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Förord 
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I slutseminariekommittén satt förutom Elin även Jane Summerton och Jenny 
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hällsvetare inom energiområdet. Tack också till min slutseminarieopponent Annette 
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Ett av mina varmaste tack går till mina kollegor och vänner Anna Green, Ericka 
Johnson, Anja-Sofi Karhi, och Karin Skill som gjort doktorandtillvaron fylld med 
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på Tema T och för att ni har stöttat och hjälpt mig under åren här. Särskilt tack till 
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avhandlingen gick i tryck. Stort tack till Ericka för all omtanke, mitt vackra arbets-
rum och för att du språkgranskade min engelska, bl a sammanfattningen i den här 
avhandlingen. Stort tack också till Anja-Sofi och Karin för uppmuntran och kom-
mentarer på texten i slutskedet.  

År 2001 påbörjade jag forskarutbildningen tillsammans med de andra 
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Förord 

och erbjudit såväl husrum som värdefull hjälp med texter. Tack också till Corinna 
Kruse för god vänskap och för att du kryddat tillvaron med fika, gi och kamp-
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KAPITEL ETT 

Inledning 

De flesta som bor i Sverige anser att en bostad med behaglig innetempe-
ratur är ett basbehov. I vårt klimat ställer detta under stora delar av året 
krav på att bostäderna värms upp. Hur uppvärmning av bostäder ska ske 
har länge varit en central energifråga i länder på våra breddgrader. Målet 
med uppvärmningen, ett behagligt inneklimat, är bestående men meto-
derna har varierat beroende på vilka energikällor som funnits tillgängliga, 
deras relativa pris och eventuella negativa miljöpåverkan, samt statens 
användning av styrmedel såsom skatter och subventioner. Även de bo-
endes önskemål på temperaturen i sin bostad har betydelse. Yngre perso-
ner i dag önskar t ex en högre temperatur inomhus än äldre personer, 
och de yngre sänker i mindre utsträckning temperaturen inför natten.1 På 
sikt kan sådana förändringar i befolkningens vanor och krav leda till en 
ökad energianvändning, vilket går stick i stäv med intentionerna på inter-
nationella och nationella politiska agendor.  

Närmare 40 procent av Sveriges energianvändning går till bostäder och 
service.2 Målen med den svenska energipolitiken är att energianvändning-
en ska vara långsiktigt hållbar och att deras klimatpåverkan minimeras.3 
Det innebär att användningen av fossila bränslen ska minska, kärnkraften 
avvecklas och energikällorna ska istället vara inhemska och förnybara, 
d v s komma från flödande energikällor såsom sol, vind och vatten samt 
fondresurser såsom biobränslen. Bostadssektorn har en viktig roll i denna 
omställning.4 Men hur ska uppvärmningen av bostäder ske under dessa 
förutsättningar? 

Min studie behandlar ett energikoncept som internationellt betecknas 
passivhus och som radikalt kan minska användningen av energi för upp-
värmning av bostäder. Jag definierar ett energikoncept som ett kluster av 
idéer, med avseende på vilken teknik och social organisation som ska 
användas för att erhålla energi för uppvärmning av bostäder. Vidare be-
traktar jag energikonceptet som en innovation, där både utvecklingen av 
konceptet och spridningen av det står i centrum för min studie. I passiv-
                                                 
1 Kanyama, Lindén & Eriksson (2005), s 251. 
2 Statens Energimyndighet (2005a), s 25.  
3 Regeringens proposition 2001/02: 143. 
4 Kommissionen mot oljeberoende (2006), s 15ff.  
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hus kommer värmen främst från solstrålning och människors aktiviteter i 
bostaden, och i ett sådant hus kan behovet av köpt energi för uppvärm-
ning minskas med 80 procent.5  

Energi till bostäder erhålls via ett energisystem i byggnaden. Ett ener-
gisystem är ett sociotekniskt system vari människor och artefakter sam-
verkar och kan definieras på följande sätt:  

Energy systems consist of technical artefacts and processes as 
well as actors, organizations and institutions which are linked 
together in the conversion, transmission, management and 
utilization of energy. The view of energy as a sociotechnical 
system implies that also knowledge, practices and values need 
to be taken into account to understand the on-going operations 
and processes of change in such systems.6 

Från ett sociotekniskt perspektiv består energikonceptet passivhus av 
sammanlänkade tekniker och sociala relationer, och både artefaker och 
människor måste beaktas när forskaren väljer detta perspektiv. Mitt per-
spektiv är sociotekniskt, men med en slagsida mot sociala aspekter på 
grund av min samhällsvetenskapliga bakgrund.  

Med de sociala aspekterna i fokus riktas intresset dels mot aktörer som 
planerar, bygger och förvaltar energisystem, dels mot användarna av 
byggnadens energisystem t ex boende eller yrkesarbetare. De boende 
betraktas som slutkonsumenter av energin till uppvärmning i bostäder, 
men det betyder inte att de boende själva helt avgör storleken på energi-
användningen. De flyttar oftast in i en lägenhet eller ett hus där de inte 
varit delaktiga i beslutet om vilket uppvärmningssystem som installerats. 
Det har istället avgjorts av personer som i sina olika yrkesroller planerat, 
beslutat och byggt energisystemet. Upplåtelseformen (äganderätt, bo-
stadsrätt eller hyresrätt) är avgörande för de boendes möjligheter att på-
verka valet av energisystem för uppvärmning. Vid nybyggnation eller 
ombyggnation av småhus7 har den enskilda husägaren sådana möjlighe-
ter. För bostadsrättsinnehavare ansvarar bostadsrättsföreningen för upp-
värmningssystemet. Enligt en utredning av Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet tenderar småhusägare att främst ta hänsyn till invester-

                                                 
5 Feist m fl (2005), s 1191.  
6 Program Energisystem (2006). 
7 Småhus utgörs främst av friliggande en- och tvåfamiljshus (parhus) samt rad- och kedjehus enligt 

Statistiska Centralbyrån (2005), s 33.  
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ingskostnaderna vid val av energisystem för uppvärmning, medan bo-
stadsrättsföreningar tenderar att avstå från investeringar i energieffektiva-
re teknik på grund av rädsla att höja månadsavgiften för medlemmarna. 
Dessutom saknas ofta kunskap om de löpande kostnaderna för olika 
alternativ av uppvärmningssystem.8 När valet är gjort kan de boende, 
vilken upplåtelseform deras bostad än har, endast påverka energianvänd-
ningen för uppvärmning marginellt, t ex genom att höja eller sänka tem-
peraturen i bostaden.  

Människor som i sin yrkesroll planerar, bygger och förvaltar energisy-
stem för bostäder ingår i olika organisationer som specialiserat sig på 
olika delar av bostadsprojekt. Byggherren har en nyckelroll, eftersom 
denne är beställare av arbetet och därmed har möjlighet att sätta upp mål 
och ställa krav på dem som ska utföra det.9 Arkitekter är andra yrkesut-
övare som bedöms ha stora möjligheter att påverka, eftersom de tidigt 
under byggprocessen utformar bostäderna med avseende på energirelate-
rade faktorer, såsom klimatskal och solinstrålning via fönster.10 Statliga 
utredningar har emellertid konstaterat att det saknas kunskap och tid för 
arkitekter att mer ingående påverka byggprocesserna i en energieffektiva-
re riktning.11 Byggkonsulter, eller projekteringskonsulter, består av yrkes-
grupper med kunskap om energisystem, t ex VVS-konsulter12 och kon-
struktörer, men eftersom de deltar under olika skeden av byggprocessen 
finns risk för att deras arbete inte koordineras sinsemellan.13 Andra delta-
gare i byggprocesser som också kan påverka utvecklingen mot mer ener-
gieffektiva bostäder är byggentreprenörer, som utför det arbete byggher-
ren beställt och underentreprenörer som utför arbetet åt byggentreprenö-
ren. Kommunen har en roll som markägare, planmonopolist och ägare 
av kommunala bostadsbolag, energibolag etc, och ansvarar dessutom för 
bygg- och energirelaterade tillstånds- och tillsynsfrågor.14 Med tanke på 
den betydelse de ovan nämnda organisationerna har för utvecklingen av 
energieffektiva bostäder har jag bedömt att det är relevant att studera 

                                                 
8 Departementsserien 2005:51, s 14f.  
9 Nordstrand (2000), s 54.  
10 Departementsserien 2005:51, s 19.  
11 Se SOU 2002:115, s 69 och Departementsserien 2005:51, s 19.   
12 VVS är en förkortning av värme, ventilation och sanitet. 
13 Departementsserien 2005:51, s 19. 
14 SOU 2002:115, s 73.  
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dessa under pågående byggprocesser där val av energisystem varit en 
central fråga.  

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Från ett tekniskt perspektiv kan hävdas att det finns tekniker på markna-
den för att öka både energieffektiviteten och användningen av förnybara 
energikällor i bostadshus, men att de ändå inte införs i verksamheter. 
Tidigare forskning visar att det finns sociala hinder för införande inom 
byggsektorn i stort, bland dess organisationer och människor.15 Den här 
avhandlingens perspektiv är sociotekniskt och utgår från att en innova-
tion finns i ett sammanhang där tekniska och sociala förutsättningar är 
sammanvävda. Därför måste införandena betraktas som processer där 
denna sammanvävning dels är en förutsättning, dels skapas under proces-
sernas gång.   

Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för processer i införan-
det av ett energikoncept. Införandet betraktas som en socioteknisk trans-
formation, eller omformning, av innovationen och den sker såväl mellan 
som inom byggprojekt.16 Mer specifikt studeras idéer, teknik och perso-
ner mellan och i byggprojekt, liksom relationer mellan människor och 
teknik som påverkar teknikvalen i byggprocesser. Följande frågeställning-
ar avser jag att besvara i avhandlingen:  

 
o Hur introduceras och förankras ett energikoncept för energi-

snåla bostäder under byggprocesser? 
o Vilka är processerna bakom valen av tekniker i bostadshusen? 
o Hur sprids kunskaper och erfarenheter om energikonceptet 

och dess införande i bygg- och energisektorerna? 
 

För att besvara frågorna studerar jag empiriskt hur energikonceptet pas-
sivhus användes i ett forsknings- och byggprojekt kallat Hus utan vär-
meystem och som resulterade i att radhus uppfördes på en plats kallad 

                                                 
15 Se kapitel två för en kunskapsöversikt.   
16 Transformation är ett övergripande begrepp för att beskriva processen och definieras närmare i 

avhandlingens kapitel 3.  
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Lindås Park i Göteborg.17 Jag studerar deltagare i processerna, vilket är ett 
empiriskt begrepp som syftar på dem som hade en roll i byggprojekten.18 
Radhusen uppläts som bostadsrätter av det kommunala bostadsbolaget 
Göteborgs Egnahems AB, även kallat Egnahemsbolaget. Vidare studerar 
jag olika informationskanaler för spridning av idéer från Hus utan värme-
system och radhusen i Lindås Park och hur idéerna togs emot i två nya 
projekt, Bottnevägen och Oxtorget19. Bottnevägen är par- och radhus 
vilka såldes som äganderätter av Egnahemsbolaget medan Oxtorget är 
flerbostadshus som hyrs ut av Finnvedsbostäder i Värnamo.  

Avhandlingens sociotekniska ambitioner innebär att forskningens djup 
är relaterad till samspelet mellan teknik och människor. Läsaren kan såle-
des inte förvänta sig finna någon utvärdering av det tekniska systemet 
eller ensidigt fokus på sociala förhållanden. Däremot behandlas dessa 
områden som delar av ett sociotekniskt system.  

