har också, enligt intervjuerna med de boende, lyfts fram av HSB i 
marknadsföring och information om bostadsområdet Anneberg. Låga kostnader för 
uppvärmning har tillsammans med en miljövänlig profil alltså använts som 
säljargument.  
 
För samtliga hushåll har dock det geografiska läget haft den avgörande betydelsen för 
valet att köpa bostadsrätt i Anneberg. Många har också vägt in investeringskostnader 
och den förväntade ekonomiska värdeutvecklingen för bostadsrätten. Flera hushåll 
menade också att det var positivt att de själva fått välja inredning och vitvaror eftersom 
området var en nybyggnation. Värmesystemet har alltså inte varit en avgörande faktor 
i beslutet, men det har varit ytterligare ett positivt argument för köpet. Inte i något 
hushåll sågs värmesystemet som en negativ faktor. De argument och förväntningar 
som hängt samman med köpet kommer att diskuteras ytterligare i följande avsnitt.  

Ekonomiska skäl – minskad elanvändning för uppvärmning 
 
Trots att låga värmekostnader framkommit som ett av de tongivande säljargumenten 
från HSB är det inte alla hushåll som menar att det varit något avgörande argument för 
köpet. För hushåll D, E, F, G och H var detta inte ett avgörande argument. Hans i 
hushåll H förklarar hushållets syn på detta: 
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Sen var det ju lite intressant med själva energianvändningen då, men det var ingen 
bidragande orsak, utan det var lite intressant med att få lägre uppvärmningskostnader. 
(Hans) (Intervjuomgång I, 2004) 

 
Endast tre av de åtta hushållen (A, B och C) menar att de såg låga 
uppvärmningskostnader som ett argument för att satsa på bostadsrätten i Anneberg:  
  

Framför allt så lockade det ju att dom hade ju lovat att, säger jag rätt nu, hade dom lovat 
60% billigare energi. Var det så eller var det 40? 60-40 har jag hört. Jag tror att det var 60 
procents billigare värmekostnader skulle dom ju få genom det här solfångeriet och 
bergvärmet. Det lockade ju också då. (Anton) (Intervjuomgång I, 2004) 

  
Hushållen är alltså väl medvetna om att värmesystemet skulle innebära en ekonomisk 
besparing, men det argumentet har haft mindre betydelse för hushållens beslut att köpa 
en bostadsrätt i Anneberg. Förklaringen till det kan vara att de hushåll som köpt 
bostadsrätt i Anneberg är relativt välbeställda och inte så priskänsliga (Länsstyrelsen i 
Västmanlands län, 2004). 

Ekologiska skäl 
 
Trots att hushåll A, B och C är de tre hushåll som haft låga uppvärmningskostnader 
som argument för köpet av bostadsrätten har de också haft ekologiska skäl för 
köpbeslutet. Dessa hushåll visar att ekonomiska och ekologiska skäl tillsammans 
fungerat som köpargument.  De har inte sett någon motsättning mellan pris och miljö. 
Hushåll B såg till exempel miljöprofilen som ett argument som gav något ytterligare, 
utöver det ekonomiska. Miljöprofilen blev för hushållet ”ett plus”. (Intervjuomgång I, 
2004) Hushåll A såg idén med att hushålla med naturresurser som ett positivt 
köpincitament och han menar att idén är bra. (Intervjuomgång I, 2004) 
 
I hushåll D, G och H var inte ekologiska skäl avgörande för beslutet att köpa 
bostadsrätten. De var väl medvetna om att området marknadsfördes med en tydlig 
miljöprofil, men det hade mindre betydelse för deras köpbeslut. Miljöprofilen 
betraktades dock inte som en negativ faktor. För hushåll F var det uttalade ekologiska 
tänkandet under uppbyggnaden av området ett positivt argument för att köpa bostaden. 
De hade också förväntningar på att miljöprofilen skulle märkas tydligt i området:  
 

… med tanke på att det var så mycket prat i broschyrerna om ekologiskt förtecken på 
bygget. (Fabian)(Intervjuomgång I, 2004)  

 
För Emma i hushåll E var bostadsområdets miljöinriktning betydelsefullt vid köpet:  
 

…jag tycker att det är bra att det är rent. Det tilltalas jag av. Att det inte är miljöförstörande, 
men sen ska ju det här vara en ekoby, den marknadsfördes ju som en sån. (Emma) 
(Intervjuomgång I, 2004) 

 
Av de medverkande hushållen är det dock bara hushåll E som anser att området 
marknadsförts som en ekoby. Hushåll B menade till exempel att de inte var medvetna 
om områdets tydliga miljöprofil när de köpte bostadsrätten, utan detta gick upp för 
dem först senare (Intervjuomgång I, 2004). Hushåll B är också tveksamt till om 
Anneberg verkligen kan kallas för ekoby. De har god kännedom om marken som 
området är byggt på:  
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Hade man bara läst broschyrer och inte kunde området, då tror jag lätt att man skulle kunna 
bli lite förvirrad. (Bertil) Alltså man bygger ett område med en klar miljöprofil och så ligger 
det på en gammal, alltså man hittade gifttunnor, eller ja nån sorts skräp i marken i alla fall så 
man fick sanera. Man hör motorvägen jättemycket och sen har man en stor kraftledning som 
gick över området. Jag tror inte precis att det är det man tänker sig när man tänker på 
områdets profil så, men det visste vi. Vi gjorde valet ändå. (Boel) (Intervjuomgång I, 2004) 

 
Trots att hushåll B inte tycker att Anneberg är en ekoby har dock ekologiska argument, 
tillsammans med ekonomiska, varit viktiga vid förvärvandet av bostaden och dess 
värmesystem. 
 
Inget av de medverkande hushållen har sett områdets miljöprofil som en negativ faktor 
i hushållets beslutsprocess, utan den har fungerat positivt i argumentationen för att 
köpa bostadsrätten med dess annorlunda värmesystem. 

Förväntningar på värmesystemets funktion 
 
Samtliga hushåll kände till att områdets värmesystem är en pilotanläggning, men 
förväntningarna på vad detta skulle komma att innebära varierade mellan olika hushåll. 
Hushåll C hade stora förväntningar på energisystemets funktion redan från början. 
 

Ja, men snälla det förstår du väl att när man får reda på sånt här bergvärme, solfångare. Man 
kan inte förvänta sig annat än att det ska vara fantastiskt. (Carl) (Intervjuomgång I, 2004) 

 
Inte heller hushåll H förväntade sig några problem med värmesystemet. Till exempel 
förväntade sig Hans och Hanna att varmvattnet skulle räcka till för hushållet som 
består av fyra personer varav två tonårsdöttrar – trots att varmvattenberedaren var av 
relativt begränsad storlek för ett hushåll av deras storlek. 
 
Emma i hushåll E hade uppfattat att värmesystemet skulle vara oproblematiskt för 
boende i området. Hon har inget behov av att veta hur systemet ska fungera i detalj 
utan förväntade sig att hon inte skulle behöva sätta sig in i eller fundera över det. 
Hushåll G, som tidigare bott i en stor villa med trädgård, förväntades sig att 
uppvärmningen i det nya boendet i Anneberg skulle vara mycket mer bekymmerslöst 
jämfört med tidigare boende. Hushåll C, som liksom hushåll G, flyttat från en större 
fristående villa, förväntade sig också de att värmesystemet skulle kräva ett minimum 
av underhåll och engagemang från deras eget håll (Intervjuomgång I, 2004). 
 
Hushåll D som flyttat till området från en hyreslägenhet var av motsatt uppfattning och 
menade att eftersom värmesystemet var ett pilotprojekt kunde det i början finnas 
brister i funktionen, vilket skulle kunna medföra vissa besvär. Man ansåg sig vara 
beredd att testa. (Intervjuomgång I, 2004) Hushåll B resonerade på liknade sätt och 
menade att det från början varit tydligt att områdets energisystem var ett pilotprojekt. 
De diskuterade också att andra hushåll möjligen inte har tagit till sig denna 
information:  
 

Jag tror inte alla liksom, om dom hade läst alla papper om det här från början, alltså dom tog 
inte till sig. Det var faktiskt lite experiment och lite att man försökte ta så mycket 
miljöhänsyn som möjligt… (Bertil och Boel) (Intervjuomgång I, 2004) 
 

Trots att Hushåll B varit förberedda på att värmesystemet i området var ett experiment, 
hade de inte förväntat sig några problem med dess funktion. Boel hade till exempel 
uppfattat att själva tekniken som används i värmesystemet var beprövad och därför 
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hade hon inte förutsett att det skulle bli problem. Anton i hushåll A hade också 
förväntat sig att det skulle fungera, men han hade inte funderat kring att det var en 
pilotanläggning. Han menade att han köpt en bostadsrätt som han uppfattade skulle 
hålla en god kvalitet överlag. Inte heller i hushåll F, som själva är ingenjörer och väl 
insatta i teknik och värmesystem, hade förväntat sig några större problem med att få 
områdets värmesystem att fungera:  
 

Själva tänket hur det ska fungera… tycker jag inte borde vara något problem. (Fredrika) 
(Intervjuomgång I, 2004) 

 
Däremot hade hushåll F förväntat sig att få tillgång till en ny teknik att ”leka med”. 
Det var ett huvudargument för hushållet vid valet att köpa bostadsrätten: 

 
Och efter det (det geografiska läget, min anmärkning) så var det faktiskt att tekniken 
(värmesystemet, min anmärkning) var intressant. Är man tekniknörd så är man tekniknörd. 
(Fredrika) (Intervjuomgång I, 2004) 
 

Hushåll F var också det enda hushåll som inför köpet av bostadsrätten noga satte sig in 
i hur värmesystemet var konstruerat och visste därför att lägenheten innehåller ett 
teknikrum med reglage för att kalibrera värmen. Fabian förklarade hur de redan innan 
köpet hade funderat kring teknikrummet som sin ”leksak”. Göran i hushåll G var också 
mycket positiv till ”pionjärandan i området”. Han menar att en del av charmen med 
området var just att det var ett ”teknikspäckat område”. (Intervjuomgång I, 2004) 
 
Samtliga hushåll i studien, utom det tekniskt insatta hushåll F, hade också förväntat sig 
att värmesystemet med golvvärme skulle innebära varma och sköna golv i bostaden. I 
förvärvandet saknade alltså de flesta hushållen kännedom om att den speciella formen 
av golvvärme – ett lågtempererat golvvärmesystem – inte skulle komma att kännas så 
varmt som elektrisk golvvärme gör.  

Förvärvandet – diskussion 
 
Även om samtliga hushåll i Anneberg i och med bostadsrättsköpet i området har köpt 
den speciella energilösningen – solfångare kombinerat med bergvärmelager – har 
hushållen varierande uppfattning om exakt vad för slags värmesystem de egentligen 
har köpt. Därmed skiljer sig också förväntningarna på systemet åt. Medan vissa ser det 
som att man köpt en bostad i ett ekologiskt pilotprojekt, som skulle kunna innebära en 
del initiala driftstekniska problem, menar andra att man snarare köpt ett värmesystem 
som skall vara lönsamt rent ekonomiskt. Samtliga informanter hade uppfattat att HSB 
lovat att uppvärmningskostnaderna skulle bli låga i området. Det är dock bara tre 
hushåll som haft detta som ett viktigt argument för valet att köpa bostadsrätten. 
Däremot är både ekonomiska och ekologiska argument viktiga för flera hushåll och 
har tillsammans utgjort köpargument. Visserligen har samtliga hushåll i studien 
uppfattat att HSB utlovat minskade uppvärmningskostnader, men hushållen har också 
uppfattat att området är en ekologisk satsning med uttalad miljöhänsyn.  
 
Uppfattningen om hur stort engagemang värmesystemet skulle komma att kräva från 
hushållet varierar mellan olika hushåll. Förväntningarna har viss koppling till vilken 
typ av boende hushållen tidigare haft. De som haft egen fristående villa förväntade sig 
mindre arbete än tidigare och de som bott i lägenhet mer. Med endast ett undantag 
förväntade sig hushållen inte några problem med själva värmesystemets funktion. Det 
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var också bara ett hushåll som före inflyttning reflekterat över att bostadsrätten 
innehöll ett så kallat teknikrum. Golvvärmen förväntades av samtliga hushåll utom ett 
ha samma egenskaper som elektrisk golvvärme, d.v.s. en högre golvtemperatur och 
varma, sköna golv att gå på. Hushåll F visste från början hur husens typ av golvvärme 
fungerar.  

5.2 Objektiveringen av värmesystemet 
 
Medan förvärvandet uppenbarar sig i innehav, visar sig objektiveringen i hur det 
förvärvade visas upp, placeras. Då de flesta tekniska objekt som förvärvas utgör ett 
materiellt, väl avgränsat objekt uppstår vissa problem då istället diffusa objekt, som 
värmesystemet i Anneberg, ska analyseras med hjälp av domesticeringsbegreppet. 
Diffusa objekt sätts inte upp på en hylla eller placeras någonstans i hushållet. De 
tekniska lösningarna sitter på en fast plats och de boende kan inte flytta dem någon 
annanstans i bostaden.  
 
Silverstone et al har föreslagit ett sätt att hantera diffusa och icke-materiella objekt 
som passar för värmesystemet i Anneberg. Han diskuterar mediainnehåll som icke-
materiellt objekt. I analysen av objektiveringen har jag valt att använda mig av hur de 
olika hushållen pratar om värmesystemet och därmed ger det mening. Här handlar det 
om att hushållen efter inflyttning börjar erfara vilken typ av värmesystem de köpt och 
börjar reflektera över huruvida värmesystemet lever upp till deras förväntningar eller 
inte. Intervjumaterialet analyseras här utifrån systemkomponenterna golvvärme och 
solfångare. Golvvärmen är en integrerad del i värmesystemet som inte syns. Vanliga 
radiatorer, som hushållen haft tidigare, syns däremot. Golvvärmen ska märkas, men 
inte synas. Solfångarna är tvärtom en mycket synlig del av värmesystemet. Hushållen 
har också åsikter om hur de ser ut. Golvvärmen och solfångarna kan således på olika 
sätt bidra till att visualisera energi – genom att känna värme och se solfångare. Är det 
ändå så att dessa delar av värmesystemet domesticeras vidare efter förvärvandet? 

Golvvärme och inomhustemperatur 
 
Så när som på det tekniskt intresserade hushåll F blev hushållen efter inflyttningen 
förvånade över att golvvärmen inte innebar att golven kändes varma att gå på. De hade 
förväntat sig att golven skulle kännas varma, som golv med elektrisk golvvärme där 
temperaturen är högre än i detta golvvärmesystem. De har inte uppfattat skillnaden 
mellan systemen. Hushållen uttryckte en viss besvikelse över inomhustemperaturen, 
som uppfattades som för låg:  
 

Man trodde det skulle vara varmare golv. Man föreställde sig det här med (…) att det skulle 
bli som elslingor. (Hans) (…) Vi trodde ju att golven skulle vara mycket varmare, från 
början. (Hanna) (Intervjuomgång I, 2004) 
 
Är man barfota på det där så tycker man inte att det är golvvärme så att säga. (Carl) 
(Intervjuomgång I, 2004) 
 
Man måste ha skor på sig nästan på vintern vet du. (Anton) (Intervjuomgång I, 2004) 

 
Det är dock inte bara förväntningarna på varma golv som gör att hushållen uppfattar 
att bostaden är kall. Det kan också ha att göra med att golvvärmen känns annorlunda 
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än värme från radiatorer där man mer tydligt kan känna värmekällan. Samtliga hushåll 
i studien har tidigare bott i bostäder med radiatorer. Hushåll F tycker att golvvärmen 
känns annorlunda, men betonar samtidigt de positiva aspekterna med att det känns och 
fungerar annorlunda. Det kan vara kopplat till att detta hushåll inte förväntat sig att 
golven skulle kännas varma och sköna att gå på och således inte blivit besvikna i detta 
avseende:  
 

…när den väl kommer igång så tycker jag att den ger en otroligt jämn värme jämfört med att 
ha element, eller radiatorer lite här och var som susar och brusar. Och golvvärme är väldigt 
tyst (Fredrika). Det är faktiskt knäpptyst får man ju säga. (Fabian) (Intervjuomgång I, 2004) 

Golvvärme och funktion 
 
Hushåll E har haft fel på golvvärmen i köket och har därför haft kalla golv där:  
 

… vid besiktningar har det framkommit att mitt golv här (i köket, min anmärkning) till 
exempel inte fungerade. Det fungerade inte på ett och ett halvt år så jag fick kallt i köket 
(…). Vi fick ha tofflor på oss. (Emma) (Intervjuomgång I, 2004) 

 
Emma tyckte att detta var särskilt irriterande eftersom köket är ett stort rum där man 
har behov av att vistas mycket. Hushåll E har dock inte i övrigt erfarit kalla golv, 
vilket kan bero på att detta hushåll haft ett verkligt kallt golv att jämföra de övriga 
rummens golvvärme med. Nu när golvvärmen i köket fungerar har hon istället märkt 
att arbetsrummet i anslutning till köket är kallare än övriga rum i bostaden. Även 
Göran, som bor i samma typ av hus som Emma, har också kallare i motsvarande rum 
som Emma i anslutning till köket: 

 
…det är ett kallt rum. Det är ett rum som konstant ligger ett par-tre grader kallare än vad 
medeltemperaturen härute är då. (Göran) (Intervjuomgång I, 2004) 
 

Även i andra hushåll än hushåll E och G har man haft problem med funktionen hos 
golvvärmen. Hushåll D berättar om en incident i teknikrummet som resulterade i att 
värmen slutade fungera i bostaden dagen innan julafton: 

 
I julas så var det nånting som halvt om halvt exploderade inne i vårt teknikrum under 
trappan och började brinna, faktiskt. Ett kretskort som bara smälte ner och då dog hela huset 
för då dog, vad heter den där, jordfelsbrytaren. Så då slog det ut huset helt och hållet, och 
systemet fungerar ju så att när bergvärmen inte räcker till så går en elpatron igång, och den 
slutade ju också då att fungera och vi hade tjugofem-trettio minusgrader dan före julafton. 
Då gick strömmen och då gick all värmen och det är ju klart annorlunda. (David) 
(Intervjuomgång I, 2004) 
 

Hushåll D menade att en sådan incident aldrig skulle ha hänt om de haft ett vanligt, 
traditionellt värmesystem. Systemets problem härleds av hushållet till att det är 
centraliserat och att det består av flera olika delar. (Intervjuomgång I, 2004) 

Golvvärme och miljövänlighet 
 
Hushåll D sa sig inte ha förknippat miljövänlighet med bristande bekvämlighet 
tidigare, men att erfarenheterna av att bo i det här området har gjort att de numera 
starkt förknippar dessa två företeelser med varandra. De vill därför inte ha det mer 
miljövänligt än det är idag:  
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Och det tycker jag känns att där går kanske gränsen för det här med bekvämligheten, att det 
räcker med det här projektet och det har man väl märkt att det är, det har tagit mycket tid 
och varit väldigt obekvämt. (Disa) (Intervjuomgång I, 2004) 

 
Hushåll D har inget större förtroende för värmesystemet. De tar upp ett exempel på 
misstag i byggprocessen som tyder på att man fått nog av ”miljövänlighet som inte 
fungerar i praktiken”. (Intervjuomgång I, 2004) Ett system kan, enligt hushåll D, bli 
alltför miljövänligt: 
 

Det måste vara funktionellt först och sen miljövänlighet och energisnålhet och allting 
kommer sen sekundärt. Det måste fungera först och främst. Och det finns fler såna exempel, 
här när man grävde ner i värmesystemet grävde man ner plaströr, för att det var miljövänligt 
jämfört med kopparrör. Det var bara det att plaströren smälte nere i marken, när varmvattnet 
kom upp och så där, så att det var dumt, till slut, att vara för miljövänlig på nåt sätt, när det 
inte är testad åtminstone. (David) (Intervjuomgång I, 2004) 

Golvvärme och estetik 
 
De estetiska fördelarna med golvvärmen framhölls av flera hushåll och man uppskattar 
att slippa ha radiatorer i bostaden. De estetiska argument som tas upp handlar om att 
det är snyggare utan radiatorer och att frånvaron av dessa underlättar möblering. 
Dessutom diskuteras att det blir mer lättstädat utan radiatorer. Hushåll E talar om 
golvvärmens estetiska fördelar framför radiatorer och tar samtidigt också upp 
golvvärmens miljömässiga fördelar. Emma anser, liksom angående förvärvandet, att 
energilösningen i allmänhet och golvvärme i synnerhet, är ett rent, miljövänligt 
system. Hon tilltalas också av att hon uppfattar energilösningen som ”spännande” 
(Intervjuomgång I, 2004). 
 
Ett av hushållen har estetiska invändningar med avseende på golvvärmen i jämförelse 
med radiatorer. Det är Göran i hushåll G som inte tycker om att man inte bör ha mattor 
om golvvärmen ska fungera optimalt: 
 

Eh, man får ju alltså inte ha mattor på (…) och det, man vill ju gärna ha mattor kanske, man 
får inte ha mattor över huvud taget för att det, det ska ju vara golvvärme. (Göran) 
(Intervjuomgång I, 2004)  

 
Göran har, trots att han vet att han inte bör ha mattor över golvet, flera stora mattor 
över golven i hela bostaden. Han prioriterar det estetiska.  

Solfångare och estetik 
 
Solfångarna är värmesystemets mest synliga komponent och hushållen har åsikter om 
hur de ser ut. De boende har olika uppfattningar om de estetiska aspekterna av 
solfångarna. Medan de flesta anser att dessa är fula att se på tycker andra att de är 
estetiskt tilltalande eller åtminstone inte störande. Det är tydligt att solfångarna väcker 
tankar och reaktioner på det estetiska planet. De boende funderar över deras utseende 
och funktion i och med att de är så synliga och avviker i så hög grad från tidigare 
boende. Två personer, Emma i hushåll E och Hans i hushåll H, uttrycker estetiskt 
gillande till solfångarnas utseende som sådant: 
 

Jag tycker dom ser jättefräcka ut. Jag gillar det här lite moderna också enkla. Jag tycker det 
är snyggt. Jag tycker man har lyckats här. (Emma) (Intervjuomgång I, 2004) 
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Hans i hushåll H tycker visserligen att solfångarna ser ”lite kul ut”, men han 
förknippar detta med funktionen snarare än dess estetiska företräden. Han uppfattar det 
som ”lite framtidens energi”. (Intervjuomgång I, 2004) 
 
Flera av hushållen beskriver att de vant sig vid att solfångarna ser ut som de gör. 
Hushållen accepterar solfångarnas utseende eftersom de vet att solfångarna måste vara 
utformade som de är för att fungera. Dessutom, solfångarna bara finns där efter ett tag. 
Formen har, liksom utseendet, blivit självklar: 
 

Nej men, jag tycker inte att det stör. (Boel) Det är klart att det inte är vackert, men jag menar 
samtidigt. Jag menar det är ju så självklart för oss att det är solfångare, att det är nåt positivt 
förknippat så det må ju va. (Bertil) Men att inte är det fult heller. (Boel) Nej. (Bertil) 
(Intervjuomgång I, 2004) 
 
När man vet att det är solfångare där uppe så accepterar man ju formen. För det går inte. 
Solfångare måste ju ha den vinkeln. Du kan ju inte ha en solfångare som ligger platt. (Carl) 
(Intervjuomgång I, 2004) 
 

Hanna i hushåll H säger sig inte ha funderat närmare kring solfångarna. Hon verkar 
förknippa solfångarnas funktion med deras utseende mer än de övriga, och har alltid 
vetat vad det är och varför de ser ut som de gör. (Intervjuomgång I, 2004) 

Solfångare och miljövänlighet 
 
Hushåll C, G och E pratar om solfångare som ett positivt miljökoncept och de betonar 
naturlighet. Hushåll E går dock längre än hushåll C och G och pratar om den naturliga 
solenergins trygghetsfaktor. För Emma handlar det om att känna sig oberoende av en 
otrygg omvärld: 
 

Inte beroende av dyra, icke-förnyelsebara. Så att det är väl det som jag tycker, det är väl det 
som är det sunda i det. Det kan vi ju se nu när vi har extrema oljenivåer, prisnivåer. Jag 
tycker, att sitta med en oljepanna idag det skulle jag helst inte vilja göra. På det sättet så 
tycker jag att det är tryggare. Det känns tryggare, rent ekonomiskt tryggare. Det känns inte 
som att den amerikanska politiken, eller kriget i Irak påverkar min boendekostnad. (Emma) 
(Intervjuomgång I, 2004) 

Solfångare och funktion 
 
Det är tydligt att hushållen reflekterat relativt mycket över solfångarnas utseende, 
vilket inte är särskilt förvånande då dessa med sin storlek och form bildar en 
tongivande del av områdets arkitektoniska utformning. Solfångarnas utformning 
förknippas också med dess funktion, det vill säga att man hämtar värme från solen för 
att värma bostaden. Hushållen tänker på funktionen när de ser solfångarna.  
 
Hushåll D har upplevt att deras vardag blivit lidande på grund av problem som är 
förknippade med solenergin. De tekniska problemen har fått praktiska konsekvenser i 
deras liv: 
 

I och med att vi har solcellerna på taket så tycker jag att det är väldigt annorlunda för att 
man är, hela vardagen ruckas ju på grund av det (att det inte fungerat som förväntat, min 
anmärkning). (Disa) (Intervjuomgång I, 2004) 

 
Trots att solfångarna alltså accepterades utseendemässigt – mycket på grund av att 
deras praktiska funktion kräver att de mer eller mindre ser ut som de gör – är det 



 
 

58

solfångarna som ifrågasätts när det uppstår tekniska problem med värmesystemet. 
Bergvärmelagret syns inte på samma sätt, och inte heller den rörteknik som kopplar 
samman dessa och annan dold teknik som hör ihop med värmesystemets funktion. 
Denna teknik slipper undan skuld för eventuella brister i funktionen. 
 
Vidare uppfattar samtliga hushåll i studien, utom hushåll F som satt sig mer in i 
tekniken, solfångartekniken som väldigt komplicerad att förstå sig på i detalj. Ändå har 
de en uppfattning om hur tekniken fungerar i stora drag: man tar tillvara värme från 
solens strålar för att värma husen, och så lagras värmen på något sätt i berget. Göran i 
hushåll G får här representera dessa hushålls syn på den egna kunskapen om 
solfångartekniken: 

 
Nej, Gud bevare mig väl, definitivt inte lätta att förstå sig på. Det kräver minst en 
ingenjörsexamen, elementär nivå i alla fall (…). Jag vet att solfångarna värmer upp ett 
medium som transporteras till lagerplatsen, till, till något annat system som lagrar… (Göran) 
(Intervjuomgång I, 2004) 

Objektivering – diskussion 
 
Objektiveringen handlar om att hushållen efter inflyttningen börjar erfara 
värmesystemet i området där bostadsrätten de har köpt är belägen och om systemet 
lever upp till deras förväntningar eller inte. Det är tydligt att värmesystemet inte har 
fungerat på det sätt som de boende tänkte sig då de köpte bostaden. Flera hushåll har 
upplevt att de har haft kallt hemma. Detta kopplas samman med att golvvärme, till 
skillnad från radiatorer, inte är en synlig värmekälla, från vilken hushållen kan känna 
att det strålar värme.  
 
I vissa bostäder har det också varit tekniska problem och golvvärmen har inte fungerat. 
Detta gör det svårt att avgöra om upplevelsen av en kall bostad beror på hushållens 
ovana vid den speciella golvvärmen, eller på de tekniska problem som gjorde att 
golvvärmen inte fungerade i vissa rum. Det är dock tydligt att värmen upplevts som 
annorlunda jämfört med värme från radiatorer även av dem som inte haft några 
påvisade problem med inomhusklimatet. Det är också tydigt att hushållen upplever 
själva frånvaron av radiatorer som positivt, främst ur estetisk synvinkel.  
 
Golven har också upplevts som kalla på grund av att hushållen inte uppfattat att 
golvvärmen i detta område utgörs av ett lågtempererat system och att det därför inte 
ska kännas särskilt varmt på golven. Detta har givit upphov till att vissa hushåll blivit 
besvikna på systemet. Man hade sett fram emot varma, sköna golv. Detta skulle ha 
kunnat undvikas om de boende från början blivit informerade om egenskaperna med 
denna typ av golvvärme.  
 
Solfångarnas utseende och visuella dominans i området kopplas till dess funktion att 
värma husen med hjälp av solen och de boende accepterar solfångarnas utseende på 
grund av att de måste se ut på det sätt de gör. Utformningen av solfångarna och deras 
tekniska funktion kopplas samman med och visualiserar att solen är värmekällan för 
områdets bostäder. Hushållen accepterar solfångarnas utseende trots att vissa tycker att 
de är fula att se på, vilket tyder på att funktionen förknippas positivt med ren solenergi. 
Dock är det ofta solfångarna som ges skulden då systemet inte lever upp till 
förväntningarna, vilket kan bero på att det är dessa som avviker mest från tidigare 
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boende. I solfångarna ser man framför sig en funktion som inte lever upp till 
förväntningarna. 
 
Objektiveringen av systemkomponenterna innebar att värmesystemet 
uppmärksammades med flera sinnen. 

5.3 Inkorporeringen av värmesystemet 
 
Inkorporering handlar om hur det förvärvade objektet används i hushållet. 
Interaktionen mellan energisystemet, med olika reglage och funktioner, och 
hushållsmedlemmarna analyseras. Förståelsen för teknikens funktioner kommer också 
in i analysen eftersom användandet av tekniken är intimt förknippad med hur man 
förstår den.  

Teknikrummet – teknikernas domän? 
 
Inkorporeringen handlar till stor del om hushållets förhållande till det så kallade 
teknikrummet, som är det rum där reglage för att styra värmen i bostaden är förlagda. 
Detta utrymme har, utöver den praktiska funktionen, också kommit att få en central 
plats i hushållens kontakt med värmesystemet genom att olika experter kommit dit för 
att justera värmesystemet när det varit tekniska problem. Detta utrymme har därför 
snarare blivit till ”experternas utrymme” än hushållens eget: 

 
…för nåt år sen och så det var ju människor där varannan vecka och tittade i mitt 
teknikutrymme, för dom kunde inte förstå varför jag hade så kallt på golvet (…). Då var det 
så mycket folk här så att jag tänkte att snart får jag ta tjänstledigt för att kunna va hemma, 
för det tog så lång tid. Det tog ett och ett halvt år innan dom kom på att det var fel. (Emma) 
(Intervjuomgång I, 2004) 
 

Hushåll E använder inte alls teknikrummet för att interagera med energisystemet, trots 
att Emma önskar att hon var bättre på att hantera tekniken. Inte heller Hans i hushåll H 
vet hur man använder reglagen i teknikrummet, men Hanna har till viss del lärt sig 
hantera dem genom att passa på att iaktta och fråga de experter som varit och justerat 
utrustningen: 

 
Låt oss säga att jag vill dra ner på värmen, vart ska jag gå då? (…) Jag vet inte om du kan 
det där bättre än jag kan? (Hans) Jag vet hur man skruvar upp och ner värmen, och jag vet 
hur man får varmare och kallare vatten.  (Hanna) (Intervjuomgång I, 2004) 
 
När det har varit något fel, då, då när de har kommit och jag har öppnat, då har jag stått där 
och tittat när de har, de har jobbat, eller frågat, och sen har jag gått därifrån. (Hanna) 
(Intervjuomgång I, 2004) 
 

Även Göran i hushåll G har lärt sig tekniken genom att studera och fråga de experter 
som varit där. Experterna har alltså fungerat som redskap för dessa bägge hushåll i att 
lära sig hantera utrustningen. Detta har dock skett genom att hushållsmedlemmarna på 
eget initiativ iakttagit och lärt av experterna då dessa av annan anledning hanterat 
utrustningen.  
 
Hushåll C uppfattar teknikrummet som något liknande ett atomkraftverk mitt i 
bostaden. Det spring som varit i bostaden med olika sakkunniga som försökt ställa in 
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och ställa om reglagen beskrivs som något cirkusbetonat, framför allt i samband med 
en incident då termostaten för elkassetten inte fungerade: 

 
Då fick dom gå och skruva där, då blev det lite, det vart lite cirkusbetonat. (Carl) Men det, 
men vi visste ju att det att det var ett annat system naturligtvis då vi flyttade hit, men jag 
kunde inte drömma om att det såg ut som det såg ut alltså i den där garderoben. Jag menar, 
jag tycker det är som ett atomkraftverk.(Carolina) Jamen, det är det ju faktiskt. (…) Man 
behöver ju bara gå in i teknikskåp, rummet där va, så ser det ut som hieroglyfer. (Carl) 
(Intervjuomgång I, 2004) 

 
Trots detta har hushåll C ändå kommit att acceptera att teknikrummet finns där. 
Hushåll C ser det som att de har ett teknikutrymme med utrustning som vanligen finns 
i hushåll men som i deras fall är synligt (Intervjuomgång I, 2004). Hushållen är 
visserligen medvetna om att de kan reglera sitt värmesystem med hjälp av reglagen i 
teknikrummet, men verkar överlag inte veta hur de ska bära sig åt för att resultatet ska 
bli som de önskar. 
 
Hushåll C talar om värmesystemet som något som de själva inte har något inflytande 
över. Något som gör dem maktlösa. Det är främst trögheten som gör att hushåll C 
känner sig maktlösa, d.v.s. att det tar förhållandevis lång tid innan temperaturen 
förändras efter att inställningarna justerats. Golvvärmen uppfattas som en trögreglerad 
teknisk lösning. (Intervjuomgång I, 2004) Det är här användningen av termostaten som 
avses: 

 
Om man flyttar den här så tar det ju ett dygn innan det ändrar sig och överhuvudtaget så är 
det  ju med den, säger dom, med golvvärme. (Carolina) (Intervjuomgång I, 2004) 

 
Hushåll A uttryckte besvikelse över värmesystemets förmåga att förse hushållet med 
värme. Anton uttryckte frustration över golvvärmen som företeelse och gav den en 
egen identitet: 
 

… och sen så är det golvvärmen och den jäveln fungerar ju inte vet du. Man måste ha skor 
på sig nästan på vintern vet du. (Anton) (Intervjuomgång I, 2004) 

 
Hushåll B hade också problem med att förstå utrustningen i teknikrummet och menade 
att de fått förhållandevis lite information om ”det tekniska”. De tycker att de inte kan 
höja temperaturen till den nivå som de önskar:  
 

Jag tror att det där är lite lite egentligen att kunna reglera. (Bertil) När det står på max då får 
man ut den värme som dom har tänkt sig och man kan sänka värmen. Och jag skulle 
egentligen vilja, i badrummet till exempel, skulle jag vilja dra på värmen så att det blev 
varmare än det är men det kan jag inte. Det kan man inte och man kan inte reglera det så. 
(Boel) (Intervjuomgång I, 2004) 
 

Hushåll B menade också att systemet är ologiskt utformat och att det bästa är att ställa 
allt ”på max” så att man får ut vad systemet tillåter. De nämnde även att de blivit 
tillsagda att inte röra mer än nödvändigt. (Intervjuomgång I, 2004) Hushåll C hade helt 
slutat försöka hantera utrustningen i teknikrummet. I början använde de reglagen för 
att skruva upp värmen i bostaden, men slutade då de ändå inte upplevde någon effekt. 
Värmen kommer för långsamt. De skulle önska en snabbare förändring efter deras 
egen värmereglering: 

 
Har man här nu som det är 19,8 härinne i köket, och man vill ha säg tjugoen grader - vilket 
man lätt kan ha i andra lägenheter, där man skruvar upp ett en radiator eller nånting sånt där 
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- det kan man inte göra här. Det spelar väl ingen roll hur mycket du vrider på den här du ser, 
den är ju. (Carl) Det hjälper inte. (Carolina) Det hjälper alltså inte. (Carl) (Intervjuomgång I, 
2004) 

 
Hushåll C ansåg att det är viktigt att kunna ställa in den önskade 
inomhustemperaturen. De ansåg att man som boende enkelt ska kunna vrida på en ratt 
och få önskvärd inomhustemperatur. Så är det, menade de, i de allra flesta andra 
boendeformer: 
  

Här har man inte den möjligheten. (Carl) Jomen det är klart du kan sätta på den där, men det 
tar över ett dygn. (Carolina) Ja, minst och sen så den är ju osäker, den är ju inte. (Carl) Vi 
har inte lagt märke till så stor förändring så att säga, men vi har fått instruktioner från alla 
som har sprungit här. (Carolina) (Intervjuomgång I, 2004) 

 
Hushåll C ansåg att systemet är alltför komplicerat att sköta för de boende i området. 
Man ska inte, menade de, behöva vara ”stjärntekniker” för att kunna bo i ett område. 
Trots den information de fått via bland annat Annebergsbladet känner de sig inte 
tillräckligt kompetenta för att använda värmesystemet. (Intervjuomgång I, 2004)  
 
Anton i hushåll A både skruvar på reglagen för värmen och byter värmeväxlare mellan 
årstiderna, de så kallade sommar- och vinterlådorna. Han ansåg trots det att tekniken är 
för komplicerad att sköta för de boende. Det tekniskt intresserade hushåll F ansåg å 
andra sidan att det är jätteskönt med golvvärme, men att systemet reagerar lite för 
sakta när de försöker ställa in temperaturen. Deras förväntningar på systemet har å 
andra sidan inte avvikit i lika hög grad från det som sedan levererades som fallet var 
för övriga hushåll i studien. Hushåll F var mer insatta i vad för slags förväntningar 
man rent tekniskt kan ha på värmesystemet i området.   