Disposition  
Avhandlingen innehåller nio kapitel och i detta första kapitel har jag be-
skrivit bakgrunden till problemområdet, avhandlingens syfte och fråge-
ställningar. I det andra kapitlet återfinns en bredare beskrivning av pro-
blemområdet och behandlar miljöanpassade energisystem i byggnader. 
Där framgår hur energianvändningen i byggnader ser ut i Sverige idag 
och vilka mål som ställts upp för minskad energianvändning. Därefter 
presenteras de teoretiska utgångspunkterna, i kapitel tre, och de begrepp 
som valts för att analysera det empiriska materialet. I kapitel fyra diskute-
ras frågor relaterade till forskningsmetod och de val som ligger till grund 
för avhandlingens empiriska del. I de därefter följande kapitlen, fem 
t o m åtta, beskrivs och analyseras tre byggprojekt, vilka syftade till att 
bygga hus med energisystem liknande energikonceptet i min fallstudie. I 
det nionde, och sista, kapitlet presenteras avhandlingens slutsatser.  
 

                                                 
17 Jag kommer att använda benämningen Hus utan värmesystem när jag skriver om projektet, 

eftersom det var projektets namn. Ibland refererar jag även till radhusen i Lindås Park och då är 
det de fysiska husen på plats som jag åsyftar.  

18 Ibland förekommer även begreppet aktör i texten vilket används som ett allmänt begrepp för 
människor som agerar.  

19 Bottnevägen och Oxtorget är både namnen på projekten och namnen på platserna.  
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KAPITEL TVÅ 

Bakgrund 

Det energikoncept jag studerar återfinns i ett nationellt och internationellt 
sammanhang där politiska beslut har betydelse för dess utveckling och 
spridning. Sedan den första oljekrisen 1973 har energianvändningen varit 
en fråga på svenska politiska dagordningar. Vid den tidpunkten var lan-
dets oljeberoende stort och olja svarade för 70 procent av energitillför-
seln.20 Lite senare under samma decennium blev kärnkraften en politiskt 
central fråga i Sverige i samband med Harrisburgolyckan 1979 och den 
svenska folkomröstningen 1980 om kärnkraftens framtid.21 På 70-talet 
fanns således en öppning för att diskutera alternativ till olja och kärnkraft 
i det svenska energisystemet. För bebyggelsens värmebehov stöttade 
svenska staten därför olika demonstrationsprojekt och experimentbygg-
nader med solenergi.22 Den forskningen var främst inriktad på solfånga-
re23, värmelagring24 och värmepumpar25, bl a i det så kallade SOL85-
programmet.26 Under 1980-talet uppmärksammades energianvändningen 
på grund av dess miljöpåverkan och energifrågor sattes upp på interna-
tionella dagordningar och blev, under 1990-talet och framåt, föremål för 
olika internationella och nationella politiska åtgärder. I det här kapitlet 
kommer jag att presentera sociotekniska förutsättningar för dagens ener-
gianvändning i svenska bostäder och först ge en bakgrund till kraven på 
energieffektivisering och användning av förnybara energikällor. I kapitlet 
kommer olika företeelser att presenteras som sedan återkommer i av-
handlingens empiriska delar.  

                                                 
20 SOU 2003:80, s 72. 
21 Anshelm (2000), s 247, 271.  
22 Se te x Delegationen för energiforskning (1981) och Olofsdotter-Jönsson (1984). 
23 Solfångare tar tillvara på värmen i solinstrålningen och överför värmen så att den kan användas 

för t ex tappvarmvatten.  
24 Värmelagring används för att spara värmen från solinstrålningen för att använda den för t ex 

uppvärmning av bostäder. Lagringen kan ske i t ex berg eller lera.  
25 En värmepump använder en liten del el för att ta tillvara på värmen i t ex luft, berg eller jord och 

höja temperaturen för att kunna värma en byggnad.  
26 Se t ex Olofsdotter-Jönsson (1984), s 138. 
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Energifrågorna på den internationella politiska agendan  
Energiförsörjningen var ett av de miljöpolitiska områden som Världs-
kommissionen för miljö och utveckling, även kallad Brundtlandkommis-
sionen, satte fokus på i den uppmärksammade rapporten Our common 
future var.27 Där definierades ett övergripande politiskt mål för framtiden: 

Humanity has the ability to make development sustainable – to 
ensure that it meets the needs of the present without compro-
mising the ability of future generations to meet their own needs. 
The concept of sustainable development does imply limits – 
not absolute limits but limitations imposed by the present state 
of technology and social organization on environmental re-
sources and by the ability of the biosphere to absorb the effects 
of human activities. But technology and social organization can 
be both managed and improved to make way for a new era of 
economic growth.28 

Formuleringen ovan benämns hållbar utveckling och innehåller förhopp-
ningar om att teknik och sociala förändringar ska åstadkomma tillväxt på 
ett nytt sätt. De energirelaterade problem som identifierades i rapporten 
var bl a en förstärkt växthuseffekt och klimatförändringar.29 Kommissio-
nen satte hopp till bl a solenergi och energieffektiviseringar för att minska 
användningen av fossila bränslen och kärnkraft, och därmed finna lös-
ning på problemen.30 

Världskommissionens rapport låg till grund för FN-konferensen om 
miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Det viktigaste resultatet 
från denna konferens var undertecknandet av en deklaration som bl a 
innehöll Agenda 21, ett målprogram för att nå hållbar utveckling, som 
inte bara handlar om ekologisk utan även social och ekonomisk hållbar-
het.31 Ett annat resultat var undertecknandet av den s k klimatkonventio-
nen där staterna lovade att:  

                                                 
27 World Commission on Environment and Development (1987), s 168-205. 
28 Ibidem, s 8.  
29 Ibidem, s 174ff. 
30 Ibidem, s 192, 196.  
31 United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro 1992) (1993), s 

19, 27, 31, 35, 42, 52, 65. 
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Promote and cooperate in the development, application and 
diffusion, including transfer of technologies, practices and 
processes that control, reduce or prevent anthropogenic emis-
sions of greenhouse gases […] in all relevant sectors, including 
the energy, transport, industry, agriculture, forestry and waste 
management sectors32 

Klimatkonventionen innehåller inga konkreta mål eftersom den är en 
ramkonvention. Åtagandena är inte bindande och det finns inga sanktio-
ner om någon av de 188 stater som 2004 hade undertecknat konventio-
nen inte skulle uppfylla åtagandena.33  

År 1997 undertecknades ett protokoll i Kyoto som skulle konkretisera 
målen i klimatkonventionen och bli ett bindande avtal för de underteck-
nande länderna. För att avtalet skulle börja gälla krävdes att minst 55 
parter34 som omfattade minst 55 procent av de globala koldioxidutsläp-
pen från de s k Annex I-länderna35 skulle ratificera protokollet, d v s in-
förliva det i nationell lag.36 Sedan Ryska federationen ratificerat protokol-
let trädde det i kraft i början på 2005.37 Protokollet säger bl a att de un-
dertecknande parterna ska uppnå målen genom: 

Enhancement of energy efficiency in relevant sectors of the na-
tional economy […]. Research on, and promotion, develop-
ment and increased use of, new and renewable forms of energy, 
of carbon dioxide sequestration technologies and of advanced 
and innovative environmentally sound technologies […].38  

Sverige medverkar i klimatöverenskommelsen genom medlemskapet i 
EU, och arbetar därför tillsammans med länder som var EU-medlemmar 
före 2004 i ett handlingsprogram, för att minska växthusgasutsläppen 
med de 8 procent som EU lovat.39 Under de senaste åren har medlems-
länderna arbetat med att ta fram nationella standarder för hur byggnader 

                                                 
32 United Nations (1992), s 10. 
33 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (2005), s 6. 
34 Parter är stater och unioner som t ex EU. 
35 Annex I-länderna består av OECD-länderna och länder i Östeuropa.  
36 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (2004), s 16.  
37 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (odaterad). 
38 United Nations (1997), s 2. 
39 Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för miljö (2002), s 5. 
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ska energideklareras,40 vilket är ett av de styrmedel för energihushållning i 
byggnader som jag presenterar i nästa avsnitt.  

Styrmedel för energihushållning i byggnader 
I Sverige regleras energianvändningen för byggnader i miljöbalken, plan- 
och bygglagen, PBL, samt genom Boverkets byggregler, BBR. Miljöbal-
ken innehåller både övergripande bestämmelser, som t ex att hållbar ut-
veckling ska främjas, och mer specifika bestämmelser om t ex olika verk-
tyg för att nå hållbar utveckling.41 En övergripande bestämmelse i PBL 
som rör energianvändning är att: 

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall 
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till 
återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara 
energikällor användas.42  

Enligt PBL har kommunerna ansvar för planeringen av bebyggelse vilket 
innebär att de ska ta fram översiktsplaner, som inte är bindande, och 
detaljplaner, som är bindande.43 När kommunerna planerar bebyggelse 
ska strävan vara att användningen av bl a energi ska vara långsiktigt håll-
bar.44 Tidigare var bygglovsförfarandet ett instrument för kommunen att 
kontrollera att kraven på energihushållning uppfylldes, men sedan 1995 
berörs inte en byggnads tekniska prestanda av bygglovet.45 Dessförinnan 
utförde kommunernas byggnadsinspektörer kontrollerna, men numera 
har byggherren, med stöd av en kvalitetsansvarig, ansvar för att föreskrif-
terna i byggreglerna efterlevs.46 

I Boverkets byggregler finns ett kapitel om energihushållning.47 Kapit-
let inleds med följande övergripande formulering: 

                                                 
40 SOU 2004:109. 
41 SFS 1998:808 Miljöbalk 1 kap 1§. Ett exempel på verktyg är miljökonsekvensbeskrivningar som 

ska finnas om någon vill starta en verksamhet som kan orsaka olägenheter för omgivningen. Se 
SFS 1998:808 Miljöbalk 6 kap.  

42 Ibidem, 2 kap 5§. 
43 SFS 1987:10 Plan- och bygglag 1 kap 3§. 
44 Ibidem, 2 kap 2§.  
45 SOU 2004:109,  s 89.  
46 SFS 1987:10 Plan- och bygglag 9 kap. 
47 Boverket (2006a).  