Kontroll över teknikrummet 
 
De flesta hushållen ansåg att teknikrummet var något speciellt. Av vissa betraktades 
det inte ens som en del av bostaden utan något som experterna har kontroll över. 
Experternas besök har inneburit att tekniken blivit tydliggjord, men de har också 
hindrat hushållen från att känna att teknikrummen har varit deras egna. Flera hushåll 
har också uppfattat att de bör hålla sig borta från den (avancerade) tekniska 
utrustningen. Hushållen var också överlag osäkra på hur de förväntades interagera med 
och använda den tekniska utrustningen. 
 
Från att ha varit experternas utrymme har teknikrummet gradvis, i och med att 
experternas besök blivit allt färre, kommit att förlora sin egenart som utrymme för 
teknisk utrustning och allt mer blivit till ett vanligt förvaringsutrymme. I början såg 
hushållen till att reglagen var lättåtkomliga för experterna närhelst de kunde tänkas 
dyka upp, men allt eftersom har hushållen börjat fylla teknikutrymmena med annat. 
Exempelvis använder hushåll E teknikrummet som ett slags förråd: 
 

Där ställer jag in solstolar och sånt, stege och sånt. (Emma) (Intervjuomgång I, 2004) 
 

Hushåll B har använt teknikrummet som vedbod och som skoförråd. För dem 
personligen är detta teknikrummets enda funktion. Detta kan möjligen hänga samman 
med att hushållet inte anser sig förstå dess tekniska funktion: 
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Vi har haft en massa ved därinne. (Bertil) När vi har för många skor så åker dom in därinne. 
Själva utrymmet är bara till för det och det är inte svårt att komma åt. (Boel) 
(Intervjuomgång I, 2004) 
 

Andra exempel på användningsområden för teknikrummet är som garderob, städskåp, 
se Figur 9 och Figur 10, eller vinkällare.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Även för hushåll F, där Fabian och Fredrika i förvärvandefasen såg teknikrummet som 
sin privata lekstuga, har teknikrummet gradvis blivit mer och mer till ett vanligt förråd. 
Detta hänger ihop med att hushållet gradvis insett att värmesystemet inte varit så lätt 
att reglera som man väntat sig. De tyckte dock att det var en fördel att ha allting samlat 
på en plats i bostaden. Hushåll F har låtit även annan teknisk utrustning vara samlad i 
teknikrummet: 

 

Figur 9 Interiör från teknikrummet i ett av hushållen. Här 
används utrymmet som klädkammare (Hushåll A). Foto: 
Erica Löfström.

Figur 10 Teknikrummet hemma hos Hushåll B med ved, 
skor (syns ej på bilden) och teknisk utrustning. Foto: 
Erica Löfström.



 
 

63

…men faktiskt, jag tycker att det är sjyst att ha allting  (tekniskt, min anmärkning) samlat. 
(Fabian) En del ingenjörer kan man ju visa också. (Fredrika) Det är faktiskt bra att ha allting 
samlat. En sån typisk grej att jag har även en datorbrandvägg sittande därinne för första 
telefonjacket är ju ändå satt därinne. Sen är det ju fiber indraget så om det kommer bredband 
någon gång så har vi fiber in där. (Fabian) (Intervjuomgång I, 2004) 

 
Värmesystemet som helhet, liksom dess delar, har alltså visat sig vara komplicerat att 
förstå. Inget av hushållen sa sig heller använda mer varmvatten vid speciella 
tidpunkter för att maximalt utnyttja solvärmen. Det kan man göra om man till exempel 
duschar på kvällen, då solfångarna värmt upp vattnet under dagen, genom att utnyttja 
solvärmt vatten innan det leds ned i berget och således utnyttja ”gratisvärme” från 
systemet. Detta är något man inte kände till och frågan väckte viss nyfikenhet:  
 

Finns det tidpunkter när man kan använda varmvatten alltså det som finns i solfångaren? 
Det vet inte jag. (Boel) (Intervjuomgång I, 2004) 

 
Nej. Nej, det har jag inte börjat göra än. Nej. Nej, men när man får höra att den fungerar 
som den ska då kanske man blir mer informerad om det också. (Disa) (Intervjuomgång I, 
2004) 

 
Inte ens det tekniska hushåll F har en taktik för att utnyttja värmesystemet optimalt för 
att få så kallad gratisvärme:  
 

Nä, alltså man är ju hemma när man är hemma liksom och det är inte så mycket att göra åt 
egentligen. (Fabian) (Intervjuomgång I, 2004) 

Inkorporeringen – diskussion 
 
Hushållen är intresserade av att lära sig använda tekniken på ett smartare sätt och de 
flesta anser sig inte ha tillräcklig kompetens för att reglera de delar av värmesystemet 
som påverkar bostadens inomhustemperatur. Hushållen har gradvis tagit lägenheternas 
teknikrum i besittning och vissa har också börjat använda den tekniska utrustningen i 
utrymmet. Många hushåll har emellertid främst börjat använda utrymmet som 
förvaringsplats. Även om experterna inte längre kommer och arbetar i teknikrummet 
lika frekvent som tidigare finns i viss mån inställningen att utrymmet är experternas 
domän kvar hos hushållen. Användandet av utrymmet för vanlig förvaring är givetvis 
av praktisk karaktär, man behövde utnyttja den extra ytan i bostaden. Det kan också 
tolkas som en protest mot en teknik som uppfattas som svår att kontrollera och 
använda genom att experter i början frekvent besökte lägenheternas teknikrum för att 
lösa tekniska problem. Om det är en protest har teknikrummet bidragit till att 
visualisera det speciella värmesystemets komplexitet. Hushållen har insett att de i och 
med köpet av bostadsrätten också köpt ett alldeles speciellt och inte helt problemfritt 
värmesystem. Värmesystemet har således visualiserats genom de tekniska problemen 
och genom att hushållen med varierande framgång försökt använda och kontrollera 
systemet. Hushållen har, bland annat genom teknikrummet, tvingats fundera mer över 
värmesystemet än vad som hade varit fallet om de i stället haft vanliga radiatorer för 
att reglera värmen, en teknik som kan betraktas som färdigdomesticerad och därmed 
osynliggjord. 



 
 

64

5.4 Omvandlingen av värmesystemet 
 
Omvandlingen utspelar sig, liksom förvärvandet, i gränslandet mellan det offentliga 
och det privata, i hushållets kontaktyta med omvärlden. Till denna fas hör de dagliga 
samtalen och utbytet med omgivningen ifråga om det förvärvade objektet, 
värmesystemet i den nya lägenheten i Anneberg. Omvandlingen utspelade sig 
huvudsakligen mellan bostadsrättsföreningen Anneberg och HSB i egenskap av 
byggherre och handlade om att värmesystemet inte fungerat tillfredsställande. Det 
pågår också en rättslig tvist där bostadsrättsföreningen kräver ersättning för ökade 
uppvärmningskostnader i och med att det elektriska back-up systemet fått stå för en 
stor del av uppvärmningen av bostäderna. Eftersom denna tvist fortfarande inte är över 
och det råder ovisshet avseende hur och om värmesystemet med solfångare i 
kombination med borrhålslagret i berg kommer att fungera kan inte värmesystemet i 
Anneberg anses vara helt färdigdomesticerat. Hushållen har ännu inte levt med och lärt 
känna värmesystemet som en del av vardagen eftersom det ännu inte fungerat under 
någon längre period. Jag kommer här att dra vissa slutsatser baserade på de data som 
ändå finns tillgängliga och som rör omvandlingen, även om domesticeringsprocessen 
inte är avslutad. Omvandlingen utspelar sig alltså, i detta fall, i gränslandet mellan det 
offentliga, d.v.s. omgivningen som är Annebergs bostadsområde och dess styrelse 
samt tvisten med HSB, och det privata, d.v.s. hushållen.  

Bostadsrättsföreningen Anneberg och tvisten med HSB  
 
Det speciella värmesystemet och de problem som de boende erfarit när det handlar om 
att hantera och leva med det har diskuterats mycket bland de boende i området. Då 
grannar pratar handlar det ofta om värmesystemet. Det är en viktig gemensam fråga 
som berör alla boende i området. Detta blir särskilt tydligt eftersom områdets 
energilösning är en pilotanläggning, vilket innebär att erfarenheter från denna 
specifika lösning endast delas av de 50 hushållen i området. Bostadsrättsföreningen 
Anneberg och dess styrelse behandlar många frågor som berör funktionen och 
framtiden för värmesystemet i Anneberg. Bostadsrättsföreningens styrelse ger ut ett 
informationsblad, Annebergsbladet, som delas ut till alla hushåll i området. 
Bostadsrättsföreningen har också startat en rättslig process för att tillvarata de boendes 
ekonomiska intressen gentemot byggherren HSB. De boende kräver ekonomisk 
ersättning för att de fått högre kostnader för hushållsel än vad som utlovats på grund 
av att back-up systemet med direktverkande el har behövt användas så mycket för att 
hålla värmen i bostäderna. Denna tvist har engagerat många boende i området och 
bostadsrättsföreningens ordförande Stig Ram har en framträdande roll i processen. 
Han är pensionerad ingenjör och har satt sig in i tekniken och gör kontinuerliga 
avläsningar av värdena i systemet för att kontrollera värmesystemets funktion. 
Bostadsrättsföreningen Anneberg har fått ekonomisk ersättning från HSB för den 
första eldningssäsongen, men processen fortgår. Parterna har också påbörjat 
förhandlingar angående den fortsatta driften av anläggningen, om garantitidens 
omfattning och framför allt om den kan anses ha påbörjats eller inte. Vid 
bostadsrättsföreningens årsmöte framkom oro hos de boende för den framtida driften 
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och kostnaden för värmesystemet (Bostadsrättsföreningen Annebergs årliga 
föreningsstämma, 2006). 
 
De boende i Anneberg menar att värmesystemet inte fungerar på ett tillfredsställande 
sätt. De intervjuade hushållen framhöll bostadsrättsföreningens ordförande som en 
nyckelperson för att tillgodose deras intressen gentemot HSB och han betraktades som 
en expert på värmesystemet. Annebergsbladet, men också ”skvaller” eller samtal 
grannar emellan eller med ordföranden, är för de boende de viktigaste 
informationskällorna i frågor gällande värmesystemet.  
 
Hushåll A och hushåll G är, till skillnad från övriga intervjuade hushåll, själva 
medlemmar i bostadsrättsföreningens styrelse och får sin information främst vid 
styrelsemöten och på möten med HSB. De får direkt muntlig information från 
ordföranden som håller kontakten med av bostadsrättsföreningen anlitade jurister. 
 

Lägger alltför mycket tid på detta. Nu blir det negativa. Jag har ju inget fan. (…) Vi har ju 
möte en gång i månaden och sen är det ju mycket muntligt också. Våran ordförande han är 
ju pensionär så han har ju häcken full och lägger ner massa jävla tid på det här. (Anton) 
(Intervjuomgång I, 2004) 
 

Graden av engagemang hos olika boende i området varierar kraftigt, från ett 
omfattande engagemang hos medlemmarna i bostadsrättsföreningens styrelse, till 
måttligt engagemang genom att läsa informationen i Annebergsbladet och samtal med 
grannar. Oavsett om hushållen är aktivt engagerade i bostadsrättsföreningen eller inte 
är de intresserade av frågor som rör värmesystemet och dess funktion – eller snarare 
icke-funktion. Hushållen anser överlag att problemen med värmesystemets funktion 
och processen gentemot HSB är den viktigaste frågan för bostadsrättsföreningen. I 
hushåll F menade de att den frågan är viktig såväl ur ett komfortmässigt som 
ekonomiskt perspektiv. (Intervjuomgång I, 2004) 
 
Den ekonomiska processen, där bostadsrättsföreningen kräver ersättning från HSB, var 
en viktig fråga för Anton i hushåll A. Anton vill få ersättning för de timmar som han 
tvingas att använda elpatronen på grund av att övriga delar i värmesystemet inte 
fungerat. Han verkar delvis missnöjd med sitt köp och känner sig delvis lurad av HSB. 
Ändå tycker han att det är HSB som ”åkt på en nit” när de sålde till honom. Något som 
kan kopplas till att han, tillsammans med övriga styrelsemedlemmar, har engagerat sig 
i att driva den ekonomiska ersättningsfrågan gentemot HSB: 
 

Köper jag en Rolls Royce ska jag ju inte få en Volkswagen. (Anton) (Intervjuomgång I, 
2004) 
 

Även för hushåll H är värmesystemet främst en ekonomiskt viktig fråga och hushållet 
vill ha ekonomisk ersättning av HSB för värmesystemets icke-funktion. 
(Intervjuomgång I, 2004) 
 
Ingen i hushåll B var personligen aktivt engagerad i tvisten med HSB och utfallet av 
processen var heller inte speciellt viktigt för dem. Ändå ansåg de att frågan var viktig; 
att någon borde ta ansvar för att bergvärmelagret inte laddat som det skulle. 
(Intervjuomgång I, 2004) Den viktigaste frågan för hushåll B var att energisystemet 
skulle fungera i framtiden. De kan tänka sig att engagera sig aktivt om de berörs 
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personligen av problemet, till exempel om det visar sig att systemet som helhet inte 
fungerar. (Intervjuomgång I, 2004)  
 
För Emma i hushåll E, som själv är jurist, var den rättsliga processen mellan 
Bostadsrättsföreningen Anneberg den viktigaste frågan. Hon ville att den tvisten skulle 
lösas, eftersom en pågående rättslig process kan påverka köpintresset och 
försäljningsvärdet i området negativt. Även om Emma tyckte att de skulle få 
ekonomisk ersättning från HSB var det viktigare för henne att få slut på processen som 
sådan. Bostadens försäljningsvärde var sannolikt viktigt för Emma eftersom hon vid 
intervjutillfället funderade på att sälja sin bostadsrätt. (Intervjuomgång I, 2004) 
 
Hushåll C ansåg att både processen om värmesystemet och värmesystemets funktion 
var viktiga frågor. Hushållet uttryckte också oro för att kostnaderna för juristerna 
skulle bli höga samt att en ytterligare tvist om juridiska omkostnader skulle uppstå:  

 
Jurister dom kostar tusen spänn i timmen så den där räkningen den är nästan har väl ätit upp 
våra krav antar jag. Om inte HSB som entreprenör får lov att ersätta juristen och då måste 
man ju tvista och ha sig så det kan va ännu värre svårare och så vi vet inte. Men det vi 
engagerar oss just nu det är att försöka prata med dom där styrelsemedlemmarna när vi ser 
dom - hur går det? vad blir det? - nåt mera kan inte vi göra. (Carl) (Intervjuomgång I, 2004) 

 
Hushåll C lämnade alltså över till bostadsrättsföreningen att driva den rättsliga frågan. 
De engagerade sig endast genom att skaffa information från styrelsemedlemmar när de 
träffade på dem. Hushåll D hade en liknande syn på såväl processen med HSB som 
värmesystemets själva funktion. 
 
Det var tydligt att hushållen ansåg att den viktigaste frågan för bostadsrättsföreningen 
att driva var frågan om värmesystemet. Olika hushåll betonade olika aspekter av denna 
fråga. Såväl kraven gentemot HSB på ekonomisk ersättning, som vikten av att 
värmesystemet ska fungera bra i framtiden betonades, men även processen mot HSB 
som sådan. De boende var besvikna på att systemet inte motsvarat deras förväntningar. 
Eftersom värmesystemet är unikt svetsas också de boende samman i processen mot 
HSB. Engagemanget i värmesystemet manifesteras i bostadsrättsföreningens rättsliga 
tvist och sätt att driva frågan. Bostadsrättsföreningens styrelse har också, genom att 
tydligt fokusera och informera i frågan, gjort att den kommit att bli en viktig del av 
vardagens diskussioner i området. Om inte områdets värmesystem vore lokalt 
avgränsat till föreningens lägenheter skulle det vara mycket svårt för 
bostadsrättsföreningen att överblicka och kontrollera systemet, och möjligheterna att 
driva processen mot HSB hade troligen varit mindre. Det lokala värmesystemet har på 
grund av att det inte fungerat väckt stort engagemang. Värmesystemet som helhet har 
visualiserats genom att det inte fungerat som beräknat. 

Förståelsen 
 
Värmesystemets bristfälliga funktion har fått bieffekten att hushållen i området i stora 
drag lärt sig förstå hur värmesystemet är avsett att fungera rent tekniskt. Denna 
kunskap hade sannolikt inte utvecklats om de inte upplevt och diskuterat drifts- och 
funktionsmässiga problem med värmesystemet inom bostadsrättsföreningen. 
Kunskapen hos de boende är i omvandlingen djupare och mer detaljerad än vid 
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förvärvandet. Anton i hushåll A beskriver till exempel hur det försvinner 
”glykolvatten” i systemet någonstans.  
 

Stickan (Stig Ram, bostadsrättsföreningens ordförande, min anmärkning) han får ju fylla på 
en 30 liter per dygn och ingen vet vart den jäveln tar vägen… det är nåt glykolvatten och det 
är inte bra att fylla på vatten som man tar från kan vet du då är det lättare att ledningarna 
rostar vet du… då ska det ju vara destillerat och så ska det ju vara lite glykol också. (Anton) 
(Intervjuomgång V, 2006) 
 

Anton hade också en uppfattning om att det inte var de enskilda teknikerna i sig, alltså 
solfångarna eller borrhålslagret, som var problemet utan att problemet var att dessa 
inte har fungerat tillsammans. Han såg det som att man bör hålla sig till ett system för 
uppvärmning, inte flera. Hushåll B var inne på samma linje och menade att det var 
kombinationen av de båda systemen som var problemet. (Intervjuomgång V, 2006) 
 
Hushåll D diskuterar icke-funktionen så att det framgår att den inneburit lärande för 
hushållets medlemmar. David menade att den bristande funktionen medfört att 
hushållet blivit intresserat av att förstå hur systemet fungerat rent tekniskt. Det har 
blivit så, menade Disa, att man har diskuterat de driftsstörningar och problem som har 
varit ifråga om värmesystemet grannar emellan: 
 

… det har varit mer att man har snackat runt vid sidan lite så där att ”ja vad var det som 
hände där då?”. (Disa) (Intervjuomgång V, 2006) 

 
Även Fredrika i hushåll F påtalade hur hushållet sannolikt inte skulle ha engagerat sig i 
värmesystemets funktion om det inte uppstått problem med dess funktion. Göran i 
hushåll G beskriver hur han börjat förstå sig på problematiken med systemet mycket 
på grund av att det inte fungerar. Han beskrev det som att ”vi börjar få grepp om 
problematiken” (Intervjuomgång V, 2006) och avsåg Annebergs bostadsrättsförenings 
styrelse, där han var ledamot. Processen har tvingat styrelsens ledamöter att lära sig 
systemets konstruktionen och även vilka dess svagheter är. Göran beskrev ingående 
hur vissa temperaturer varit för höga i systemet, vilket resulterat i problem med 
utrustningen. Det är uppenbart att vissa boende i området har blivit kunniga ifråga om 
sitt värmesystem och att framför allt icke-funktionen varit den drivande faktorn. 
Ordföranden Stig Ram hade engagerat sig i att utbilda boende i allmänhet och 
bostadsrättsföreningens styrelsemedlemmar i synnerhet ifråga om systemets funktion:  
 

Ja, jag vet att , att, att solfångarna värmer upp ett medium som transporteras till lagerplatsen, 
till, till något annat system som lagrar upp energin i form utav värme, och att, att det måste 
ju finnas även ett köldmedel så att det inte fryser sönder då, och att det måste finnas ventiler 
som reglerar och tappar ur vatten så att det inte kokar bort. (Göran) (Intervjuomgång V, 
2006) 

 
Göran har också, genom att Stig Ram visat honom på de datorer han använder för att 
övervaka systemet, fått insikter i hur hela systemet hänger ihop i området: 
 

Till exempel om det är läckage i mitt, i mitt teknikutrymme, så, så, så påverkar det hela 
området, för då får Stig eller någon annan gå in och hälla i mer glykol eller vatten. (Göran) 
(Intervjuomgång V, 2006) 

 
Flera av hushållen beskrev hur Stig Ram förklarat hur systemet fungerar genom att 
visa på den dator bostadsrättsföreningen köpt in för att kunna kontrollera systemet och 
få ut mätvärden för att se hur systemets olika delar fungerar. 
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Inget av hushållen i studien uttrycker tveksamhet till att Stig Ram via datorn har 
tillgång till detaljerad insyn i och information om varje hushåll. Uppfattningen var 
generellt att Stig Ram har räddat föreningen från katastrofer och att samtliga boende i 
området har honom att tacka för mycket. Det är tydligt att han tagit ett stort ansvar i att 
informera övriga boende om värmesystemet och dess brister. Denna uppfattning 
verkar väga tyngre än eventuella känslor av att känna sig övervakad, som jag alltså 
inte har sett några tecken på: 
 

Tack och lov för att vi har honom för han är ju duktig på sån här teknik, utan honom hade vi 
fan inte klarat av det här, det ska jag säga dig. (Göran) (Intervjuomgång V, 2006) 

 
De två styrelsemedlemmarna Göran och Anton menade att Stig Ram blivit så duktig 
på detta att han ibland slår de inkallade officiella experterna ”på fingrarna”. 
(Intervjuomgång V, 2006) 
 
Samtliga hushåll har under den tid då de bott i området lärt sig förstå den övergripande 
funktionen med det speciella värmesystemet. De har gradvis förstått kombinationen av 
solfångare och ett borrhålslager i berget.  
 
Boel i hushåll B beskriver hur hon satt sig in mer i värmesystemet och dess funktion 
än i hur deras oljepanna i föregående bostad fungerade. Hon menade att det beror på 
att hon är medveten om att området har en unik konstruktion samt att det ”pratats en 
hel del om värmesystemet”. (Intervjuomgång V, 2006) 
 
Hushåll F betraktar sig som ”tekniknördar” och deras kunskaper om värmesystemet 
var redan vid inköpstillfället stora, men de har ändå lärt sig allt mer om systemet, 
mycket på grund av systemets icke-funktion. Hushåll F hade dock väntat sig problem 
med områdets värmesystem och har sett fram emot att lära sig allt mer om systemet. 
Hushåll A och G har genom sitt engagemang i bostadsrättsföreningens styrelse lärt sig 
mer om systemet än övriga boende, med undantag av hushåll F. Omvandlingen – 
samtal med andra om värmesystemet – har således inneburit ökad förståelse för hur 
systemet ska fungera, och har därigenom också visualiserat systemet. 

Det bästa värmesystemet 
 
Värmesystemet i området motsvarade vid intervjuerna ännu inte de boendes 
förväntningar. I intervjuerna frågade jag vilket värmesystem som hushållen menade 
var det ”bästa”, och de ombads att själva definiera hur ett sådant värmesystem borde 
vara utformat. Tre av hushållen, A, B och D, påpekade betydelsen av att ett bra 
energisystem fungerar säkert. De vill ha ett problemfritt värmesystem: 
 

Ja, då får man ju gå tillbaks till det som fungerar. (…) Den bästa energikällan, som jag ser 
det, det är ju fjärrvärme.  Just det, det är ju praktiskt, du behöver inte bry dig om det, det 
funkar ju, men det är ju inte den billigaste. Det enda som är kvar det är ju fjärrvärme. Det 
tycker jag är praktisk och billigaste och enklaste för en som inte är hemma så jävla ofta som 
har det här bara som för att sova i. (Anton) (Intervjuomgång V, 2006) 
 

Göran menade att bergvärme är det bästa alternativet för uppvärmning och avsåg då 
uppvärmning av fristående villa eller gård. Han har också flera olika parallella 
boendeformer: 
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 Ja, det bästa energisystemet som jag kan tänka mig just nu det är väl faktiskt bergvärme 
eller ytuppvärme, som vi har installerat nu på min gård nere i Småland.  (Göran) 
(Intervjuomgång V, 2006) 

 
Hushåll H och D tyckte att även bergvärme var ett bra alternativ för uppvärmning. 
Dock föredrar hushåll H fjärrvärme om detta finns tillgängligt. Intressant är här hur 
Hans i hushåll H även diskuterade systemlösningen i Anneberg som en framtida 
lösning:  
 

 Men som det här är uppbyggt med solvärme och bergvärme och att det är ganska 
komplicerat och väldigt ungt system eller nytt och oprövat, så i nuläget föredrar jag 
fjärrvärme. Jag kan tänka mig att det kanske är en variant som kommer det här. Det är inte 
omöjligt. (Hans) (Intervjuomgång V, 2006) 

 
Även Göran är inne på ett liknande resonemang, och kom fram till solvärme som det 
bästa alternativet för ett område med bostadsrätter. Även hushåll C och E tyckte 
solenergi var ett bra alternativ. Hushåll E är återigen noga med att betona 
miljöhänsynens höga status i det egna hushållet:  
 

Ja, då tror jag att jag får säga solenergi. Jag vet inte mycket om pellets och dom här typerna 
av energi, jag vet bara att. Men det är för att jag uppfattar solenergi som det renaste 
alternativet. (Emma) (Intervjuomgång V, 2006) 
 

Hushåll F menar att bergvärme och pellets är bra alternativ för uppvärmning 
(Intervjuomgång V, 2006). Hushållet lyfte också fram det värmesystem som man har i 
Anneberg som ett mycket bra alternativ. De tror, liksom Hans i hushåll H, att systemet 
kommer att fungera så småningom, eftersom de anser att de tekniska lösningarna i 
princip är oproblematiska: 

 
Det (solvärme, min anmärkning) är fantastiskt som idé. Och ännu bättre om det går att 
kombinera med lagring i och med att solvärme i sig är ju lite dåligt i det svenska klimatet. 
Eller, inte dåligt, men lite dåligt fungerande. (Fredrika) (Intervjuomgång V, 2006) 

 
Trots att värmesystemet ännu inte börjat fungera som förväntat är alltså flera av 
hushållen positiva till den tekniska lösning som finns i området och några lyfter till 
och med fram denna lösning som den allra bästa. Mot bakgrund av problemen med 
värmesystemet i Anneberg kan detta betraktas som förvånande, även om man tar med i 
beräkningen att hushållen givetvis inte vill uttala sig negativt om den egna 
bostadsrätten eller bostadsområdet som helhet. Möjligen kan detta ha sin förklaring i 
att tekniken uppfattas och lyfts fram som miljövänlig och ren.  
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Omvandlingen – diskussion 
 
Under omvandlingen, där de dagliga samtalen och utbytet med omgivningen om 
värmesystemet ingår, kan vi se att de hushåll som inte själva sitter med i 
bostadsrättsföreningens styrelse får sin information från Annebergsbladet och grannar 
som är styrelsemedlemmar. De olika hushållen är i högst varierande grad engagerade i 
och intresserade av bostadsrättsföreningen. Det finns hushåll som lägger flera timmars 
arbete i veckan på sitt engagemang i föreningen, medan andra endast läser 
Annebergsbladet. Även om engagemanget i och för föreningen varierar är den 
pågående tvisten med HSB något som samtliga hushåll i studien betraktar som en 
viktig fråga. Hushållen pratar sinsemellan om den pågående rättsliga tvisten mellan 
bostadsrättsföreningen och HSB och gör den till något eget. Den tydliga drivkraften är 
att systemet inte levt upp till de boendes förväntningar. Man har inte några liknande 
projekt med denna speciella konstruktion av värmesystem att jämföra med, vilket gör 
att de boende svetsats samman i och med processen. Engagemanget i värmesystemet 
manifesteras i bostadsrättsföreningens rättsliga tvist och sätt att driva frågan. Detta har 
naturligtvis sin grund i systemets upplevda icke-funktion, men också i att systemet är 
lokalt avgränsat till bostadsområdet Anneberg och därigenom är överskådligt. 
Bostadsrättsföreningens styrelse, med ordföranden i spetsen, har också genom att 
tydligt fokusera och informera i frågan gjort den till en viktig del av vardagens 
diskussioner i området. Överskådligheten genom den lokala avgränsningen av 
värmesystemet samt dess icke-funktion har i detta fall fungerat engagerande. Det har 
också bidragit till att visualisera, det för hushållen inledningsvis okända, 
värmesystemet med dess komponenter.   
 
Trots att värmesystemet ännu inte fungerat som förväntat är flera av hushållen uttalat 
positiva till den tekniska lösning för värmesystemet som finns i området och några 
lyfter till och med fram denna lösning som den allra bästa.  

5.5 Domesticering av värmesystemet – slutdiskussion 
 
Vid förvärvandet uppvisade hushållen varierande uppfattningar om vad för slags 
värmesystem de har köpt med sin bostadsrätt. Värmesystemet var ett positivt argument 
för köpet, men var överlag inte en avgörande faktor. Argument för värmesystemet har 
grundats i såväl ekonomiska som ekologiska faktorer, men dessa har inte ställts emot 
varandra utan snarare fungerat som komplement till varandra. Ekonomiska och 
ekologiska argument kan användas tillsammans eller parallellt då det handlar om stora 
sociotekniska system, såsom värmesystem för bostäder. 
 
Hushållen hade inte förväntat sig att inomhusklimatet skulle avvika i speciellt hög grad 
från tidigare boende, utom i det hushållet som var väl insatt i värmesystemets 
konstruktion. Ändå bidrog HSB:s försäljningsargument om låga värmekostnader i 
området till att visualisera det speciella värmesystemet i området. Hushållen kände till 
att energilösningen är annorlunda och att den skulle vara såväl ekonomiskt som 
ekologiskt bättre än standardlösningar. Hushållen flyttade inte till Anneberg på grund 
av något uttalat miljöintresse utan valde boendet av andra skäl, främst på grund av 
dess geografiska läge. Värmesystemet utgör således inte ett avgörande argument vid 
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köp av bostadsrätt, utan utgör ett argument bland många. Förväntningarna avseende 
hur mycket eget engagemang värmesystemet skulle kräva av de boende varierar 
mellan hushållen och tycks vara knutet till vilken tidigare boendeform de haft. 
Hushållen hade inte, med ett undantag, förväntat sig problem med värmesystemets 
funktion. De problem som uppstått var nya för bostadsrättsägarna i Anneberg. 
 
Värmesystemets komponenter har visat sig ha olika visualiserande effekt hos 
hushållen.  Teknikrummen visualiserar värmesystemet genom att styrreglagen finns 
där och därmed också styrningen av den tekniska funktionen med golvvärmen. Denna 
visualisering är dock olika uttalad hos olika hushåll, vilket beror av att vissa hushåll 
mer aktivt sökt interagera, styra, värmen i huset med hjälp av styrreglagen. Det är bara 
det mest teknikintresserade hushållet som från början reflekterade över att 
bostadsrätten innehåller ett teknikrum. Detta kan bero på att hushållen överlag inte 
varit insatta i att värmesystemet kräver sådan aktivitet och engagemang som man inte 
varit vana vid i tidigare boenden. Vissa av hushållen har i tidigare boenden haft krav 
på sig att vara engagerade och att genomföra egna aktiviteter för att värmesystemet ska 
fungera eftersom de bott i småhus, men de speciella krav som visat sig i Anneberg var 
obekanta och därmed oväntade för alla hushåll utom F. Alla andra hushåll hade också 
förväntat sig att golven skulle kännas varma, som vid elektrisk golvvärme.  
 
Det speciella värmesystemet fungerade inte så som de boende tänkte sig när de 
förvärvade lägenheterna. När värmesystemet objektiverades upplevde de att det varit 
kallt hemma. Denna känsla kopplades samman med att golvvärme till skillnad från 
radiatorer inte har en lika koncentrerad värmekälla som strålar värme. Detta innebar en 
visualiserande effekt. Hushållen har reflekterat över att värmesystemet i Anneberg är 
annorlunda och tycker att det känns kallare i bostaden än förväntat.  
 
Erfarenheter från tidigare boendeformer spelar en tydlig roll för domesticeringen som 
helhet. Det som är obekant från tidigare boende blir en överraskning för hushållen. 
Flera hushåll har en förförståelse av golvvärme som grundas på erfarenheter av en 
annan typ av golvvärme som alltså inte stämmer överens med lågtempererad 
vattenburen golvvärme, som man praktiskt erfarit i sin nya bostad. Om inte 
förväntningarna varit att golven skulle kännas varma hade man sannolikt heller inte 
saknat varma golv. Här vill jag betona vikten av att hushållen får klargjort för sig 
redan innan inflyttningen vilka förväntningar som är realistiska ifråga om komfortnivå, 
eftersom det är den tyngst vägande faktorn för hushållen när det handlar om boendet. 
Golvvärmen är en systemkomponent som visualiserar såväl själva tekniken, 
värmesystemet, som den indirekta användningen av den genom de åtgärder som 
hushållen vidtagit för att anpassa detta lokalt i bostaden, och genom att använda 
styrreglagen i teknikrummet.  
 
Solfångarnas speciella utseende och dess visuella dominans i området kopplas till dess 
funktion att värma husen med hjälp av solen och de boende accepterar solfångarnas 
utseende mycket på grund av att de ”måste” se ut på det sätt de gör. Utformningen av 
solfångarna och dess tekniska funktion kopplas av de boende samman och visualiserar 
att det är solen som ska vara bostadsområdets värmekälla. Att man accepterar 
solfångarnas utseende, trots att vissa tycker att de är fula att se på, tyder på att dess 
funktion förknippas med den, i de boendes ögon, positiva och rena solenergin. Dock 
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får ofta solfångarna skulden när värmesystemets funktion inte motsvarar 
förväntningarna. Det kan bero på att dessa är de objekt i området som avviker mest 
från tidigare boende. Solfångarnas synlighet gör att de kommer i fokus när problem 
uppstår. Samtidigt medvetandegör de också funktionen att använda förnybara resurser 
och därför accepteras solfångarna. Visualiseringen av objektet solfångare får således 
som följd att hushållen förstår samband och därmed lättare accepterar systemets 
karaktär. Systemkomponenten solfångare har en visualiserande effekt för 
värmesystemet, men detta handlar om tillförseln, om hur systemet producerar värme 
till själva energisystemet, vilket i sin tur består av flera olika komponenter. Själva 
energianvändningen visualiseras inte i och med solfångarna.  
 