Bakgrund 

 

 11 

Byggnader skall vara utformade så att energibehovet begränsas 
genom låga värmeförluster, effektiv värmeanvändning och ef-
fektiv elanvändning.48 

I byggreglerna formuleras krav på klimatskärmens prestanda, d v s hur 
stora värmeförlusterna får vara genom väggar, golv, tak och fönster49 och 
hur tät klimatskärmen måste vara i termer av hur mycket luft som tillåts 
läcka ut.50 Dessutom regleras vilken prestanda olika installationer såsom 
ventilation och värmepanna ska ha.51 Fram till juni 2006 fanns krav på 
värmeåtervinning, d v s att ta tillvara på den värme som finns i 
inomhusluften i värmeväxlare, i utomhusluften i värmepump eller solens 
värme i solfångare. Det kravet gällde när byggnaden är förhållandevis 
energikrävande och värms med fossila bränslen eller el.52 Från och med 
juni 2006 finns krav på byggnaders energianvändning (uppvärmning, 
kyla, tappvarmvatten och driftel) och får numer vara maximalt 110 kWh 
per kvadratmeter golvarea i södra Sverige.53  

Sedan Sverige blev medlem i Europeiska unionen har även initiativ för 
energieffektivisering kommit från Europeiska rådet och Europeiska 
kommissionen.54 De åtgärder som är aktuella i dag är främst informa-
tionsinsatser såsom kunskapssammanställningar, utbildningar, energiråd-
givning, teknikupphandling och märkning av olika slag.55 Överstatliga 
krav utgörs av bl a EU-direktiv och i april 2006 kom ett sådant från Eu-
ropeiska unionens råd (ministerrådet) och Europarlamentet om att med-
lemsländerna ska anta mål för energieffektivisering. Kravet uttrycks i 
termer av ett energisparmål på 9 % inom 9 år. Målet ska uppnås genom 
satsningar på energitjänster vilka ska bidra till energibesparingar.56 Den 
svenska regeringen lade våren 2006 fram en proposition, som antogs av 
riksdagen, och därmed är EU-direktivets mål numera implementerat i 
Sverige.57 

                                                 
48 Boverket (2006a), kap 9.1.  
49 Ibidem, kap 9.211. 
50 Ibidem, kap 9.212. 
51 Ibidem, kap 9.22-23. 
52 Ibidem, kap 9.3. 
53 Boverket (2006b), kap 9:2.  
54 Europeiska kommissionen (2005).  
55 Departementsserien 2005:51, s 25. 
56 Europeiska unionens officiella tidning (2006).  
57 Regeringens proposition 2005/06:145.  
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Sverige har även implementerat EU:s direktiv om byggnaders energi-
prestanda i syfte att minska energianvändningen i byggsektorn.58 Direkti-
vets utgångspunkt är att byggsektorn står för en stor del av energian-
vändningen och koldioxidutsläppen i Europa, ungefär 40 procent av 
båda. Eftersom sektorn expanderar anser EU att kraven på energieffekti-
visering måste öka. Tanken med direktivet är att konsumenterna ska få 
ökad information om en byggnads energiprestanda, och därmed ska ef-
terfrågan styras så att fler energieffektiva byggnader uppförs.59 Från den 1 
oktober 2006 träder en ny svensk lag i kraft som innebär att alla nybygg-
da hus och hus som bjuds ut till försäljning, ska ha en energideklaration 
för att visa köparna hur energieffektiv byggnaden är.60 

År 2002 antog Sveriges riksdag 15 nationella miljömål varav ett är en 
god bebyggd miljö, och ett delmål är minskad energianvändning i byggna-
der.61 År 2005 reviderades målen62 och delmålet formulerades då: 

Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och loka-
ler minskar och är lägre år 2010 än år 1995. Detta skall bl a ske 
genom att den totala energianvändningen effektiviseras för att 
på sikt minska samt att andelen energi från förnybara källor 
ökar.63 

Miljömålsrådet, som har regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera 
miljömålen, konstaterade att det finns goda möjligheter att nå delmålet 
för energibesparingar i bostäder. Energianvändningen är relativt konstant 
för sektorn och andelen förnybara bränslen ökar.64 I juni 2006 antog 
riskdagen ett nytt mål med en mer långsiktig tidsplan: 

Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bo-
städer och lokaler minskar. Minskningen bör vara 20 procent till 
år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till användning-
en 1995. Till år 2020 skall beroendet av fossila bränslen för 

                                                 
58 Europeiska gemenskapernas officiella tidning (2002) och Riksdagen (2006). 
59 SOU 2004:109, s 45. 
60 Regeringens proposition 2005/06:145, s 6ff.  
61 Regeringens proposition 2000/01:130.  
62 Regeringens proposition 2004/05:150. 
63 Miljömålsrådet (2006), s 75.  
64 Ibidem, s 75.  
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energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt 
som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.65 

Målet ska följas upp kontinuerligt och utvärderas i förhållande till vilka 
konsekvenser det visar sig få för dem som berörs och för miljön.66  

År 1999 inleddes ett forum som fick namnet Bygga, bo och förvalta 
för framtiden, även kallat Bygga-bo-dialogen. Syftet var att genom samtal 
mellan näringsliv, regering och kommuner nå fram till gemensamma ut-
gångspunkter för framtida miljöarbete i byggsektorn. Bland deltagarna 
märks stora byggentreprenörer såsom NCC och Skanska, bostadsföreta-
gen Svenska bostäder och HSB samt konsultföretaget Bengt Dahlgren 
och energibolaget Vattenfall. År 2003 resulterade projektet i konkreta 
miljö- och energimål och ett avtal mellan regeringen och företagen i dia-
logen. 67 Ett par av målen rör energianvändningen och innebär att år 2015 
ska hälften av energibehovet för värme och varmvatten i bostäder och 
lokaler tillgodoses med förnybara bränslen, och år 2025 ska fossila bräns-
len i princip inte användas för uppvärmning. Vidare ska energianvänd-
ningen vara lägre år 2010 än år 1995 och köpt energi ska minskas med 30 
procent år 2050 jämfört med år 2000.68  

Ytterligare ett initiativ är Byggsektorns kretsloppsråd som är ett nätverk av 
branschorganisationer inom bygg- och fastighetssektorn. Dess syfte är att 
samordna och förbättra miljöarbetet inom sektorn och företräda med-
lemmarnas intressen i förhållande till staten.69 De konkreta mål för ener-
giområdet som medlemmarna antagit är att köpt energi ska vara 10 pro-
cent lägre år 2010 i förhållande till år 2000 och att användningen av fossi-
la bränslen ska vara 20 procent lägre år 2010 än år 2000. Det finns även 
ett antal delmål, bl a att energianvändningen i bostadshus som färdigställs 
år 2010 i genomsnitt ska vara lägre än 100 kWh per kvadratmeter.70 

                                                 
65 Regeringens proposition 2005/06:145, s 20.  
66 Ibidem, s 20. 
67 Waldén (2003), s 16.  
68 Ibidem, s 24. 
69 Byggsektorns kretsloppsråd (2003), s 4.  
70 Ibidem, s 12, 14. Målet för bostadshus år 2010 är uttryckt som 100 kWh per kvadratmeter BRA 

d v s bruksarea.  
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Faktorer avgörande för energianvändning i bostäder 
Både människor och teknik påverkar energianvändningen i våra bostä-
ders socotekniska system. Människor påverkar energianvändningen i 
bostäder genom sina val med avseende på teknik som installeras för olika 
ändamål och hur denna sedan används. Någon väljer t ex att huset ska 
värmas med bergvärme och väljer att ha en innetemperatur på 23 grader. 
Carlsson-Kanyama m fl skriver att tre faktorer avgör energianvändningen 
i bostäder: förekomsten av apparater, energieffektiviteten på apparaterna 
och hur de används.71 I ett flertal undersökning konstateras att beteende-
faktorer kan ha minst lika stor påverkan på energianvändningen som 
teknikfaktorer, men forskning kring energibeteende är mindre vanlig än 
forskning om energiteknik och därför saknas kunskap om vilken effekt 
det har.72  

Teknik som ingår i de sociotekniska systemem är t ex klimatskalet, d v s 
husets väggar, golv, tak och fönster, och är till för att skydda de boende 
från obehagliga väderfenomen såsom kyla, hetta och nederbörd. En vik-
tig funktion för klimatskalet är att behålla temperaturen inuti en byggnad 
och ju effektivare klimatskalet kan göra detta, ju mindre energi behöver 
de boende köpa i form av t ex olja eller el för att ersätta den förlorade 
värmen eller kylan. Ofta används den tekniska termen U-värde för att 
beskriva värmeöverföringen mellan t ex inomhusluften och utomhusluft. 
Ett lågt U-värde innebär att ett material, t ex ett fönster eller en vägg, 
isolerar bra. U-värdet uttrycks i watt per kvadratmeter kelvin, W/m²K. 
Ett klimatskal med låga U-värden innebär att t ex väggarna är täta och 
välisolerade.  

Mycket täta och välisolerade hus kräver bra ventilation för att inte luf-
ten inomhus ska bli hälsovådlig.73 Äldre hus ventileras ofta genom s k 
självdrag, vilket innebär att otätheter i klimatskalet släpper igenom luft, 
och eftersom luften utomhus och inomhus har olika temperatur byts 
luften ut. Hus som är täta behöver en s k mekanisk ventilation där fläktar 
drar ut luften och frisk luft kommer in genom ventiler, ofta i anslutning 
till fönstren. Ibland installeras även ett mekaniskt tilluftsystem om venti-
ler saknas eller tilluften behöver vara mer kontrollerad. Mekaniska venti-
lationssystem drivs med elektricitet. Frånluften är uppvärmd och den 
                                                 
71 Carlsson-Kanyama, Lindén & Wulff (2005), s 15.  
72 Carlsson-Kanyama & Lindén (2002), s 33. 
73 Statens energimyndighet (2002), s 6.  
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värmen kan tas tillvara i en värmeväxlare eller luftvärmepump, där den 
varma frånluften värmer den kallare tilluften.74  

Genom tak och fönster försvinner relativt sett mest värme och därför 
är dessa delar särskilt viktiga att bygga täta och välisolerade. Energimyn-
digheten rekommenderar att vinden isoleras med upp till 50 cm, därefter 
blir inte isoleringen kostnadseffektiv. Energieffektiva fönster, med ett U-
värde på mindre än 1,2 W/m²K eller lägre, är dubbelt så bra som vanliga 
treglasfönster.75 Det är effekten av att ett energieffektivt fönster har en 
isolerruta, d v s mellan två av glasen finns istället för vanlig luft en ädelgas 
genom vilken värmen inte försvinner lika lätt. Dessutom finns en tunn 
beläggning på ett av glasen som ytterligare hindrar värmeläckage. Fönster 
med ett U-värde under 0,8 kan dock ge kondens oftare än vad boende 
anses acceptera.76 Ett byte från tvåglasfönster, med ett U-värde på 2,8 i 
en villa med drygt 17 m² fönster, gav med 2005 års energipriser en bespa-
ring på drygt 2000 kronor per år. Under åren 2004-2006 ger svenska sta-
ten en skattereduktion till husägare som vill byta fönster och sätta in 
energieffektiva sådana.77  

Även om klimatskalet är tätt och välisolerat krävs oftast ett uppvärm-
ningssystem för att tillföra och distribuera värme. Några vanliga energi-
källor är el, olja, fjärrvärme, naturgas, ved och pellets. Värmekällor kan 
även vara mark, berg och vatten och då används en värmepump för att 
hämta värmen. Solvärme används i Sverige framför allt till tappvarmvatt-
net och då placeras ofta solfångare på taket. Värmen distribueras oftast 
via vatten i radiatorer, men även direktverkande el används i stor ut-
sträckning. Golvvärme och luftvärme är två andra distributionssystem. 
Värmesystemets effektivitet mäts ofta i verkningsgrad för att visa hur stor 
del av tillförd energi som kan nyttiggöras. Verkningsgrad anges i procent 
och en ny oljepanna har t ex verkningsgrad på ca 80 procent.78 Hur ener-
gianvändningen ser ut och hur fördelningen mellan olika energikällor är, 
beskrivs i nästa avsnitt.  