När det gäller inkorporeringen framgår att hushållen är intresserade av att lära sig 
använda tekniken på ett smartare sätt, men att de flesta inte anser sig ha tillräcklig 
kompetens för att själva använda tekniken för att reglera den egna 
inomhustemperaturen. Inkorporeringen har kommit att utgöras av en process där de 
boende gradvis har gjort teknikrummen till sina egna. I början sågs dessa utrymmen 
som experternas domän främst på grund av att de ofta besökte rummen och justerade 
utrustningen där. Hushållen har dock gradvis börjat använda den tekniska utrustningen 
för att interagera med värmesystemet och reglera sitt inomhusklimat. Man har också 
börjat använda teknikrummet för förvaring, något man inte gjorde så länge experterna 
mer frekvent kom på besök. De boendes förvaring i teknikrummet kan också tolkas 
som en protest mot tekniken och som ett tecken på en upplevd maktlöshet i förhållande 
till den komplexa tekniken i värmesystemet. Hushållen har insett att det är ett alldeles 
speciellt och inte helt problemfritt värmesystem. Vidare har hur det är uppbyggt och 
fungerar till viss del visualiserats genom att hushållen med varierande framgång 
försökt använda och kontrollera systemet. Experternas närvaro i bostadsområdet i 
allmänhet och i teknikrummen i synnerhet har förstärkt visualiseringen av det tekniska 
systemet. Hushållen har sannolikt, bland annat genom att teknikrummet finns i 
bostaden och att värmen inte alltid varit tillfredsställande, tvingats fundera mer över 
värmesystemet och dess komponenter än vad som skulle ha varit fallet om de i stället 
haft vanliga radiatorer för att reglera värmen. Hushållen har också gradvis kommit att 
ta alltmer kontroll över värmesystemets funktion genom såväl bostadsrättsföreningens 
engagemang som genom att de själva börjar hantera utrustningen i teknikrummet.  
 
När de dagliga samtalen och utbytet med omgivningen pågår sker omvandlingen av 
värmesystemet. De hushåll som inte sitter med i styrelsen får information från 
Annebergsbladet samt från grannar som är styrelsemedlemmar. 
Bostadsrättsföreningens ordförande har en stor del i att driva den rättsliga tvisten 
gentemot HSB ifråga om värmesystemets bristfälliga funktion samt kraven på 
ekonomisk ersättning för höga elräkningar för uppvärmning. De boende är överens om 
att värmesystemet är den viktigaste frågan för bostadsrättsföreningen att driva. 
Värmesystemet har alltså kommit att gå från att vara en icke-fråga, d.v.s. en av många 
aspekter i köpet av bostadsrätten, till att bli en huvudfråga för såväl 
bostadsrättsföreningen som för de boende. Bostadsrättsföreningens ordförande har 
blivit expert på värmesystemet och han informerar de boende. Han gör avläsningar för 
varje enskilt hushåll liksom för området i stort och har bidragit till att visualisera 
värmesystemet, dess komponenter och dess konstruktion. De driftsproblem som 
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hushållen erfarit i området har således varit en bakomliggande faktor till att 
värmesystemet visualiserats. Icke-funktionen, i kombination med engagemang från 
föreningens styrelses sida och olika expertbesök i området, har fungerat 
visualiserande. Även värmesystemets avvikelser från hushållens tidigare erfarenheter, 
dess lokala avgränsning, dess synliga systemkomponenter – teknikrummet och stora 
solfångare på taken – och dess komfortmässiga avvikelser har tillsammans visat sig 
fungera visualiserande för värmesystemet. Bostadsrättsföreningen och den pågående 
rättsliga tvisten med HSB angående områdets värmesystems bristande funktion har 
fungerat visualiserande för såväl värmesystemet som för de boendes egen roll i 
systemet, både som individuella hushåll och som en sammanslutning av hushållen i 
området, bostadsrättsföreningen, som delar ett gemensamt energisystem.  
 
Trots att värmesystemet ännu inte fungerat som förväntat är flera av hushållen uttalat 
positiva till den tekniska systemlösning som finns i området. Några hushåll framhåller 
Annebergs energilösning som den allra bästa. En förklaring som ges till detta är att 
solvärmelösningen uppfattas som miljövänlig och ren. En hög tolerans för 
funktionsproblem med värmesystemet kan som en följd av detta möjligen förväntas av 
hushåll. Detta blir särskilt intressant eftersom de boende i området inte framställer sig 
som särskilt ekologiskt intresserade utan har köpt bostadsrätten främst av andra skäl än 
miljömässiga. Om värmesystemets funktion visualiseras kan således toleransnivån 
höjas ifråga om hur det fungerar och det kan även öka viljan till eget engagemang.  
 
Värmesystemets komplexitet, med flera systemkomponenter, och dess bristfälliga 
funktion har inneburit att energifrågan med tiden blivit mer påtaglig i Anneberg allt 
eftersom processen fortskridit. De synliga delarna av systemet och den bristande 
värmekomforten har fungerat visualiserande. Värmesystemet har inte domesticerats 
under den tid min studie pågått. 

5.6 Kategorisering av hushållstyper  
 
Analysen av domesticeringen av värmesystemet visar vilka prioriteringar de studerade 
hushållen gör i fråga om sitt boende. Prioriteringarna kan ha betydelse för hur de två 
återstående formerna för visualisering tas emot och domesticeras av hushållen och 
ligger därför till grund för en kategorisering av hushållen som kommer att användas 
som bakgrund för den fortsatta analysen. Med utgångspunkt från 
hushållsmedlemmarnas dominerande intresse kan hushållen kategoriseras som 
huvudsakligen ekonomiskt, ekologiskt eller tekniskt intresserade. Kategoriseringarna 
ska dock inte tolkas som att hushållens medlemmar saknar intresse för andra områden. 
Kategoriseringen kan användas för att identifiera eventuella intresseförändringar som 
följd av användningen av visualiseringsformerna. 
 
Hushåll A har ett tydligt dominerande ekonomiskt intresse. Anton återkommer ofta till 
de låga uppvärmningskostnader som utlovades för den nya bostaden. Hushåll B har ett 
uttalat miljöintresse, men har ändå inte valt att flytta till området på grund av dess 
miljöprofil. Medlemmarna är också positiva till att testa ny teknik. Hushåll C:s 
medlemmar har ett ekologiskt intresse, men är också tekniskt intresserade. Deras 
tekniska intresse innebär en positiv attityd till nya tekniska lösningar men de stödjer 
inte detta med aktiva handlingar. Även i hushåll D har medlemmarna ett ekologiskt 
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intresse, men de förknippar miljövänlighet med tekniska lösningar som innebär 
minskad bekvämlighet och betonar vikten av att teknik först och främst ska fungera. 
Medlemmarna i hushåll E uppvisar det mest tydliga ekologiska intresset. Emma 
återkommer ofta till miljörelaterade aspekter och val i samband med boendet. De mest 
teknikintresserade medlemmarna finns i hushåll F där både Fabian och Fredrika har 
teknik som ett framträdande intresse och båda är utbildade i och arbetar med teknik. 
Även hushåll G är intresserat av teknik och Göran tycker att det är ”lite spännande” 
med de nya tekniska lösningarna i området. Medlemmarna i hushåll H har en liknande 
syn på tekniken och är positiva till, men inte engagerade i tekniken. Hushåll G och H 
är dock inte lika uttalat specialintresserade av teknik som hushåll F.  
 
Samtliga hushåll sätter bekvämlighet i boendet i främsta rummet. Betoningen av 
bekvämlighet kan komma sig av deras erfarenhet av bristande bekvämlighet under den 
första tiden i den nya bostaden. Att hushållen i studien inte ger uttryck för särskilt stort 
ekonomiskt intresse kan hänga ihop med flera saker, för det första att kostnaderna för 
energi utgör en förhållandevis liten del av hushållsbudgeten i svenska hushåll15 (SCB, 
2006), för det andra att hushållen i studien inte är ekonomiskt utsatta, och för det tredje 
att intervjuerna inte fokuserat på ekonomiska frågor. Tidigare studier har visat att när 
ekonomiskt utsatta hushåll fattar beslut rörande bostadens energisystem är ekonomiska 
faktorer avgörande. För dem som har god ekonomi är istället andra faktorer avgörande 
inför det valet, såsom exempelvis estetiska och symboliska värden. (Jensen, 2005, s 
1333) 
 
 

                                                 
 
15 Ca 3,8 % av hushållens budget går till elektricitet, gas och andra bränslen enligt SCB:s 
undersökning 2006 (SCB, 2006) 

Hushåll Ekonomiskt 
intresse 

Ekologiskt 
intresse 

Tekniskt 
intresse 

A X   
B  X  
C  X  
D  X  
E  X  
F   X 
G   X 
H   X 

Tabell 3 Hushållen kategoriserade efter huvudsakligt 
intresseområde. 
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6 Domesticering av Power Aware Cord 
 

I detta kapitel analyseras prototypen Power Aware Cords väg till domesticering och 
dess energivisualiserande egenskaper. De olika delarna av domesticeringen mynnar ut 
i en slutdiskussion som återkopplar till frågeställningarna. Hur påverkas hushållens 
förståelse av energi och den egna energianvändningen av Power Aware Cord, och 
vilken varaktighet förknippas med Power Aware Cord och dess effekter? 

6.1 Anpassning av analysverktyg för Power Aware Cord 
 
När ny teknik kommer in i ett hem måste hushållets medlemmar förhålla sig till och 
hantera denna teknik i vardagslivet. Detta görs med större eller mindre grad av 
framgång, kontroll, och kompetens, beroende på vilka resurser som står till buds. 
(Silverstone & Hirsch, 1992, s 27) Den modell som Silverstone et al utarbetat för 
förståelse av domesticeringen av informations- och kommunikationsteknik 
(Silverstone et al, 1992) kommer i analysen av Power Aware Cord att användas i något 
modifierad form för att förstå domesticeringen av prototypen Power Aware Cord. 
 

 
 

Figur 11 Power Aware Cord. Foto: Interaktiva Institutet.  
 
Begreppen förvärvande, objektivering, inkorporering och omvandling används som ett 
ramverk för analysen, för att skapa förståelse för hur tekniken gradvis blir del av 
hushållens vardag och vilken betydelse den i och med detta får för hushållet ifråga. I 
särskild fokus står Power Aware Cords förmåga att visualisera användning av 
elektricitet. 

6.2 Förvärvandet av Power Aware Cord 
 
Förvärvande innebär att hushållet får tillgång till objekt genom köp, lån eller gåva. 
Förvärvandet av Power Aware Cord skiljer sig i den här studien på flera sätt från 
produkter som vanligen införskaffas av hushåll. Power Aware Cord är inte en vara 
som finns på marknaden utan en fullt fungerande prototyp. Själva förvärvandet av 
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prototypen är heller inte följden av att hushållsmedlemmarna upplevt ett behov av att 
skaffa den – de kände överhuvudtaget inte till den innan jag presenterade den för dem. 
Prototypen är inte lätt att förklara som produkt eftersom den är okänd. Vad kan man 
referera till vid presentationen? Är det en grendosa eller är det något annat? Jag 
presenterade den som en ”prototyp” och försökte undvika att berätta alltför mycket. En 
del av analysen av förvärvandet innebär att intervjupersonerna tolkar vad det är för ett 
objekt de har tillgång till. Genom förvärvandet blir det som förvärvats ett tydligt objekt 
och får mening. (Silverstone & Hirsch, 1992, s 21) Vilken mening får objektet Power 
Aware Cord för hushållsmedlemmarna i och med överlämnandet? Vid överlämnandet 
av Power Aware Cord fick hushållsmedlemmarna också skriva på ett avtal. Avtalet är 
en förbindelse om att hantera Power Aware Cord varsamt och syftar till att göra 
hushållsmedlemmarna uppmärksamma på eventuella problem med elsäkerheten, se 
Bilaga 4. Prototypen var S-märkt16 innan överlämnandet och riskerna med den är små. 
Avtalskrivandet får ändå ses som ett potentiellt hinder för förvärvandet av Power 
Aware Cord. Tillsammans kan alla de speciella omständigheterna vid överlämnandet 
av prototypen ha bidragit till att differentiera den från andra produkter som förvärvas 
av hushållet. Detta påverkar den betydelse som hushållsmedlemmarna lägger in i 
förvärvandet: det är inte de själva som valt att ta in Power Aware Cord i sitt hushåll, 
inte heller är det fråga om en gåva. Det är istället ett lån av en prototyp som ska 
återlämnas efter testperioden. De förväntas dessutom ha åsikter om den efter 
testperioden när jag återkommer med frågor till hushållet.  
 
I den modell Silverstone et al utvecklat är det aldrig så enkelt att man köper en färdig 
produkt som man sedan har, utan man köper något som på olika sätt blir till en del av 
den egna identiteten. Ett objekt med mening skapas. Det blir annorlunda ifråga om 
Power Aware Cord eftersom den bidrar till att hushållet blir till ett forskningsobjekt. 
Förvärvandet analyseras utifrån hushållens första intryck av och initiala inställning till 
prototypen.  

Analys av förvärvandet 
 
Överlämnandet av prototypen innebar inte något problem i något av hushållen och inte 
heller med att få hushållets medlemmar att skriva på det avtal som krävdes för att de 
skulle kunna testa Power Aware Cord, i fortsättningen kallad ”sladden”. En person i 
ett av hushållen visade dock tydligt sitt missnöje med att ta emot sladden i sitt hem, 
Hans i hushåll H. Han gick ändå med på att ta emot den, men betonade att han inte 
tyckte om att ha den hemma. Hanna i samma hushåll var dock mycket positiv till 
sladden och vill gärna pröva den. Ett kortare meningsutbyte mellan Hans och Hanna 
om sladdens existensberättigande uppstår vid överlämnandet, men mannen försöker 
inte aktivt hindra att den får tillträde till hemmet. Han betonar dock att han inte själv 
tänker använda den. Jag försöker få en förklaring till varför han är så negativ till 
sladden, men han vill inte förklara detta närmare. Det enda som framgår är att han 
anser att den är ”meningslös”. (Intervjuomgång III, 2005/2006) 

                                                 
 
16 S-märkning är Sveriges tidigare obligatoriska (fram till 1990) obligatoriska godkännande av all 
elektrisk materiel. Märkningen (S-märkning) handhades av SEMCO, Intertek Semko AB, Kista, 
provnings- och certifieringsföretag för elprodukter. (Nationalencyklopedins Internettjänst, 2008d) 
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Det faktum att samtliga tillfrågade hushåll, inklusive hushåll H, ändå tog emot sladden 
har sannolikt att göra med den relativt långvariga relation jag som forskare redan haft 
med dem. Vid överlämnandet av sladden hade djupintervjuer redan tidigare gjorts med 
varje hushåll, varav den första också resulterat i en rapport (Jonsson et al., 2005) som 
de medverkande hushållen fått. Vidare gjordes en kortare intervju i samband med att 
sladden överlämnades till hushållen. 
 
Hanna i hushåll H ser fram emot att få testa sladden redan vid överlämnandet, men 
väntar med att testa den till ett senare tillfälle eftersom Hans är emot allt 
experimenterande med den. Han säger halvt om halvt på skämt att ”Det blir över min 
döda kropp” (Intervjuomgång III, 2005/2006). De skriver dock bägge på avtalet och 
tar emot sladden. Mot bakgrund av hushållets tekniska intresse är Hans motstånd mot 
sladden kanske förvånande, men det är möjligt att den inte ger ett tekniskt intryck vid 
överlämnandet. Hanna verkar dock se sladden som ett tekniskt objekt.  
 
Både David och Disa i hushåll D har uppfattningen att sladdar till hushållets 
elutrustningar i så stor utsträckning som möjligt ska döljas, vilket de också gör så långt 
som möjligt. David pluggade ändå in sladden under skrivbordet i arbetsrummet direkt 
vid överlämnandet. Han blev paff när sladden lyste och avslöjade att något som var 
kopplat till sladdhärvan under arbetsbordet var på. Han fick därmed en omedelbar aha-
upplevelse av Power Aware Cord. Det var inga problem med att få David och Disa i 
hushåll D att skriva på avtalet och att gå med på att testa sladden hemma under några 
veckor. Jag betonade vikten av att dottern inte lämnades ensam med sladden då den 
skulle kunna inbjuda till lek. Detta har givetvis påverkat familjens inställning till 
sladden. Den fick en starkare koppling till andra elsladdar än vad enbart dess utseende 
och funktion avslöjar: 

Det är en sladd. (David) Jag ser det mer som en, roligare, en utveckling av vanliga 
elsladdar, alltså en lite roligare, snyggare, det är väl det. (Disa) Alltså jag ser inte så 
mycket praktiskt med den egentligen. För att, man flyttar ju inte runt elsladdar när 
man väl har satt dit dem någonstans. (Disa) (Intervjuomgång V, 2006)  

Hushåll D skulle kunna tänka sig att köpa Power Aware Cord om den fanns i butik. 
Dock betonar Disa att den då skulle få en plats bland sådana sladdar som de inte 
lyckats dölja: 

Jamen, om det skulle vara på ett ställe där liksom, där man visste att den skulle synas, 
där man visste att man inte kunde dölja den, som under skrivbordet, där går det inte att 
sätta lister. Då skulle man ju hellre ha något lite roligare som den där än att ha en 
vanlig sladd kanske. (Disa) (Intervjuomgång V, 2006) 

Att David och Disa i hushåll D beskriver sladden som en ”roligare” och ”snyggare” 
sladd visar att den ger upphov till estetiska tankegångar hos hushållet. Den blir ett 
designobjekt.  Sladden ändrar inte deras inställning till sladdar i allmänhet, utan den 
behandlas som ett undantag. Om de skulle hitta en metod som fungerade för att dölja 
även sladdarna under skrivbordet skulle Power Aware Cord troligen inte längre få 
plats där.  
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I hushåll G placeras sladden redan vid överlämningstillfället i ett vägguttag i 
vardagsrummet och kopplas till en golvlampa. Göran visar ingen nyfikenhet vid 
överlämningstillfället, men han kommenterar att ingenjörerna inte verkar kunna låta 
någonting vara ifred. Eftersom han är kunnig inom marknadsföring menar han att man 
bör fundera över vad Power Aware Cord är för produkt innan den lanseras. Detta kan, 
säger han, gärna ske i grupp: 

Den behöver alltså ett koncept den här sladden någonstans. Kanske är det en ljussladd, 
kanske är det någonting annat. (Göran) (Intervjuomgång V, 2006) 

Göran börjar alltså redan vid överlämnandet av sladden att se användningsområden för 
den inom hans vardagliga kompetensområde. Den tar sin plats i hans värld, där 
konceptualisering av nya produkter på marknaden är intressant. Dock tar hans intresse 
inte ekonomiska uttryck. Detta överensstämmer med hans intresse för nya tekniska 
lösningar.  
 
Medlemmarna i hushåll F, som är mycket teknikintresserade, var positiva till att låna 
sladden och skrev gärna på avtalet. De kommenterar dock redan vid överlämnandet att 
den saknar siffror för att visa elanvändningen. De tror inte att sladden har något att 
tillföra för dem, eftersom de redan från början är insatta i hur mycket el olika tekniska 
apparater drar: 

Vi vet ju att den där lampan drar 25 watt, vi vet att dom där drar 40 watt, jag vet att 
dom där drar 25 watt per styck, och det kommer vi inte åt. Jag vet att min 
vattenkokare drar 250 watt, för det står på den. (Fabian) (Intervjuomgång V, 2006) 

De ser avsaknaden av siffror som en brist eftersom de vill ha exakta värden på hur 
mycket energi som används. Siffror som komplement till skenet skulle göra sladden 
mer intressant för dem: 
 

Jag tyckte väl att sladden, det är lite så att det är en kul grej. Men, tekniknördingenjör 
som man är så, vill man ju hellre ha en siffra, än ha en lysande sladd. Som det är 
liksom svårt att säga, hur mycket det går åt. (Fredrika) Förlåt att jag avbryter, för det 
är faktiskt sant, jag kände att jag saknade faktiskt en siffra, det var en bidragande 
orsak, det. (Fabian) Fast hellre utan sladd i så fall, för det är som sagt, en lysande 
sladd är en kul grej men, i längden så blir den lite irriterande. (Fredrika) 
(Intervjuomgång V, 2006) 

Hushåll F försöker, i likhet med hushåll D, dölja elsladdarna i hemmet. Men det 
hindrar dem inte att flytta runt sladden. De börjar redan vid överlämnandet att testa 
den på en mängd olika tekniska apparater. Det är tydligt att de ser sladden som en ny 
teknisk produkt att ”leka med” och den intresserar därmed både Fabian och Fredrika. 
Eftersom hushållet är det mest renodlat teknikintresserade i studien bekräftar deras 
experimentlusta deras intresse för tekniska lösningar och för att ”leka” med tekniken.   
 
Anton i hushåll A uppfattar, trots att han skrivit på ett avtal där det framgår att sladden 
är en prototyp, inte vid överlämnandet att sladden är annorlunda jämfört med en vanlig 
elsladd. Han blev därför överraskad och lite orolig då sladden började lysa:  
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Först trodde jag det var något fel vet du, på det elektriska. Sen insåg jag att det var en 
annan kabel du hade gett mig. (Anton) (Intervjuomgång V, 2006)  

Då han hade insett att det var en annorlunda sladd som ”visar elen” tyckte han att det 
var en rolig effekt. Anton menar att han sannolikt kan ta till sig denna typ av ny 
produkt snabbare än andra eftersom han har arbetat med byggande och elinstallationer: 

Hade jag varit helt nollställd så hade jag, då hade jag nog reagerat kraftigare kanske. 
(Anton) (Intervjuomgång V, 2006) 

Att Anton inte relaterar till ekonomiska frågor i samband med överlämnandet av 
sladden är intressant eftersom han tillhör det mest uttalat ekonomiskt intresserade 
hushållet i studien. Ett möjligt skäl till detta kan vara sladdens frånvaro av en 
sifferdisplay, vilket i sin tur kan innebära att den inte uppmuntrar till associationer av 
ekonomisk karaktär. Han hade inte heller haft någon utgift i samband med 
förvärvandet. 
 
Medlemmarna i hushåll B blir nyfikna vid överlämnandet av sladden och ställer en hel 
del frågor om dess funktion. De får upplysningar om dess grundläggande funktioner, 
men inga detaljer och de uppmanas att testa själva. De ser fram emot att få testa den, 
men börjar inte testa den vid överlämningstillfället. Sladden väcker alltså ett visst 
tekniskt intresse hos hushåll B, som annars är mer ekologiskt intresserade. 

Förvärvandet – diskussion 
 
Under förvärvandet uppfattar medlemmarna i samtliga hushåll sladden som ett slags 
elsladd med en annorlunda eller rolig funktion. När den inte är inkopplad och således 
inte avger något sken ser den i stort sett ut som en sladd i en vanlig grendosa med fyra 
uttag. Den har en bekant form vilket kan ha bidragit till att hushållen inte tvekat att 
skriva under det avtal som krävdes för att de skulle kunna testa sladden i sina hem. 
Eftersom dess funktion endast beskrivits mycket översiktligt och hushållen 
uppmuntrats att testa den på olika utrustningar och olika platser är det knappast 
förvånande att sladden väcker en del nyfikenhet vid överlämnandet. Även om en 
person, Hans, är avvaktande skeptisk gentemot att en sladd med en ny funktion 
utvecklas, hindrar det inte sladden att få tillträde till hans hem. Hushållen visar överlag 
på en stor villighet att testa sladden och dess funktioner. Detta gäller även hushåll F 
som inte själva anser sig ha något behov av en produkt av detta slag. 
 
Sladden ger för de hushåll som omedelbart testar den upphov till en slags aha-
upplevelse. Sladden synliggör elektricitet och kan utmana tankegången att elsladdar i 
hemmet i möjligaste mån ska vara dolda. Den utmanar således den vanliga 
uppfattningen om elektriska kablar genom att den syns och märks mer – den 
visualiserar el. Även om inte alla hushåll strävar lika aktivt efter att dölja elsladdarna i 
bostaden som hushållen D och F, är det få som medvetet försöker visa upp sina 
elsladdar. På detta sätt är Power Aware Cord en utmanande produkt. Detta kan göra att 
sladden i förvärvandet är mer visualiserande än den skulle varit om det gällt en 
produkt som normalt i sig själv är synliggjord, såsom t ex armatur som ofta har en 
design för att synas och som samtidigt synliggör ljus och därmed en form av energi.   
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Power Aware Cord saknar vid förvärvandet självklar identitet. Hos Göran i det 
teknikintresserade hushållet G ger sladden omedelbart upphov till idéer om 
konceptualisering till en produkt på marknaden. Hans funderingar tar sig dock varken 
ekonomiska, ekologiska eller tekniska uttryck, utan han börjar istället fundera i vidare 
banor kring sladdens potential. Han börjar heller inte experimentera med sladden vid 
överlämnandet, trots att han tidigare uppgett att han gillar ny teknik. I hushåll F 
betraktas sladden som ännu ett nytt tekniskt objekt att leka och experimentera med. 
Redan vid överlämnandet påtalar hushållet dock att sladden inte redovisar 
elanvändningen med siffror, vilket de ser som en brist. De pratar om antalet watt olika 
utrustning drar och sladden kommer alltså till ett hushåll där exakt mätande är viktigt, 
särskilt ifråga om teknisk utrustning. Detta hushåll funderar inte på ekologiska eller 
ekonomiska aspekter vid överlämnandet. De kommenterar att sladden inte kan 
gömmas undan, vilket visar att den ger upphov till vissa estetiska funderingar. Anton i 
hushåll A tänker sig sladden som en designad variant av en vanlig grendosa, men 
associerar inte till ekonomi, trots att han har ett stort ekonomiska intresse. Sladdens 
design tycks ha betydelse för hur hushållen tar emot den. Medlemmarna i det 
teknikintresserade hushåll H har delade åsikter om sladden. Medan Hanna associerar 
sladden till experimentlusta och teknisk upptäckarglädje tycks den istället provocera 
Hans. Hans har ett tekniskt intresse men blir ändå provocerad av sladden. Hans 
motvilja att testa sladden är svårtolkad, men möjligen associerar han sladden till något 
annat än teknik. I hushåll D, som tillhör de ekologiskt intresserade, associerar 
hushållsmedlemmarna inte till ekologiska aspekter, men väl till estetiska. Hushåll D 
upplever också sladden som roligare än en vanlig grendosa. I detta hushåll är sladdens 
framtoning som designobjekt tydligt.  
 
Det är tydligt att sladden inte ger signaler som associerar till ekonomiska faktorer. 
Sladden verkar för vissa ha en teknisk framtoning, medan den av andra främst ses som 
ett designobjekt. Vid förvärvandet ger sladden inte upphov till ekologiska funderingar, 
ens hos de mer ekologiskt intresserade hushållen. 

6.3 Objektiveringen av Power Aware Cord 
 
Medan förvärvandet uppenbarar sig i innehav, visar sig objektiveringen i hur det 
förvärvade visas upp och placeras i hemmet. Ifråga om Power Aware Cord är 
objektiveringsbegreppet applicerbart utan justeringar eftersom sladden utgör ett 
materiellt, väl avgränsat objekt som är lätt att flytta på. Power Aware Cord  kräver 
inte, på samma sätt som exempelvis en stationär dator, en speciellt iordningsställd 
plats i bostaden, utan går att använda i anslutning till eluttag var som helst i bostaden. 
Den kan också anslutas till olika tekniska utrustningar. Objektiveringen handlar om 
hushållsmedlemmarnas experimenterande med sladden och om hur de pratar om detta 
experimenterande. Den användning som förekommer efter det att hushållet slutat 
experimentera med sladden kommer att analyseras inom ramarna för inkorporering 
eftersom den då funnit sin plats i hushållet. 

Analys av objektiveringen 
 
Göran i hushåll G har enbart experimenterat med Power Aware Cord på ett abstrakt 
plan. Han har funderat över dess möjliga användningsområden, men har inte testat den 
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på annan utrustning än den lampa i vardagsrummet som den under hela testperioden 
varit kopplad till. Han anser ändå att sladdens egenskaper är lämpliga för främst 
köksutrustning, men vill att den bara ska vara en sladd som är fast förankrad i sin 
hushållsapparat. Den skulle ge en bra påminnelse, menar han, om att stänga av teknisk 
utrustning. Han refererar till den som en produkt som sprider dåligt samvete med 
avseende på onödig användning av hushållsel och han kan tänka sig att koppla den till 
hushållsapparater i köket där aktivitet pågår, men vill inte ha den i sitt vardagsrum: 
 

Det blir som ett dåligt samvete (…). Ja, den ligger där och lyser hela tiden som en orm 
och säger att ”nu är jag på och drar ström och drar kosing för dig”. Den lyser ju inte 
upp någonting utan den liksom bara markerar sig själv. Och då liksom man, ’fan nu 
ligger jag och tar ström för dig, nu kostar jag kulor för dig’. Och det vill jag inte ha i 
mitt vardagsrum där jag kopplar av. (Göran) (Intervjuomgång V, 2006) 

 
Trots att Göran funderat på sladden har han alltså inte prövat den på någon annan 
utrustning. Detta kan ha att göra med hans första intryck av sladden som en produkt 
utan ett tydligt definierat användningsområde. Sladden har egentligen inte till fullo 
accepterats i hans hushåll.  
 
Görans association till pengar är intressant eftersom han, i en tidigare intervju om 
värmesystemet, konstaterat att pengar inte är viktiga för honom och att han inte är 
särskilt engagerad i energianvändning. Han tillhör också de teknikintresserade 
hushållen i studien. Elräkningarna är för honom ingen viktig fråga. Han får dåligt 
samvete av produkten, trots att han egentligen inte har målsättningen att spara el eller 
att spara pengar. Göran fick en tankeställare genom att använda sladden: han har börjat 
tänka mer på sin elanvändning, sin elräkning och på sitt energibeteende. Göran säger 
vidare om sladden: 

Det är ingen leksak. Det är en elprodukt. Det är ingen prydnadssak, och det, utan, jag 
ser det som, jag ser den i termer utav en nyttoprodukt va. Inte prydnad och inte lek och 
ingenting sådant utan… utan för mig så, så, så ska den här vara nyttoprodukt va, den 
ska hjälpa mig med att hålla reda på olika apparater så att dom inte står på i onödan. 
(Göran) (Intervjuomgång V, 2006) 

Göran föreslår att sladdarna ska ha olika färg beroende på vilken typ av utrustning den 
kopplas till, vilket rimmar väl med hans uttalade teknikintresse: 

Eh, kan användas för att skilja olika strömkretsar åt genom att ha olika färger va, man 
kan ha en till köket, man kan ha en till njutningsmaskinen. (Göran) (Intervjuomgång 
V, 2006)  

Han fortsätter med att berätta om hur Power Aware Cord skulle kunna vara till nytta i 
produktionssammanhang: 

Jo men dom, dom drar ju sladdar och kablar och fanskap och dom kan behöva en 
påminnelse om vilka kretsar som är på, och vilken krets som är på, det ser dom ju på 
färgen. Annars har man ju märkta elledningar med olika små, små märkningssatser, 
här skulle det ju vara självmarkerande märkningssats. (Göran) (Intervjuomgång V, 
2006) 
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Göran uttrycker detta utan att ha fått någon fråga om hur han skulle vilja utforma 
sladden för att den skulle kunna passa hans behov. Detta är alltså reflektioner han gjort 
medan han använt och testat sladden i olika sammanhang och dessa reflektioner är 
således en del av objektiveringen.17 
 
Görans fokus på att konceptualisera sladden, som påbörjats redan vid förvärvandet, 
fortsätter också under objektiveringen. Han funderar över hur sladden skulle kunna bli 
en produkt på marknaden. Han är entreprenör för nya tekniska objekt och koncept och 
befäster ytterligare sitt intresse för teknik, men teknik i ett specifikt sammanhang, 
nämligen i samband med konceptualisering och entreprenörskap. 
 
I hushåll D går sladden från att vara en elsladd, över till att bli en nyttoprodukt som 
gav hushållsmedlemmarna en aha-upplevelse då den började lysa vid inkoppling till 
apparater, och vidare till att jämföras med en nöjesprodukt för barn. Den jämförs med 
en leksak, en boll, som dottern i hushållet brukar leka med. Detta kan bero på att jag 
vid överlämnandet av sladden av säkerhetsskäl då sladden är en elektrisk produkt – 
och dessutom en prototyp – talade om att barn inte får lämnas ensamma med 
sladden.18 Detta står också i avtalet som hushållen skrev på. En viss oro för att barnet 
skulle lockas att leka med sladden fanns alltså från början: 

Först var sladden intressant, men sen var bollen roligare. (David)(…) Nej, hon har inte 
varit så intresserad alls av den där. (…) Hon var där vid skrivbordet och kikade, men 
sen. (David) nej, det var aldrig så att hon ville. (Disa) (Intervjuomgång V, 2006) 

Den ses alltså inte som en leksak för barn, men har använts av de vuxna i hushållet att 
experimentera med på olika utrustning i arbetsrummet. I hushåll D behåller sladden sin 
plats under skrivbordet och förändras under objektiveringen genom vad man kopplar 
in i den snarare än var man placerar den: 

Jag har kopplat på fler och fler grejer på den där och köpt en ny dator, och helt 
plötsligt gick den där mycket, mycket fortare, så den måste sluka mer ström den 
datorn än den gamla gjorde. (David) Om man kör datorskärm och allt så antar jag att 
det slukar en del ström så, så flödet går fortare och fortare. (Disa) (Intervjuomgång V, 
2006) 

David och Disa har alltså tack vare sladden börjat fundera över hur mycket ström olika 
utrustningar drar. Det faktum att sladden är en elektrisk produkt som kan vara farlig 
för barn på samma sätt som en vanlig elsladd kan ha bidragit till att sladden i detta 
hushåll starkare kommit att förknippas med en vanlig elsladd. David och Disa 
reflekterar inte ekonomiskt utifrån sladdens elvisualiserande egenskaper. De pratar 
visserligen om att datorskärmen ”slukar ström”, men detta sätts inte i samband med 
ekonomi. (Intervjuomgång V, 2006) Detta är inte förvånande med tanke på att 

                                                 
 
17 Det skulle inte vara fallet om detta framkommit genom en samkonstruerande diskussion, som den i 
omvandlingen. 
18 Sladden är dock inte farligare än en vanlig elektrisk sladd, men eftersom den kan tänkas vara mer 
lockande för ett barn att leka med på grund av sitt sken, måste säkerheten betonas ytterligare vid 
testperioden.  
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hushållet tillhör de ekologiskt intresserade. De gör dock heller inte några ekologiska 
reflektioner i samband med experimenterandet med sladden.  
 
Hushåll F testar sladden på olika utrustningar, men förkastar den så småningom. De 
jämför sladden med julgransbelysning från IKEA och med små lysande sladdar som 
Fabian använder till sina modellflygplan vid nattflygning. Efter att ha blivit visad 
dessa ytterst små ljussladdar, som är kopplade till ett batteripack, förstår jag på grund 
av de uppenbara likheterna mellan de två olika produkterna att det ligger nära till 
hands för honom att jämföra Power Aware Cord med en sådan sladd. Detta gör att 
sladden får ett tredelat syfte för honom, nämligen ett nöjessyfte i och med kopplingen 
till hans hobby, ett funktionssyfte eftersom belysningen som används på 
modellflygplan för nattflygning har ett praktiskt syfte, samt ett estetiskt syfte. Han 
accepterar alltså lätt sladdens funktionen eftersom den inte är ny för honom som 
koncept. Det som är nytt för honom är att det som görs synligt är just elektricitet. Att 
han är teknikutbildad och teknikintresserad bidrar troligen också det till att han har lätt 
att ta till sig sladdens funktion.   
 
Fabian och Fredrika har testat sladden i sovrummet kopplad till en läslampa, men de 
blev störda av att sladden gav ifrån sig ett lätt brummande ljud. Detta demonstreras för 
mig av Fabian vid intervjutillfället. Inget annat hushåll har uppmärksammat att sladden 
ger ifrån sig ett brummande ljud då den är inkopplad.  
 
Fabian och Fredrika har experimenterat med sladden på vattenkokaren, mobilladdaren, 
läslampor, hårtork och en dammsugare på 1200-1300 watt. Hushållet har också 
kommentarer om hur finkalibrerad sladden visat sig vara. De har räknat ut hur många 
watt som resulterar i vilken grad av ljusstyrka hos sladden.   
 
I hushåll F har innehavet av Power Aware Cord, trots utförliga tester under 
objektiveringen, inte väckt ett behov av själva produkten, men däremot gav sladden 
upphov till idén att köpa en annan produkt, nämligen en elmätare för eluttag som 
redovisar elanvändningen i siffror. De har därför köpt en produkt som möter deras 
behov bättre, och därigenom har sladden inneburit att en domesticeringsprocess av 
denna andra energivisualiserande produkt påbörjats. Den andra produkten inköptes för 
att Power Aware Cord saknar display där mängden använd el redovisas med siffror. 
Sladden väckte hushållets nyfikenhet att iaktta och mäta sin apparatberoende 
elanvändning, men sladden kunde inte stilla den. Fabian demonstrerar hur den andra 
produkten motsvarar hushållets behov av en sifferbaserad visualisering av 
elanvändning: 

Ja precis, till exempel, för du ser här nu, 48, den här siffran där, det är vad det har 
kostat att värma upp vårt förråd i 13 dagar, det är här så här ganska exakt 25 kr i 
veckan kostar det att värma upp vårt förråd. Och sen så, stoppa emellan. Och det är ju 
då, den ger ju lite mer nyttig, nyttig information. (Fabian) (Intervjuomgång V, 2006) 

Fabian ger här ett räkneexempel med hjälp av den sifferbaserade visualiseringen av 
elektricitet och går sedan snabbt över till att diskutera pengar. En sifferbaserad display 
associerade för honom till pengar och ekonomi. Power Aware Cord har som syfte att 
tala till ett annat sätt att tänka kring energi än det traditionella och bör därmed kunna 
väcka tankar på andra typer av konsekvenser. Sladden ger alltså indirekt upphov till ett 



 
 

84

ekonomsikt resonemang hos det teknikintresserade hushåll F. Fabian nämner 
kopplingen till ekonomiska faktorer som något utöver tekniken men intresset för 
teknik förblir mest uttalat genom objektiveringen. Det är snarare siffrorna per se som 
är intressanta för hushållet än dess ekonomiska betydelse. Intresset ligger i att mäta 
och räkna. (Intervjuomgång V, 2006)  
 
Anton i hushåll A har testat sladden på kaffebryggaren, brödrosten och rakapparaten. 
Han har också tagit med den till sitt arbete: 

Så hade jag den till jobbet, och vi hade en så där vet du kaffe, vattenkokare, dom 
reagerade i alla fall när dom började, du vet, vad jag höll på med. Men då sa jag att ett 
litet experiment. (Anton) (Intervjuomgång V, 2006) 

När han tar med sladden till sin arbetsplats en andra gång märker han att kamraternas 
reaktioner blir som en förstärkning av hans egna: 

Och sen hade jag med den en gång till då, och då vart dom ju mer van, och då var det 
liksom bara sådär vet du, dom märkte ingenting, dom reagerade inte på samma sätt då 
efter att dom hade sett den. Det säger, nu är det inget speciellt med den där sladden då 
när den har stått på ett tag så man är van vid det. (Anton) (Intervjuomgång V, 2006) 

Anton gör kopplingen mellan att se, uppmärksamma och att reflektera och det framgår 
att sladden fått honom att tänka till genom att den visualiserar hans elanvändning. Han 
associerar till elektricitet som en produkt på marknaden. Anton menar att sladden ger 
en tankeställare med avseende på elanvändning och liksom Göran i hushåll G kopplar 
han till elräkningen: 

Jag tänker på det, jävlar, nu när man ser strömmen så tänker man ”jävlar, nu snurrar 
elmätaren ännu mer där ute”. Men det är dyrt som fan är det, när man ser elen. För i 
den här kabeln, där ser jag inte elen (pekar på en vanlig elsladd), och då tänker jag inte 
på den. Men här ser jag den, och nu vet jag att det går ström för det lyser, och då vet 
jag, då tänker jag att nu går den där jävla elmätaren så det snurrar, det blir dyrt på 
räkningen. (Anton) (Intervjuomgång V, 2006) 

Han betonar alltså hur sladdens funktion relativt snabbt blir en självklarhet. Detta 
medför givetvis att den också i viss mån blir osynliggjord. Sladden blir till ett objekt 
som kan kopplas samman med och stärker Antons uttalade ekonomiska intresse. Ändå 
är det intressant att Anton experimenterat och visat upp sladden utan att referera till 
ekonomi. (Intervjuomgång V, 2006) 
 
Hanna i hushåll H har testat sladden på en mängd olika elprodukter i hushållet. Hon 
har testat den såväl på lampor som på olika typer av hushållsapparater och på TV:n. 
Hon har upptäckt att en lampa i hushållet drar ström även då den är avstängd och insett 
att det är något fel på lampans reglage. Hon har också sett att TV:n drar ström på 
stand-by, något hon visserligen känt till tidigare men som nu blivit bekräftat och 
medvetandegjorts på ett starkare sätt. Hon har använt sladden för att förstå 
proportionerna mellan olika hushållsutrustningars energibehov. Trots att den enligt 
henne borde ha vara mer finkalibrerad har hon fått klart för sig vissa samband, bland 
annat ifråga om hur strykjärnet och tebryggaren drar el: 
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Eh, när jag strök med strykjärnet så kom jag på att när eh, när strykjärnet laddar upp så 
går den eh liksom på halv, halvvägs då, halvblå blir sladden då och sen så när den är 
uppladdad då på högsta värme, då så slocknar det. Så då drar den ingen ström där. 
Eller vad det nu ska betyda att det inte finns någon färg i sladden… och eh, det var, 
den drog halvdant även tebryggaren, tills den slog av. (Hanna) (Intervjuomgång V, 
2006) 

Hans i hushåll H som inte alls har använt sladden under testperioden (Intervjuomgång 
IV, 2006, Intervjuomgång V, 2006) kommenterar vissa av sladdens funktioner och det 
framgår under samtalets gång att han har varit observatör då Hanna experimenterade: 

Det var synd att vi inte kunde köra den där, det hade varit kul att ha sett hur mycket 
den drar. (Hans) (Intervjuomgång V, 2006) 

Han har varit nyfiken på sladden, trots att han var negativ vid överlämnandet. Han är 
nyfiken på vad sladden skulle ha visat om den kopplats till frysen, men Hanna har inte 
kopplat in sladden till frysen eftersom det skulle vara alltför besvärligt att först flytta 
på frysen och sedan se om sladden kunde kopplas in. I inkorporeringen framkommer 
en anledning till att Hans inte heller då han sett sladden användas i praktiken, är 
positiv till den. Han menar, liksom medlemmarna i hushåll F, att det faktum att den 
saknar siffror gör att den inte fyller många funktioner:  

Ja men, den skalan ser man ju liksom ingenting på va… Även om man liksom, om det 
lyser lite eller som hon (Hanna) säger halvdant eller mycket så vet man ändå inte, vad 
det innebär. (Hans) (Intervjuomgång V, 2006) 

Han vill att siffrorna ska kunna kopplas direkt till förbrukningen och visa kostnaden i 
kronor, men konstaterar också: 

Och sen är det så här att vissa saker behöver vi ändå va, spis och kylskåp behöver vi 
ändå va, och då spelar det ju ingen roll om vi kopplar. (Hans) (Intervjuomgång V, 
2006) 

Men Hans säger samtidigt att han nog ändå inte skulle acceptera den i sitt hem, även 
om den hade siffror som visade kostnaden. Möjligen skulle den göra alltför stora 
ingrepp i hans sätt att leva sitt liv, som han inte är beredd att ändra alltför mycket på: 

Ja, men då hamnar man i det här, ”jamen tv:n drar rätt mycket ström, så jag ska nog 
inte kolla på det här programmet”. (Hans) (Intervjuomgång V, 2006) 

Hans har över huvud taget svårt att se nyttan med produkten, (Intervjuomgång V, 
2006) men tycks lita på att den mäter elanvändningen på ett korrekt sätt trots att den 
saknar siffror. Till skillnad från hushåll F tror han alltså att produkten är pålitlig.  
Hanna i hushåll H har med hjälp av sladden bejakat sin tekniska experimentlusta, 
medan Hans har iakttagit hennes experimenterande. Sladden ses som ett tekniskt 
objekt hos både Hanna och Hans, men Hans ser den som mindre intressant. Under 
objektiveringen uppvisar också den annars tekniskt intresserade Hans även ett 
ekonomiskt intresse. Det väcks i och med att sladden visar effekten, men han vill ha 
siffror för att kunna översätta till kostnaden i kronor.  
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I hushåll B har sladden testats på flera ställen i huset, men främst använts för att visa 
på stand-by förbrukning. 

Alltså sen har vi testat den på brödrosten och på tv:n, eh tv:n på och av, att just titta på 
att det faktiskt drar ström när tv:n är avstängd, man kan verkligen fundera på hur 
mycket ström som flyter genom ledningarna. (Bertil) (…) Däremot på datorn, där, där 
är den på jämn nivå alltså oavsett, alltså den har en jämn förbrukning oavsett om du 
använder datorn eller inte. Den, den påverkas inte. (Boel) (Intervjuomgång V, 2006) 

Bertil är också nyfiken på vad sladden skulle ha visat för den utrustning som det inte 
varit möjligt att koppla in sladden på: 

Men jag tänker också på med om stora, tvättmaskinerna, vad händer med 
torktumlaren, vad händer med spisen och vad händer. Dom där man inte kan koppla in 
det på, vad händer där. (Bertil) (Intervjuomgång V, 2006) 

Experimenterandet med sladden har alltså fått honom att börja fundera över hur 
mycket el olika slags hushållsutrustning drar och han har också börjat fundera över 
vad som är nödvändig förbrukning. Bertil associerar inte till ekonomiska faktorer, 
vilket inte förvånar då hushållet har ett ekologiskt grundintresse. Det framgår också i 
intervjusituationen att ekologiska faktorer ligger bakom hushållets funderingar om 
huruvida delar av den egna elanvändningen är nödvändig eller inte.  
 
Endast ett av de sex hushållen, hushåll F, har spekulerat i hur sladden fungerar rent 
tekniskt. Hushållsmedlemmarna i hushåll H har båda stort teknikintresse och teknisk 
utbildning. I övrigt ifrågasätts och diskuteras inte själva konstruktionen och funktionen 
av Power Aware Cord. Hushåll F har en egen teori om hur sladden ser ut inuti: 

Det sitter någon, liten switchad regulator och så, ser ut, den transponerar upp 
spänningen rätt högt upp till dom hära, och sen är frågan hur högt upp, om den tar 220 
så kan det inte vara så högt upptransponerad å andra sidan. (…) Det måste vara 
någonting som exalteras av den här lilla spänningen, för det är så höga spänningar i 
den, har fått mig, man får rejäla kyssar om man plockar isär den. (Fabian) 
(Intervjuomgång V, 2006) 

Objektiveringen – diskussion 
 
Förutom medlemmarna i det tekniskt kunniga hushåll F som diskuterar sladdens 
funktion per se, är det tydligt att informanterna accepterar sladdens funktioner utan att 
spekulera i orsaker till att den fungerar som den gör. Den uttrycker ett slags 
självklarhet i sin tekniska funktion. Detta kan ha att göra med att den är gjord för att i 
stort sett se ut som en vanlig grendosa. Kanske skulle den ha blivit mer ifrågasatt 
tekniskt om den hade haft ett mer avvikande utseende. Designen bottnar i en bekant 
form trots att tekniken i viss mån är främmande för hushållen, vilket alltså kan bidra 
till att produkten lättare accepteras och att den inbjuder till experimenterande i högre 
grad än om den varit en elektrisk produkt med en obekant, och därmed otrygg, form 
och funktion.  
 
Experimenterandet under objektiveringen har inneburit att flera hushåll lärt sig mer om 
olika elektriska hushållsutrustningars användning av energi. De har också bättre 



 
 

87

förstått kopplingen mellan det egna beteendet och elanvändningen i hushållet. Endast 
hushåll F, som från början hade mycket god kunskap om elektricitet och elektriska 
konstruktioner, har experimenterat med att se hur sladden är programmerad att reagera 
vid olika mängd energi som belastar den. Hushåll F har också minst tilltro till 
produkten som sådan. De menar att ”att mäta är att veta” och förkastar därmed 
grundtanken med Power Aware Cord som en produkt för dem. I övrigt är det endast 
Hans som påpekar frånvaron av siffror och också efterfrågar en sådan funktion hos 
sladden. Övriga hushåll accepterar sladdens funktion i stort och hyser tilltro till att den 
avbildar elanvändningen korrekt utan siffror. Sladden tycks också kunna ge upphov till 
dåligt samvete även hos personer som egentligen säger sig inte ha ett intresse av att 
spara el. Göran är ett exempel på det och han beskriver den vidare som en orm, något 
levande, som påminner om att han använder ström (Intervjuomgång V, 2006). Detta 
kan jämföras med hur Anton i hushåll A beskriver golvvärmen som något levande.  
 
Samtliga hushåll utom hushåll B och D, diskuterar elkostnaden i kronor i samband 
med objektiveringen. Göran i det tekniskt intresserade hushåll G börjar, i samband 
med att han diskuterar att sladden väcker ett dåligt samvete hos honom, också relatera 
till den ekonomiska kostnaden i samband med användningen av elektricitet. Han börjar 
vidare spontant fundera över hur sladden skulle kunna utformas annorlunda. Han ser 
den inte som ett designobjekt utan som en nyttoprodukt, ett tekniskt objekt som ska 
användas i specifika syften, för att visualisera elektricitet och elektriska funktioner. 
Hans, i hushåll H, som är tekniskt intresserad gör också kopplingar till ekonomi, 
liksom Anton i hushåll A, som tillhör de mer ekonomiskt intresserade i studien. När 
Fabian, i det tekniskt intresserade hushåll F, diskuterar sladden kommer han något löst 
in på ekonomiska faktorer, såsom en förlängning av tekniken. Detta skulle kunna tyda 
på att sladden, trots att den inte visar siffror, ändå förstärker kopplingen mellan 
elektricitet och ekonomisk kostnad för hushållen. Möjligen är denna koppling ändå 
svagare än den skulle vara om sladden också visat energianvändningen i siffror.  

6.4 Inkorporeringen av Power Aware Cord 
 
Inkorporering handlar om hur en förvärvad teknik används – eller väljs bort – av 
medlemmar i hushåll. Interaktionen mellan sladden Power Aware Cord och 
hushållsmedlemmarna står här i centrum för analysen. Förståelsen för teknikens 
funktioner är betydelsefull för analysen och hänger samman med hur den används. 
Inkorporeringen innefattar hur sladden används och uppfattas när experimenterandet 
under objektiveringen är över. Den innefattar även sladdens eventuella fasta placering 
i bostaden. Gränsen mellan objektivering och inkorporering är inte knivskarp, utan de 
kan överlappa varandra. Viktigt är här också att sladden lånades ut till hushållen för en 
testperiod om tre månader och den kommer alltså inte att finnas kvar i hushållet 
därefter. Detta försvårar givetvis inkorporeringen av sladden i hushållet. 

Analys av inkorporeringen 
 
Så här långt har medlemmarna i hushåll D förblivit positiva till sladden som koncept. 
De skulle inte köpa den för funktionen, utan snarare för att det var en lite roligare 
produkt. Viktigast för hushåll D har varit att sladden har utmanat deras syn på sladdar, 
eftersom hushållsmedlemmarna annars brukar sträva efter att dölja elsladdarna i 
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bostaden. Sladden tilldelades omedelbart sin plats i hushållet, under datorbordet i 
arbetsrummet. Det betraktades som en självklar plats för den:  

Nej, alltså, jag tycker den är lite rolig för att den är på det ställer den är, där är det 
ändå en stor kabelhärva så där kommer man alltid se sladdarna. Men övrigt, där går 
det ju inte att se sladdarna på samma sätt, oavsett om dom är blåa eller vita, så att det. 
Alltså den är jätterolig där den är idag, men eh, det finns inget annat ställe i huset som 
jag skulle ha den på, för att, jag vill inte att dom ska synas. (David) (Intervjuomgång 
V, 2006) 

Power Aware Cord utmanar alltså även vid inkorporeringen hushållets uppfattning att 
elsladdar skall döljas. Sladden har sin plats i hushåll D under skrivbordet i 
arbetsrummet på grund av att hushållet ännu inte funnit ett bra sätt att dölja elsladdarna 
som finns där. Huruvida sladden skulle få en annan plats, städas bort eller döljas helt 
ifall hushållet skulle komma fram till en bra lösning för att dölja sladdarna i 
arbetsrummet är svårt att veta. Min tolkning är att de accepterar kabelhärvan i 
arbetsrummet och att sladden uppenbarligen gjort denna kabelhärva roligare. Sladden 
har utmanat hushållets syn på elektricitet och elektrisk utrustning och den tillskrivs en 
roll som designobjekt. Den går från att vara ett tekniskt objekt till att vara mer av ett 
inredningsobjekt som har en teknisk funktion.  
 
I hushåll G förblir sladden hela tiden på den plats i vardagsrummet där den placerades 
vid överlämnandet och den är hela tiden kopplad till samma golvlampa. Göran anser 
att det är dess plats, liksom en möbel snabbt finner sin plats. Den fasta placeringen i 
hushåll G är intressant då Göran tidigare nämnt att han inte vill ha en lysande sladd i 
sitt vardagsrum där han ska koppla av. Mot den bakgrunden borde en lämplig 
placering ha varit i ett annat rum, kanske i köket där han sagt sig se ett 
användningsområde för den. Han har heller inte valt att ta bort sladden, utan har låtit 
den sitta kvar. Objektiveringen ägde enbart rum på ett abstrakt plan. Det dåliga 
samvetet som Göran sagt att sladden ger upphov till har han valt att acceptera och leva 
med. Användningen av golvlampan har, menar han, varit normal, som den skulle ha 
varit om sladden inte funnits där, men hans samvete har varit närvarande i 
användandet av lampan. Han intresserar sig för att konceptualisera sladden men väljer 
att inte experimentera med den. Hans tekniska intresse övergår med andra ord inte i 
praktiskt och det kan bero på att Görans intresse för teknik mer generellt har visat sig 
handla om intresse för nya tekniska lösningar och entreprenörskap.  Ny teknik 
intresserar honom, men han är inte för den skull intresserad av att själv experimentera 
annat än i tanken och i diskussioner med andra. (Intervjuomgång V, 2006) 
 
I hushåll F har sladden inte fått någon egen plats, utan hushållet har istället startat ett 
nytt förvärvande med en, för dem, mer lämpad produkt som visar elanvändningen med 
siffror och utan direkta designelement. Hushåll F är intresserade av exakt hur mycket 
olika elapparater drar och för det ändamålet lämpar sig inte sladden. Däremot har den 
väckt ett intresse för något som de vid förvärvandet av sladden inte ansåg sig ha – att 
mäta elektriska produkters elanvändning. Detta tyder på att Power Aware Cord har 
inneburit att de i ökad grad börjat reflektera över och engagera sig i sin användning av 
hushållsel. Hushåll F funderar heller inte nämnvärt över – och är inte särskilt 
intresserade av – design, varken ifråga om sladden eller den nya mätare de köpt.  
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I hushåll A blir sladden heller aldrig till en del av hushållet. Anton kan tänka sig att ta 
fram den ibland och använda den som en vanlig förlängningssladd eller för att 
imponera på besökare, men tycker inte att den har någon självklar plats i hans hushåll. 
Den främsta anledningen är att han inte vill ha en extra sladd till sin köksutrustning, 
för det är till köksutrustningen – och främst då kaffebryggaren – han tycker att den 
passar bäst. Däremot tycker han att den skulle kunna vara en utmärkt dekoration, och 
som sådan skulle den kunna användas kring jul.  Anton ser alltså sladden främst som 
ett designobjekt och inte som ett praktiskt energivisualiserande objekt.  
 
Sladden ligger vid TV:n vid den sista intervjun med hushåll B. Trots att den legat där i 
ca en vecka är sladden för hushåll B främst en funktionsprodukt som kan plockas fram 
vid behov. Den skulle inte ha fått en fast plats kopplad till elektrisk utrustning i deras 
hem: 

Jag tror den skulle ligga undan, och så skulle du plötsligt vilja kolla någonting och så 
skulle du koppla in den. (Boel)  

Alltså det, det jag tänkte på när den låg inkopplad på tv:n. Det skulle jag inte vilja ha. 
Alltså när den ligger, att gå in och testa av, men inte ha den för jämnan i, det skulle jag 
inte vilja. (Boel) 

(Intervjuomgång V, 2006) 

Detta kan ha sin förklaring i att hushåll B har ett prydligt hem där varje sak verkar ha 
sin speciella plats. De är design- och inredningsmedvetna och har en avskalad stil. 
Även om sladden påminner dem om dekorationsbelysning så passar 
dekorationsbelysning av det slaget med rinnande ljus i en sladd inte deras stil. Boel har 
många idéer om hur sladden skulle kunna få en bättre estetisk utformning. Hon jämför 
också sladden med en nattlampa i form av ett litet spöke som hon hade när hon var 
liten eftersom hon var mörkrädd. För hushåll B är alltså designen sladdens främsta 
egenskap. Även om den inte passar in i hushållets stil är det ändå tydligt att den 
behandlas som ett designobjekt och inte som ett tekniskt objekt med praktisk funktion. 
 
I hushåll H blir sladden en del av hemmet genom att den blir till en experimentprodukt 
som Hanna flyttar omkring och testar på olika utrustningar i bostaden. Övriga 
hushållsmedlemmar har inte visat något stort intresse för den, utan den har blivit till en 
produkt för mamman. Hans var direkt negativ till sladden vid förvärvandet och han har 
tittat på då Hanna använt sladden, men han har inte gjort den till en del av sin egen 
vardag. Hanna, som arbetar som lärare, kan tänka sig att den skulle kunna få en plats 
som experimentverktyg för att visualisera el även utanför hemmet. Hon tror att den 
skulle kunna ha en funktion i skolutbildning. Hon hade också gärna testat den 
utomhus, t.ex. på motorvärmaren, men inte gjort det eftersom det står i avtalet att den 
enbart får användas inomhus. Hon har vid återlämnandet fortfarande idéer om vilken 
utrustning hon skulle vilja testa sladden på. Det som gjort att hon inte testat sladden på 
viss utrustning är främst svårtillgängliga elkontakter på baksidan av mer skrymmande 
elektrisk utrustning, såsom kylskåp, frys och spis. Hon är också positiv till att sladden 
påminner henne om elektricitet i samband med olika sysslor i hemmet. För det tekniskt 
intresserade hushållet H används alltså sladden främst som ett slags 
experimentutrustning som anknyter till deras tekniska intresse. 
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Inkorporeringen – diskussion 
 
Sladden blir till olika typer av objekt med olika placering i olika hushålls bostäder. 
Medan hushåll D och G gav sladden en fast placering i bostaden redan vid 
förvärvandet – blev den i de övriga hushållen, utom i hushåll F som helt förkastade 
den, en experimentutrustning. Som sådan flyttades den runt i bostaden för att 
hushållsmedlemmarna skulle kunna se hur mycket el som används vid nyttjandet av 
olika elektriska utrustningar. Vid överlämnandet gav sladden hushållen associationer 
till en vanlig grendosa med förlängningssladd, men under inkorporeringen får den en 
helt annan roll. Disa sa i approprieringen att: ”… man flyttar ju inte runt elsladdar när 
man väl har satt dit dem någonstans.” (Intervjuomgång V, 2006) Det ekologiskt 
intresserade hushållet D uppvisar under inkorporeringen ett mer tekniskt intresse än 
tidigare.  
 
Under inkorporeringen betraktas sladden antingen som ett designobjekt eller ett 
tekniskt objekt att experimentera med. I samtliga hushåll har den gett upphov till 
reflektioner över elanvändning, något som hushållen även i fortsättningen tycks vara 
intresserade av att uppmärksamma. Några vill ha kvar sladden som en 
energivisualiserande produkt. I hushåll F som förkastade sladden, har den gett upphov 
till att en annan elmätande produkt fått en plats i deras hem. Sladden väckte ett behov 
av att mäta och visualisera apparat- och användarbaserad elanvändning.  

6.5 Omvandlingen av Power Aware Cord 
 
Omvandlingen utspelar sig i gränslandet mellan det offentliga och det privata, i 
hushållsmedlemmarnas kontakt med omvärlden. Hit hör dagliga samtal och utbyten 
med omgivningen ifråga om det förvärvade objektet. I analysen används samtalen 
under den sista djupintervjun för att avspegla omvandlingen. Då ombads hushållen 
också att berätta om det eventuella utbytet de haft rörande sladden med andra personer 
i omgivningen, t.ex. besökare i hemmet eller arbetskamrater. Eftersom samtalet med 
mig utgör omvandlingens huvuddel kommer även min egen del i samtalen att 
redovisas. I intervjun uppmanades hushållsmedlemmarna att spekulera i sladdens 
utformning och användningsområde samt att föreslå förändringar i dess funktion 
och/eller design för att bättre passa hushållets egna specifika användningsområde. I 
denna del av samtalet fungerar intervjuaren som en katalysator för funderingar som 
annars kanske inte skulle tagit form.  

Analys av omvandlingen 
 
Endast ett av hushållen spekulerar under omvandlingen i hur Power Aware Cord 
fungerar rent tekniskt. Övriga hushåll diskuterar sladden som objekt när de i intervjun 
uppmanas att ge förslag på förändringar. Under de föregående delarna av 
domesticeringen reflekterade hushållen över hur sladden skulle kunna utformas 
funktionsmässigt annorlunda och därmed bättre passa in på hushållens egna behov, 
men i omvandlingen kommer främst estetiska aspekter fram. Övriga åsikter avseende 
designen har varit kopplade till funktionen och handlat om hur den skulle kunna vara 
mer praktisk, även om dess grundläggande funktioner inte ifrågasätts. Även om de 
flesta åsikter går att koppla till funktion är det i omvandlingen främst fråga om hur 
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sladden ser ut. Det uttrycktes av David i hushåll D, som också i tidigare faser 
diskuterat sladden som ett designobjekt snarare än ett tekniskt objekt: 

Den är säkert framtagen för att den ska sticka ut lite, att den ska ha ett designelement i 
sig… och och, ja. För det fungerar den (David). (Intervjuomgång V, 2006) 

I hushåll A, där sladden inte lyckats finna någon plats, är det intressant att diskutera 
varför så inte skett. Anton är inte negativ till sladden som produkt, även om han inte 
ser den som unik. För honom är den en ren dekorationsprodukt och han har en rad 
åsikter om hur den skulle kunna utformas annorlunda för att bli bättre. Redan under 
inkorporeringen konstaterade Anton att han inte vill använda sladden eftersom den inte 
är en integrerad del av utrustningen han vill ha den till, nämligen kaffebryggaren. Han 
anser dock att den skulle kunna bli en snygg dekoration och menar att sladden skulle 
kunna utformas så att ljuset snurrade snabbare respektive långsammare beroende på 
hur användaren själv skulle ställa in den. Han menar att färgerna skulle kunna varieras. 
Antons förslag går ut på att sladdens sken inte skulle styras av mängden el som 
passerar genom den, utan att den istället skulle fungera som en dekorationsprodukt, där 
han själv kan variera ljusstyrka, färg och hastighet. Den blir därmed en produkt bland 
andra med estetisk funktion. Han menar att: 

Det finns sådana där att köpa vet du. Stora elvaruhus har ju sådana. (Anton) 
(Intervjuomgång V, 2006) 

Sladdens elvisualiserande egenskaper har ändå inte gått honom förbi. Han har funderat 
över att den visar starkare och svagare strömstyrkor. Han tycker bara att det skulle 
vara bättre om man själv fick bestämma hur sladden skulle se ut vid olika tillfällen. 
(Intervjuomgång V, 2006) Anton associerar inte till ekonomiska faktorer trots att A är 
det mest ekonomiskt intresserade hushållet, och föreslår inte att sladden ska visa 
elanvändningen i kronor och ören. Detta kan förklaras med att Anton betraktar sladden 
som att den lyser för att det ska vara estetiskt tilltalande, såsom t.ex. jul- och 
discobelysning.  
 
Också den tekniskt intresserade Göran associerar sladden till julbelysning: 

Erica, folk sätter upp till jul du vet sådana här jävla lysdioder med röda och gröna och 
alla möjliga, där kanske man kan kombinera nytta med nöje va? Dom har ju ingen 
annan funktion än att pryda va [mm], men den här sladden har ju den funktionen att 
den kan leda ström också till en annan källa. Fy fan vad vi är kreativa… det är möjligt 
att den där skulle ha en, en, vad ska man säga, ett dubbelområde va, att leda ström och 
vara en dekoration. Men det är ju just vid jul och sånt där. (Göran) (Intervjuomgång V, 
2006) 

För Göran blir alltså sladden ändå till ett designobjekt i omvandlingen. Han reflekterar 
över att sladden vid sidan av dess praktiska nytta, också kan fylla en estetisk funktion. 
Det är här också tydligt att han ser samtalet som en kreativ process. Som exempel på 
detta refererar han till att ”vi är kreativa” (Intervjuomgång V, 2006). Detta är tydligt 
ett område inom vilket han känner sig bekväm och har tidigare erfarenheter. Hushåll F 
associerar också till julbelysning. Fabian jämför vidare sladden med de ljusslangar han 
använder för att lysa upp sina modellflygplan: 
 



 
 

92

Ja, jag misstänker, att själva, ljusfunktionen var väldigt lik då ljusslangar som IKEA 
säljer som, julbelysning … Som jag råkade ha köpt en kasse av innan. (Fabian) 
(Intervjuomgång V, 2006) 

Fabian ser ändå inte sladden som en dekorationsprodukt utan snarare som ett slags 
leksak för vuxna. Trots att sladden som sådan inte accepterades av hushållet skulle 
hushåll F ändå kunna tänka sig att använda den någon gång ibland, mest på lek. I 
hushåll F har sladden efter att ha blivit testad givit upphov till önskemål om en annan 
energimätande produkt där siffror visar energianvändningen för olika elektriska 
apparater. Under intervjun vill Fabian demonstrera sin syn på sladdens 
tillkortakommanden genom att använda en varmluftspistol i kombination med sladden. 
Han visar hur sladdens rinnande ljus blir irriterande och distraherande för honom då 
han använder varmluftspistolen: 

… så här vill man ju inte, när man jobbar med någonting, när man står och liksom. 
(Fabian) (Intervjuomgång V, 2006)  

Efter denna demonstration slår Fabian av varmluftspistolen och säger att ”den lyser 
bara den är ipluggad faktiskt” (Intervjuomgång V, 2006). När jag kommenterar att 
varmluftspistolen drar el trots att den är avslagen blir Fabian fundersam eftersom han 
också ser att sladden ger ett svagt sken ifrån sig. Fortsatt experimenterande och en 
diskussion följer. Diskussionen visar hur hushåll F i omvandlingen lärde sig något av 
Power Aware Cord: 

Fabian:  Det är lite lustigt, för jag hade kunna anta att den här var liksom väldigt 
avskiljd från nätet när den var (avstängd, min anmärkning).  

Fredrika:  Fast det var den inte tydligen. 

Fabian:  Nej, det var ju ganska intressant faktiskt. 

Fredrika:  Mm, antingen är den. 

Fabian:  Och då är frågan hur den funkar. 

Erica:  Nu lärde du dig något om den där i alla fall, att om du lämnar den i så drar den. 

Fabian:  Fast jag tror inte på det … (han börjar mäta med energimätaren som de köpt, 
den med siffror) Då gör man så här, precis, för det är så här att mäta är att veta. 

Erica:  Ok, då kollar vi det. Det här är jättekul. 

Fredrika:  Och sen kan vi bestämma vilket verktyg vi litar på. 

Fabian:  Den här har siffror. 

Erica:  Då litar du på den? 

Fredrika:  Den som har siffrorna ja, Ser du något eller ska jag ta en ficklampa? 

Fabian:  Den här drar effekt. Den drar 10 watt i stand-by-läge. 

Fredrika:  Ja, så du ska inte ha den sittandes i väggen när du inte jobbar med den. Tänk 
på det du. 

Fabian:  Det brukar jag ju faktiskt inte ha, men det är ju intressant att den drar effekt 

Erica:  Men nu har vi i alla fall lärt oss någonting? 

Fabian:  Nu har vi absolut lärt oss någonting. 