                                                 
74 Statens energimyndighet (2002), s 9.  
75 Statens energimyndighet (2005d), s 3.  
76 Werner (2003), s 73f.  
77 Statens energimyndighet (2005d), s 5f.  
78 Persson, Rydstrand & Hedenskog (2005), s 46.  
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Energianvändning till uppvärmning av bostäder 
Bostadssektorn använder energi till uppvärmning men också till drift av 
apparater i hemmet och fastighetsinstallationer. Uppvärmningen står 
dock för lejonparten, ca 75 procent.79 Som nämndes i föregående avsnitt 
finns en mängd olika sätt att värma bostäder, men tre energikällor har 
dominerat de senaste 30 åren. Olja dominerade under 1970-talet, men 
ersattes på 1980- och 90-talen till stor del med eluppvärmning och till en 
mindre del med fjärrvärme.80 Samtidigt som den totala bostadsytan ökade 
efter miljonprogrammets slutförande på 1970-talet och byggboomen i 
slutet av 1980-talet, minskade användningen av energi för uppvärmning.81 
Det beror på att uppvärmning med el eller fjärrvärme inte ger lika mycket 
förluster som t ex olja, och att värmepumpar, som ger 2-3 gånger mer 
energi än den el de använder, används i allt högre grad.82 Förändringen av 
användningsmönstren är också relaterade till internationell och nationell 
politik. Politiken har, som framgick i ett tidigare avsnitt, under senare år 
inriktats mot att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. 

El, olja och fjärrvärme dominerar idag uppvärmningen av bostäder i 
Sverige och de är konventionella energikällor som varit tillgängliga under 
många år. Några riktiga utmanare till dessa tre har inte kommit fram un-
der de senaste 30 åren. Förhoppningar har emellertid ställts till alternativa 
uppvärmningssätt, såsom solvärme,83 samtidigt som svenska regeringar 
med olika medel har försökt att uppmuntra till energieffektivisering.84 
Mellan 1978 och 1990 minskade energianvändningen för uppvärmning i 
småhus med 27 procent.85 Under senare tid, mellan 1990 och 2000, var 
minskningen inom bostadssektorn liten, och för småhus handlade det 
om promille.  

                                                 
79 Egen bearbetning av uppgifter i Statens energimyndighet (2005a), s 25ff.   
80 Statens energimyndighet (2005a), s 25. 
81 Nässén & Holmberg (2005), s 1043. 
82 Statens energimyndighet (2005a), s 26. 
83 Se t ex Johansson & Steen (1980). 
84 Se t ex Regeringens proposition 1997/98:45 och Regeringens proposition 2001/02:143. 
85 Energianvändning i bebyggelsen (2003), s 3. 
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Figur 1. Diagram över energianvändningen för uppvärmning i småhus under perioden 1970-2000,  
              hela beståndet (stock), nyproducerade hus (new buildings) och enstaka lågenergihus (low  
              energy buildings). Kryssen visar hus i Färgelanda 1979, Uppsala 1981, Malmö 1982, Tugge- 
              lite 1984 och Lindås Park 2001.86  

 
Energistatistik från 2005 visar att småhus byggda 2002 i genomsnitt an-
vände 93 kWh per kvadratmeter och år för uppvärmning, vilket är en 
förbättring med 30 procent på 35 år.87 Förutsättningarna att energieffek-
tivisera är bättre i flerbostadshus än för småhus, eftersom de har färre 
ytterväggar per kvadratmeter. Från 1995 och fram till 2000 ökade ändå 
energianvändningen för uppvärmning i nybyggda flerbostadshus.88 Jäm-
fört med medelvärdet för flerbostadshus är nybyggda hus varken bättre 
eller sämre, och Nässén och Holmberg konstaterar att:  

The average new building actually uses more energy for heating 
than some buildings erected more than 100 years ago.89 

Den vanligaste uppvärmningsformen för småhus idag är el med 33 pro-
cent.90 Den näst vanligaste är el i kombination med biobränsle. Olja, en-

                                                 
86 Nässén & Holmberg 2005, s 1043, publiceringen är godkänd av författarna. Se beskrivningar av 

projekten i ett senare avsnitt i det här kapitlet. 
87 Statens energimyndighet (2005b), s 21. 
88 Nässén & Holmberg (2005), s 1046. 
89 Ibidem, s 1046. 
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bart eller i kombination med andra energikällor som el eller biobränle, 
kommer på tredje plats. De i dag mycket uppmärksammade värmepum-
parna, som kan användas i berg, jord, luft eller vatten, står endast för 6 
procent. Men värmepumpar är det energislag som ökar mest, med 31 
procent mellan 2003 och 2004.91 

Hur passivhus kan minska energianvändningen 

Beteckningen passivhus kommer från principen att passivt använda dels 
värme från människors kroppar och överskottsvärme från användningen 
av olika apparater i hemmet, dels solvärme som kommer in genom bygg-
nadens klimatskal, och att detta ska vara tillräckligt för att ge en behaglig 
temperatur inomhus under de kalla årstiderna.92 Syftet är således att mi-
nimera användningen av energi för uppvärmning i hus samtidigt som de 
boende får en behaglig miljö i sin bostad.  

I slutet på 1980-talet samarbetade den tyske forskaren Wolfgang Feist 
med Bo Adamson, forskare i Lund, och tog fram ett koncept vilket kan 
beskrivas som ett passivhus.93 Förenklat kan samarbetet beskrivas som att 
svensk kunskap om välisolerade hus kombinerades med tysk kunskap om 
betydelsen av ett väl fungerande aktivt ventilationssystem för att få ett 
bra inneklimat.94 År 1996 grundade Wolfgang Feist ett institut, Passiv-
haus Institut, för främjande av passivhus och som bl a utfärdar certifie-
ring enligt en frivillig teknisk standard.95 Standarden reglerar att maximalt 
15 kWh per kvadratmeter och år får användas till uppvärmning, och det 
aktiva uppvärmningssystemets effekt får uppgå till maximalt 10 W per 
kvadratmeter bostadsyta. Dessutom regleras hur mycket luft som får 
läcka ut ur huset och hur mycket energi som totalt får användas i passiv-
huset.96 Konceptet passivhus beskrivs som en holistisk ansats för bygg-
naders energianvändning som är kostnadseffektiv, harmoniserar med en 
global hållbarhetsideologi och tillgodoser människors krav på komfort.97 
Jürgen Schnieders, forskare vid Passivhaus Institut, hävdar att konceptet 

                                                                                                                 
90 Statistiska Centralbyrån (2005), s 6. 
91 Ibidem, s 6. 
92 Schnieders (2003), s 342. 
93 Se Feist & Adamson (1989). 
94 Karlberg & Pohl (1999), s 22. 
95 Feist (2005). 
96 Feist m fl (2005), s 1187. 
97 Schnieders (2003), s 341 och Feist m fl (2005), s 1186. 
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är kostnadseffektivt eftersom de komponenter som ändå ska installeras i 
en byggnad, byggnadsskalet, fönstren och ventilationssystemet, görs så 
effektiva som tekniskt är möjligt.98 Konceptet beskrivs också som en 
vidareutveckling av en annan tysk standard för lågenergihus, Niedrig-
hausstandard.99 Passivhusen ska enligt den tyska standarden vara minst 
dubbelt så energieffektiva som tyska lågenergihus.100 Figur 2 visar hur 
tyska passivhus har visat sig använda flera gånger mindre energi till upp-
värmning än tyska lågenergihus.  
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Figur 2. Uppmätt energianvändning för uppvärmning i tyska passivhus jämfört med andra tyska 
              hus.101 

 
Forskare i Tyskland och Schweiz beskriver hur det tyska passivhuskon-
ceptet snabbt har spridits i Tyskland, Schweiz och Österrike. Tillväxttak-
ten för passivhus i Tyskland bedöms numera vara 100 procent per år och 
fram till år 2004 hade 4000 bostäder byggts enligt standarden.102 I en rap-
port från Boverket beskrivs hur konceptet passivhus marknadsförs ge-
nom nationella och regionala nätverk i de tre tysktalande länderna.103 
Såväl stater och kommuner, som olika organisationer och företag är med-

                                                 
98 Schnieders (2003), s 341. 
99 Ibidem, s 341. 
100 Karlberg & Pohl (1999), s 21. 
101 Egen bearbetning av Passiv House Institut (2005). 
102 Feist m fl (2005), s 1186. 
103 Boverket (2006c), s 15. 
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lemmar i nätverken och marknadsföringen sker via informationskampan-
jer och utbildningar. Sedan 1996 arrangeras dessutom en årligen åter-
kommande konferens, Internationale Passivhaustagung, och år 2006 
hölls den i Hannover med 600 deltagare från 30 länder.104 Sveriges tek-
niska attachéer i Tyskland beskriver fenomenet som en rörelse, ”passiv-
husrörelsen”, som drivs av Wolfgang Feist på Passivhaus Institut.105  

Det finns även andra energikoncept som likt passivhus är välisolerade 
konstruktioner med luftburen värme. En del är mer enskilda företeelser 
med liten spridning och drivna av entusiaster106, medan andra spridits 
internationellt, likt passivhusen. Under senare delen av 1970-talet och in 
på 1980-talet spreds begreppet superisolerat hus och i Sverige blev framför 
allt Mats Wolgast känd för sitt superisolerade hus i Uppsala.107 

Användning av teknik för passiv värme i Sverige 

Till Sverige kom det på 1970-talet idéer från USA om att använda passiv 
solenergi för uppvärmning av bostadshus i större utsträckning än vad 
som tidigare gjorts.108 Idéerna inspirerade till svenska experimentprojekt 
bl a ett enfamiljshus i Växjö 1980-81, där bl a forskaren Åke Blomster-
berg från avdelningen för Byggnadskonstruktionslära vid Lunds tekniska 
högskola medverkade.109 Planeringen började 1978 och efter färdigstäl-
landet gjordes mätningar och utvärderingar de kommande åren som pre-
senterades i en rapport år 1984.110 Energisystemet innebar att huset var 
välisolerat, lufttätt och försett med mekanisk ventilation med värmeåter-
vinning i en värmeväxlare. Huset i Växjö var integrerat med ett växthus 
och hade luftsolfångare på en fasad. Huset använde 99 kWh för upp-
värmning per kvadratmeter och år, vilket var mer än dubbelt så mycket 
som det bästa lågenergihuset i Sverige uppnådde under samma år.111 Jäm-
fört med en vanlig villa vid den tidpunkten användes dock totalt 25 pro-
cent mindre energi. Utvärderarna konstaterade att det fanns flera möjlig-

                                                 
104 Passivhaus Institut (2006). 
105 Karlberg & Pohl (1999), s 21. 
106 Se t ex Eriksson (1991) och Bokalders (1981).  
107 Se Wolgast (1982).  
108 Statens råd för byggnadsforskning (1975). 
109 Blomsterberg & Ulmås (1984). 
110 Ibidem. 
111 Nässén & Holmberg (2005), s 1043.  
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heter att förbättra det energikoncept som använts.112 Främst handlade 
förslagen om tekniska förbättringar, t ex minskade värmeförluster genom 
glasytorna genom att isolera bättre, installera värmeväxlaren korrekt och 
förbättra lufttätheten. Passivhuset i Växjö lyckades alltså inte komma ned 
till de låga energianvändningstal som andra lågenergihus hade i början på 
1980-talet.  

Samtidigt som experimenthuset i Växjö planerades, år 1978, pågick 
planeringen av ett annat hus, i Färgelanda.113 Även det kallades passivhus 
och syftade till att använda passiv solvärme som beskrevs som en dittills 
oprövad teknik i Sverige. Medverkande i Färgelandsprojektet var bl a 
arkitekten Hans Eek från EFEM arkitektkontor och inspiration till det 
kom från hus i USA, men även Frankrike och Kanada nämndes som 
inspirationskällor. Tekniken från dessa projekt, såsom en värmelagrande 
vägg, behövde anpassas för att fungera under svenska klimatförhållan-
den. Huset i Färgelanda byggdes välisolerat, lufttätt och södervänt med 
välisolerade fönster. Dessutom byggdes, precis som i Växjö, ett växthus i 
anslutning till bostadshuset för att förvärma luften. Värmesystemet be-
stod av en vedeldad panna som gav värme till radiatorerna och tapp-
varmvattnet.114 Projektet i Färgelanda lyckades bättre med att minska 
energianvändningen och använde runt 40 kWh per kvadratmeter och år 
för uppvärmning.115  

I Mats Wolgast superisolerade hus i Uppsala från 1981 kombineras en 
välisolerad konstruktion med ett luftvärmesystem. Tillskott av värme 
kommer från en liten vedeldad kamin vars värme transporteras runt i 
huset via luften.116 Jämfört med andra lågenergihus och passivhus som 
byggdes under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet hade Wolgast 
hus lägst energianvändning, runt 30 kWh per kvadratmeter och år.117  

Erfarenheterna från Växjö och Färgelanda kunde forskaren Åke 
Blomsterberg och arkitekt Hans Eek använda i ett nytt bostadsprojekt i 
Tuggelite, Karlstad. Det byggdes år 1984 av ett kooperativ bestående av 
16 hushåll vilka siktade på att åstadkomma billiga bostäder och bra socia-
la förhållanden. Husen byggdes som radhus med betongstomme och var 

                                                 
112 Blomsterberg & Ulmås (1984), s 13. 
113 Eek & Solbräcke (1982), s 7. 
114 Ibidem, s 7. 
115 Nässén & Holmberg (2005), s 1043.  
116 Wolgast (1982), s 10ff. 
117 Nässén & Holmberg 2005, s 1043. 
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ett forskningsprojekt för att Byggforskningsrådet skulle utvärdera den 
tunga stommens värmelagringskapacitet. Värmesystemet består av ett 
luftvärmesystem där ventilationsluften kan förvärmas i en vinterträdgård 
och ytterligare värme kan erhållas från en pelletseldad panna.118 Mätning-
ar visade att köpt energi för uppvärmning var mellan 30 och 40 kWh per 
kvadratmeter och år.119 

Erfarenherna från Tuggelite kunde i sin tur användas i ett svensk-tyskt 
samarbete vilket år 1986 resulterade i hus där tysk värme- och ventila-
tionsteknik kombinerades med svenska byggnormer och svensk bygg-
nadskonstruktionsteknik.120 Två identiska hus byggdes i svenska Halm-
stad och tyska Ingolstadt.121 Husen i Halmstad och Ingolstadt använde 46 
respektive 48 kWh energi per kvadratmeter och år för uppvärmning122 
vilket vid den tiden var en halvering av energianvändningen i Tyskland.123 

Av de ovan nämnda projekten kan husen i Växjö, Färgelanda och 
Uppsala sägas vara mest lika de tyska passivhusen eftersom de inte har 
något radiatorsystem för uppvärmningen, men bara Växjöhuset var ett 
försök att helt slopa ett aktivt värmesystem. De andra hade ved- eller 
fliseldade pannor installerade.  

Byggprocessen  
I byggprocessen fattas beslut om energisystemets olika tekniker, vilket 
påverkar energianvändningen i användningsfasen. Av den totala energi-
användningen i en byggnad går 90 procent åt när den används.124 Energi-
systemet måste således designas för så liten energianvändningen som 
möjligt under den fasen, och därför är det viktigt att veta hur energifrå-
gorna hanteras i den process där huset blir till. Denna byggprocess kan 
övergripande delas in i tre faser: planering, produktion och användning.125 
Arkitekten Rodel Stintzing menar att byggprocessen dels är en icke-
materiell process, dels en materiell process. I den icke-materiella delen 

                                                 
118 Eek (1987), s 14ff.  
119 Blomsterberg & Eek (1989), s 59.  
120 Eek (1987), s 18.  
121 Statens råd för byggnadsforskning (1991). 
122 Blomsterberg & Larsson (1992), s 22. 
123 Blomsterberg & Eek (1989). 
124 SOU 2002:115, s 91. 
125 Nordstrand (2000), s 8.  
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produceras handlingar av olika slag såsom ritningar, specifikationer och 
bilder, medan fysisk materia av olika slag, såsom mark och byggmaterial, 
hanteras i den materiella delen.126 Jag har valt att benämna de delar av 
byggprocessen som jag studerar planeringsfas, byggfas och uppföljnings-
fas. På det viset markerar jag också att jag valt att studera de professionel-
la deltagarna i byggprocessen och inte de boendes användning. Plane-
ringsfasen och uppföljningsfasen betraktar jag som byggprocessens icke-
materiella delar medan byggfasen är byggprocessens materiella del.   

Ett byggprojekt inleds oftast när någon, en privatperson, ett företag el-
ler en organisation, behöver en ny eller förändrad byggnad. Den eller de 
som initierar ett sådant byggprojekt kallas för byggherre och är följaktli-
gen beställare av byggnaden eller ombyggnationen. Därför kan även be-
nämningen beställare förekomma.127 Minskade statliga subventioner till 
bostadsbyggen innebar ökade krav på byggherren, eftersom även bo-
stadsbyggande måste bära sin egen ekonomi.128 Byggherren har således 
ansvar för hela produktionskostnaden inklusive markförvärv och moms, 
men vanligtvis handlar byggherren upp en byggentreprenör för produk-
tionen. Byggentreprenören står då för kostnader för löner, material, 
transporter och maskiner.129 Byggentreprenör är ett företag som utför 
olika arbetsmoment i byggprocessen och brukade förr kallas för bygg-
mästare. Beteckningen byggare kan syfta på både byggherre och byggent-
reprenör och bör inte användas eftersom det kan leda till begreppsförvir-
ring.130 För att leda arbetet använder sig byggherren av en projektledare. 
Byggherren beslutar om husens utseende, standard och kvalitet samt 
olika miljökrav. I byggherrerollen ligger även att besluta om de ekono-
miska ramarna, hur byggprocessen ska drivas och när byggprojektet ska 
vara avslutat.131 Olika konsulter deltar också i byggprocessen som rådgi-
vare till projektledaren. De kallas projekteringskonsulter och är experter 
inom olika områden såsom arkitektur, byggnadskonstruktion och VVS-
installationer. Även kommunala tjänstemän inom fysisk planering och 
stadsbyggnad anlitas av byggherren då t ex en detaljplan behöver tas 

                                                 
126 Stintzing (2005), s 51.  
127 Nordstrand (2000), s 10f. 
128 SOU 2000:44, s 89.  
129 Ibidem, s 44.  
130 Nordstrand (2000), s 10f.  
131 Ibidem, s 54.  
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fram.132 Före 1970-talet hade arkitekterna en annan roll i byggprocesser 
än i dag. Det var då vanligare att arkitekter ledde projekten och drev dem 
framåt.133 Stadsarkitekten Mårten Dunér skriver att det var strukturella 
förändringar i byggsektorn som orskade en förändring under 1970-talet 
då produktionen kom mer i fokus och arkitekterna förlorade sina ledande 
positioner.134   

En byggprocess inleds med programformulering under ledning av pro-
jektledaren, och syftet är att beskriva projektet i dokument och på rit-
ningar. Resultatet är ett byggnadsprogram vilket kan bestå av en projekt-
beskrivning, som visar hur byggnaden ska användas, var den ska ligga, 
olika material- och myndighetskrav, geotekniska undersökningar, arkitek-
tonisk gestaltning av husen, och projektets miljömål, kvalitetsmål samt en 
tidsplan och ekonomisk kalkyl.135 Beroende på hur stort byggprojektet är 
läggs mer eller mindre vikt vid de olika delarna.  

Efter programarbetet vidtar projekteringen, som också är en immateri-
ell process och vars syfte är att i detalj bestämma byggnadens utform-
ning.136 Det finns olika sätt för byggherren att organisera arbetet med 
projekteringen. Om byggherren väljer att leda projekteringen själv och att 
tillsammans med konsulter inom t ex VVS, arkitektur och konstruktion 
utforma s k färdiga handlingar, som lämnas över till ett eller flera bygg-
entreprenörer, kallas det generalentreprenad.137 Ett alternativ är totalent-
reprenad, som innebär att byggherren gör en upphandling av en eller 
flera byggentreprenörer.138 Det finns även andra möjligheter, t ex partner-
skap, som innebär att byggherren, konsulter och byggentreprenör sam-
verkar under stora delar av byggprocessen. I en sådan process är syftet att 
kontinuerligt ta tillvara på deltagarnas olika erfarenheter och kunskaper 
och här sker således en ständig återkoppling mellan deltagarna.139 

Arkitekten Axel Forssén hävdar att det är enklare för byggherren att nå 
sina mål, med avseende på t ex kvalitet, i entreprenadformer där byggher-
ren medverkar i produktionen av handlingarna än annars.140 Byggherren 
                                                 
132 Stintzing (2005), s 145f.  
133 Dunér (1999), s 11.  
134 Ibidem, s 15.  
135 Nordstrand (2000), ss 65-75.  
136 Ibidem, s 77.  
137 Byfors & Kellner (2005, s 64. 
138 Ibidem, s 140.  
139 Stintzing (2005), s 88.  
140 Forssén (1993), s 13. 
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kan också ställa krav på byggnadens energianvändning ska vara låg. Då 
måste projektledaren ta fram ett program som har en sådan inriktning 
och under projekteringen måste arkitekten arbeta med att t ex gestalta 
huset, dess form, orientering och ljusinsläpp så att utnyttjande av passiv 
värme gynnas. Konstruktören ger råd om hur stommen till husen bör 
utformas så att den kan göras tät och välisolerad. Installationskonstruktö-
ren ska ge förslag på ett värme- och ventilationssystem som är anpassat 
till målet för ett energisnålt hus.141 Figur 3 visar översiktligt hur olika 
deltagare i byggprocessen kan påverka bostadens energisystem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Byggprocessens deltagare påverkar en byggnads energisystem vid olika tidpunkter i  
              processen.142  

 
Figur 3 visar en principskiss över hur olika deltagare påverkar energisy-
stemet innan användningsfasen tar vid. I ett av de byggprojekt som stu-
deras i den här avhandlingen ser organisationen av projektet annorlunda 
ut och andra än byggherren tar initiativ och sätter upp mål.  

Organisationsforskaren Kjell Arne Røvik studerade konsulter som 
omorganiserade offentlig verksamhet efter marknadsliberala modeller. 
Slutsatsen i Røviks studie är att det inte är konsulternas egna erfarenheter 
som ligger till grund för förslag till omorganisationer, eftersom de aldrig 
hann skaffa egna erfarenheter från de organisationer som de var med om 
att omorganisera. Deras arbete var avslutat innan de erfarit konsekven-

                                                 
141 Wall (2005), s 6ff.  
142 Egen bearbetning av Warfvinge (2006), s 3. 
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serna.143 Resultaten från Røviks studie kan överföras till annan konsult-
verksamhet i t ex byggsektorn, eftersom konsulterna där sällan får följa 
ett byggprojekt till slut och kan därför inte se eller erfara slutresultatet. 
Återföring av kunskap till konsultföretaget baseras därför på planerade 
åtgärder och lösningar snarare än genomförda sådana.  