(Intervjuomgång V, 2006) 
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Både Fabian och Fredrika som är intresserade av teknik är skeptiska till mätutrustning 
utan siffror. Att mäta är att veta, hävdar Fabian, och Fredrika kommenterar att hon litar 
mest på den utrustning som har siffror. För dem har sladden låg trovärdighet och trots 
att de kan se att sladden visar att varmluftspistolen drar el även när den är avstängd 
men inkopplad i eluttaget, krävs en mätning med ett annat mätinstrument för att de ska 
lita på det. De har teknisk kunskap och är vana att hantera utrustning med siffror och 
anser att siffror skulle kunna ge sladden trovärdighet. Troligen kommer inte de mest 
tekniskt kunniga att bli sladdens främsta användare, men däremot skulle tekniskt 
kunniga personer med stort intresse för inredning och/eller design kunna bli en möjlig 
användarkategori. För Fredrika blir sladden ett redskap att ta med till sin professionella 
vardag. Hon reflekterar inte över hur den skulle kunna utformas annorlunda rent 
tekniskt, men hon har åsikter om dess estetiska utformning, vilket ytterligare talar för 
att sladden ger estetiska, designrelaterade associationer snarare än tekniska. Fredrika 
tror också att sladden skulle kunna fungera som ett läroverktyg:  

Ja, alltså det kan man ju säga, att den där är väldigt bra som läroverktyg, men jag tror 
inte riktigt på den som, som en konstant användningsapparat just därför att, en sladd 
som lyser är så här smått irriterande i ett vanligt hem i längre, på längre sikt. 
[mm][mm] På det sättet, men man, för att visualisera elförbrukning i, vid vissa 
tillfällen så är den ju [mm], fyller den ju sin funktion [mm], för att, för en, 
genomsnittsmänniska eller i skola eller så [mm] så är den ju mer, effektiv än en, 
energimätare [ja] för folk brukar inte tycka att. (Fredrika) (Intervjuomgång V, 2006) 

Även Boel menar att detta är ett bra läromedel. Hon säger att sladden vore perfekt för 
förskolor. Hon arbetar på ett dagis och där finns ett öra som lyser rött när ljudnivån 
blir för hög. Detta fungerar då som en visuell signal för barnen att minska 
”stojvolymen” i rummet.  Power Aware Cord påminner om denna produkt och hon 
menar att det bara är att börja tillverka produkten för förskolorna. Hennes kollegor på 
förskolan har hållit med henne när hon berättat om sladden för dem. (Intervjuomgång 
V, 2006) Även Hanna, som är lärare, är inne på att sladden ska kunna användas inom 
skolan, helst under fysiklektionerna. Hans, som också är lärare, ser å andra sidan inget 
praktiskt användningsområde för sladden. (Intervjuomgång V, 2006)  
 
Boel vill också att den ska lysa starkare så att den skulle synas bättre under dagtid – 
men känner sig kluven till detta då ett starkare ljus kanske skulle vara störande. 
(Intervjuomgång V, 2006) Hon kan också tänka sig att cerise vore en bra färg. Bertils 
uppfattning om vad som är nödvändig elförbrukning utmanas av sladden: 

Jag tror att många skulle, jag tror att vid just den här lite onödiga konsumtionen skulle 
man nog få sig en funderare med det… Nej, alltså, jag skulle om, ja alltså, jag ser den 
som jätteanvändbar att komma åt onödig förbrukning. Eftersom by definition all min 
förbrukning är nödvändig. (Bertil) (Intervjuomgång V, 2006) 

Bertil ser sladden huvudsakligen som en produkt som visar strömmens flöde och 
jämför Power Aware Cord med en vattenslang där man ser flödet: 

Det är mer som en vattenslang. Om du tar på något sätt en kolorerad vattenslang, att 
man ser flödet på något sätt. Så där som en vattenslang… om du har färgat vatten. 
(Bertil) (Intervjuomgång V, 2006) 
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I hushåll D spekulerar David vid omvandlingen om hur sladden reagerar på olika typer 
av elektrisk utrustning. Han tycker det är intressant att man kan se olika utrustnings 
förbrukning i förhållande till varandra. (Intervjuomgång V, 2006) David och Disa kan 
förstå att andra kopplar ihop den med julgransbelysning, men för dem är sladden ändå 
inte en ren dekorationsprodukt:  

Ja, det kan jag tänka mig att folk associerar till det. (David) Nej, nej, det, nu när du 
säger det så visst. (David) Inte jag i alla fall. (Disa) (Intervjuomgång V, 2006) 

Sladden har fått både David och Disa att tänka mer på energi och energianvändning:  
Jo, absolut, eftersom man reflekterar ju på att den måste ju dra mer ström. Eller, jag 
gissar det, jag vet inte om det är så, men gissar. (Disa) (Intervjuomgång V, 2006) 

För dem har sladden en tydlig energivisualiserande funktion, och när de diskuterar 
dess utformning talar de om förbrukning i ekologiska termer. Sladden har fungerat 
som ett redskap för att visualisera ekologiskt onödig energianvändning. 
(Intervjuomgång V, 2006, Intervjuomgång IV, 2006) 
 
Hans i hushåll H kan inte direkt se någon funktion för sladden. För honom är den helt 
enkelt en onödig produkt. Han associerar till julgransbelysning och annan typ av 
dekorationsbelysning som används på vintern. Han förstod att produktens intention är 
att medvetandegöra energi och energianvändning, men anser inte att den lyckas med 
det. Även Hanna tycker att den kan vara en fin dekoration att hänga på väggen, men 
för henne har den en medvetandegörande funktion: ”Det har den absolut”, säger hon. 
(Intervjuomgång V, 2006)  
 
Hanna vill att den ska vara mindre klumpig, mindre helt enkelt, och med kantiga hörn 
istället för rundade på själva grendosan eftersom den då får plats i ett hörn. Hon vill 
också att den ska ha en längre och smidigare sladd med ett ännu blåare, starkare ljus så 
att den syns även i direkt dagsljus. Hon skulle gärna se att den gick att använda 
utomhus också. För den tekniskt intresserade Hanna har sladden en praktisk teknisk 
funktion, men den utgör också ett designobjekt. Hon har både åsikter om dess 
funktion, ”att se att den lyser i dagsljus”, och dess mer renodlat estetiska aspekter 
(Intervjuomgång V, 2006). 
 
Göran i hushåll G tycker att man skulle kunna göra olika sladdar som kopplas till olika 
typer av hushållsapparater. Han vill ha en färg för varje typ av apparat: 
 

Ja det skulle kunna, för då kan man rationalisera det hela och liksom en färg till en typ 
av, hushållsapparater kanske får en färg va och sådana här njutningsapparater typ tv 
och, och, stereo och sånt där som kan få då en annan. Om det har stått på en dag till 
exempel så skulle den börja skifta i gult eller gå över i rött eller någonting va… Det är 
rätt många maskiner nuförtiden som har stand-by va, så betyder ju det att, att den är 
strömförande. Och, det där tror jag inte människor är riktigt medvetna om, är det då så 
att sladden lyser va, då får man ju det att "jag tar en massa ström som jag inte 
behöver" va, att man stänger av stand-by-läge, stänga av hela den kretsen va. Då får 
man ju då en ganska kraftigt lysande sladd att ’fan här ligger det och konsumerar 
ström till ingen nytta’ [mm, mm] Och det, jag, på så sätt skulle den kunna hjälpa till 
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och vara lite mer energibesparande va, [mm] tack vare att den då indikerar. ’Jag står 
på, jag tar ström’ (Göran) (Intervjuomgång V, 2006)  

Omvandlingen – diskussion 
 
Generellt kan konstateras att endast det allra mest teknikintresserade hushållet (F) 
reflekterar över hur sladdens elvisualiserande funktion konstruerats rent tekniskt. 
Sladdens funktion är att synliggöra el och jämförs av en informant med hur man kan se 
vatten rinna genom en trädgårdsslang.  
 
Resultaten av undersökningen av hur Power Aware Cord domesticeras visar att 
sladdens visualisering av elektricitet huvudsakligen uppfattas som trovärdig och till 
och med självklar. Hushållsmedlemmarna har många åsikter och idéer om hur sladden 
skulle kunna förändras och anpassas efter deras behov. Dessa åsikter har främst 
estetiska förtecken. Många har åsikter om färgen som föreslås variera mellan olika 
användningsområden. Några har åsikter om att sladden bör vara mer finkalibrerad eller 
att dess sken inte syns tillräckligt väl i dagsljus. Flera hushålls associationer till jul- 
eller prydnadsbelysningar tyder också det på att dess estetiska företräden dominerar. 
Detta ger stöd för att sladden är en produkt som syns och visualiserar energi. I 
omvandlingen börjar några hushåll se sladden från fler perspektiv än tidigare, troligen 
för att den blivit mer bekant för dem. Några associerar till produkter på marknaden. 
Även hos Göran i hushåll G, som genom hela processen haft entreprenörstankar om 
sladden, tar dessa tankegångar tydligare form i omvandlingen. Det är tydligt under 
omvandlingen att Power Aware Cord i egenskap av prototyp ger upphov till 
associationer och idéer om vad den skulle kunna användas till. Flera av hushållen 
relaterar sladdens användning till sitt eget yrkesområde. Det tekniskt insatta hushållet 
efterfrågar en sifferdisplay eftersom detta stämmer väl in på deras inställning ”att mäta 
är att veta”, Göran – entreprenören – vill konceptualisera sladden och anpassa den för 
marknaden. Boel som arbetar inom barnomsorgen vill att den ska användas som 
pedagogiskt redskap inom skola och förskola och Hanna, som är lärare, vill att den ska 
användas pedagogiskt inom skolan. Möjligen ger sladden idéer till användning inom 
för informanterna välkända domäner eftersom den utgör ett för dem i stort sett obekant 
objekt.  De placerar detta obekanta objekt inom ramarna för det bekanta och kan 
därmed vidmakthålla en känsla av kontroll även över det nya. Sladden har genom 
domesticeringsprocessen visualiserat den egna energianvändningen genom apparaters 
energianvändning, och i omvandlingen överför informanterna dessa insikter till för 
dem bekanta miljöer. De sätter tekniken i ett vardagligt och professionellt 
sammanhang.  

6.6 Domesticering av Power Aware Cord – slutdiskussion 
 
När Power Aware Cord inte är inkopplad på en påslagen apparat, ser den i stort sett ut 
som en vanlig förlängningssladd med en grendosa. För de hushåll i studien som 
började testa sladden med en gång efter överlämnande gav den ett slags aha-
upplevelse, genom att elektriciteten omedelbart blev synlig. Sladdens visualiserande 
funktion utmanade strävan i ett par hushåll att dölja elsladdarna i hemmet. Power 
Aware Cord är vid förvärvandet en utmanande produkt som aktivt söker lyfta fram 
något som brukar döljas. Detta kan sannolikt betyda att den vid förvärvandet är ännu 
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mer visualiserande än den skulle varit om det gällt en produkt som normalt i sig själv 
är synliggjord, såsom armaturer som har designats för att synas och som samtidigt 
synliggör ljus och därmed en form av energi.  
 
Sladden visualiserar el genom att den på ett oväntat sätt avviker från en funktion som 
annars är förknippad med dess form. Så när som på det mest tekniskt intresserade 
hushållet, accepterar hushållen i övrigt sladdens funktioner och dess tekniska funktion 
betraktas med ett slags självklarhet, trots att den avviker från den funktion som 
normalt förknippas med en grendosa. Den har också inbjudit till att göra experiment, 
vilket kan ha att göra med att den liknar en trygg och välkänd produkt som grendosan. 
Hushållen känner till dess grundfunktion men blir nyfikna på det som avviker, dess 
energivisualiserande egenskaper. Genom att hushållen experimenterar med sladden 
förstärks dess visualiserande funktion. De kopplar samman sina egna aktiviteter och 
användning av tekniska eldrivna apparater med elanvändning. Hushållen har fått en 
större förståelse för elektriskt flöde och apparaters energianvändning. Även om vissa 
hushåll efterfrågar en display med siffror är det tydligt att de flesta hushållen hyser 
tilltro till att sladden mäter elanvändningen korrekt.  
 
Hos en person som säger sig inte ha något intresse av att spara el tycks användningen 
av sladden ändå ge upphov till dåligt samvete. Sladden understryker kopplingen till 
resursanvändning vid vardagens användning av eldrivna apparater. Sladden tycks 
vidare för vissa hushåll stärka kopplingen mellan elektricitet och ekonomisk kostnad, 
medan den även väcker tankar om olika apparaters aktivitetsbundna energianvändning. 
Power Aware Cord visar samband mellan individers aktiviteter, apparatanvändning 
och elektricitetens flöde.  
 
Power Aware Cord har vidare blivit till två olika typer av objekt i hushållen. I vissa 
hushåll blir den ett fast objekt som har sin egen placering, medan den i andra hushåll 
blir ett slags mobil experimentutrustning att använda vid behov. För de hushåll som 
flyttar runt sladden har den blivit till ett helt annat objekt än den vanliga grendosa som 
den från början förknippades med. Sladden har också väckt nyfikenhet på att mäta och 
synliggöra apparat- och användarbaserad elanvändning.  
 
Överlag reflekterar hushållen inte över hur sladdens elvisualiserande funktion 
konstruerats rent tekniskt. Dess funktion accepteras som den är. Således utgör Power 
Aware Cord en visualisering av elektricitet som uppfattas som trovärdig och till och 
med självklar. Det faktum att alla hushåll utom ett associerar sladden till jul- eller 
prydnadsbelysningar, tyder på att dess estetiska egenskaper dominerar intrycket. Detta 
ger stöd för att sladden är en energivisualiserande produkt som syns, gör något 
osynligt synligt och medvetandegör – visualiserar.  
 
Sladden väcker tankar kring flera intressen hos hushållen än de som låg till grund för 
kategoriseringen av respektive hushåll i förra kapitlet (tekniskt, ekologiskt eller 
ekonomiskt intresserade hushåll). Den fungerar dock huvudsakligen som förstärkning 
av det intresseområde som respektive hushåll gav uttryck för från början. Frånvaro av 
redovisning av elanvändningen i siffror kan tyda på att ekonomiska associationer 
kommer i skymundan. Beroende på vilken typ av hushåll som domesticerar sladden 
kan detta ha såväl positiva som negativa följder. Hushållen väger även in 
möjligheterna att använda sladden inom det egna yrket. Exempelvis funderar en person 
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inom barnomsorgen på hur den kan användas inom förskolan och en lärare på hur den 
skulle kunna användas i fysikundervisningen, en entreprenör funderar på hur sladden 
kan konceptualiseras och etableras på marknaden. Han är också van vid brainstorming 
där han kan spekulera kring en produkts användningsområden och potential. Sladden 
tilltalar honom som entreprenör och han är tydligt intresserad av sladden i egenskap av 
möjlig framtida produkt på marknaden. För honom har inte sladden samma 
särställning som för övriga hushåll i studien, eftersom han är van vid att vidareutveckla 
produkter och idéer och söka få ut dessa på marknaden.  
 
Sladdens egenskaper betecknas som såväl tekniska som estetiska. Intrycket av sladden 
domineras dock av att den är ett designobjekt och utmanar därmed synen på elsladdar 
som enbart tekniska objekt.  
 
Hushållens förståelse av energisystemet i stort påverkas inte i och med sladden, men 
den egna energianvändningen blir visualiserad genom nyttjande av eldrivna apparater 
som kopplats till sladden. Sladden ger upphov till såväl experimentlusta som 
funderingar om hur apparaters elanvändning fungerar i förhållande till varandra. 
Proportionerna i elbehov mellan olika apparater visualiseras. Sladdens domesticering 
har kunnat överblickas inom testperiodens tidsramar (totalt cirka tre månader), vilket 
innebär att den domesticeras relativt snabbt. Hushållen har domesticerat sladden olika 
snabbt och några har precis kommit till omvandlingen då sladden ska lämnas tillbaka. 
Dock är det tydligt att intervjutillfället styrt hur och när omvandlingen ägt rum. Detta 
har styrts av mina tidsramar och domesticeringen av sladden har påverkats av dess 
speciella förutsättningar i och med att den lånas ut till hushållen och att den utgör en 
prototyp. Om testperioden varit kortare hade sannolikt processen i flera fall varit ännu 
snabbare eftersom denna hos vissa hushåll slutförts först då hushållets medlemmar 
vetat att jag snart ska komma och intervjua dem om sladden och hämta den. 
Domesticeringen av prototyper som testas i hushåll styrs sannolikt i hög grad av de 
tidsramar och villkor som sätts upp av forskaren eller den som planerar projektet. 
 
Att sladden domesticeras snabbt betyder dock inte att den förlorar sina 
energivisualiserande egenskaper. Dess funktion som energivisualiserande objekt är 
återkommande och den kan plockas fram eller användas vid senare tillfällen för att 
testa nya tekniska apparater och aktiviteter kopplat till detta. För de hushåll där 
sladden fått en fast placering fungerar dess visualiserande egenskaper främst som en 
påminnelse om apparaters och aktiviteters energianvändning, genom att den då sitter 
på sin plats och indikerar den energi som används till just denna utrustning. Detta blir 
sannolikt särskilt tydligt då hushållen kopplar in ytterligare utrustning på samma 
grendosa, vilket kan ske utan att personen som gör detta reflekterar över att grendosan 
är av ett annorlunda slag. Då påminns hushållets medlemmar om att utrustningen drar 
el.  
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7 Domesticering av tidsdagböcker för visualisering av det 
energirelaterade vardagsbeteendet  

 
I detta kapitel kommer en dagboksmetod baserad på så kallade tidsdagböcker, som 
används för att ta fram energibeteendevisualiserande grafer, att analyseras. Kapitlet 
handlar således om domesticeringen av en metod för att visualisera energirelaterade 
aktiviteter. 
 
När ny teknik får tillträde till hemmet måste hushållets medlemmar hantera den 
tillsammans med andra företeelser i livet. Silverstone et als modell för att förstå 
domesticering av informations- och kommunikationsteknik modifieras inför 
användningen, dels eftersom det handlar om en teknik som skiljer sig avsevärt från 
informations- och kommunikationsteknik som hushållen köper, dels för att hushållen 
får tillgång till en visualiseringsmetod utan att ha bett om det. Informations- och 
kommunikationsteknik kan introduceras i hemmet genom att överlämnas som gåva 
eller på annat sätt göras tillgänglig, t ex genom att hyresvärden introducerar 
bredbandsuttag. Teknik som hushåll får på så vis är vanligen troligtvis redan känd av 
hushållen och har ett tydligt syfte, och hushållsmedlemmarna har en uppfattning om 
vad tekniken ska användas till redan innan artefakten förvärvas. Värmesystemet var en 
del av huset när hushållen valde att köpa bostad i Anneberg, medan de fick tillgång till 
Power Aware Cord utan att tidigare ha känt till den. I detta kapitel behandlas en annan 
företeelse – en metod som bygger på tidsdagböcker – som överlämnades till hushåll 
utan att de tidigare kände till den. Med hjälp av tidsdagböcker kan grafer över de 
dagliga aktiviteterna genereras med hjälp av ett datorprogram, Time-PAcTS. Det är 
forskaren som använder datorprogrammet och tar fram graferna. 
Hushållsmedlemmarnas förståelse av syftet med skrivandet av tidsdagböcker och hur 
de ska användas beror på hur metoden presenteras och på deras förförståelse från 
eventuella erfarenheter från vanligt, privat dagboksskrivande. I denna studie 
presenterar forskaren metoden i hushållen och ber hushållsmedlemmarna att skriva 
dagböcker. Motivationen för att skriva tidsdagbok måste byggas upp vid 
överlämnandet av dagboken och informanterna kan naturligtvis välja att inte 
medverka. Inom vårdområdet har tidsdagböcker tidigare använts för att hjälpa 
patienter att må bättre, att identifiera vilka mönster i vardagen som leder till problem i 
livet och att hitta vägar att bryta dessa mönster (se exempelvis Burns, 2008, Kåver, 
2006, Ghaderi & Parling, 2007, Nordell, 2002). Vårdrelaterat tidsdagboksskrivande 
innehåller ett tydligt personligt syfte för den enskilda individen att skriva dagbok, 
önskan om att på sikt må bättre. I denna studie handlar det istället om att visualisera 
individ- och artefaktbundet energibeteende i hushållen. De hushåll som deltar i studien 
har inte valts ut på grundval att deras medlemmar är särskilt motiverade att ändra sina 
energirelaterade vanor och de är heller inte särskilt intresserade av att vidta 
energibesparande åtgärder genom beteendeförändringar. 

7.1 Tidsdagböcker för visualisering av energirelaterat beteende 
 
Avsikten med tidsdagboksmetoden är att skapa förståelse för om och hur det 
vardagliga energirelaterade beteendet kan visualiseras genom att vardagsaktiviteter 
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som blivit till vanor successivt lyfts fram för reflektion. Det energirelaterade beteendet 
visualiseras således i analysen av hur hushållsmedlemmarna domesticerar metoden 
med dess tidsdagböcker och grafer. Då kan det framgå om och hur domesticeringen av 
metoden, både dagboksskrivning och återkoppling av informanternas aktivitetsmönster 
i visualiserande grafer, visualiserar hushållsmedlemmarnas vardagliga beteende 
kopplat till energianvändning.  
 
De fyra delarna i domesticeringsprocessen – förvärvande, objektivering, inkorporering 
och omvandling – används som analysverktyg och anpassas efter de specifika 
förutsättningar som gäller när metoden med tidsdagböcker används. Till förvärvandet 
hör individernas beslut att börja skriva tidsdagbok, medan objektiveringen rör hur 
tidsdagboken skrivs. Inkorporering handlar om hur själva skrivandet av tidsdagboken 
visualiserar vanor, och slutligen inkluderar omvandlingen reflektioner över vad 
tidsdagboken innehåller genom samtal med forskaren.  

7.2 Förvärvandet av metoden att skriva tidsdagbok för att 
visualisera det energirelaterade vardagsbeteendet  

 
Förvärvandet analyseras utifrån hushållens första intryck av metoden att skriva 
tidsdagbok samt deras initiala inställning till att delta. Hushållsmedlemmarna får 
tillgång till tidsdagboken från forskaren. I samtliga hushåll gick åtminstone någon och 
i de flesta fall samtliga personer i hushållet med på att skriva dagbok. Jag förklarade 
ingående att det var för min avhandling och detta var ett skäl till att de gick med på att 
skriva dagbok. Skrivandet av tidsdagbok uppfattades i samtliga hushåll som privat och 
känsligt. 
  
För att undvika att informanterna anpassade sitt skrivande till avhandlingens 
övergripande syfte nämndes inte visualisering av aktivitetsmönster i min presentation 
av metoden för hushållen inför dagboksskrivandet. 
 
Hushållsmedlemmarna fick instruktioner för hur dagboken skulle skrivas, se Bilaga 
10. Instruktionerna uttrycktes på ett generellt plan och där framgick att de skulle skriva 
ned vad de gör under ett antal dagar och vara så detaljerade de förmår vara. De 
ombads att skriva dagbok under tre sammanhängande dagar, varav en lördag eller 
söndag (eller motsvarande ledig dag på grund av helgdagar eller liknande). I 
dagboksformuläret finns kolumner, vars rubriker ger vägledning om vad de förväntas 
skriva: ”aktiviteten påbörjas klockan”, ”vad jag gör”, ”var jag befinner mig”, 
”tillsammans med vem/vilka”, ”vilken (teknisk) utrustning använder jag” samt ”egna 
tankar/reflektioner”. 
 
 
Aktiviteten 
påbörjas 
klockan 

Vad jag gör Var jag 
befinner 
mig 

Tillsammans 
med 
vem/vilka? 

Vilken 
(teknisk) 
utrustning 
använder jag 

Egna 
tankar/reflektioner

 
Figur 12 Tidsdagbokens utformning. 
 



 
 

100

Vidare efterfrågades endast noteringar om vad som sker i hemmet. Vid överlämnandet 
av dagboken var hushållsmedlemmarna förväntansfulla och intresserade av vad deras 
skrivande skulle komma att resultera i.  
 
Vissa började skriva omedelbart efter det att de fått sin dagbok, men för andra tog det 
längre tid. Bara en person av dem som inledningsvis accepterade att skriva tidsdagbok 
avstod sedan från att genomföra det, Hans i Hushåll H. En person, Carl i hushåll C, sa 
sig inte vilja skriva tidsdagbok, men gick med på att jag lämnade kvar en sådan ifall 
han skulle ändra sig. Han sa halvt om halvt på skämt att ”du ska inte få veta vad jag 
gör hela dagarna” men skickade sedan ändå in sin ifyllda dagbok. (Intervjuomgång II, 
2005) Med avseende på hur mycket arbete det innebär att skriva tidsdagbok under tre 
dygn accepterades uppgiften förvånansvärt lätt. Att alla utom en av dem som 
accepterade att skriva också sedan gjort det tyder på att när beslutet att skriva 
tidsdagbok är fattat så kommer detta också att genomföras. I hushåll C där Carl sade 
sig inte vilja skriva tidsdagbok kom förvärvandet dock att pågå under en längre period 
innan han, cirka två månader efter det att kvinnan i hushållet skrivit dagbok, bestämde 
sig för att också göra det. De övriga som accepterade att skriva dagbok fattade det 
beslutet redan vid överlämnandet. Detta tyder på att förvärvandet kan vara en relativt 
snabb process som följaktligen inte i sig kräver en långdragen informationsperiod från 
forskarens19 sida. Det varierade dock från några dagar till två månader från det att 
hushållen tagit emot dagböckerna till dess att de verkligen skrevs. Jag fick ringa upp 
två av hushållen för att påminna om skrivandet av tidsdagböckerna. Bägge var 
fortfarande motiverade att skriva dagböcker men hade inte hunnit med det inom den 
utsatta tiden, före nyår 2006. Det hade troligen också betydelse att informanterna var 
bekanta med mig som forskare. 
 
Det faktum att mina informanter, som inledningsvis inte alls kände till metoden, 
accepterade att skriva tidsdagbok borgar för att det torde vara ännu lättare att få 
personer med en direkt målsättning att förändra sitt vardagliga beteende att skriva 
tidsdagbok. Det finns rapporter där man pekar på svårigheterna med att motivera 
hushållsmedlemmar att skriva tidsdagbok (se exempelvis Ellegård et al., 2003, s 15f). 
Etablerat förtroende mellan den som delar ut tidsdagboken och den som ombeds skriva 
densamma underlättar motivationen, liksom vem eller vad den som ber 
hushållsmedlemmarna att skriva dagbok representerar, och vilken grad av detaljnivå 
man begär i tidsdagböckerna. Insamling av aktivitetsdata i tryckta dagboksformulär 
som görs i stor skala, t ex av SCB, har en annan karaktär och kan inte rakt av jämföras 
med den typ av öppna tidsdagböcker som informanterna fått här. Antalet dagar som 
dagboksskrivandet ska omfatta har också betydelse. Erfarenheter från andra studier 
visar att det kan vara svårt att få in dagböcker för längre perioder. (Sernhed, 2004, s 
48) Risker finns för det första att informanterna tycker att det verkar vara alltför 
mycket arbete att ta på sig och för det andra att informanterna tröttnar på att skriva 
efter ett tag. Men det kan också hända att informanter upptäcker att dagboksskrivandet 
ger dem någonting tillbaka och att de engagerar sig alltmer under processen. Det är 
viktigt att antalet dagar inte verkar avskräckande stort samtidigt som ändå tillräckligt 
många dagar i följd täcks in så att återkommande mönster i deltagarnas vardagliga 
                                                 
 
19 Eller annan person, t. ex. energirådgivare eller energiinformatör. 
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aktiviteter kan urskiljas. Det är en fråga om avvägning mellan personernas motivation, 
tidstillgång och behovet av data. Steget att besluta sig för att skriva dagbok blir större 
om det verkar vara frågan om mycket jobb under en längre period. Tre dagar visade 
sig i denna studie vara en överkomlig tidsperiod. 
 
I studien efterfrågades endast noteringar om aktiviteter som utförts i hemmet, men 
man kan välja att också be om dagboksanteckningar för aktiviteter utanför hemmet. 
Möjligen är det svårare att få människor att skriva ner även de aktiviteter som sker 
utanför hemmet eftersom detta kräver mer arbete.  

Förvärvandet – diskussion 
 
I och med att beslutet att skriva tidsdagbok fattats börjar den metod tillämpas som 
avser att bidra till att visualisera hushållsmedlemmarnas energirelaterade beteende. 
Vid överlämnandet av dagboken började personerna tänka på hur den egna vardagen 
ser ut och de hade förväntningar på vad de kan få insikt om, först genom att skriva och 
sedan genom att tillsammans med mig reflektera över tidsdagboken. De börjar vidare 
fundera över vad jag kommer att tycka och tro. De visar intresse för vad jag kommer 
att göra av deras dagböcker efter insamlandet och anonymiteten hos informanterna 
diskuteras. Hushållen nämner emellertid varken ekonomiska, ekologiska eller tekniska 
aspekter vid förvärvandet. Tidsdagboken förknippas inte med något av dessa 
intresseområden och de olika hushållskategorierna (ekonomiskt, ekologiskt respektive 
tekniskt intresserade) förblir här opåverkade ifråga om eventuella intresseglidningar. 
 
Förvärvandet pågår tills hushållet börjar använda dagboken genom att skriva i den. 
När hushållsmedlemmarna börjat skriva sina tidsdagböcker har de börjat objektivera 
metoden. 

7.3 Objektiveringen av metoden att skriva tidsdagbok  
 
Medan förvärvandet innebär innehav (ägande eller förfogande), innefattar 
objektiveringen i Silverstones modell hur det förvärvade visas upp, placeras. Jag har 
här anpassat objektiveringen till att omfatta hur det förvärvade objektet dagboken 
används av hushållsmedlemmarna. I denna fas ingår alltså hur informanterna valt att 
skriva sin dagbok, d.v.s. vilket fokus de har valt i skrivandet, vilka aktiviteter de tar 
med, på vilken detaljnivå de håller sig, hur de upplevt att skriva dagboken et cetera. 
Analysen av objektiveringen bygger på vad hushållen säger om att skriva tidsdagbok, 
samt deras erfarenheter av eventuella problem i samband med skrivandet. Materialet 
utgår från intervjuer som gjorts efter dagboksperiodens slut.  

Avvikelser från instruktionerna 
 
Instruktionerna till informanterna var utformade så att hushållsmedlemmarna hade viss 
frihet när det gäller vad de skulle skriva. De fick skriftliga instruktioner, se Bilaga 10, 
som också stöds av dagboksformulärets kolumnrubriker. Hushållsmedlemmarna 
ombads skriva dagbok under samma period om tre på varandra efterföljande dagar, 
varav en helgdag (lördag eller söndag) och två vardagar. Vid överlämnandet av 
dagboken, i början av november 2005, ombads de att sända in sina ifyllda dagböcker 
så snart som möjligt och helst innan nyår, vilket de flesta också gjorde. För en 
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förteckning över när vilka hushållsmedlemmar har skrivit tidsdagbok och vilka som 
avstått från att skriva, se Bilaga 8.  
 
Det förekommer skillnader i hur instruktionerna tolkats och vissa hushållsmedlemmar 
avviker markant från instruktionerna. I hushåll C är Carolinas respektive Carls 
tidsdagböcker skrivna med mer än två månaders mellanrum, alltså långt ifrån under 
samma period. Carl var dock, vilket framgår i förvärvandet, inledningsvis negativ till 
att skriva tidsdagbok. Han förklarade vid intervjutillfället efteråt att han ”plötsligt 
kände för att skriva tidsdagbok i alla fall” (Intervjuomgång V, 2006). I hushåll H har 
mamma Hanna skrivit sin dagbok 15, 16 och 17:e januari medan dottern Henrietta 
skrivit sin under den 22, 23 respektive 24:e januari. Dottern har alltså valt att skriva 
dagbok några dagar efter mamman. Mitt intryck från det efterföljande intervjutillfället 
(Intervjuomgång V, 2006) är att mammans skrivande av tidsdagbok inspirerat dottern 
till att också skriva tidsdagbok. En viss påtryckning från mammans sida verkar också 
ha ägt rum (Intervjuomgång V, 2006). Dottern Henrietta var inte närvarande då 
tidsdagböckerna delades ut i hushållet och hennes medverkan blev en positiv 
överraskning. Mannen Hans har däremot avstått från att skriva tidsdagbok trots att han 
sagt att han skulle göra det. Han var den ende som inte fullföljde skrivandet bland alla 
informanter som lovat använda dagboken.  
 
I hushåll B har både Bertil och Boel skrivit tidsdagbok under två av fyra på varandra 
efterföljande dagar. Dock har först Bertil skrivit tidsdagbok under den första dagen, 
den 3 januari, och sedan har Bertil och Boel bägge skrivit tidsdagbok under 
nästföljande dag, den 4 januari. Sedan följer en dag då Boel ensam för tidsdagbok, den 
5 januari, och därefter skriver bägge återigen tidsdagbok. Under det efterföljande 
intervjutillfället (Intervjuomgång V, 2006) framkom att de bägge haft det ganska 
stressigt och inte känt att de riktigt hunnit med att skriva.  
 
I hushåll D har David skrivit dagboken både för sig själv och för Disa. Detta innebär 
att Disa inte är direkt delaktig i objektiveringen. Däremot är hon delaktig i 
dagboksskrivandet så till vida att hon är medveten om att det hon gör bokförs under 
dagboksperioden då hon är hemma. David har konstruerat en typisk dag och markerat 
att det är fråga om en dag, men att alla dagar ser i princip likadana ut. Datumet har han 
lämnat blankt och som veckodag har han angett ”Alla”, se Bilaga 7. Detta sätt att 
använda tidsdagböcker avviker på ett grundläggande sätt från metodens principer, 
vilket innebär risk att informanten inte kommer att finna något nytt i sina reflektioner 
över vad som står i dagboken. 
 
Såväl Göran i hushåll G som Anton i hushåll A har följt instruktionerna om hur 
tidsdagboken ska skrivas och under vilka dagar, men utöver sina aktiviteter i hemmet 
har de bägge även skrivit ner sina aktiviteter på andra ställen.  
 
Det tog olika lång tid för hushållen att komma igång med dagboksskrivandet. Det 
fanns med andra ord en viss tröghet i processen att först ta emot dagboken och ta på 
sig uppgiften och att sedan också börjar skriva. Vissa av hushållen har dragit ut på 
processen eftersom de varit rädda att det ska vara mycket besvär för dem att skriva upp 
”allt de gör” under tre dagars tid.  
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Olika fokus i tidsdagböckerna 
 
I analysen av dagböckerna framgår att hushållsmedlemmarna oftast har följt 
instruktionerna om hur dagböckerna bör skrivas och noterat de vanliga vardagliga 
aktiviteter de utför hemma. Detta kallar jag aktivitetsfokus. I ett av hushållen har 
medlemmarna istället valt att huvudsakligen notera när de använder apparater och ge 
kommentarer kring tekniken och detta kallar jag apparatfokus. 
 
Som utgångspunkt för min analys av apparatfokus visar jag ett exempel på en ifylld 
tidsdagbok, se Figur 13. Exemplet är hämtat från hushåll H, där kvinnan Hanna och 
dottern Henrietta skrivit tidsdagbok. Hannas dagbok i figuren visar att hon fokuserar 
på själva hanteringen av den elektriska utrustningen i hemmet. Även Henrietta har ett 
tydligt apparatfokus. Hushållets medlemmar har ett tekniskt intresse och tidsdagboken 
används för att reflektera ytterligare över användandet av och funktionen hos teknisk 
utrustning. Hushållet visade även tekniskt intresse i domesticeringen av Power Aware 
Cord och i domesticeringen av värmesystemet.  
 
 
 

 
 
Figur 13 Hannas första tidsdagboksdag (sida 1) 2006-01-15 (söndag). 
 
Apparatfokus i hushåll H:s tidsdagboksskrivande resulterade i att andra aktiviteter kom 
i skymundan eller inte alls finns med i deras dagböcker. Själva ätandet av måltiderna 
finns till exempel inte med i dagböckerna, utan framgår endast för dagboksläsaren vid 
tolkning av kontexten. Det är rimligt att anta att Henrietta, när hon öppnar kylskåpet 
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och sedan sätter på spisen, också äter någon gång. Måltider kan således härledas från 
aktiviteterna ’öppnar kylskåpet’, ’stänger kylskåpet’ och ’sätter på spisen’, men finns 
inte uttryckligen med i dagboksanteckningarna och ger därmed en osäkerhet i 
tolkningarna. 
 
I Hannas tidsdagbok över de tre dagarna nämns bara en enda måltid, nämligen 
frukosten under den första dagen, se Figur 13. Själva tillredandet av maten finns med 
genom att hon anger att hon slagit på respektive av spisplattor. Hanna har också angett 
på vilken temperatur hon tvättat kläder i tvättmaskinen, vilket ytterligare visar hennes 
fokus på apparatanvändning. Detta kan naturligtvis tolkas som att medlemmarna i 
hushåll H är väl medvetna om att olika hemutrustning drar olika mängd energi och att 
t.ex. tvättmaskinen drar mer el om den körs på ett tvättprogram som kräver högre 
temperatur. Det kan också handla om att hushållsmedlemmarna uppfattat att metoden 
handlar om energianvändning snarare än om aktiviteter eftersom jag varit medvetet 
vag i instruktionerna. Hushållsmedlemmar med stort tekniskt intresse kanske gör en 
sådan tolkning i större utsträckning än andra. 
  
Hanna och Henrietta har använt kolumnen ”Vilken (teknisk) utrustning använder jag” 
för att ytterligare specificera vilken utrustning man använt vid t.ex. aktiviteten ”släcker 
lampan”. I kolumnen för aktiviteten står ”strömbrytaren” angivet som ”Vilken 
(teknisk) utrustning använder jag”. Dottern Henrietta har inte skrivit några personliga 
kommentarer om sinnesstämningar och liknande i sin tidsdagbok, men hon har 
däremot skrivit förklaringar till sina aktiviteter i kolumnen för ”Egna 
tankar/reflektioner”. Hennes mamma Hanna har skrivit kommentarer och insikter 
under kolumnen ”Egna tankar/reflektioner” men dessa har i hennes fall utan undantag 
handlat om energirelaterat beteende. I Figur 14 visas ett exempel på hur Hanna i 
hushåll H har skrivit en intressant själviakttagelse i sin tidsdagbok. Hon har använt 
hela kolumnen på sida 1 i den första dagens dagbok och gör en analys av det egna 
energirelaterade vardagliga aktivitetsmönstret, jämför Figur 13 och Figur 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14 Hannas kommentar om den egna användningen av teknisk utrustning i hemmet. För 
anteckningen i originalversion, se  Figur 13.  
I övriga hushåll i studien har medlemmarna aktivitetsfokus och de har noterat vilka 
aktiviteter de genomfört. I dessa tidsdagböcker behandlas apparaterna som redskap för 
att genomföra aktiviteter i vardagen. Detta tillvägagångssätt (med aktivitetsfokus) 
ligger närmare det sätt som tidsdagböckerna, som metod för själviakttagelse, från 
början är avsedda att användas (Ellegård & Nordell, 1997). Exempel på aktiviteter som 
nämns i hushåll med aktivitetsfokus är ”äter frukost”, ”läser tidningen”, ”löser 
korsord” och ”borstar tänderna”. Inget av hushållen med aktivitetsfokus nämner direkt 

Vid användandet av den tekniska utrustningen så är jag nästan alltid ensam. Jag 
har lagt märke till, vilket inte framkommer att jag ofta släcker lampor, stänger av 
TV:n m.m. som ”står på” fast ingen är där. Medan jag själv är ytterst noga med att 
släcka/stänga av efter mig själv. 
Jag inser också att denna ”dagbok” inte blir helt korrekt om inte hela familjen är 
med och skriver varsin ”dagbok” under samma dagar. Man missar ”samarbetet”. 
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något av intresseområdena teknik, ekonomi eller ekologi i tidsdagböckerna. Detta kan 
tyda på att själva skrivandet av tidsdagboken inte lockar till att koppla vardagens 
aktivitetsmönster till något av dessa intresseområden. En sådan koppling görs dock i 
hushåll H, som hade apparatfokus, och utgår från att deras teknikintresse tar plats i 
tidsdagboken.    

Personliga reflektioner i tidsdagboken 
 
Många hushållsmedlemmar har skrivit personliga kommentarer i kolumnen ”Egna 
tankar/reflektioner”. Göran i Hushåll G noterar exempelvis sina mer allmänna 
sinnesstämningar i den kolumnen i sin tidsdagbok. Hans kommentarer är av typen: 
”Vad ska jag göra idag?”, ”Ser fram emot eftermiddagen” och ”Njuter av musiken”, se 
Bilaga 5.   
 
Trots att flera av informanterna, i likhet med Göran, har använt kolumnen ”Egna 
tankar/reflektioner” för att anteckna sinnesstämningar har flera informanter, till 
exempel Hanna i hushåll H, också använt denna kolumn för att kommentera sitt eget 
energirelaterade beteende och/eller för att beskriva sin relation till den energirelaterade 
hushållstekniken, se Figur 13. Anton i hushåll A har, utöver personliga kommentarer 
om sinnesstämningar och förväntningar, också använt tidsdagboken för att 
kommentera värmesystemet och sina problem med att interagera med tekniken som 
sådan. Följande situation finns beskriven i Antons tidsdagbok, se Figur 15: 
 
Aktiviteten 
påbörjas 
klockan 

Vad jag gör Var jag 
befinner mig 

Tillsammans 
med 
vem/vilka? 

Vilken 
(teknisk) 
utrustning 
använder jag 

Egna 
tankar/reflektioner 

00:30 Tycker det är 
kallt i huset. 
Försöker höja 
temperaturen 

Bostaden Själv Teknikrummet, 
reglage och 
spakar 

Känner mig lite 
frusen av mig 

 
Figur 15 Utdrag ur Antons tidsdagbok. Anton vaknar av att han fryser och försöker reglera 
inomhustemperaturen.  
 
Anton har ända sedan inflyttningen i huset erfarit tekniska problem med golvvärmen. 
Han relaterar emellertid inte de tekniska problemen till ekonomiska faktorer, trots att 
han vid flera tillfällen visar ett uttalat ekonomiskt intresse, utan han kopplar istället 
samman de tekniska problemen med bekvämlighetsfaktorer. Möjligen väcker 
skrivandet av tidsdagbok andra funderingar och kopplingar till andra faktorer än han 
vanligen tänker på.  
 
Personerna anger sina aktiviteter på olika sätt, vilket naturligtvis inte är särskilt 
överraskande mot bakgrund av de vaga instruktionerna. Skillnaderna syns bland annat 
i att informanterna skrivit ned olika antal aktiviteter per dag, och även i att aktiviteter, 
t.ex. måltider, beskrivs olika detaljerat. Medan vissa anger varje steg i tillredningen av 
frukosten nämner andra informanter bara ”frukost” som aktivitet. Detta gör givetvis att 
olika personer också får olika saker visualiserade för sig själva genom skrivandet av 
tidsdagboken. Medan de som beskriver ”frukosten” som en enda aktivitet sannolikt 
visualiserar frukostaktiviteten som helhet har andra stannat upp inför, och därmed 
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reflekterat över mindre steg i processen, till exempel användandet av vattenkokaren 
eller mikrovågsugnen, genom nedtecknandet av varje sådan aktivitet.   
 
Antalet angivna aktiviteter per dag i dagböckerna varierar mellan 9 och 34. Carl i 
hushåll C, som först inte alls tänkt skriva tidsdagbok, är den som skriver ned flest 
dagliga aktiviteter i den. Inget tydligt mönster kan skönjas med avseende på om antalet 
angivna aktiviteter blir fler eller färre med antalet dagar som tidsdagboken skrivs. 
Antalet aktiviteter som anges av hushållsmedlemmar i samma hushåll varierar relativt 
lite, vilket kan tyda på att individer som lever tillsammans i hushåll också påverkar 
varandras liv genom att de anpassar sig till varandra och har ett liknande 
levnadstempo. Det kan dock vara så att hushållsmedlemmarna anpassat detaljnivån i 
tidsdagboken efter varandra. Olika individer i samma hushåll har också skrivit 
tidsdagböcker som, ifråga om utförda aktiviteter och tidsmässigt, påminner om 
varandra, se Bilaga 6. 

Hur var det att skriva tidsdagbok? 
 
Intrycken av hur det var att skriva dagbok varierar som följande exempel visar: roligt; 
inte alltför betungande; lite jobbigt i början; tröttande med tiden; lättare med tiden. 
Henrietta i hushåll H skrev mer detaljerat i början men tröttnade allt eftersom. Detta 
antyds i hennes tidsdagböcker där hon under dag 1 nedtecknar 29 aktiviteter för att 
sedan under de två efterföljande dagarna nedteckna 11 respektive 13 aktiviteter. Men 
om man betänker att den första dagen var en ledig dag, en söndag, kan detta omtolkas 
eftersom det är troligt att antalet aktiviteter i hemmet under en dag då en stor del av 
timmarna spenderats någon annanstans (exempelvis i skolan eller på arbetsplatsen) blir 
mindre än under en dag då man vistas hela dagen i hemmet. Det kan vara så att 
Henrietta upplevde att hon var mer detaljerad under den första dagen på grund av att 
hon ännu inte vant sig vid att notera i dagboken. (Intervjuomgång V, 2006) Henrietta 
upplever att när hon blir mindre detaljerad i sitt nedtecknande av aktiviteter, ger hon 
också mindre utrymme åt tekniken i hushållet (Intervjuomgång V, 2006). Möjligen är 
det så att hon snabbt blir van vid att aktiviteterna hon utför är kopplade till teknik och 
att denna koppling sedan kommer i skymundan och återgår till att bli mindre 
uppmärksammad.  

 
Flera informanter tyckte att det var roligt att skriva tidsdagbok. I hushåll F tyckte 
Fredrika att det var roligt, medan Fabian tyckte att det var lite jobbigt i början, men att 
det blev lättare allt efterhand. (Intervjuomgång V, 2006) Även Anton, i hushåll A, 
tyckte att det blev lättare och lättare: 
  

Alltid första dagarna, eh, då måste man tänka till att ’vad ska jag skriva och hur vill du 
ha det’ och, så det blir rätt och hela det där köret då [mm, mm]. Men sen, sista dagen 
så gick det bara utav farten, va. Så är det alltid när man ska lära sig något nytt [ja], det 
tar lite tid där i inlärningsprocessen. (Anton) (Intervjuomgång V, 2006) 

 
Göran i hushåll G tyckte det blev allt roligare att skriva tidsdagbok. Han hade heller 
aldrig provat att skriva dagbok, utöver att markera vad han ska göra i sin 
planeringskalender, och visste därför inte vad han skulle förvänta sig av att skriva 
tidsdagbok: 
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Det, jag tyckte det var ett jävla skit i början, men sen nästan var det lite behov av det 
så småningom. Jag tyckte det var kul. (Göran) (Intervjuomgång V, 2006) 
 

Carolina i hushåll C tyckte det flöt på bra att skriva tidsdagbok. Hon menar dock att 
hon inte tänkte särskilt mycket på att hon gjorde det. (Intervjuomgång V, 2006) 
Carolina antyder alltså att hon inte har visualiserat sitt eget beteende genom själva 
skrivandet av tidsdagboken. Carl, i samma hushåll, menar att han ledsnade på att 
skriva tidsdagbok med tiden, men det syns inte i hans tidsdagbok. Han har angett 34 
aktiviteter för den första dagen, och 26 respektive 32 för de två nästföljande dagarna. 
Om man dessutom betänker att den första dagen var en söndag, då han inte var borta 
från hemmet för förvärvsarbete, kan man istället argumentera för att han blivit mer 
detaljerad, trots att han har ”tröttnat” på att skriva. (Intervjuomgång V, 2006)  
 
David i hushåll D, som ju valt att avvika från instruktionerna och skriva tidsdagbok 
endast över en typisk dag i hushållet, tyckte inte att det var jobbigt att skriva 
tidsdagbok. Bertil och Boel i hushåll B tyckte bägge att skrivandet av tidsdagbok var 
kul när de väl kom in i det. 

Objektiveringen – diskussion 
 
Uppgiften att skriva tidsdagbok verkar inte ha varit en alltför betungande uppgift för 
hushållen i studien. Flera informanter påtalar hur det blir lättare och lättare att skriva 
ned vad de gör och tre dagar tycks vara en genomförbar uppgift för att skriva 
tidsdagbok, särskilt som hushållen skrivit dagbok utan att själva ha initierat det och 
utan egen avsikt att identifiera beteenden eller förändra något i sin vardag. Om de 
skrivit i avsikt att förändra sin vardag kunde det sannolikt ha varit mer givande för 
hushållen att skriva tidsdagbok. Detta får anses vara en indikation på att det kan vara 
relativt lätt både att få individer i hushåll att börja skriva tidsdagbok och att också 
genomföra hela skrivprojektet. Det är också möjligt att man kan få 
hushållsmedlemmar att skriva tidsdagbok under flera dagar än tre utan att de tröttnar. 
  
Det framgår ingen tydlig relation mellan antalet angivna aktiviteter per dag och 
hushållsmedlemmarnas inställning till att skriva tidsdagbok. Inte heller kan man se en 
relation mellan antalet aktiviteter per angiven dag och informanternas uppgifter om 
hur de själva upplever att de tröttnar och blir mindre detaljerade, alternativt att de 
börjar tycka att det är roligare och roligare att skriva tidsdagbok. Det är inte heller så 
att de informanter jag påmint om att sända in tidsdagboken har skrivit mindre 
detaljerade tidsdagböcker. Analysen visar att det är svårt att förutse hur olika hushålls 
tidsdagböcker kommer att se ut, även om det är ett tekniskt intresserat hushåll som har 
skrivit apparatfokuserat i min studie.  

7.4 Inkorporeringen av metoden att skriva tidsdagbok  
 
Inkorporeringen handlar om vad hushållen har funderat över i förhållande till sin 
vardag genom att skriva tidsdagbok, och det undersöker jag med hjälp av intervjuer. 
Givetvis ingår ett moment av reflektion i själva intervjun.  
 
När tidsdagböcker används för datainsamling får forskaren tillgång till informantens 
noteringar om vad han/hon gjort. Det är således inte en objektiv bild. Samtal om 
skrivandet ger insikter i hur informanterna tänker på och tolkar vad de gör och även 
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vad som motiverar dem. På detta sätt kan bredare information inhämtas än med till 
exempel automatiserad övervakningsutrustning av olika slag. Det blir dock förstås 
fråga om efterhandskonstruktioner eftersom intervjuerna sker en period efter 
skrivandet. 
 
Informanternas reflektioner har grupperats i breda kategorier utifrån vad de handlar 
om. De flesta reflektionerna berör (1) vardagliga rutiner och vanor, andra (2) teknik 
och några enstaka (3) dagbokens utformning, och vidare förekommer reflektioner om 
(4) självcensur. 
 

(1) Reflektioner om vardagliga rutiner och vanor 
 
Upplevelse av rutiner i de vardagliga aktiviteterna är genomgående bland 
informanterna. De upptäcker genom skrivandet av tidsdagboken att de har många 
vanor som de normalt inte reflekterar över.  
 
Carl och Carolina kommenterar att deras liv ser regelbundet ut då man studerar 
tidsdagboken20 och Fredrika och Fabian i hushåll F noterar att vardagarna liknar 
helgdagarna mer än man förväntat sig: 
 

Det lite smålustiga var väl, när man fyllde i, framförallt, att lördagen var likadan som 
torsdag-fredag, kändes det som. Lustigt. (Fredrika) (Intervjuomgång V, 2006)  

Anton i hushåll A kommenterar hur han utför samma rutiner i vardagarna. Han menar 
dock att han redan tidigare varit väl medveten om detta: 
 

Nej, jag, har levt i så många år efter samma mönster [ja], det är bara att jag, jag vet 
hur jag har gjort men jag har aldrig skrivit ner det på papper så att säga. (Anton) 
(Intervjuomgång V, 2006) 

 
David i hushåll D drar en likartad slutsats och menar att livet är väldigt inrutat 
(Intervjuomgång V, 2006). Dock är det troligt att han redan innan han skrev 
tidsdagboken dragit denna slutsats eftersom han valde att skriva ”en typisk dag” för 
bägge medlemmarna i hushållet istället för flera. Skrivandet av tidsdagboken och 
samtalet kring denna tycks ändå ha bekräftat och ytterligare befäst detta för honom.  
 
I hushåll B, C och D har informanterna lagt märke till att de spenderar lite tid utomhus, 
vilket förvånat dem. I alla tre hushållen kom informanterna fram till att detta är 
säsongsstyrt och de reflekterade över hur livet skiljer sig åt mellan olika årstider. Om 
det hade varit under sommaren menar de att de hade vistats betydligt mer utomhus är 
som var fallet under perioden för skrivandet av tidsdagboken. 
 
Det är tydligt att både Boel och Bertil i hushåll B anser att det är positivt att spendera 
mycket tid utomhus. Detta framgår i och med att de är så noga med att betona att de 

                                                 
 
20 Ja, det ser väl, relativt regelbundet ut.  Att vi går på i ullstrumporna. Det tycker jag. Vad tycker du? 
(Carolina) Ja det är rutin, höll jag på att säga , men det är så det går till när man är hemma. Man går 
upp, man duschar och går på toaletten, man gör frukost, man gör si och så, sen läser man. När man 
inte har något annat att göra hemma än just det … det var ju så mycket, det blev så väldigt mycket 
upprepningar. Det var det jag tyckte var (…) En dag kunde ju vara likadan som den andra dan.(Carl) 
(Intervjutillfälle V, 2006) 
 



 
 

109

under sommarhalvåret spenderar mer tid utomhus. Ett ytterligare exempel på hur de 
börjat reflektera över sitt aktivitetsmönster i stort är att de blivit medvetna om hur 
förhållandevis lite tid de spenderar tillsammans. Boel menar också att hon lagt märke 
till att vissa aktivitetsmönster är återkommande:  
 

Man gör ju en massa saker, som man inte tänker på, som man gör rent automatiskt. 
(Boel) (Intervjuomgång V, 2006) 

 
Både Fabian och Fredrika i hushåll F menar att de genom att skriva tidsdagbok blev 
mer medvetna om sitt eget beteende. Fredrika kommenterar att de tycks ha gjort 
väldigt mycket olika saker. Liksom informanterna i hushåll B har de också blivit 
medvetna om hur lite tid de faktiskt spenderar tillsammans. (Intervjuomgång V, 2006) 
 
Göran i hushåll G menar att han genom att skriva tidsdagbok insett att han utför 
väldigt många olika aktiviteter, och att han nog alltid gjort det (Intervjuomgång V, 
2006). Han har dock inte reflekterat alls om energi- och övrig resursanvändning i och 
med skrivandet av tidsdagboken. Detta kan dock kopplas till att Göran flera gånger 
påpekat att han överlag är relativt ointresserad av detta ämne. 
 
I hushåll H har både Henrietta och Hanna, men även Hans som har tagit del av deras 
dagböcker men inte skrivit någon själv, sett att mamma Hanna tar hand om en stor 
andel av hushållsarbetet. Henrietta tror att mamma kanske kommer att börja ”skälla 
mer på” detta efter att tidsdagböckerna blivit skrivna. Henrietta och Hans säger sig ha 
börjat fundera på att ”hjälpa till” mer hemma efter att ha sett hur det ligger till med 
fördelningen i och med att det står ”svart på vitt” i tidsdagboken. (Intervjuomgång V, 
2006) Här kan vi alltså skönja en vilja till förändring av hushållets vardagliga 
aktivitetsmönster. 
 

(2) Reflektioner över teknik 
 

Skrivandet av tidsdagboken har också väckt frågor om vilket beteende som är bäst och 
om hur teknisk utrustning fungerar. Henrietta i hushåll H har till exempel börjat 
fundera över hur lampan i kylskåpet fungerar. Hon diskuterar huruvida lampan drar 
mest om man låter den vara på en stund eller om man ska tända och släcka den flera 
gånger. Henrietta tänker dock inte på hur kylskåpet ska hållas kallt, utan främst på 
lampan i kylskåpet. Mamma Hanna passar på att förklara detta för Henrietta under 
intervjun:  
 

Men sen är det ju, ju att det, kostar ju pengar. Det kostar ju pengar det drar ju mycket 
ström att det blir ska bli lika kallt i kylskåpet igen som det var innan. När du öppnar 
kylskåpsdörren så blir det varmare, då kommer ju värmen härifrån in. (Hanna) 
(Intervjuomgång V, 2006) 

 
Här får alltså samtalet ett utbildande moment för hushåll H, vilket visar på att ett 
naturligt samtal om exempelvis energirelaterade vardagliga aktivitetsmönster kan 
komma upp på hushållets agenda på ett naturligt sätt i och med skrivandet av 
tidsdagbok. Henrietta får också, i intervjun, sin mamma Hanna att börja fundera över 
hur många gånger hon öppnat kylskåpet på morgonen, detta framgår inte av hennes 
tidsdagbok:  
 

Eh, jag öppnar, ska vi se. Jag öppnar en gång, två gånger, tre gånger öppnar jag, för 
jag tar fram tre saker (Hanna) (Intervjuomgång V, 2006) 
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Henrietta konstaterar att hon gör en hel del saker varje dag som hon inte tidigare varit 
medveten om. Hon funderar på sitt eget vardagliga beteende och har, genom 
skrivandet av tidsdagboken, lagt märke till saker i sitt eget vardagliga beteende kopplat 
till teknik. Hon anser helt klart att hon pratar för mycket i sin mobiltelefon. Hon har 
också lagt märke till att hon har en del vardagliga beteenden i sitt liv som hon anser 
vara onödiga. 
 
Fredrika i hushåll F vill vid intervjutillfället kommentera och förklara den användning 
av bilen som framgår av dagboken. Hon anser att man bör undvika att använda bilen 
och både hon och Fabian menar att man främst bör använda kollektivtrafiken: 
 

Det är lite ställningstagande, bor man i Stockholm där det finns fungerande 
kollektivtrafik så finns det ingen, ingen orsak att bil, förutom just dom där (tillfällena i 
dagboken, min kommentar), så det är klart ska man iväg på kvällen och sen komma 
hem så kanske man tar bilen. Men eh, just det här med att åka bil till jobbet och så där, 
det går med kollektivtrafik. ( Fredrika) (Intervjuomgång V, 2006) 
 

Fabian fortsätter: 
 

Men det, det är väl det jag har något emot, liksom slentriananvändningen av bilen… 
så vi brukar aldrig ta bilen. Om man liksom ska göra något över en helg, då kanske 
man tar bilen… (Fabian) (Intervjuomgång V, 2006) 
 

Då jag frågar medlemmarna i hushåll F huruvida Fredrika skulle ha tänkt på att hon 
åkte mycket bil under dessa dagar om hon inte hade skrivit tidsdagbok under denna 
period framgår det att så inte är fallet. Såväl Fabian som Fredrika är överens om att 
Fredrika inte skulle ha tänkt på detta i vanliga fall. Det är tydligt att medlemmarna i 
hushåll F, genom skrivandet av tidsdagboken, reflekterat över sin energianvändning i 
stort och främst fokuserat på bilanvändningen. Det är också intressant att det tekniskt 
intresserade hushållet i detta sammanhang börjar reflektera och diskutera ekologiska 
faktorer.  
 
(3) Reflektioner över dagbokens utformning 
 
Boel reflekterar över att hon ofta gör flera aktiviteter samtidigt, s.k. parallellaktiviteter:   

 
När dom ringer, så får dom prata, och så tar jag vattenkannan och så vattnar jag 
blommorna, eller jag lägger i tvätten samtidigt, eller… (Boel) (Intervjuomgång V, 
2006) 

 
I tidsdagboken saknas en kolumn för saker som man gör samtidigt vilket sannolikt är 
anledningen till att Boel inte angivit parallella aktiviteter. Vissa informanter har ändå 
låtit detta framgå i sina tidsdagböcker, men Boel väljer att istället påpeka detta i 
intervjun.  
  
Carl är den enda i studien som verkar ha irriterat sig på hur själva tidsdagboken 
utformats. Han menar att kolumnen för ”teknisk utrustning” var störande: 
 

Men det här, nu får du förlåta mig, men det här tycker jag är lite underligt. Vilken 
teknisk utrustning, det blev jag lite störd av [mm], det är självklart att jag använder 
tv:n om jag tittar på tv, och rakapparaten när jag använder rakapparat och så vidare, 
det är ju självklarheter. Bestick när jag käkar, vadå, jag äter ju inte med händerna? 
[nej] Nämen, förstår du vad jag menar? (Carl) (Intervjuomgång V, 2006) 
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Men just det att man använder golvlampa eller sänglampa eller micro eller radio, det 
är ju alltså sådana självklarheter som jag tycker det är lite löjligt att man ska ta upp. 
Faktiskt. (Carl) (Intervjuomgång V, 2006) 

 
Möjligen kan detta kopplas till att hushållet inte tillhör de tekniskt intresserade i 
studien. Carolina i samma hushåll har dock inte irriterat sig på denna kolumn.  
 
(4) Reflektioner om självcensur 
 
Användningen av tidsdagbok som insamlingsmetod är aktiverande för informanterna 
och innebär i inkorporeringen att informanterna börjar se sitt vardagliga beteende. 
Detta blir tydligt i Henriettas fall som inför skrivandet av dagboken valt att agera 
annorlunda på grund av det beteendemönster hon sett hos sig själv. Hon ansåg också 
att nedtecknandet av aktiviteten i sig var arbetsam och valde därför att agera 
annorlunda än hon annars skulle gjort: 
 

Även om jag var jättetörstig så ville jag inte skriva, orkade inte skriva upp kylskåpet 
en gång till. Så då höll jag mig istället. (Henrietta) (Intervjuomgång V, 2006)  

I detta fall avstår Henrietta hellre från att öppna kylskåpet än väljer att frisera sin 
tidsdagbok som hon gjorde med sin omfattande användning av mobiltelefonen. Det är 
tydligt att hon helst inte vill ljuga. Hon känner alltså ett ansvar för att tidsdagboken ska 
bli sanningsenlig, samtidigt som det i intervjun framgår att hon är orolig för vad jag 
som forskare ska tro om henne då jag studerar tidsdagboken. Detta ansvarstagande för 
att ange korrekta uppgifter är genomgående för samtliga informanter som ingår i 
studien. Det kunde ha varit ett alternativ för informanterna att censurera bort vissa 
beteenden, men eftersom flera av informanterna har valt att i vissa fall söka förklara 
sitt beteende för att jag inte ska tro att de alltid lever sina liv på det sätt som de så 
tydligt anser vara felaktigt, till exempel att åka bil istället för kollektivtrafik, att 
spendera förhållandevis lite tid utomhus et cetera, har jag dragit slutsatsen att 
informanterna istället velat förklara det beteende som tidsdagboken visar upp vid 
intervjutillfället, snarare än att i dagböckerna visa upp en friserad bild av vardagen. 
 
Behovet av att komplettera tidsdagböckerna med djupintervjuer framgår bland annat i 
intervjun med Henrietta, dottern i hushåll H, som under den efterföljande intervjun 
berättar hur hon trots allt ägnat sig åt viss självcensur, d.v.s. att hon medvetet valt att 
inte skriva upp alla mobilsamtal som hon faktiskt haft under dagarna för 
dagboksskrivandet:  
 

Eh, ja jag ringde väldigt mycket. Det blev så mycket att jag vågade inte skriva in 
allting. (Henrietta) (Intervjuomgång V, 2006) 

 
Henrietta är den enda informanten i studien som öppet talar om hur hon censurerat sin 
tidsdagbok. Dock är det flera informanter som funderat över hur deras tidsdagbok ska 
tas emot av mig då jag läser den. Fredrika i hushåll F betonar under intervjun att de i 
sitt hushåll inte brukar åka så mycket bil som det verkar som då man läser deras 
tidsdagbok (Intervjuomgång V, 2006). Hon har också kommenterat detta i sin 
tidsdagbok. 
 
David i hushåll D började också fundera över vilken teknisk utrustning de använder 
medan han skrev tidsdagboken, eftersom det fanns en separat kolumn för detta. Han 
skrev, vilket tidigare nämnts, en enda dagbok som han konstruerade så att den skulle 
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motsvara både hans och Disas vanliga dagar. Medan han skrev började han titta efter 
tända lampor. Han konstaterade att antalet tända lampor, liksom hur mycket tid de 
själva spenderar utomhus, är säsongsbetonat.  
 
En av informanterna, Anton i hushåll A, anser sig inte ha haft någon nytta av att skriva 
tidsdagbok. Han menar att han redan är medveten om att han har i stort sett samma 
rutiner under vardagarna och vilka dessa rutiner är. Han påpekar också att han inte för 
egen del ser någon mening med att skriva tidsdagbok. Trots denna skepsis noterar 
Anton, liksom Göran i hushåll G, även sådana aktiviteter som äger rum utanför 
hemmet. Han har också valt att ange personliga kommentarer av reflekterande slag i 
sin tidsdagbok som visar hans känslor i stunden, vilket han också har gemensamt med 
Göran i hushåll G. 

Inkorporeringen – diskussion 
 
Informanterna förvärvade tidsdagboken genom att de medverkar i studien. De har ändå 
objektiverat och inkorporerat den. Det framgår i deras reflektioner att det varit givande 
för de flesta av dem att skriva tidsdagbok eftersom den processen har lett till nya 
insikter om det egna vardagliga beteendet.  
 
Det är intressant att det tekniskt intresserade hushållet, hushåll F, i inkorporeringen 
börjar reflektera och diskutera ekologiska faktorer. Det tycks vara själviakttagandet i 
samband med tidsdagboksskrivandet som ger upphov till dessa funderingar. 
Naturligtvis har hushållet haft detta intresse redan tidigare, men ämnet aktualiseras i 
inkorporeringen, då vi diskuterar hur det varit att skriva tidsdagboken. Detsamma 
gäller i samband med att Hanna, som tillhör det tekniskt intresserade hushåll H, 
associerar dotterns dilemma med kylskåpet till ekonomiska faktorer när hon talar om 
hur mycket ström som går åt. Samtalet om skrivandet av tidsdagboken får ett 
utbildande moment för hushåll H genom att dottern får samband förklarade för sig. 
Detta visar på att ett samtal om exempelvis energirelaterade vardagliga 
aktivitetsmönster kan komma upp på hushållets agenda på ett naturligt sätt och 
aspekter kopplat till detta beteende, exempelvis ekonomiska eller tekniska sådana, kan 
reflekteras över i och med skrivandet av tidsdagbok. Skrivandet av tidsdagboken 
förmår lyfta fram samband av olika slag mellan egna aktiviteter och kringliggande 
faktorer.  

7.5 Omvandlingen av metoden att skriva tidsdagbok 
 
Det sista steget i domesticeringen av metoden tidsdagböcker innebär att dagböckernas 
innehåll visualiseras i grafer och diskuteras med forskaren. Vanor och rutiner, som 
består av hushållsmedlemmarnas energirelaterade vardagsbeteende, visualiseras 
genom att tidsdagböckernas innehåll representeras med hjälp av programmet Time-
PAcTS. Härmed domesticeras en metod samtidigt som det energirelaterade beteendet 
(och annat vardagligt beteende) visualiseras. När informanterna får ta del av de grafer 
som visualiserar deras aktiviteter baserade på deras egna tidsdagböcker betraktar de 
detta material tillsammans med mig. Informanten får därmed ett verktyg som 
tillsammans med samtal ger ny insyn i det egna vardagliga aktivitetsmönstret.  



 
 

113

Time-PAcTS representation av vardagens aktivitetsmönster – 
informanternas olika insikter 
 
Visualiseringen bygger på att dagbokens innehåll kodas och matas in i 
dataprogrammet Time-PAcTS. Programmet ritar upp separata grafer för 1) vilka 
aktiviteter varje informant genomfört och när på dygnet, 2) var informanten har vistats 
och hur han/hon har förflyttat sig och 3) i en och samma graf ritas både vilka personer 
informanten varit tillsammans med och vilka tekniker han/hon har använt. Alla grafer 
innebär att respektive aktivitet, vistelse, förflyttning, samvaro med andra och 
användning av teknisk utrustning relateras till när det sker på dygnet och hur länge det 
pågår. Graferna ska läsas så att tiden följer y-axeln med start från kl 00:00 (midnatt) 
och uppåt till kl 24:00. X-axeln används för att illustrera aktiviteter. De aktiviteter som 
utförs redovisas så att man kan följa grafen mellan olika aktiviteter. Aktiviteterna 
pågår under en viss tid och denna kan följas genom att avläsa hur långt upp längs y-
axeln aktiviteten löper innan den avlöses (genom ett förbindande vågrätt streck) av en 
annan aktivitet. Man kan också på likartat sätt följa vilka platser som individen vistas 
på genom att x-axeln istället visar platser. På samma sätt kan ”sällskap” redovisas. Y-
axeln visar då olika ”individers” närvaro i dagboksförarens tidsdagbok.  
 
Samtliga informanter i studien utom en, Anton, känner snabbt igen sin egen vardag i 
de grafer som ritats upp med hjälp av Time-PAcTS.  
 
Görans aktivitetsgraf redovisas i Figur 16. När han ser den och funderar på dess 
innehåll blir han orolig för sig själv. Han menar att han genom graferna och 
tidsdagboken blivit ännu mer medveten om vilket fragmenterat liv han lever: 

 
Dagen var mer fragmenterad och uppsplittrad än jag, än jag hade en aning om själv, 
va. Att jag har mycket aktiviteter och så det visste jag, men att det var fullt så hektiskt 
det, det som jag sa, det är hjärtinfarkt-case det här. (Göran) (Intervjuomgång V, 2006) 
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Av grafen i Figur 17 kan utläsas att Göran sover (020) till kl 07:45, då han går upp 
(026), för att sedan utföra toalettbestyr (36), klä på sig (027), hämta tidningen (569), 
läsa tidningen (479) och sedan cykla till vårdcentralen kl 09:00 (575), där han väntar 
(175), får behandling (176), cyklar hem kl 10:00 (575), förvärvsarbetar (hemma) 
(900), åker bil (till banken) (552), gör ett bankärende (355), åker bil (till arbetet) (552), 
förvärvsarbetar (900), åker bil (till frisören) (552), klipper sig kl 14:00 (082), åker bil 
(till ett café) kl 15:00 (552), fikar kl 15:10 (10), åker bil (till mataffären) (552) handlar 
mat (652), åker bil (552) kommer hem (096), går igenom posten (354), åker bil (552), 
är på fest (462), ser på TV (486), åker bil (552), kommer hem (096), borstar tänderna 
(37), gör toalettbestyr (36) och går och lägger sig kl 23:00 (017). För en fullstor graf, 
se Bilaga 9. 
 
Göran menar att han alltid levat så, men att han nu funderar på att börja försöka 
planera sin dag bättre. Han känner att han, efter att ha sett sin tidsdagbok och graferna 
som gjorts efter dessa, faktiskt är tvungen att ändra sitt liv, att inte ”stressa runt så 
mycket” (Intervjuomgång V, 2006). Grafen skapar alltså motivation för Göran att 
förändra vardagslivet så att det blir mindre stressigt. Detta verkar dock inte vara en ny 
tanke för Göran. Snarare handlar det om att han fick ”svart på vitt” att hans liv ser 
minst lika hektiskt ut som han förväntat sig. Han blir på allvar oroad över sin hälsa.  

Figur 16 Görans aktivitetsgraf, vardag 2 
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Göran menar att graferna i Time-PAcTS ger en rättvis bild hans vardag. Han 
kommenterar att jag nu vet allt om honom.21 Även Carl i hushåll C är inne på att jag 
som forskare nu vet väldigt mycket om hur han lever sitt liv. Hans intention från 
början var att inte skriva tidsdagbok och han sa vid överlämnandet att ”du ska inte få 
veta vad jag gör hela dagarna” – men sedan skickade han ändå in sin tidsdagbok.22 
Varken Göran eller Carl verkar dock oroade över att lämna ut denna information. 
 
Fredrika och Fabian i hushåll F menar att tidsdagböckerna och graferna inte ger en 
rättvisande bild av hur deras liv ser ut i vanliga fall, eftersom deras dagboksdagar inte 
är representativa ifråga om deras bilkörning. Fredrika är mån om att betona detta i 
intervjun. Hennes eget aktivitetsmönster under de aktuella dagarna blir ännu mer 
uppenbart för henne då vi gemensamt ser på graferna. För Fredrika blev hennes 
bilåkning under dagboksperioden alltså visualiserad både genom själva skrivandet av 
tidsdagboken i inkorporeringsfasen och genom de visualiserande graferna. Graferna 
fungerar här som en förstärkning av hennes uppmärksammande av det egna 
bilåkandet, en aktivitet som hon gärna vill förändra så att den minimeras ytterligare i 
hennes egen vardag. Hon menar att hon inte skulle ha tänkt på det om hon inte blivit 
uppmärksammad på detta genom dagboksskrivandet och de visualiserande graferna. 
Fabian stöder slutsatsen att Fredrikas beteende har visualiserats under de dagar då de 
skrev tidsdagbok.  
 