Byggentreprenören, som ska utföra arbetet, har ansvar för att ritningar 
och krav som satts upp under projekteringen följs. Produktionen inleds 
med att platsen där husen ska uppföras förbereds för att bli byggarbets-
plats. Det innebär att byggentreprenören måste ställa upp tillfälliga kon-
torslokaler och köra dit maskiner och material. Arbetet på platsen utförs 
oftast av yrkesarbetare som är anställda av byggentreprenören eller av 
underentreprenörer. Byggentreprenörens yrkesarbetare, även kallade 
byggnadsarbetare, kan vara specialiserade inom betong eller trä. Under-
entreprenörerna är specialiserade inom mureri, plåt, rör, måleri etc. Arbe-
tet på byggarbetsplatsen leds av en platschef som har stöd av en arbets-
chef hos byggentreprenören och lagbas i byggarbetslaget.144 Arbetets 
kvalitet bedöms genom olika besiktningar, som kan ske fortlöpande 
och/eller när arbetet är färdigt, s k slutbesiktning. Dessutom sker en ga-
rantibesiktning som utförs när garantitiden slutar, vanligtvis efter två år.145 

För att överhuvudtaget få bygga krävs att kommunen ger bygglov. 
Bygglovet är beroende av kommunernas olika planer, bl a detaljplaner. 
Som jag beskrev tidigare ska kommunen ta hänsyn till allmänna intressen, 
såsom energihushållning, i detaljplanerna. Arbetet med detaljplanerna är 
reglerat i plan- och bygglagen och följer en given ordning. Figur 4 visar 
denna ordning. Processen inleds med att någon har en idé och tar initiativ 
till att bygga någonting, därefter formulerar kommunen ett program för 
att i ett tidigt skede informera medborgarna om planerna.146 Möter pro-
grammet protester kan processen avbrytas. Under nästföljande skede, 
kallat samråd, för kommunen en dialog med fastighetsägare, även kallade 
sakägare, och andra berörda. Även myndigheter och föreningar som har 
intresse av förslaget ska kontaktas.147 Formen för samråd kan variera be-
roende på hur många som berörs och kan vara allt från brev till stormö-
ten. Kommunen sammanställer synpunkterna från samrådet i en sam-
                                                 
143 Røvik (1992) refererad i Sahlin- Andersson (1996), s 80. 
144 Nordstrand (2000), s 151-168.  
145 Ibidem, s 207. 
146 Boverket (2002), s 22.  
147 Ibidem, s 24.  
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rådsredogörelse. Den presenteras sedan under utställningen liksom pro-
grammet och diverse andra handlingar. Därefter fattar kommunfullmäk-
tige beslut om att anta detaljplanen. Beslutet kan överklagas i länsstyrel-
sen och länsstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen. Om ingen har 
överklagat beslutet vinner det laga kraft.  
 
 

 
Figur 4. Ett normalt detaljplanförfarande som det är reglerat i plan- och bygglagen.148  

 
 

Hinder för innovationer i byggsektorn – en kunskaps-
översikt 
Som framgått ovan består byggsektorn av en mängd aktörer som på olika 
sätt bidrar till att hus byggs. Utmärkande för byggsektorn i Sverige är att 
den präglas av nationella normer och regler och var före 1990-talet i 
mycket påverkad av statlig styrning. Därefter har byggreglerna lättats och 
sektorn ska fungera mer självreglerande, t ex har, som jag nämnt tidigare, 
byggherren ett producentansvar för byggnaden enligt plan- och byggla-
gen och kraven på byggnaderna utvärderas genom egenkontroll.149 

                                                 
148 Egen bearbetning av Boverket (2002), s 38 och Göteborgs stad (2006).  
149 SOU 2000:44, s 40. 
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Offentliga utredningar och forskningsrapporter pekar på att det finns 
många problem i byggsektorn. Enligt regeringens byggkommission150 
handlar problemen om:   

[…] bristande omvandlingstryck, förändringsobenägenhet, re-
virtänkande, oförmåga att använda tillgänglig kunskap och i för-
längningen kvalitetsbrister och priser som är högre än de borde 
vara.151 

Problemen beror enligt utredningen på för dålig konkurrens, dålig om-
världsanalys, dåligt ansvarstagande, låg utbildningsnivå och ojämn köns-
fördelning.152 Byggproduktionsforskaren Bengt Larsson ifrågasätter att 
byggbranschen skulle vara mer konservativ än andra branscher och han 
pekar på att internationellt är den svenska byggbranschen renommerad 
bl a för att bygga miljöanpassat.153 Larsson konstaterar emellertid att 
byggsektorn inte använder innovationer för att bygga mer energieffektivt 
och han finner ekonomiskt motiverade ageranden bakom detta. Han 
skriver att istället för att kalla branschen konservativ bör vi hålla i åtanke 
att:  

[…] honnörsord som långsiktig hållbarhet, energieffektivisering 
och livscykelkostnadsanalyser ofta inte är det som avgör hur fö-
retag eller enskilda personer verkligen fattar sina beslut.154  

Det är ekonomiskt rationella beslut, på kort sikt, som företagen fattar när 
de väljer att inte investera i viss teknik som skulle kunna spara energi. 
Beslutsprocessen för detta behöver studera ytterligare, anser Larsson.155  

I en annan statlig offentlig utredning identifierade statsministerns mil-
jörådgivare Stefan Edman hinder för energieffektivitet i byggsektorn. Det 
främsta hindret är låga energipriser i Sverige vilket gör att det är relativt 

                                                 
150 Det har funnits två kommissioner med namnet byggkommissionen, en statlig som jag refererar till 

här, en annan som under åren 2001-2003 arbetade på uppdrag av Sveriges Byggindustrier, som 
är byggsektorns bransch- och arbetsgivarorganisation. Den förstnämnda byggkommissionen 
kommer jag att benämna regeringens byggkommission och den sistnämnda byggindustrins 
byggkommission.  

151 SOU 2002:115, s 335. 
152 Ibidem, s 333.  
153 Larsson (2005), s 57.  
154 Ibidem, s 61.  
155 Ibidem, s 61.  
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billigt att värma, eller kyla, byggnader.156 Egenkontrollen inom byggsek-
torn har bidragit till att kommunens och myndigheters kunskap urholkats 
inom området. Edman skriver att: 

[…] man ger allt oftare avkall på regelverket och tillåter ett byg-
gande långt från de regler som gäller.157  

Värderingarna i byggsektorn ger förutsättningarna för t ex innovations-
spridning och en utveckling mot mer hållbart resursutnyttjande. Etik-
forskaren Johan Ryd undersökte, inom ramen för byggindustrins bygg-
kommission, värderingar som råder inom byggsektorn.158 De anställda 
inom byggsektorn värderar ansvarstagande, ärlighet och engagemang 
högst, men även anpassnings- och samarbetsförmåga angavs vara viktigt. 
De anställda ansåg dock inte att någon av dessa värderingar återfinns i 
den nuvarande kulturen. Ryd menar att detta är ett ovanligt drag i en 
bransch. Den rådande kulturen präglades enligt de anställda som deltog i 
undersökningen, bl a av idéer om entreprenörskap, ekonomisk stabilitet 
och vinst. Ryd tolkar resultaten som att sektorn har fokuserat på sin or-
ganisation, medan medarbetarna skulle vilja ha starkare fokus på helhe-
ten, vilket inkluderar både enskilda företag och samhället i övrigt. Han 
konstaterar också att anställda i byggsektorn har mycket lika personliga 
värderingar, vilket gör att det finns förutsättningar för aktörerna inom 
sektorn att arbeta åt samma håll.159  

I en avhandling beskriver sociologerna Birgitta Ericson och Britt-Marie 
Johansson hur olika deltagare i byggprojekt hade olika förklaringar till de 
problem som identifierades under arbetets gång, men de hade ändå ofta 
samma lösningar på problemen.160 Författarna härleder samsynen kring 
vilka lösningar som var möjliga, till föreställningar om vilken kunskap 
som anses kunna användas i byggprojekt. Dessa föreställningar hade i sin 
tur att göra med från vilken organisation deltagarna i ett projekt kom. 
Förutsättningarna för olika deltagare skiljer sig åt, och i jämförelse mellan 
t ex olika arkitektkontor visade det sig att de var olika organiserade. Vär-
derades den estetiska arkitektkompetensen främst var det vanligt att en 

                                                 
156 SOU 2004:119, s 154. 
157 Ibidem, s 154. 
158 Ryd (2002). 
159 Ibidem, s 3. 
160 Ericson & Johansson (1994), s 307ff. 
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”mästare” stod för de mer kreativa delarna i projektet medan yngre, 
mindre erfarna arkitekter arbetade med enklare arbetsuppgifter.161  

Byggsektorns verksamheter är oftast organiserade som projekt och 
varje projekt innebär en ny organisation, med nya konstellationer av 
medarbetare och en ny produkt som ska färdigställas, och därför borde 
det finnas förutsättningar för innovationer att få fäste, menar organisa-
tionsforskarna Eskil Ekstedt, Rolf Lundin och Hans Wirdenius.162 Före-
ställningen inom sektorn är att alla byggprojekt är unika och kräver unika 
tekniska lösningar vilket ger upphov till ett innovativt klimat.163 Ekstedt 
m fl menar emellertid att de anställda upplever förhållandena precis 
tvärtom, eftersom de inte betraktar företagen de arbetar för som tillskyn-
dare av förnyelser. Ekstedt m fl benämner detta fenomen för förnyelsepa-
radoxen.164 Byggforskaren Anna Kadefors utvecklar begreppet och menar 
att byggprocessen, och de olika roller som deltagarna får i processen, i 
stor utsträckning är institutionaliserade. Anledningen till detta kan spåras 
i de krav som ställs på samarbete och samordning mellan olika roller i en 
byggprocess. Under byggprocessens inledande skeden måste byggherre, 
arkitekt, konstruktör och olika installationskonsulter samarbeta för att 
formera projektet och under förverkligandefasen måste olika hantverkare 
samordna sina arbeten för att få olika delar på plats i rätt ordning. Den 
tidspress som råder i byggprojekt ställer höga krav på att koordinera olika 
delar.165  

Byggsektorns benägenhet att införa innovationer har behandlats av fle-
ra forskare. Byggforskaren Sune Björklöf beskriver sektorns aktörer som 
”icke-läsande” och ”icke-skrivande”166 och Ekstedt m fl menar att de kan 
uppvisa en antiintellektuell attityd.167 Ericson & Johansson undersökte 
hur byggsektorns aktörer använde samhällsvetenskapliga forskningsresul-
tat och konstaterade att forskningsrapporter inte läses.168 Björklöf be-
nämner detta fenomen papyrofobi, vilket också inkluderar ett motstånd 
mot att dokumentera sin egen verksamhet.169 I facktidskrifter, vilka sek-
                                                 