Medlemmarna i hushåll B är förvånade över en sak när de ser graferna, vilket framgått 
redan i inkorporeringen, nämligen att de inte spenderar mer tid utomhus. De menar att 
dagboksdagarna inte sett ut som vanligt och att tidsdagböckerna och graferna 
representerar dessa ovanliga dagar. I och med Time-PAcTS grafer blir de insikter som 
paret redan fått i inkorporeringen tydligare. När Boel ser graferna reflekterar hon över 
att hennes liv är så regelbundet:  
 

Det är precis som jag haft det idag. Precis samma sak (Boel om graferna och 
tidsdagböckerna) (Intervjuomgång V, 2006) 

 
Anton i hushåll A är den informant som har svårast att ta till sig graferna, men även 
han förstår hur man tyder graferna då han får en mer ingående förklaring.23 För Anton 
fungerar alltså de visualiserande graferna i Time-PAcTS inte som en intuitiv 
representation av hans vardagliga aktivitetsmönster. Övriga informanter känner dock 
relativt lätt igen sig själva och sina aktiviteter. De behöver en förklaring till vad de 
olika kategorierna i graferna representerar, men det räcker med en snabb genomgång 
för att de ska känna igen sig i sin vardag. Time-PAcTS förmår alltså visualisera och i 

                                                 
 
21 Nu vet du allt. Du vet allt, ja det tror jag. Jag är inte så värst mycket märkvärdigare än dom här 
jävla* konstiga, grafiken. (Göran) (Intervjutillfälle V, 2006) *Observera att Göran, trots svordomen, 
inte låter arg eller irriterad vid detta uttalande. 
22 Men nu vet du massor, jag gjorde bort mig fullständigt*. (Carl) (Intervjuomgång V, 2006) *Obs! 
detta sägs ”med glimten i ögat” 
23 Nu när du förklarade så förstod jag vad jag hade gjort (…). Det är jobbet och lunch och hockey eller 
fotboll och restid och så där. Det är inga problem. Uppställning som här, det den förstod jag nu när du 
visade. (Anton) (Intervjutillfälle V, 2006) 
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vissa fall förstärka den information som skrivits ner i tidsdagböckerna på ett väl 
fungerande sätt.  
  
David och Disa i hushåll D tycker att deras eget liv ser väldigt inrutat ut när de 
betraktar graferna, med tydliga rutiner. De hade dock redan från början inställningen 
att deras liv var likartat från dag till dag, och när David skrev tidsdagbok för dem båda 
gjorde han det så att en dag skulle representera alla dagar: 
 

Hemskt egentligen, men det ser nog ut så där, med väldigt lite undantag. (David) 
(Intervjuomgång V, 2006) 

 
Det är mest när man kommer hem, vad man gör när man kommer hem. Att man inte 
gör något vettigare än att titta på tv. (David) (Intervjuomgång V, 2006) 

 
Trots att David inte är nöjd med att hans vardag ser ut som den typiska dag han 
redovisat i sin dagbok ifråga om mängden TV-tittande tror varken han eller Disa att de 
kommer att förändra sitt beteende på grundval av att de får det visualiserat genom 
tidsdagböcker med tillhörande grafer. (Intervjuomgång V, 2006) 
 
David och Disa påpekar här något viktigt, nämligen att visualisering av hur saker är 
inte nödvändigtvis innebär att förändring, eller ens att en vilja till förändring, kommer 
till stånd. För att detta ska kunna ske behövs också en drivkraft att förändra. En sådan 
skulle kunna finnas inför användandet av tidsdagböcker och grafer som 
visualiseringsmetod om den tillämpas i samband med exempelvis energirådgivning där 
man har en uttalad målsättning att finna vägar att spara energi. 
 
David tillhör de ekologiskt intresserade och reflekterar över all teknisk utrustning då 
han ser graferna och tidsdagboken: 
 

Nej, men det som är intressant är att man faktiskt använder teknisk utrustning till vad 
man än gör. Det, kan man väl säga är väl en sammanfattning på, till och med när man 
vaknar så har man en väckarklocka som, du har någon teknisk utrustning till varje 
aktivitet. Så det är ju bara en reflektion, det är inte så att det ändrar ens beteende, men 
det är så att man har fler hjälpmedel, tekniska hjälpmedel. (David) (Intervjuomgång 
V, 2006) 

 
Anton i hushåll A är, liksom David i hushåll D, övertygad om att han inte kommer att 
förändra sitt beteende efter att ha skrivit tidsdagbok och diskuterat och studerat grafer 
över sin vardag. Anton verkar dock ha en vilja till förändring, men denna hålls 
möjligen tillbaka av att han inte tror att en förändring är möjlig. Det framgår då jag 
frågar honom att han är nöjd med hur hans vardag ser ut:  
 

Nja, det går inte att göra så mycket åt den… Det är en bit av systemet, du måste till 
jobbet och du måste dit och, du måste jobba och försörja dig. Det går i vanlig ordning 
va. (Anton) (Intervjuomgång V, 2006) 

Omvandlingen – diskussion 
 
Omvandlingen innebar att tidsdagböckernas noteringar presenterades i grafer som 
informanterna samtalade med mig om. Graferna har i de flesta fall förstärkt 
informanternas iakttagelser från inkorporeringen, och de bidrar till att visualisera 
aktiviteter och energirelaterat beteende för de flesta. Hos några informanter väcks även 
tankar om vad man skulle vilja förändra i den egna vardagens aktivitetsmönster. 
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7.6 Domesticering av metoden att skriva tidsdagbok– 
slutdiskussion  

 
Förvärvandet av den metod som prövats i detta kapitel innebär att 
hushållsmedlemmarna går med på att skriva tidsdagböcker och förbereder sig för att 
börja skriva ned vad de gör i hemmet till vardags. De har inte själva valt att skriva 
dagbok och drevs inte heller av någon egen motivation till förändring. De valde att 
skriva tidsdagbok på grund av att jag i egenskap av doktorand bad om det. Det är en 
avgörande faktor att informanten känner förtroende för att informationen som de 
lämnar kommer att behandlas med bevarad integritet för informanterna.  
 
Objektiveringen har anpassats till att omfatta genomförandet av uppgiften att skriva 
tidsdagbok. Det framgår att hushållen har valt olika fokus i sina dagböcker: aktivitets- 
eller apparatfokus. Själva skrivandet verkar inte ha påverkats så mycket av 
informanternas inledningsvis uttalade intention och entusiasm för uppgiften. Det 
förekommer dock en stor variation mellan olika hushåll och individer med avseende på 
vilken typ av information de ger. Flera avvikelser från instruktionerna förekommer. En 
del informanter säger sig tröttna, andra att det blir roligare och roligare, men detta 
avspeglar sig inte i själva tidsdagboksmaterialet. Några fokuserar 
apparatanvändningen och utelämnar sådana aktiviteter som måltider, men är mer 
detaljerade i fråga om hur lampor släcks och tänds. De flesta informanterna har tydligt 
aktivitetsfokus. Några informanter skriver personliga kommentarer om sitt humör och 
förväntningar och reflekterar direkt i tidsdagboken om eget beteende kopplat till 
aktivitetsmönster. Såväl själva beslutet att skriva tidsdagbok som det faktiska 
skrivandet bidrar till insikter hos informanterna i hur de lever sina liv.   
 
Inkorporeringen innebär att hushållsmedlemmarna i intervjusamtal börjar fundera över 
sin vardag utifrån vad de skrivit i sina dagböcker. Under intervjun framgår att många 
börjar reflektera över rutiner, hur inrutat de lever, medan vissa reflekterar över 
skillnader (och frånvaron av skillnader) mellan olika veckodagar och årstider.  
 
Omvandlingen omfattar intervjusamtalen kring de grafer som tas fram med hjälp av 
Time-PAcTS och som synliggör dagboksförarens vardagliga aktivitetsmönster. 
Visualiseringen av aktiviteter möjliggör avdomesticering av vardagens rutiner och 
aktiviteter genom att metoden med dess tidsdagböcker domesticerats. Under 
omvandlingen kan ibland tankar på möjliga förändringar av de egna vardagliga 
aktiviteterna ta form. Då kan visualiserandet av de egna rutiniserade aktiviteterna i 
vardagen fungera som ett redskap för förändring. Det är tydligt i materialet att en 
tidsdagbok ger en bred grund för visualisering av aktivitetsmönster i vardagen. Därför 
är det viktigt att tidsdagbokens upplägg anpassas efter syftet med studien. Är syftet 
t.ex. att tydliggöra beteenden kopplat till ett specifikt problem för en informant är det 
givetvis dessa beteenden som står i fokus i tidsdagbokens utformning. En av 
fördelarna med tidsdagböcker och visualiseringsprogrammet Time-PAcTS är att de är 
flexibla redskap att visualisera vad det än är man vill fokusera på i människors 
vardagsliv.  
 
Tidsdagboken och de visualiserande graferna, i kombination med intervjuer som utgår 
från informantens vardag, innebär att metoden förankras i något som är väl känt, men 
som informanterna ändå sällan har reflekterat över, och handlar om självklarheter i 
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vardagslivet. Vi kan till exempel se vilka aktiviteter som rutinmässigt genomförs av 
någon enskild individ i hushållen. Hanna, som utför det mesta av hushållsarbetet i 
hushåll H, får via dagboken sin situation uppmärksammad av dottern och maken, som 
kommer fram till att de borde göra mer för att hjälpa till hemma. 
Visualiseringsmetodens grafer ger upphov till en större grad av självreflektion än 
övriga metoder i avhandlingen, vilket sannolikt beror på att dagboken skrivs med 
utgångspunkt i dagboksförarens egna aktiviteter och osynliggjorda vanor.  
 
Genom att använda metoden har individerna i de deltagande hushållen i Anneberg 
generellt lärt sig mer om sitt eget energirelaterade beteende. Dessa lärdomar handlar 
exempelvis om den eldrivna teknikens omfattande närvaro i vardagens aktiviteter och 
slutsatser och funderingar kring hur teknisk utrustning fungerar i relation till det egna 
aktivitetsmönstret. De handlar också om att man utför många aktiviteter utan att man 
reflekterar över det och om i vilka sammanhang vi använder teknisk utrustning. Även 
tankar och reflektioner om prioriteringar i livet väcks, som att livet ofta är mer inrutat 
än man är medveten om, att egna vanor kan vara mindre miljövänliga och mer vanliga 
än vad man egentligen har för avsikt att de ska vara och om att tankar om sundhet och 
om sociala delar i livet väcks samt att vissa aktiviteter är så rutiniserade att de till och 
med kan utföras under den tid då vi utför andra aktiviteter (parallellaktiviteter). 
 
Inget av hushållen har aktualiserat ekonomiska aspekter under domesticeringen av 
tidsdagboken och Time-PAcTS. Tekniken står i centrum genom valet av apparatfokus 
bara hos det tekniskt intresserade hushållet H. I övrigt är det självreflektioner över 
vardagens rutiner som står i fokus hos hushållen genom denna visualiseringsmetod. 
Metoden ger upphov till ekologiska tankar hos det tekniskt intresserade hushåll F. 
Överlag förmår tidsdagböckerna med sina visualiserande grafer ge upphov till nya 
funderingar och utvärdering av de egna aktiviteterna, mer generellt, såväl som i 
samband med energianvändning, i hushållet. Metoden kan väcka tankar om 
prioriteringar i livet i stort, exempelvis om jämställdhet i familjen, sundhet och hälsa, 
umgänge och vanor överlag. Såväl tekniska som ekonomiska och ekologiska 
resonemang tar form genom metoden, men ligger mer i skymundan i förhållande till de 
mer personliga, ”större” sammanhang som kommer upp till ytan. 
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8 Slutsatser  
 
Avhandlingens övergripande syfte har varit att studera om, och i så fall hur 
domesticeringen av tre företeelser som visualiserar energi och energianvändning 
innebär att energin i vardagslivet avdomesticeras. De tre företeelserna är 
värmesystemet i bostadsområdet Anneberg, Power Aware Cord och tidsdagböcker. 
Påverkar domesticeringen av dessa former för energivisualisering hushållens förståelse 
av och uppfattningar om värmesystemet samt deras energianvändning? De tre 
visualiseringsformerna visade sig påverka intervjupersonernas sätt att förstå såväl det 
sociotekniska värmesystemet som artefakt- och individrelaterad energianvändning. De 
bidrar var och en med att visualisera energi på olika sätt. Det är alltså fråga om 
visualisering av energi på olika nivåer, och rör såväl det sociotekniska systemet och 
användarnas roll, som hushållsmedlemmarnas energirelaterade beteende och 
artefakters energibehov för sin funktion. Relaterat till det övergripande syftet 
formulerades fyra frågeställningar och nedan kommer dessa att besvaras. De två 
frågeställningarna som handlar om hur de tre formerna för visualisering påverkar 
hushållens förståelse för energisystemet och hur varaktig denna påverkan är behandlas 
först, och därefter kommer de två frågeställningar som handlar om vidareutveckling av 
formerna för visualisering respektive av domesticering som analysredskap att 
diskuteras. Kapitlet avslutas med en diskussion kring framtida forskningsfrågor inom 
området. Baserad på analysen av värmesystemet gjordes en kategorisering av 
hushållen utifrån deras huvudsakliga intresseområde med avseende på ekologiskt, 
tekniskt och ekonomiskt intresse i relation till energi. Kategoriseringen har använts för 
att belysa huruvida dessa intresseområden påverkar respektive påverkas av de tre 
formerna för visualisering.  

8.1 Hur påverkar de tre formerna för visualisering hushållens 
förståelse av energi? 

 
Två av frågeställningarna i avhandlingen kommer här att besvaras, nämligen: 
 

• Hur påverkas hushållens förståelse av energisystemet och den egna 
energianvändningen av de olika former för visualisering – ett lokalt 
värmesystem, Power Aware Cord och tidsdagböcker – som studeras i 
bostadsområdet Anneberg?  

 
• Vilken varaktighet förknippas med effekterna av de tre formerna för 

visualisering? Är det så att de olika visualiseringsmetoderna själva 
domesticeras, och hur går denna process i så fall till? 

 
(1) Det lokala värmesystemet och avdomesticering av energi: Värmesystemet 
betraktas som ett sociotekniskt system där hushållen och de experter24 som arbetat med 
systemet och dess komponenter ingår. Hushållens förståelse av värmesystemet har 

                                                 
 
24 HSB:s och PEAB:s representanter, besiktningsmän och de experter som besökt hushållen. 
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fördjupats genom att det på flera sätt fungerat som en form för visualisering. 
Värmesystemets olika komponenter har visat sig ha olika visualiserande effekter hos 
hushållen. Teknikrummen visualiserar värmesystemets styrreglage, och därmed också 
den tekniska funktionen med golvvärmen. När den värme som hushållet förväntar sig 
känna för sin bekvämlighet uteblir, blir värmesystemets bristande funktion 
visualiserande och skapar hos många hushåll en vilja att lära sig för att få det att 
fungera. Visualiseringen är dock olika hos olika hushåll, och främst har teknikrummet 
en visualiserande effekt hos hushållen med tekniskt intresse. Dessa hushåll har mer 
aktivt försökt interagera, styra, värmen i huset med hjälp av styrreglagen.  
 
Värmesystemet har inte domesticerats färdigt, och de boende kan inte förutse och 
därmed inte heller reflektera och diskutera värmesystemets framtida roll i 
bostadsområdet. Omvandlingen är med andra ord inte fullbordad. Detta beror främst 
på att värmesystemet fortfarande inte fungerar som det var tänkt och att problem och 
avbrott återkommer. Hushållen har svårt att föreställa sig hur systemet kommer att 
fungera i framtiden. Värmesystemet är en pilotanläggning och det finns inget annat 
färdigt fungerande system som hushållen kan jämföra med för att kunna fundera ut vad 
de kan förvänta sig av sitt värmesystem i framtiden.  
 
Det har framgått att värmesystemets lokala avgränsning till bostadsområdet Anneberg 
och att solfångarna är både synliga och dominerande inslag i områdets arkitektur, 
bidragit till att medvetandegöra och även ge en förståelse för systemet. Solfångarna 
visualiserar värmesystemet, och främst tillförseln av solenergi, det vill säga hur 
värmen produceras. Däremot visualiseras inte själva energianvändningen av 
solfångarna. Solfångarna har gjort hushållen medvetna om solen som energikälla. De 
är också uttalat positiva till solenergi på grund av dess miljövänlighet. Denna 
grundläggande uppfattning tycks inte ha påverkats nämnvärt av att värmesystemet som 
helhet inte förmått leva upp till de funktionsmässiga kraven. Förutom solfångarna har 
också teknikrummet och de experter som varit i teknikrummen för att styra 
värmesystemet haft en visualiserande effekt för värmesystemet som helhet. 
Teknikrummet har fungerat som en lärcentral för de boende, framför allt när 
experterna kommit dit för att justera utrustningen. De flesta hushållsmedlemmarna har 
med tiden lärt sig att sköta sina egna reglage och gjort teknikrummet till sin egen 
domän. 
 
Bostadsrättsföreningen och dess pågående rättsliga tvist med HSB angående 
värmesystemets bristande funktion har visualiserat värmesystemet i området. Flera av 
hushållen påpekade att de fått en större förståelse för sin egen roll i värmesystemet, 
även om det framför allt är bristande teknisk funktion hos systemet som visualiserats 
under domesticeringsprocessen. Möjligen kommer det att bli ökat fokus på de boendes 
delaktighet i systemet och deras möjligheter till påverkan då omvandlingen kan 
fullföljas. Det är ändå tydligt att energikällan och några av värmesystemets tekniska 
komponenter på ett effektivt sätt visualiserats genom pilotanläggningen i Anneberg. 
Det återstår att se om ytterligare förståelse för hushållens egen roll i systemet 
utvecklas då områdets teknik stabiliserat sig och det blir tydligare hur värmesystemet 
kommer att fungera på sikt. Hushållen betonade vikten av att ett värmesystem ska 
fungera och vara bekvämt att hantera. Detta har inte uppfyllts ännu, vilket bidrar till att 
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värmesystemet visualiserar energi för hushållet. Därigenom avdomesticeras det 
självklara behovet av tillförsel av energi till bostadsområdet. 
 
Värmesystemets domesticeringsprocess är utdragen över lång tid. Den påbörjades år 
2001 och pågår i skrivande stund fortfarande. Det är en relativt långsam process där 
visualiseringen av värmesystemet, och i viss mån hushållsmedlemmarnas egen såväl 
som bostadsrättsföreningens roll i värmesystemet, har medvetandegjorts. Det går att 
anta att omvandlingen kommer att ta relativt lång tid eftersom det är oklart hur 
systemet kommer att fungera på sikt. Ju längre tid något har fungerat på ett 
otillfredsställande sätt desto längre tid bör det ta innan de boende kan lita på att 
systemet kommer att fungera som avsett då de tekniska problemen är åtgärdade. 
Värmesystemet kommer fortfarande att ha energivisualiserande effekt åtminstone till 
dess att omvandlingen av värmesystemet är avslutad, d.v.s. hela 
domesticeringsprocessen är klar och värmesystemet har blivit till något självklart i 
hushållens vardag. Domesticering för med sig att det som inledningsvis visualiserades 
kan bli till en självklarhet och således osynligt i den meningen att hushållet slutar 
reflektera över det. De problem som hushållen erfarit med bristande funktion och att 
systemet inte motsvarat förväntningarna har således motverkat domesticeringen av 
systemet. Om avbrotten i systemets värmefunktion återkommer sedan det väl har 
domesticerats kan dessa leda till att värmesystemet avdomesticeras. Då har de hushåll 
som varit med under värmesystemets startperiod och för vilka dess olika 
systemkomponenter visualiserades större möjligheter att tolka och förstå avbrotten 
jämfört med nyinflyttade hushåll. I så fall kan de nya hushållen fråga dem som varit 
med tidigare och har fått systemet visualiserat för sig, eftersom erfarenhet finns av ett 
sådant system.  
 
(2) Power Aware Cord och avdomesticeringen av apparatberoende energianvändning: 
Power Aware Cord innebär en helt annan form av energivisualisering än det lokala 
värmesystemet. Hushållsmedlemmarna hamnar snabbt i objektiveringen av produkten 
och börjar experimentera. De får aha-upplevelser av att testa sladden på olika 
elanvändande apparater. Sladden åskådliggör elektricitet på ett intuitivt sätt och olika 
apparaters energibehov framgår av sladden. Informanter med stort teknikintresse 
saknar dock en display som visar energiåtgången med siffror. För andra informanter 
underlättar frånvaron av siffror förståelsen för vad effekt är.  
 
Sladden visualiserar inte tillförseln av energi, utan visualiserar just elanvändningen i 
hemmet. Sladden avdomesticerar därmed något som tidigare varit domesticerat, d.v.s. 
elanvändning hos olika apparater. Sladdens visualisering av apparaters energibehov 
har dock en relativt kortvarig effekt. Sladden har snabbt mer eller mindre glömts bort 
och fått sin plats i hemmet, antingen som utrustning att ta fram ibland för att testa hur 
elanvändningen ser ut för olika teknisk utrustning, eller som en stationär grendosa. 
Denna avviker visserligen genom att den lyser då ström passerar genom sladden men i 
övrigt är den ett mellanting mellan dekorationsbelysning och en helt vanlig grendosa.  
 
Power Aware Cord kan betraktas som färdigdomesticerad i de flesta hushållen och den 
bidrog under processen till att apparaters energianvändning visualiserades. När Power 
Aware Cord väl är domesticerad minskar dess visualiserande effekter. Om man 
emellertid vid senare tillfälle kopplar in ny teknisk elutrustning till sladden 
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återkommer troligen den visualiserande effekten och apparatens elanvändning 
avdomesticeras. 
 
Domesticeringen av Power Aware Cord gick snabbare än vad som är fallet för de båda 
andra formerna för energivisualisering i denna studie. Sladden går från förvärvandet 
nästan genast över i objektivering med dess experimenteringsfas. Den inkorporeras 
därefter också relativt snabbt då den ges sin speciella plats i hushållet. Sladden kan då 
antingen bli undanstoppad eller placeras permanent på en plats, till exempel kopplad 
till en datorutrustning eller en golvlampa. Domesticeringens omvandling är för Power 
Aware Cord till viss del konstgjord eftersom den innebär att jag i egenskap av forskare 
kommer in i hushållet och ställer frågor om sladden. Omvandlingen innehåller dock 
också hushållsmedlemmarnas kommunikation med andra om sladden.  
 
Power Aware Cord fungerar som en förstärkning av det huvudsakliga intresseområde 
som respektive hushåll gav uttryck för från början. Ett hushåll som har ett ekonomiskt 
intresse relaterar främst sladdens egenskaper till energianvändningens ekonomiska 
konsekvenser, medan teknikintresserade hushåll genom sitt teknikintresse önskar 
förbättra sladdens information med en sifferdisplay. 
 
(3) Tidsdagböcker och avdomesticering av energikrävande aktiviteter: 
Tidsdagböckerna och de grafer som genereras från dem visualiserar 
hushållsmedlemmars enskilda såväl som ömsesidigt beroende aktiviteter. 
Visualiseringen påbörjas i och med objektiveringen då dagboken börjar skrivas. 
Informanterna beskriver sina vardagliga aktiviteter och ser därigenom vad de faktiskt 
gör varje dag, men normalt inte reflekterar över.  
 
Sammankopplingen är tät mellan objektivering och inkorporering i domesticeringen av 
tidsdagböcker. När hushållen uppmärksammar sitt beteende kopplas detta ofta samman 
med en vilja till eller fundering över möjliga förändringar. Trots att informanterna bara 
skrivit tidsdagbok  under tre sammanhängande dagar har såväl beroenden mellan 
hushållsmedlemmarnas aktiviteter som enskilda rutiniserade aktiviteter blivit 
uppenbara. Tidsdagboken visualiserar därmed hushållsmedlemmarnas vardagliga 
aktiviteter på ett bredare plan än enbart i relation till energianvändning. Informanterna 
skrev dock inte dagboken i syfte att förändra sitt beteende, utan deltar i studien därför 
att jag har bett dem om detta, vilket kan förklara varför några informanter inte börjar 
fundera över potentiella förändringar i samband med att deras aktivitetsmönster 
visualiseras. Informanterna reflekterar dock över sitt energirelaterade 
aktivitetsmönster, och det var vad som skulle undersökas.  
 
Hos dem som ändå börjar diskutera i termer av förändring ligger viljan till förändring 
ofta på ett allmänt plan och är inte direkt kopplat till energianvändning. En förklaring 
kan vara att graferna i Time-PAcTS bara visualiserar aktiviteter och inte 
energianvändning. Tidsdagböcker och de visualiserande graferna har ändå visat sig ha 
en potential att visualisera aktivitetsmönster i vardagen och väcka tankar om 
förändring hos informanten.  
 
Tidsdagboken har en betydligt längre domesticeringsprocess än sladden, främst på 
grund av att processen från förvärvandet av dagboken till att skrivandet startar är så 
pass lång. Denna process blir längre i de fall flera personer i hushållet måste enas om 
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vilka dagar som passar alla som ska skriva tidsdagbok. Två till tre månader har det 
tagit innan vissa hushåll börjat skriva tidsdagboken från det att de fått mallen i sin 
hand, medan andra hushåll varit betydligt snabbare och börjat redan efter ett par 
veckor.  
 
Under objektiveringen börjar hushållsmedlemmarna reflektera över sina egna och 
hushållets gemensamma aktivitetsmönster. Efter detta vidtar en reflekterande period 
där hushållsmedlemmarna blir mer medvetna om sin energianvändning. Inkorporering 
pågår då jag gör min intervju och genom intervjun inleds omvandlingsfasen. 
Domesticeringsperioden för tidsdagboken ligger tidsmässigt mellan Power Aware 
Cord och värmesystemet. På samma sätt som Power Aware Cord kan tas fram och visa 
på energianvändning hos en ny apparat kan tidsdagböcker skrivas vid återkommande 
tillfällen och bidra till att energikrävande aktiviteter visualiseras och energi 
avdomesticeras.  
 
Graferna kan också skrivas ut och sättas upp t.ex. på ytterdörren som en påminnelse 
om de aktivitetsmönster som framkommit under skrivandet av tidsdagboken. Detta är 
sannolikt en av tidsdagbokens (inklusive Time-PAcTS-graferna) fördelar som form för 
visualisering av vardagligt återkommande aktiviteter. Tidsdagboken utgör en relativt 
arbetsam process för visualisering för de medverkande men den ger också ett mer 
kraftfullt resultat än den mer eller mindre kravlösa visualisering som sladden medför. 
Den arbetsamma processen är därmed både metodens svaghet och styrka. Det har 
också visat sig att hushållen för tekniska och ekologiska resonemang utifrån 
tidsdagböckerna. Denna form för visualisering bidrar till att avdomesticera individ- 
och artefaktbunden energianvändning genom att informanterna reflekterar över sina 
aktiviteter och sin apparatanvändning. Många aktivitetsmönster har domesticerats och 
sedan länge blivit till vanor, och det är därför en utmaning att avdomesticera dem. 
Tidsdagboksmetoden gör det genom att visualisera individernas aktiviteter kopplat till 
energi, men den visualiserar också andra aktiviteter. Därmed framgår resultatet av de 
val som informanterna gör genom hur de lever sitt liv. Detta är ofta en följd av 
oreflekterade beslut, snarare grundade på vanor än på reflektion. 
 
Avslutningsvis kan konstateras att de tre formerna för visualisering inte har förändrat 
hushållens grundläggande intresseområden med avseende på teknik, miljö och 
ekonomi, även om tankar väckts inom andra intressefält. Kanske kan detta användas 
för att skapa riktad information och former för visualisering som anpassas till hushåll i 
de olika kategorierna.  

8.2 Utveckling av domesticeringsverktyget 
 
Eftersom jag använt domesticering som analysredskap för företeelser och objekt som 
skiljer sig från den typ av teknik som Silverstone et al utvecklat domesticeringsteorin 
utifrån (informationsteknik), har vissa anpassningar och vidareutveckling av 
analysredskapet varit nödvändiga. En av frågeställningarna berörde anpassningen:  
 

• Hur kan begreppet domesticeringsprocess anpassas för att fungera som 
analysredskap för de tre formerna för visualisering av energi?  
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(1) Anpassningar gjorda i relation till analysen av domesticeringen av värmesystemet: 
Förvärvandet visar sig i och med att objekt köps, lånas eller blir disponibelt på annat 
sätt. Värmesystemet ingick i köpet av bostadsrätten i Anneberg, och hushållen var inte 
primärt intresserade av just värmesystemet. Vid förvärvandet var frågan om 
värmesystemet utgjorde ett huvudargument vid köpet av bostaden. Relevanta 
frågeställningar här blir exempelvis: Vad är det hushållet uppfattar sig ha köpt och 
varför? De förväntningar som hushållet hade på värmesystemet vid inköpet av 
bostaden blev aktuellt att analysera under förvärvandet.  
 
Objektiveringsfasen visar sig enligt Silverstone et al i hur det förvärvade objektet visas 
upp, placeras. Ett diffust eller svåravgränsat objekt, som ett värmesystem, kan inte 
placeras av hushållet. Jag har därför anpassat objektiveringen till att omfatta hur de 
olika hushållen pratar om värmesystemet och ger det mening. Här handlar analysen 
om att hushållen börjar inse vad det är för sociotekniskt system de har köpt och börjar 
reagera på huruvida systemet lever upp till deras förväntningar eller inte. Här handlar 
det också om att fånga upp hur hushållen upplevde funktioner hos sitt värmesystem 
som de nu ska hantera i sin vardag. 
 
Inkorporeringen handlar om hur det förvärvade objektet används i hushållet. 
Interaktionen mellan det sociotekniska systemet och hushållsmedlemmarna står därför 
i fokus. Förståelsen för teknikens funktioner fokuseras också på, eftersom användandet 
av tekniken är nära förknippat med hur hushållsmedlemmarna förstår och uppfattar 
tekniken.  
 
Omvandlingsfasen utspelar sig enligt Silverstone et al i gränslandet mellan det privata 
och det offentliga, i hushållens kontaktyta med omvärlden. I min studie handlar det om 
samtalen om värmesystemet med dess systemkomponenter, varav flera delas med 
andra hushåll. Analysen av omvandlingen begränsades till att omfatta utbytet inom de 
grupper av personer som berörs av värmesystemet, till exempel 
bostadsrättsföreningen, byggherren och hyresvärden. Hur denna avgränsning i 
analysen ska göras bör avgöras i varje enskilt fall beroende på det sociotekniska 
systemets storlek och vilka som berörs av detta.  
 
(2) Anpassning för att analysera test av en prototyp, Power Aware Cord: Då en 
prototyp, alltså en produkt som ännu inte finns på marknaden, ska introduceras i ett 
hushåll för att prövas är förutsättningarna annorlunda än då en produkt som redan 
finns tillgänglig på marknaden förvärvas av hushållet. I fallet med Power Aware Cord 
har det varit viktigt att låta hushållen själva, så långt det är möjligt, beskriva och 
definiera produkten, eftersom sådan information är av vikt då produkten ska 
utvärderas. Det blir då viktigt hur produkten presenteras och att vid introduktionen av 
produkten inte visa de eventuella förväntningar som finns på vad hushållet ska tycka 
om objektet. Även hushållets initiala reaktioner och eventuella förväntningar på 
objektet är intressanta att ta med i analysen av förvärvandet.  
 
Silverstone et als objektiveringsfas är i princip applicerbar på prototypen Power Aware 
Cord. Den omfattar hos Silverstone et al hur det förvärvade objektet visas upp, 
placeras, men eftersom en prototyp av det slag som här analyserats är lätt att flytta runt 
och inte på samma sätt som exempelvis en ny stationär dator kräver en fast placering, 
handlar det i analysen av prototyper om att fånga hushållets experimenterande med 
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dessa. Det intressanta blir hur hushållet upptäcker detta nya tekniska objekt och dess 
funktioner. Vad hushållen gör med prototypen blir här en central fråga.  
 
Inkorporeringen handlar om hur objektet används i hushållet. I detta fall handlar det 
om att hushållen bestämmer sig för vad de anser att sladden ska ha för roll, vad den 
ska användas till. Det kan också handla om att hushållet förkastar den helt och hållet 
och då är det viktigt att lyfta fram vad det är som gör att hushållet inte vill ta till sig, 
inkorporera, sladden i sitt hushåll. Får objektet en fast plats i hushållet eller behåller 
den sin experimenterande roll? Får prototypen en fast, synlig placering eller ställs den 
undan och tas fram vid behov? Här är det viktigt att vid analysen ta med i beräkningen 
huruvida prototypen kommer att tas ifrån hushållet eller om hushållet får behålla 
prototypen efter testperioden.  
 
I omvandlingen av en prototyp som prövas handlar det om att utreda hur denna 
diskuteras i olika typer av samtal. Här har man möjlighet att dra lärdom av 
testpersonernas erfarenheter och idéer kring prototypens utformning samt vad den ska 
vara till för. I samband med omvandlingen är det också möjligt att avgöra om 
hushållen som fått pröva prototypen utgör en möjlig målgrupp för produkten, om den 
antingen behöver anpassas till målgruppen eller om man ska söka efter en annan 
målgrupp än den som fått pröva sladden. Det är också möjligt att olika varianter på 
produkten kan arbetas fram efter att hushållen fått tycka till om dess funktion och 
utformning. Viktigt är också att utreda vad hushållen anser att detta är för produkt efter 
att den har domesticerats. Har hushållens uppfattning av produkten förändrats under 
domesticeringsprocessen eller har uppfattningen om den förblivit mer eller mindre 
intakt?  
 
(3) Anpassning för att analysera tidsdagboken som metod för energivisualisering: En 
självreflekterande metod är ofta arbetsam för den som ska genomföra denna, vilket gör 
att det i förvärvandet krävs att den som ska använda metoden är motiverad. Av min 
studie framgår att det underlättar om en utomstående person initierar och förklarar 
syftet med att genomföra metoden. Detta bör kopplas till att en person vill delta. 
Deadlines för att både börja och sluta skriva dagboken är också en fördel för att få 
igång den som ska genomföra den självreflekterande metoden.  
 
Objektiveringen har här anpassats så att den omfattar det första steget av användningen 
av metoden och det innebär att informanten uppmärksammar och noterar egna 
aktiviteter i sin dagbok. Det handlar alltså om datainsamlande. I omvandlingen 
används sedan det material som informanterna själva samlat in och som ska 
analyseras. Frågor att ställa i analysen av objektiveringen är: Vilket fokus har 
hushållsmedlemmarna i sina noteringar? Har informanten följt anvisningarna eller ej? 
På vilket sätt har deras insamling av data sammanställts och vad har man fokuserat på? 
Det ingår också i analysen att se hur informanten uppfattat den datainsamlande fasen.  
 
Inkorporeringen omfattar analys av vad som visualiserats för hushållen genom 
insamlandet av data. Vad har de lärt sig genom själva insamlandet av data om sina 
egna vardagliga aktiviteter och vad har de möjligen blivit förvånade över i sin egen 
vardag? Har man fått bekräftat för sig att de egna vanorna ser ut som förväntat eller 
har man tvärtom, som i flera av fallen i min studie, blivit överraskad över att 
vardagens aktivitetsmönster haft en annan struktur än man från början hade trott?  



 
 

126

 
Omvandlingen handlar om att samtal förs kring insamlade data med en utomstående 
part. Denna utomstående part kan på varierande sätt återkoppla det insamlade 
materialet till informanten. Visualiserande grafer kan illustrera den information som 
insamlats i tidsdagböckerna. Materialet kan också sammanställas för att till exempel 
fokusera på ett specifikt beteende som man från informantens sida vill förändra. 
Vilken förändringspotential finner informanten i samband med denna återkoppling?  

Samlade erfarenheter från anpassningarna av de tre formerna för 
visualisering 
 
Generellt har anpassningarna av domesticering som redskap för de tre formerna för 
visualisering visat sig innebära att dessa avviker från varandra och i jämförelse med 
domesticeringen av informations- och kommunikationsteknik. Värmesystemet 
utmanade domesticeringsredskapet genom att det inte är tydligt avgränsat i 
bostadsområdet, utan har en diffus karaktär i relation till bostadens övriga tekniska 
lösningar. Detta har inneburit att det inte utvecklats någon tydlig relation mellan 
hushållsmedlemmarna och detta svåravgränsade system. Detta har också fått 
konsekvenser för hur individerna i hushållen i omvandlingen kunnat utbyta 
erfarenheter med omgivningen. Omgivningen består i detta fall av andra personer som 
också har erfarenhet av värmesystemet, d.v.s. grannar, byggherrar, montörer o.s.v. 
 