161 Ericson & Johansson (1994), s 307ff. 
162 Ekstedt, Lundin & Wirdenius (1992), s 204. 
163 Kadefors (1995), s 395.  
164 Ekstedt, Lundin & Wirdenius (1992), s 204.  
165 Kadefors (1995), s 404.  
166 Björklöf (1986), s 164. 
167 Ekstedt, Lundin & Wirdenius (1992), s 204. 
168 Ericson & Johansson (1990), s 121.  
169 Björklöf (1986), s 64ff. 
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torns aktörer läser i högre utsträckning än forskningsrapporter, ges en-
dast utrymme åt ett fåtal projekt med miljöinriktning och ett fåtal aktörer. 
Arkitekturforskaren Paula Feminías beskriver den bild som artiklarna ger 
av sådana byggprojekt: ”incomplete, un-reflected and not very trustworthy”,170 
eftersom det saknas tillräcklig utvärdering och spridning av projektens 
resultat.171 För att öka trovärdigheten till resultaten borde byggprojekten 
utvärderas av någon extern person eller institution och gärna på ett sätt 
som möjliggör jämförelser med andra projekt, nationellt och internatio-
nellt, menar Femenías.172 För att aktörerna i byggsektorn ska kunna lära 
av demonstrationsprojekt behövs fokus på projektens tre viktiga delar: 
det materiella, som det fysiska huset; det immateriella, som byggproces-
sen; och den framtoning, eller image, som projektet ges via olika informa-
tionskällor.173 Den danske byggforskaren Lennie Clausen har också stu-
derat demonstrationprojekt och innovationsprocessen i flera fallstudier. 
Clausen observerade att innovationen inte kunde definieras på förhand 
utan fick sin betydelse i processerna och blev en kombination av kända 
företeelser och nyheter. Sådana processer präglades av flera parallella 
aktiviteter såsom planering, utveckling och testning. Ett annat drag i in-
novationsprocesserna var att de hade hög personalomsättning och under 
processerna kunde rollerna för deltagarna förändras.174  

De nätverk som finns inom sektorn kallas av bl a Björklöf för Old Boy 
Network och består av tidigare kurs- och arbetskamrater. Nätverket är 
viktigt för innovationsspridningen, eftersom det används samtidigt för 
problemlösning och för att stärka sociala relationer. Aktörerna tar lättare 
till sig innovationer som förespråkas av andra inom nätverket och de 
förmedlas oftast i telefonsamtal mellan två personer. En orsak till detta 
förfarande är tidspressen för byggprojekt, och det innebär att en kollega i 
ett annat företag agerar likt ett ”filter” som väljer ut och värderar innova-
tioner.175 Femenías beskriver också hur arkitekter och byggherrar använ-
der informella kontakter och nätverk när de vill skaffa sig kunskap, men 
att även seminarier, konferenser, studiebesök, böcker och facktidskrifter 

                                                 
170 Femenías (2004), s 220.  
171 Ibidem, s 147.  
172 Femenías (2004), s 243. 
173 Ibidem, s 244. 
174 Clausen (2002), s 18.  
175 Björklöf (1986), s 170ff.  
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fungerade som informationskällor.176 Enligt temaforskaren Anna Green 
bildade byggherrarna hindrande koalitioner inför planeringen av stadsdelar-
na Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen då politiker och kommuner-
nas tjänstemän ville ställa höga energimål på bostadshusen. Green menar 
att byggherrarna utnyttjade Old Boy Network för att kunna gå samman 
och motsätta sig kraven från kommunerna. Det resulterade t ex i att det 
energimål som byggherrarna sökte nå i Hammarby Sjöstad blev högre än 
kommunen hade fastställt.177 Socialantropologen Annette Henning har 
beskrivit solfångare som en teknik utanför enskilda byggherrars tanke-
värld och som uppfattas ha en oklar roll för människor. I hennes under-
sökning gjorde solfångarnas oklara roll att det krävdes en person som 
uppfattades som trovärdig och som ingick i det personliga nätverket och 
delade samma kultur, för att en användning av solfångare skulle komma 
till stånd.178  

Spridning och användning av innovationer inom byggsektorn beror på 
hur de karaktärsdrag som nämndes ovan hanteras. Innovationer som är 
inkrementella, d v s sker i små steg, har lättare att få fäste i byggsektorn.179 
Mer omvälvande innovationer har svårare att få fäste bl a på grund av att 
sektorns projektbaserade arbetssätt innebär kort planeringstid för projek-
ten.180 Byggforskaren Bengt Larsson konstaterar att innovationer därför 
ofta används på byggarbetsplatsen som lösningar på aktuella problem. 
Platschefen är ansvarig på byggarbetsplatsen och har därmed en nyckel-
roll för spridning av innovationer.181 Ekstedt m fl beskriver också den 
typen av fenomen där problemlösningarna är bundna till platsen och 
menar dessutom att de verksamma där förväntas kunna ”allt”, vilket han 
kallar en cowboymentalitet.182 Regeringens byggkommission skriver om en 
machokultur eftersom aktörerna i byggsektorn är medvetna om många av 
problemen i sektorn, men anser sig inte ha någon del i lösningen på dem. 
På det sättet har de avskärmat sig från samhällsutvecklingen i övrigt.183 
Statsministerns miljörådgivare Edman finner det anmärkningsvärt att 
                                                 
176 Femenías (2004), s 201ff. 
177 Green (2006), s 242f.  
178 Henning (2000), s 232. 
179 Björklöf (1986), s 175 och Larsson (1992), s 197. 
180 Larsson (1992), s 196.  
181 Ibidem, s 197. Larsson undersökte bara processinnovationer, d v s förändringar i organisering-

en av arbetet, i sin studie och behandlar inte alls produktinnovationer.  
182 Ekstedt, Lundin & Wirdenius (1992), s 204. 
183 SOU 2002:115, s 335. 
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byggindustrin inte har anammat innovationen passivhus, eftersom den 
teknik som krävs redan är känd och beprövad. Förklaringarna anser han 
vara byggbranschens konservatism och att samarbetet mellan byggsek-
torns olika aktörer inte fungerar. Kunskapen hos samtliga inblandade 
behöver öka för att principerna för passivhus ska förstås och användas i 
byggprojekt, anser Edman.184 Henning beskriver hur solfångare som ock-
så är en tekniskt utvecklad produkt och finns tillgänglig på marknaden, 
ändå inte fått någon större spridning och den spridning som skett hade 
gått långsamt. Hennings intresse av förändringar i kulturella uttryck inne-
bär att hon problematiserar begreppen struktur, som står för stabilitet 
och tröghet, och förändringsprocesser, som handlar om att förändra 
strukturer genom att de kulturella uttrycken modifieras.185 En slutsats är 
att strukturerna som förenar intressen har betydelse för spridningen och i 
förhandlingarna mellan deltagarna i projekt där solfångare användes for-
mades en ömsesidig förståelse av vilka ageranden som var legitima i pro-
jektet.186 

Eftersom byggprocesser genomförs i projektform skingras deltagarna 
när projektet är genomfört och därmed saknas kontinuitet för att ta tillva-
ra på erfarenheter.187 Femenías skriver att det saknas formella institutio-
ner och organisationer vars syfte är att sprida erfarenheter. Facktidskrifter 
kan fungera som en intresseväckare i ett tidigt skede av en innovations-
spridningsprocess, men den svenska fackpressen uppfyller inte de krav 
som aktörerna har i beslutsprocesser. De kanaler som byggsektorn an-
vänder för att få information behöver fungera som förändringsagenter 
enligt Femenías.188 Förändringsagenter har analyserats och diskuterats av 
den nederländske arkitekten Anke van Hal. En förändringsagent är enligt 
henne en myndighet som agerar gentemot branschen och som tillhanda-
håller entydig informationen som riktas mot vissa målgrupper. Även de 
som kopierar demonstrationsprojekt måste få möjlighet att få bra PR för 
sina projekt enligt van Hal. Hon har beskrivit ett flertal innovationer i 
olika europeiska länder, bl a passivhus i Tyskland, och kommit fram till 
att det tyska Passivhaus Institut fungerar som en förändringsagent för 

                                                 
184 SOU 2004: 119, s 155. 
185 Henning (2000), s 66. 
186 Ibidem, s 175f. 
187 Björklöf (1986), s 22. 
188 Femenías (2004), s 244f.  
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passivhus.189 Institutet skickar kontinuerligt ut pressmeddelanden vilket 
har resulterat i publicering av ungefär 100 artiklar om passivhus varje 
månad och de tyska demonstrationsprojekten får många besökare. Pas-
sivhaus Institut månar om att det är välkända arkitekter, som t ex Wolf-
gang Feist, som sprider kunskapen om passivhus.190 van Hal identifierade 
dessutom ytterligare faktorer, som är viktiga för att miljöinnovationer i 
byggnader ska spridas. Förutom att en innovation ska vara miljöanpas-
sad, måste den också vara ekonomiskt försvarbar vilket betyder att den 
måste vara lika kostnadseffektiv eller bättre än alternativen. När ett de-
monstrationsprojekt inleds behövs vidare en karismatisk person för att 
leda gruppen som ska genomföra projektet.191 van Hal använder begrep-
pet innovation champion för att beteckna en sådan person. 192 Den australi-
ensiske byggforskaren Dominique Hes studerade också införandet av 
miljöinnovationer i byggprojekt. Hon fann att av betydelse för införandet 
var en facilitator som fungerade som en brygga mellan kunskap om sådana 
innovationer och den projektgrupp som skulle genomföra byggprojektet. 
För att agera brygga måste personen hantera kulturen i byggprojektet och 
kunna kommunicera mellan deltagarna på ett för deltagarna begripligt 
språk.193 Hes hävdar att det är i byggprocessernas inledande skeden miljö-
innovationer kan få fäste och konstaterar att informationen om dessa 
måste vara ”exiting, creative and inspiring while having the technical achievabi-
lity/capability underpinning it”.194  

Ericson och Johanssons drar slutsatsen att den hittills dominerande 
bilden av byggsektorns aktörer, att de är konservativa och inte mottagliga 
för innovationer, är felaktig. De betonar vikten av i vilket sammanhang 
aktörerna fick kontakt med innovationerna. Nationellt verksamma bygg-
entreprenörer har t ex stor kontaktyta med närliggande aktörer och 
marknader och kan inspireras av innovationer i dessa. På så sätt har t ex 
kvalitetssäkringssystem fått genomslag i byggsektorn. De betonar också 
vikten av att innovationer presenteras på rätt nivå i företaget och att de 
helst också passar ihop med de resurser som redan finns i det anamman-

                                                 
189 van Hal (2000), s 100ff. Begreppet change agency är hämtat från kommunikationsforskaren Eve-

rett M Rogers innovationsteorier, se Rogers (1983).  
190 van Hal (2000), s 104.  
191 Ibidem, s 146.  
192 Ibidem, s 88. Begreppet innovation champion är hämtat från Rogers innovationsteorier, se not 189.  
193 Hes (2005a), s 243.  
194 Hes (2005b), s 4173.  
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de företaget. Glapp i dessa avseenden gjorde att samsynen kring lösning-
en av problemet med sjuka hus, att t ex använda naturmaterial, inte fick 
genomslag i sektorn. Den lösningen följde inte de spelregler som rådde 
på marknaden och var inte förenlig med de vanor och traditioner som 
brukades.195 

Sammanfattande problematisering  

Genomgången av forskning kring spridning av idéer och innovationer i 
byggsektorn visar att det finns kunskap om idéspridningen hos olika in-
tressenter. Hennings socialantropologiska avhandling gav kunskap om 
enskilda hemmabyggares engagemang och förståelse av solenergiteknik, 
medan Femenías koncentrerade sina studier på arkitekter och beställare 
och hur kunskapen från demonstrationsprojekt spreds i en branschtid-
skrift för arkitekter. Femenías avhandling bygger vidare på forskning av 
van Hal som använder en vanlig spridningsteori där förloppet är givet 
och fokus är inställt på hur spridningen ska komma till stånd med hjälp 
av en förändringsagent. Ericsson & Johansson studerade byggprojekt för 
att undersöka vilka föreställningar som fanns i byggsektorn och hur dessa 
förställningar påverkade de hus som uppfördes.196 

Jag vill bidra med analyser av hur spridningen ter sig konkret i olika 
processer. Ett av mina antaganden är att byggprocesser måste uppmärk-
sammas mer, bl a bör organiseringen av olika projekt studeras närmare, 
liksom hur förankring av innovationer och beslutsprocesser kring dem 
går till i projekt, samt hur spridning mellan projekt sker. Ett annat anta-
gande är att projekteringskonsulterna behöver uppmärksammas mer, 
eftersom de påverkar byggnadens energiprestanda under planeringsfasen. 
För att förstå hur spridningen fungerar är det därför viktigt att studera 
olika deltagare i deras lokala och specifika sammanhang. Den här studien 
har en sådan ansats. Huvuddelen av forskningen om byggsektorn visar 
att den har svårt att ta till sig nyheter. Jag undrar därför hur det går till när 
människor i en sådan sektor tar till sig ett nytt energikoncept?  