Ifråga om Power Aware Cord har utmaningen istället legat i att denna inte utgör en 
produkt på marknaden och därmed förvärvas på ett konstlat sätt. Detta har, liksom 
fallet var med värmesystemet, inneburit att hushållen inte kunnat jämföra det 
förvärvade objektet med liknande objekt, utan istället har fokus hamnat på dess 
likheter med och avvikelser från andra objekt på marknaden. Power Aware Cord har 
främst jämförts med dekorationsbelysning, en vanlig grendosa, samt med annan 
mätutrustning för att mäta uttagen effekt. För både värmesystemet och sladden blir 
likheter och avvikelser med andra jämförbara tekniker betydelsefulla för 
informanterna och i domesticeringsanalysen kommer individerna i hushållen att 
definiera och omdefiniera den testade tekniken.  
 
Ifråga om anpassningen av domesticeringen till tidsdagboken där egna vanor ska 
visualiseras ligger utmaningen på ett annat plan. Tidsdagboken ställer krav på 
individerna som testar metoden på ett mer uttalat och tydligt sätt. Formen kräver deras 
engagemang för att den ska fungera. Anpassningen av domesticeringsprocessens 
analysredskap handlar om att inkludera frågor kring vad olika hushåll fokuserar på 
utifrån de data som insamlas och visualiseras för dem genom analysen. Får hushållen 
nya insikter om vardagens aktiviteter och rutiner genom metoden? Fattar hushållen 
några beslut om att ändra sina aktiviteter och därmed sina vanor?  

8.3 Framtida utvecklingsmöjligheter för visualiseringsformerna 
 
Efter att ha analyserat dessa tre former för visualisering och hur de fungerat i hushållen 
har flera utvecklingsmöjligheter framkommit. En uppenbar förbättring skulle vara att i 
framtiden kombinera dessa former för visualisering med varandra eller med andra 
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former för visualisering av energi och energirelaterat beteende. Här kommer 
avhandlingens sista frågeställning att diskuteras:  
 

• Vilka potentialer finns i dessa former för visualisering för framtida 
metodutveckling?  

 
Värmesystemet visualiseras bland annat med hjälp av några systemkomponenter: 
solfångare, teknikrum och golvvärme. Visualisering av energi och energianvändning 
bör kunna byggas in i hela byggprocessen. Det skulle kunna medföra en ny syn på 
pilotanläggningar där de energivisualiserande aspekterna tas med i beaktandet redan 
under uppförandet. Aktörerna skulle då behöva reflektera över vad denna visualisering 
ska leda till; vill man till exempel att de boende själva ska bli experter på systemet 
eller att de boende ska förstå den tekniska konstruktionen och sin egen roll i denna? 
Eller är avsikten att visualisera de energikällor som används?  
 
Det behöver inte handla om ett helt system med samtliga de här analyserade 
systemkomponenterna, utan de olika teknikerna kan var för sig användas som 
visualiserande verktyg. Solfångare verkar till exempel i sig visualiserande för 
energikällan solen, men kanske kan solfångarna göras ännu synligare och inte 
integreras i byggnaderna? Solfångarna kan ses som något vackert och 
energivisualiserande i sig.  
 
Det går att dra generella lärdomar även från värmesystemets icke-funktion. När 
problem och tekniska misstag uppstår i energisystemen, vare sig det sker på lokal eller 
nationell nivå, kan dessa skapa tillfällen att informera om energisystemet ifråga och 
hur det är tänkt att fungera. Genom förberedda kampanjer för att informera hushållen 
om sociotekniska system för energitillförsel som sätts in i samband med att 
driftstörningar inträffar kan dessa utnyttjas i ett lärande syfte. Ett elavbrott, kan till 
exempel utgöra ett tillfälle att informera och visualisera elsystemen och enskilda 
individers roll i dessa. Det kan handla om att ta tillfället i akt vid olika driftstörningar. 
Tekniska problem, som de i Anneberg, har visat sig öka förståelsen för hur tekniken 
fungerar och också engagemanget för att lära sig om systemets konstruktion och 
funktion.   
 
Teknikrummet har också en energivisualiserande aspekt som man kan dra lärdom av 
för kommande projekt. Det handlar om att ha den tekniska utrustningen för att sköta 
hushållets värmesystem samlad i ett separat utrymme. Då riskerar man att utrymmet, 
som i denna studie, åtminstone inledningsvis blir till en mystifierande och 
avskräckande teknikcentral där hushållen inte anses ha tillräcklig kunskap för att 
interagera med tekniken. I övrigt verkar teknikrummen ha en visualiserande effekt, 
men de bör utformas med visualisering i åtanke och hushållets roll i det tekniska 
systemet bör tydliggöras.  
 
Power Aware Cord är en visualiseringsform som på ett intuitivt och lättillgängligt sätt 
visar tekniska apparaters energianvändning. Den del som lyser, det vill säga sladden, 
skulle kunna göras till en del av vanliga hushållsapparater, till exempel vattenkokare, 
brödrost eller strykjärn. Den är främst lämpad att höra till sådan utrustning vars 
elanvändning varierar eftersom den har störst visualiserande effekt om dess ljusstyrka 
varierar under användningen. Den skulle då kunna fungera som en påminnelse om att 
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denna apparat faktiskt drar elektricitet. Den skulle också kunna vara effektiv att ha 
kopplad till apparater som har en stand-by funktion. Den skulle på ett lättillgängligt 
sätt påminna om att utrustningen faktiskt inte är helt avslagen. Om sladden kunde 
tillverkas i flera olika färger, så att den lyser på olika sätt i olika sammanhang skulle 
dess visualiserande effekt möjligen kunna förlängas. Detta eftersom sladden är den 
företeelse som haft den snabbaste domesticeringen av de här prövade. I övrigt är 
sladden en form för visualisering som förmår tydliggöra vad effekt är på ett lättfattligt 
sätt. Jag tror, i likhet med flera av mina informanter, att sladden med fördel skulle 
kunna användas för att åskådliggöra elektricitet i undervisningssammanhang. Sladdens 
svaghet är att den snabbt blir domesticerad och därmed förlorar sin 
energivisualiserande effekt, men detta kan vägas upp av att den inte kräver särskilt 
stort engagemang från den som använder den. Dess visualiserande funktion kommer 
med på köpet även om den kanske införskaffas för sina estetiska företräden, till 
exempel som dekorationsbelysning.  
 
Med avseende på tidsdagböckerna och Time-PAcTS graferna vill jag betona att detta 
är en metod som kan utvecklas efter vilket syfte som ligger bakom att den används. 
Vad som visualiseras ifråga om dagboksförarnas vardagliga aktiviteter styrs till stora 
delar av hur själva dagboksmallen utformas och vilka grafer som presenteras, men det 
handlar också till stor del om i vilket sammanhang tidsdagboken skrivs och diskuteras. 
En fördel ifråga om att visualisera energirelaterade aktiviteter vore att vända sig till 
hushåll som är motiverade att förändra sitt energirelaterade vardagliga 
aktivitetsmönster. Energirådgivare vore därför en grupp som med fördel skulle kunna 
använda denna metod som en del i rådgivningen. Att koppla samman mätdata med 
beteenden i grafer vore en anpassning av metoden som skulle ge insikter i vilka 
aktiviteter som leder till vilken mängd förbrukning.  
 
Jag vill dock betona att det viktigaste med en sådan krävande metod som 
tidsdagböckerna utgör, är att det finns en motivation hos hushållen att genomföra 
arbetet med att skriva tidsdagbok. Det är tydligt att det är viktigt att det finns ett 
förtroende för den som ska återkoppla tidsdagboken och tillhörande grafer till 
hushållen. Ett sådant förtroende måste byggas upp mellan hushållet som skriver 
dagbok och exempelvis den energirådgivare som sedan diskuterar och återkopplar 
materialet med hjälp av grafer. En extra motivation för hushållen, till exempel en 
tävling i att spara energi (som den så kallade Energijakten som gått av stapeln i vissa 
kommuner25), skulle kunna användas som morot för hushållen att ta itu med arbetet att 
skriva tidsdagbok. Eftersom detta är en relativt tids- och arbetskrävande men effektiv 
metod är det viktigt att hushållen verkligen vill använda sig av metoden. Det kan också 
tänkas att tidsdagboken och tillhörande grafer skulle kunna utvecklas till ett slags 
självhjälpspaket där hushållen använder ett datorprogram för att föra in data och 
programmet sedan skapar visualiserande grafer där även mätdata framgår. I detta fall 
blir det de enskilda hushållens ansvar att använda metoden på egen hand. Jag tror att 
detta skulle kunna fungera, förutsatt att det finns ett välutvecklat användargränssnitt 
och tydliga instruktioner. Kanske skulle metoden kunna användas som ett kurspaket 
                                                 
 
25 Energijakten gick ut på att minska energianvändningen i hushåll och kommunernas energirådgivare 
har fungerat som samordnare av detta.  
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som motiverade hushåll kan beställa för att sätta igång med sin egen visualisering av 
energirelaterade aktivitetsmönster i hushållet. Aktivitetsrelaterade spartips skulle 
kunna bakas in i detta kurspaket.  
 
Analysen visar att den osynliggjorda resursen energi kan avdomesticeras genom 
domesticering av företeelser som visualiserar energi. Samtidigt riskerar sätten att 
visualisera energi själva att bli osynliggjorda genom domesticering. För att få 
bestående effekt av visualiseringen behöver strategier för att undvika detta utvecklas. 
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9 Summary  
 
To promote sustainable energy use many actors such as politicians, energy companies, 
municipalities apartment management and household members need more detailed 
knowledge of everyday energy use. Such knowledge can be obtained in various ways, 
for example, by studying how people approach energy use in their daily activities or 
how they talk about and understand their energy use. Regardless of how this 
knowledge is obtained and used, energy – which is generally so taken for granted that 
it is not comprehended in terms of resources – needs to be recognized as such and 
made visible. This dissertation aims to develop knowledge that can contribute to more 
sustainable development by analyzing different ways to visualize domestic energy 
systems, to enable individuals in households to make their energy use more efficient. 
 
A starting point for the discussion is that technical systems have become invisible on 
both the everyday and political levels, which might contribute to a relatively low level 
of awareness of and engagement in household energy supply. We are blind to the 
socio–technical systems that surround us, since they constitute taken-for-granted and 
thus invisible parts of everyday life; in other words, these systems have been 
domesticated. The aim is to contribute knowledge that supports the development of 
strategies to influence peoples’ energy-using activities, by focusing on visualizing 
energy and energy systems.  
 
Three different ways to visualize energy-related systems are studied: 1) a locally 
situated heating-system consisting of solar collectors and seasonal in-ground storage, 
2) the “Power Aware Cord” developed by the Interactive Institute/Power and 
consisting of an electrical cord programmed to glow when electricity passes through it, 
and 3) the writing of time diaries and the visualization of energy-related behaviour 
using the Time-PAcTS (Time, P = Place, Ac = Activity, T = Technology and S = 
Social interaction) software. 
 
How people understand their everyday energy use is analyzed using a modified 
version of domestication theory as developed by Silverstone et al. (1992).This theory 
is used to analyze whether and, if so, how the three studied forms of visualization, i.e., 
the heating system, time diaries with Time-PAcTS, and Power Aware Cord, have 
become domesticated in the households. The Silverstone et al. model was developed to 
help gain an understanding of the domestication of information and communication 
technology, though it has also – as is the case here – been applied to other types of 
technology. 
 
Four different phases in the domestication process are identified, i.e., appropriation, 
objectivation, incorporation, and conversion, which together form an analytical model. 
These four phases are adjusted to meet the analytical needs of each form of 
visualization studied. In the analysis, the focus is on how the four different 
domestication phases affect the visualization ability of the three forms of visualization, 
i.e., the heat system, Power Aware Cord, and time diaries with Time-PAcTS.  
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An interesting question concerns whether domestication in itself makes technology 
becomes an everyday object (and hence invisible) and thus constitutes a process that 
counteracts visualization. The domestication process can result in the visualization of 
energy being interrupted, more or less effectively hindering visualization. The 
challenge is to find forms of visualization that can be applied to domestic energy use. 
 
This thesis considers whether and, if so, how these three forms of visualization 
influence household members’ understanding of their household energy system, 
including artefact-related and individual energy use. Another focus is the paradox that 
the studied forms of visualization themselves risk becoming invisible by virtue of 
being domesticated. 
 
The following research questions are central:  
 

• How are households’ understandings of the energy system and their own energy 
use influenced by the different forms of visualization (the local heating system, 
Power Aware Cord, and time diaries with Time-PAcTS) studied in Anneberg? 

  
• How can the domestication process be adjusted to work as an analysing tool for 

energy visualization?  
 

• How long lasting are the effects of the different forms of visualization?   
 

• What potential is there for the future development of these forms of 
visualization?  

 
The main research used was the in-depth interview. Members of households in a 
specific residential area, Anneberg in Stockholm, were interviewed on five occasions. 
The analyses are built on in-depth interviews with eight of the area’s total of 50 
households. The interviews were between 15 minutes and 1.5 hours long and were 
semi-structured. The analyses of the three case studies use direct, unedited quotations 
from the interviewees, to let them speak for themselves in their own words. Hence, the 
quotations in the dissertation not only indicate what the informants say, but also how 
they express themselves.   
The Anneberg residential area was chosen mainly on the basis of the technology of the 
heating system in the area. This heating system is a pilot project with a clear 
environmental profile: it uses renewable energy, which makes it interesting in 
connection with sustainable energy use. Despite the ecological approach used in their 
heating system, Anneberg residents are not especially ecologically aware and have not 
adopted particularly “ecological” lifestyles.  
 
A theoretical point of departure, together with the above described domestication, is 
the system’s invisibility. From earlier research we know that unpredicted occurrences 
that shut down systems make us aware of them; that is, we visualize, not only their 
existence, but also our dependency on these systems. The definition of visualization 
used in the dissertation is: “creating awareness by different ways to make energy 
perceivable”.  
 
The Anneberg study found that above all the presence of the solar collectors, but also 
the shut-down of the area’s heating system contributed to increasing the interviewees’ 
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understanding and awareness of the heating system’s function in the area. However, 
the special technology room and the use of in-floor radiant heating helped visualize 
both that the house had a heating system and how this system was designed to work. 
The Power Aware Cord and the time diaries with Time-PAcTS, on the other hand, had 
a more visualizing effect on artefact-related and behavioural/personal energy use. The 
heating system, time diaries with Time-PAcTS, and Power Aware Cord each 
contribute to visualizing energy in different ways and on different levels. 
 
Based on the first analysis, the heating system, I categorized the main household area 
of interest concerning ecology, technology, and economy in relation to the heating 
system. This categorization was useful in elucidating whether and, if, so how these 
areas of interest have influenced how households are affected by each form of 
visualization.  
 
The studied households’ understandings of how their heating system functions to 
provide heat, has been deepened by the fact that the heating system’s various physical 
parts themselves function as forms of visualization. The heating system has not, 
however, been fully domesticated, since the households cannot foresee, and therefore 
cannot reflect on and discuss, the heating system’s future role in their everyday life. 
The heating system still does not always function as intended, and problems and 
service interruptions still occur. The households thus find it difficult to know what to 
expect concerning the future functioning of the heating system. At the same time, the 
occasional non-functioning of the heating system has been the most effective means of 
visualizing the heating system.    
 
The solar collectors are visible and are a dominant element of the area’s architecture; 
this has clearly helped visualize, make people aware of, and confer an understanding 
of the sun as an energy source. The residents are also markedly favourable towards the 
sun as an energy source, as it is an environmentally friendly resource. This point of 
view does not seem to have been negatively affected by the fact that the heating 
system as a whole has not lived up to resident demands concerning its function. The 
technical control room, technicians, and technology used to regulate the heating 
system have also helped visualize the existence of the heating system and how the heat 
is regulated in the apartments. The technical room has served as a learning centre for 
the residents, especially when technicians are in it adjusting the equipment. The 
household members have with time learnt how to use their own regulators and have 
taken control over the technical room, transforming it into their own instead of the 
technicians’ domain.   
 
The tenant–owner’s association is involved in an ongoing legal claim against the 
property developer, HSB (Hyresbostäder), concerning the heating system’s 
deficiencies, and this has also helped visualize how the different parts of the heating 
system work. Several of the households claim to have gained a greater understanding 
of their own part of the heating system, but it seems to be mainly the technical 
function and energy sources of the system that have been visualized through the pilot 
project (the heating system) in Anneberg. It remains to be seen whether further 
understanding of the households’ individual parts of the system will develop when the 
system’s technical function has stabilized and its future function can be anticipated.  
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The process of domesticating the heating system has been slow; it started in 2001, and 
as of 2008 is still incomplete. It is a relatively slow process in which the heating 
system as a whole, and, to a certain extent, the households’ own parts of the heating 
system, have been visualized. Hence, the domestication of the heating system will not 
stop its visualizing effects for years to come, which is positive from the standpoint of 
visualization. Through the domestication process, what has been visualized earlier can 
become self-evident and thus invisible, in the sense that the household members stop 
reflecting on it.      
  
The Power Aware Cord represents a completely different kind of energy visualizing. 
The Power Aware Cord is the general shape of an extendable power strip, with the 
additional integration of voltage-measuring electronics and electroluminescent wire. 
This additional wire contains a phosphor layer that glows when an altering current is 
introduced. The motion as well as the intensity of the light, visually represent the 
voltage passing through it. With it, the household members quickly enter the 
experimenting phase and have many “Aha!” experiences when testing the cord on 
different technical devices. The cord can make electricity visible in an intuitive way. 
The energy use of various technical devices is made visible, though some informants 
complained about the lack of numbers quantifying the actual energy use. On the other 
hand, this very absence of quantification seems to help other informants understand 
and reflect on electricity and its effects and functions.  
 
The cord does not visualize the energy supply system per se; rather, its strength lies in 
visualizing the household energy use of particular electrical devices. This effect, 
however, is not lasting, and after only a few weeks it has more or less been forgotten. 
It has been given its role in the home, either as a technical device to be used sometimes 
to gauge other devices’ electricity use, or as an admittedly different extension cord. It 
is different in that it glows when electricity passes through it, but despite this, it 
becomes accepted as something between household decoration and an ordinary 
extension cord. 
 
The domestication process for the Power Aware Cord was the fastest of all the forms 
of visualization examined in this study. The strength of the Power Aware Cord is that 
it can be used to test new household equipment on an ongoing basis by plugging this to 
the cord, or by adding more electrical equipment to it, resulting in a more intense 
glow.  
 
The time diaries with Time-PAcTS graphs visualize the household members’ 
individual and inter-related activity patterns in a broader, more general way. The 
informants did not keep the diaries with the intention of changing their behaviour, but 
participated in the study – and kept the diaries – simply because I asked them to. This 
could explain why many informants did not start considering changes in energy-
related behaviour even when this behaviour was visualized. Even so, many informants 
reflect on and discuss their energy-related activity patterns. They do discuss change, 
but in more general terms not specifically connected to energy use. This could be 
because the Time-PAcTS graphs do not clearly connect activities to energy use, which 
could be done in the future. Time diaries with visualizing graphs have thus displayed 
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potential to visualize activity patterns in everyday life and to raise questions about 
change among household members. 
 
The time diary method has a long domestication process, leading one to question 
whether it can ever really be domesticated. Writing in the diary is in itself an act that 
demands reflection, meaning that when a time diary is written as intended it has a 
visualizing effect. The problem, however, is that there can be mainly time-related 
hindrances to starting and continuing to keep diaries, which is the main disadvantage 
of the method. Writing in the time diary is done repeatedly, thus visualizing everyday 
activities over and over again – this is the main advantage of this method. Since 
keeping the time diaries is a relatively strenuous process for the participants, it 
produces more powerful results than does the less demanding form of visualization, 
the Power Aware Cord. The great demands of keeping a time diary is thus both the 
method’s strength and its weakness.  
 
The three forms of visualization have not changed the households’ fundamental areas 
of interest concerning technology, environment, and economics. 
 
Analyzing these three forms of visualization and how they work in the households has 
revealed numerous possibilities for development. An obvious improvement would be 
to combine these forms of visualization with each other and with other forms. The 
three forms of visualization offer different potentials for the future development of 
visualization methods. The heating system with its complicated and unintentional 
visualization of energy and energy use can probably be developed further by including 
the concept of visualization of energy and energy use in planning and building of new 
residential areas. This would result in a new understanding of pilot projects, in which 
the energy visualizing aspects are taken into consideration in planning new types of 
energy-systems.  
 
The different parts of the heating system have also been demonstrated to have 
individual visualizing effects. For example, the solar collectors visualize the sun as an 
energy source. The technical control room has also an energy visualizing aspect, in 
that it increases awareness of the technical equipment needed to adjust the indoor 
household climate. By gathering the control technology in one particular space, the 
awareness of the heating system’s interactive control equipment is increased. In future 
projects, the technical room could be designed to have an intentional energy 
visualizing function, so that the individual household roles in the heating system as a 
whole, as well as its technical function, could be visualized.  
 
We can also learn from the problems with the technical function of the heating system. 
When such problems, or other energy supply problems, occur, this can be used as an 
opportunity to inform users, visualize how the system is designed to work, and 
visualize the energy source used in the system. Technical problems, like those in 
Anneberg, have been shown to strengthen user understanding of how the technology 
works and to increase the desire to understand and learn more about the system’s 
construction and function.  
 
As a form of visualization, the Power Aware Cord has the advantage of displaying the 
energy use of electrical equipment in an intuitive and accessible way. The part that 
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glows, the power cable itself, could be made part of regular household equipment, for 
example, coffee makers or irons; it could then remind users of the fact that the 
equipment uses energy. It could also be effectively used with equipment having stand-
by power consumption. If the cord were available in different colours, so that it would 
glow in different ways in different settings, its visualizing effect could possibly be 
prolonged, i.e., it would take longer for users to become so used to it that they ignore 
it. The Power Aware Cord has shown itself to be a form of visualization that can make 
clear what electricity is in an accessible way; as such, it would probably be beneficial 
if used in education, i.e. schools and kinder garden. The weakness of this form of 
visualization, that it soon becomes domesticated and loses its energy visualizing effect, 
is compensated for by the fact that it does not demand any work from those buying or 
using it. Its energy visualizing aspects are inherent, even though, for example, it may 
have been bought for its aesthetic qualities.  
 
Concerning the use of time diaries with Time-PAcTS graphs, I want to emphasize that 
this form can be developed in various ways depending on the purpose of use. What is 
visualized in the life of the time diary user depends largely on how the diary is 
constructed, i.e., what columns are included in it and how the graphs look, but the 
setting in which the diary is written and discussed is also important for the 
visualization result. In visualizing energy-related or other activities, it would be 
advantageous for households to use the diaries with the intention of changing their 
everyday behaviour. Energy counsellors could, for example, use this method as part of 
their energy counselling. Connecting measured energy use data to the graphs would be 
a suitable adaptation of the method. 
 
Keeping time diaries demands considerable effort, and households must be motivated 
to keep up the effort of writing them, a process that also depends on ongoing personal 
relationships. It is important that there be mutual trust between the one keeping the 
diary and the one giving feedback by means of graphs and discussion. This trust needs 
to be established for the method to work. Energy-saving contests and the like could 
also be useful in supplying extra motivation to the households using the method. 
Possibly, the method could be further developed into a self-help package where the 
households use a computer program to input data, and where the program then creates 
graphs including measured data regarding actual energy. In this case, it would be up to 
individual households to use the method on their own; however, I believe it could be 
used as a study package provided, for example, by the department of energy, to 
motivated households on request. It would then need to be equipped with an intuitive 
user interface and clear instructions. 
 
The analysis shows that the already invisible resource, energy, which has been made 
doubly invisible through domestication, can be de-domesticated through the 
domestication of forms of visualization. At the same time, the forms of visualization 
themselves risk being made invisible by being domesticated; for forms of visualization 
to have any lasting effect, strategies for avoiding this domestication must be 
developed. 
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1: Intervjuguide för första djupintervjun i Anneberg 
 
Bakgrund 
 
Bandspelare ok? 
 
Hushållsmedlemmarnas ålder, utbildning, arbetssituation? 
 
Varför flyttade ni hit? 

1. Vad var det som lockade? 
2. Varifrån? 

 
Upplever ni området som annorlunda jämfört med tidigare boenden? 
 
Lever ni likadant eller annorlunda jämfört med tidigare? 
 
Information 
 
Vad fanns det för information i annonsen? Information när man tittade på huset? Information 
från folk som man känner som bor i området? 
 
Information vid inflyttandet, vilken typ av information, om vad, i vilken form? 
 
Informationskanaler, vilken typ av information, om vad, i vilken form? 
 
Hur engagerade är ni i området/bostadsföreningen? 
 
Vilka frågor är viktiga för er? 
 
Trivsel 
 
Hur trivs ni i ert hus? Området som helhet? Jämfört med tidigare boende? 

1. Estetik? 
2. Hur upplever ni planlösningen? Ljus och öppen? 
3. Störs ni av buller? Lyhört? 
4. Upplever ni att temperaturen är jämn (överallt i huset och över tiden) och behaglig? 
5. Händer det att ni upplever drag? 

 
Vad tycker ni om att uppvärmningen sker genom golvvärme? 
 
Förväntningar 
 
Vad hade ni för förväntningar och föreställningar om området innan ni flyttade hit? Hur har 
dessa förväntningar uppfyllts? Har förväntningarna på boendet förändrats? Vad har man för 
uppfattning nu? Mer positivt/negativt? 
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Energilösningar, teknik 
 
Hur tänker ni kring energilösningarna?: 

1. Lätta att förstå sig på? 
2. Ljusinsläpp? 
3. Värme? 
4. Ventilation? 

 
Vad har ni för slags apparater i ert hem, såsom tvättmaskin/diskmaskin? (Förvärmt vatten in i 
dem?) Fick ni välja dessa själva? 
 
Vad vet ni om solfångare? Vad tycker ni om solvärme? Hur uppfattar ni utseendet på husen 
(utgående från solfångarna)? 
 
Vad har ni för typ av fönster? 
 
Hur upplever ni fönstren? Normala? Mörka? Tonade? 
 
Uppträder kondens på fönstret? 
I så fall; på vilken sida uppträder det? 
 
Tänker ni på hur ni utnyttjar energisystemet? Använder varmvatten (disk, tvätt, dusch) vid 
vissa tider på dygnet osv. (Alltså att det är bättre att använda solvärmen direkt än att lagra 
den.) 
 
När använder ni mycket varmvatten? Till vad? 
 
Förändring i hur ni tänker kring elanvändning och användning av teknik i hemmet jmf innan 
inflyttningen? Vet ni hur mycket el ni förbrukar? Är det någon skillnad mot tidigare?  
 
Skulle ni vilja leva annorlunda ifråga om vardagslösningar, teknik i vardagen? 
 
Hur viktig är ekonomin i energisystemet? (Rangordna ekonomi, miljö och bekvämlighet) 
 
Hur tänker ni kring att det är elvärme som täcker värmebehovet när solvärmen inte är 
tillräcklig? 
 
Om ni fick ändra på något i området/i huset/fönster/solfångare et cetera, vad skulle det vara? 
Varför? 
 
Vad skulle ni titta efter idag om ni skulle skaffa en ny bostad? 
 
Vilket tycker ni skulle vara det bästa energisystemet? 
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Bilaga 2: Intervjuguide för andra djupintervjun i Anneberg  
 
Intervjuguide 2 för Anneberg 
 

• Hur tänker ni på er energianvändning? Rita? 
 
• Hur använder ni el, vatten, värme, ventilation? Hur mycket? Hur ofta? 
 

Medvetenhet om tillförsel? Varifrån, en självklarhet? Från en specifik källa? Naturresurse? 
 

• Har ni koll på er förbrukning? 
 
• Oro för framtidens energiförsörjning? 

 
• Framtid, rädsla att källorna ska sina? 

 
• Trygghetskänsla? 

 
• Miljöpåverkan, Anneberg jämfört med liknande områden? Jämfört med övriga 

världen? 
 

• Specifikt för Anneberg?Stolta, förebilder? 
 

• Teknikutrummet – en del av huset? Gradvis förändring? 
 
Kan jag fotografera teknikutrymmet? 
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Bilaga 3: Intervjuguide för tredje djupintervjun i Anneberg  
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 Bilaga 4: Avtal för the Power Aware Cord  
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Bilaga 5: En sida ur Görans tidsdagbok 
 
Notera särskilt kolumnen ”Egna tankar/reflektioner”. 
 
Aktiviteten 
påbörjas kl: 

Vad jag gör Var jag 
befinner mig 

Tillsammans 
med 
vem/vilka 

Vilken 
(teknisk) 
utrustning 
använder jag 

Egna 
tankar/reflektioner 

08:30 Stiger upp 
Duschar, borstar 
tänder 

Badrum Ensam Vatten, dusch 
tvål tandborste 

Vad ska jag göra 
idag? 

09:00 Äter frukost Köket Ensam El. 
vattenkokare, 
kopp, tallrik 

Fin dag idag också, 
måste gå ut 

09:30 Läser tidningen Vardagsrum Ensam Soffa, tidning Grym värld 
10:30 Samtalar med 

min dotter 
Vardagsrum Min dotter Ingen Hon behöver prata 

ut om sin situation 
11:30 Skrivbordsarbete Mitt arbetsrum Ensam Penna, papper, 

telefon, dator 
Måste hinna göra 
klart en del 
pappersarbete 

12:30 Klär om för attt 
åka till stan 

Sovrum, 
badrum 

Ensam Rakdon, vatten, 
handduk 

Ser fram emot 
eftermiddagen 

13:00 Åker till stan. 
Går på Hötorget, 
köper blommor 

Bilen, 
Hötorget 

Ensam Ingen, förutom 
bilen förstås 

Ser fram emot 
eftermiddagen 

15:00 Åker till 
Katarina K:a för 
att gå på konsert 

Katarina K:a Ensam Bilen Ser fram emot 
eftermiddagen 

15:30 Går in i kyrkan, 
hittar plats, 
lyssnar på 
konsert 

I Katarina K:a Med min son 
och hans 
flickvän 

Konsertprogram Njuter av musiken 
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Bilaga 6: Antalet angivna aktiviteter för olika 
hushållsmedlemmar 
 
Hushåll: Hushållsmedlemmar som skrivit 
respektive inte skrivit tidsdagbok 

Antal angivna aktiviteter per 
tidsdagboksdag 

A: Anton Dag 1: 25 (torsdag) 
Dag 2: 19 (fredag) 
Dag 3: 19 (lördag) 
(även aktiviteterna utanför hemmet finns 
med) 

B: Bertil och Boel Bertil: Dag 1: 16 (tisdag) 
Bertil: Dag 2: 17 (onsdag) 
Bertil: Dag 3:  20 (fredag, men en röd dag, 
trettondagen) 
Boel: Dag 1: 20 (onsdag) 
Boel: Dag 2: 25 (torsdag) 
Boel: Dag 3: 29 (fredag, men en röd dag, 
trettondagen) 

C: Carl och Carolina Carolina: Dag 1: 22 (torsdag) 
Carolina: Dag 2: 26 (fredag) 
Carolina: Dag 3: 16 (lördag) 
Carl: Dag 1: 34 (söndag) 
Carl: Dag 2: 26 (måndag) 
Carl: Dag 3: 32 (tisdag) 

D: David och Disa (David skrev en dagbok 
som gäller för dem bägge) 

Har gjort en typisk dag, schematiskt:  
Dag X: 12 

F: Fabian och Fredrika  Fabian: Dag 1: 19 (torsdag) 
Fabian: Dag 2: 14 (fredag) 
Fabian: Dag 3: 12 (lördag) 
Fredrika: Dag 1: 18 (torsdag) 
Fredrika: Dag 2: 10 (fredag) 
Fredrika: Dag 3: 11 (lördag) 

G: Göran Dag 1: 27 (torsdag) 
Dag 2: 26 (fredag) 
Dag 3: 20 (lördag) 

H: Hanna, tonårsdottern Henrietta (Hans 
skrev inte dagbok) 

Hanna: Dag 1: 29 (söndag)  
Hanna: Dag 2: 10 (måndag) 
Hanna: Dag 3: 9 (tisdag) 
Henrietta: Dag 1: 29 (söndag) 
Henrietta: Dag 2: 11 (måndag) 
Henrietta: Dag 3: 13 (tisdag) 
 

Hushåll E har flyttat och deltar inte i studien. 
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Bilaga 7: Hushåll D:s tidsdagbok 
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Bilaga 8: Förteckning över hushållsmedlemmarnas 
dagboksskrivande  

 
Hushåll E har flyttat och deltar inte i studien. 

Hushåll: Hushållsmedlemmar som 
skrivit respektive inte skrivit 
tidsdagbok 

Datum då dagboken skrevs 

A: Anton 2005-11-17, 2005-11-18, 2005-11-20 (även 
aktiviteterna utanför hemmet finns med) 

B: Bertil och Boel 2006-01-03 (Bertil), 2006-01-04 (Bertil och 
Boel), 2006-01-05 (Boel), 2006-01-06 (Bertil 
och Boel) 

C: Carl och Carolina 2005-09-17 (Carolina), 2005-09-18 (Carolina), 
2005-09-19 (Carolina), 2005-11-27 (Carl), 
2005-11-28 (Carl), 2005-11-29 (Carl) 

D: David och Disa (David skrev en 
dagbok som gäller för dem bägge) 

Har gjort en typisk dag, schematiskt  

F: Fabian och Fredrika  2005-11-10 (Fabian och Fredrika), 2005-11-11 
(Fabian och Fredrika), 2005-11-12 (Fabian och 
Fredrika) 
 

G: Göran 2005-11-10, 2005-11-11, 2005-11-12 (även 
aktiviteterna utanför hemmet finns med) 

H: Hanna, tonårsdottern Henrietta (Hans 
skrev inte dagbok) 

2006-01-15 (Hanna), 2006-01-16 (Hanna), 
2006-01-17 (Hanna), 2006-01-22 (Henrietta), 
2006-01-23 (Henrietta), 2006-01-24 
(Henrietta) 
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 Bilaga 9: Görans aktiviteter, fullstor figur 
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Bilaga 10: Instruktioner för att skriva tidsdagbok 
 
 
Att föra tidsdagbok 
 
 
Tidsdagboken bör föras under totalt två vardagar och en lördag eller söndag i följd och så 
detaljerat ni förmår. Man skriver in när man påbörjar en aktivitet med klockslag, t ex kl 0654 
förbereder frukost. Dagboken kan fyllas i i efterhand om ni missar något, men det bästa är om 
ni kan fylla i det som händer allt eftersom. Tala också om ifall någon annan är med dig då du 
utför aktiviteten (t ex din partner), om du gör något annat samtidigt (t ex pratar i telefonen) 
och om du använder någon teknisk utrustning (t ex varmvatten eller spisen) samt var du 
befinner dig. Det viktiga är att ni får med det som händer hemma i hushållet och under vilka 
tider ni är borta och t ex arbetar. Resor anges i avresetid och ankomsttid.  
 
Materialet används sedan för att med hjälp av grafer visualisera era vardagliga 
aktivitetsmönster. Vi kommer sedan att träffas vid ett ytterligare tillfälle för en uppföljande 
intervju. 
 
Ni garanteras givetvis anonymitet och jag värderar er medverkan högt.  
 
Ni kan alltid kontakta mig om ni undrar något.  
 
Med Vänliga Hälsningar, 
 
 
 
 
Erica Löfström, doktorand 
Tema Teknik och Social Förändring 
Linköpings universitet 
581 83 Linköping 
 
erilo@tema.liu.se 
 
013-282970 
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