. 

                                                 
195 Ericson & Johansson (1994), s 320f. 
196 Ibidem, s 11.  
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KAPITEL TRE 

Teoretiska utgångspunkter 

Ambitionen i den här studien är att betrakta energikonceptet passivhus 
som en innovation och att konceptet omformas kontinuerligt i en pro-
cess av de människor som på olika sätt deltar i att sprida innovationen. 
Jag visar hur relationerna mellan människor och artefakter kan undersö-
kas och hur spridningen av artefakter kan studeras. Jag har valt ett pro-
cessorienterat synsätt som tar hänsyn till såväl mänskliga aktörer och 
deras kunskap, som det materiella, naturen och artefakter. Synsättet åter-
finns i den tidsgeografiska skolbildningen inom kulturgeografin. 

Tidsgeografiskt synsätt 
Det tidsgeografiska synsättet grundades av geografen Torsten Häger-
strand och har en ekologisk grundsyn på samhället och människor.197 
Tidsgeografin gör anspråk på att beakta såväl den fysiska världen som 
människors föreställningar och olika kulturella uttryck.198 Hägerstrand har 
ibland använt begreppet ”socio-technical ecology” för att definiera tids-
geografin.199 Min soctiotekniska systemsyn och mina studier av ett energi-
snålt energikoncept förefaller passa ett tidsgeografiskt synsätt. Synsättet 
är inkluderande snarare än exkluderande och de begrepp som genererats 
ur tidsgeografin har ambitionen att inte separera det fysiska från det men-
tala och kulturella i analyserna.200 Med huvudfokus på samspelet mellan 
miljö och mänsklig samverkan i sociala processer har tidsgeografin ut-
vecklats för att teoretiskt förstå och empiriskt undersöka sociala och kul-
turella företeelser på jordytan samt visa på det handlingsutrymme männi-
skor har vid en viss tidpunkt.201 Kulturgeografen Bo Lenntorp skriver att 
tidsgeografin inte tar ställning till om strukturer eller aktörer formar 
handlingsutrymmet, och menar att både mer strukturalistiska synsätt och 
aktörsfokuserade synsätt kan finna en plattform i tidsgeografin.202 

                                                 
197 Hägerstrand (1991), s 167. 
198 Lenntorp (1999), s 155. 
199 Hägerstrand (1974a) och Åquist (1992), s 60. 
200 Lenntorp (1999), s 155. 
201 Hallin (1991), s 6. 
202 Lenntorp (1998), s 71. 
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Det rumsliga, platser, har stor betydelse för tidsgeografin och i Sverige 
är kanske det grafiska notationssystemet den mest kända delen av tids-
geografin. En karta som representerar en del av jordytan och en tidsaxel 
är utgångspunkterna för att kunna teckna förändring i tid och rum, d v s 
följa processer i ett tidsrumsligt sammanhang, i det s k tidrummet.203 Vi-
sualiseringen av processers tidsrumsliga sammanhang är ett viktigt fun-
dament i tidsgeografiska analyser och beaktar såväl de kronologiska som 
de korologiska (rumsliga) aspekterna av processer.204 Individers rörelser, 
liksom fysiska tings rörelser, i tidrummet kan beskrivas med hjälp av en 
individbana, eller trajektoria. Olika trajektorier har kopplingar till andra 
trajektorier, eftersom de kan tangera varandra när man följer deras rörel-
ser i tidrummet och tillsammans bildar de en väv.205 Begreppet väv signa-
lerar synsättets kontextuella ansats.  

 
 

 
 
Figur 5. Bild A illustrerar en individtrajektoria, som avbildar individens rörelse från en plats (X) till en  
              annan (Y) och sedan tillbaka igen. Bild B visar hur två individtrajektorier tangerar varandra  
              när två individer som kom från två olika platser (X och Z) möts under en period på en plats  
              (Y). I botten på båda bilderna finns en fyrhörning som representerar en kartbild.206  

 

                                                 
203 Hägerstrand (1970a), s 7ff. 
204 Hägerstrand (1974b), s 88. 
205 Ibidem, s 90. 
206 Hägerstrand (1970b), s 4:15.  
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Innovationsförlopp och aktiviteter 
För geografer har Torsten Hägerstrands avhandling Innovationsförloppet ur 
korologisk synpunkt spelat en central roll för förståelsen av innovations-
spridning. Hägerstrand beskriver hur en innovation sprids från enskilda 
personer till andra och en slutsats är att privat information, som överförs i 
direktkontakt mellan människor, har stor betydelse för spridningen.207 
Detta skiljer sig från publik information, t ex massmedia, som når ett flertal 
andra personer.208 Vidare diskuteras begreppen mottaglighet och motstånd. 
Mottagligheten beror på beskaffenheter hos innovationen, t ex om den är 
dyr, och Hägerstrands hypotes är att mottagligheten är ojämnt fördelad 
mellan människor.209 Motståndet definieras som summan av antalet di-
rekta kontakter med andra personer vilka har accepterat innovationen 
och det krävs påtryckningar för att acceptera en innovation.210 Häger-
strand skriver retrospektivt att han anser att den muntliga överföringen 
av information har betonats alltför mycket när hans avhandling refere-
rats.211 Han vill istället framhäva resultatet att acceptansen av en innova-
tion var beroende av ett ökande socialt tryck.  

Kulturgeografen Derek Gregory kritiserar Hägerstrands teori om in-
novationsspridning utifrån att den inte hanterar strukturer som härbärge-
rar sociala relationer eller system för sociala praktiker.212 Därmed saknas 
begrepp för att hantera förutsättningarna för och konsekvenserna av 
innovationsspridning enligt Gregory. Kulturgeografen Alan Pred levere-
rar en liknande kritik då han skriver att Hägerstrands innovationsteori: 

[…] failed to link information circulation, or knowledge acquisi-
tion, to engagement in situated practices, and thereby to the 
power relations governing participation in those practices.213 

Pred menar att innovationsförloppet är en strukturerande process, vilket 
inte Hägerstrands teori tar hänsyn till. Från Preds perspektiv har innova-
tioner vanligtvis inverkan på existerande praktiker och spridning och 
adoption av innovationer innehåller en kamp med avseende på begrepp, 
                                                 
207 Hägerstrand (1953), s 286. 
208 Ibidem, s 143. 
209 Ibidem, s 152. 
210 Ibidem, s 267. 
211 Hägerstrand (1992), s 544. 
212 Gregory (1985), s 304. 
213 Pred (1992), s 542. 
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betydelse och identitet.214 Pred använder därför bl a sociologen Anthony 
Giddens struktureringsteori tillsamman med tidsgeografi för att undersö-
ka ”the ’becoming’ of places”. I syfte att förstå samspelet mellan sociala 
och rumsliga struktureringsprocesser studerar Pred hur makt, konkurre-
rande praktiker och strukturer tar sig uttryck på en viss plats.215 Kultur-
geografen Ann-Cathrine Åquist ägnade sin avhandling åt att undersöka 
huruvida tidsgeografi kunde knytas till Giddens samhällsteori och fann 
att det fanns problem bl a på grund av deras skilda ontologier. Tidsgeo-
grafins fysikalism kan, beroende på forskningens syfte, vara svår att för-
ena med struktureringsteorins intresse för samhälleliga, strukturella för-
hållanden och mellanmänskligt meningsskapande, hävdar Åquist.216 Jag är 
intresserad av hur innovationen passivhus har inverkan på existerande 
praktiker och hur kampen om definitioner av energikonceptet passivhus 
sker, likt Pred, men jag har tagit intryck av kritiken mot att anamma en 
hel teori, med annan ontologi, och försöka förena den med tidgeografi. 
Istället har jag valt att använda tidsgeografin som bas och komplettera 
med några begrepp där jag anser att tidsgeografin saknar användbara 
begrepp. Jag återkommer till dessa begrepp senare i det här kapitlet.  

Till skillnad från Hägerstrands innovationsstudie är den här studien en 
kvalitativ studie och den inriktas mot att skapa förståelse för de händelser 
som bygger upp de studerade processerna. Jag ska visa hur spridningen 
av ett energikoncept kan gå till i sammanhang där det enligt tidigare 
forskning finns tröghet mot förändringar. Hägerstrand skriver att:217  

En nyhet av vad slag det vara må måste kunna fogas in i ett re-
dan existerande mönster av föreställningar, värderingar, rutiner 
och föremål.218 

Utifrån Hägerstrands socio-tekniska ekologi är tidrummet en begränsad 
resurs och innovationer är invasioner vilka strukturerar om befintliga 
användningar av tidrummet.219 Hägerstrand upplevde att det saknades 
metoder för att undersöka sådana situationer på ett mer grundläggande 

                                                 
214 Pred (1992), s 542. 
215 Pred (1986), s 3,  29.  
216 Åquist (1992), s 153.  
217 Hägerstrand (1975). 
218 Ibidem, s 40. 
219 Gregory (1985), s 311. 
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sätt.220 Han föreslog därför att tre grundläggande aktiviteter studeras: 
decomposition, moulding och composition.221 I annan text kompletterar Häger-
strand de tre aktiviteter med två andra transportation och storage.222 Jag 
översätter dessa begrepp med lösgörning, formning, hopsättning, transportering 
och lagring. Ett konkret exempel på aktiviteter kopplade till mitt empiriska 
område är då ett energikoncept är realiserat på en plats, d v s installerat i 
ett befintligt hus. Om energikonceptet ska kunna realiseras på en annan 
plats i ett annat hus måste det lösgöras från den specifika plats, där det 
lagras i ett hus, och transporteras till en annan plats. På den nya platsen 
sker en formning av energikonceptet, för att passa de nya husen, där 
energikonceptet sätts ihop på nytt och sedan lagras i ett nytt hus. Jag an-
vänder således begreppet transport för spridning av energikonceptet.  

Hägerstrands innovationsmodell utvecklades i senare studier av forska-
re som tilltalades av det matematiska sättet att beskriva spridning av in-
novationer.223 Andra forskare fokuserade på det tidsgeografiska synsättet 
och utvecklade den forskningsinriktningen vidare.224 En del forskare har 
tolkat Hägerstrands utveckling av tidsgeografin som en reaktion på kritik 
mot hans avhandling.225 Hägerstrand påpekade dock att tidsgeografins 
ontologi funnits närvarande även i avhandlingen om innovationsförlop-
pet och att han sedan vidareutvecklat detta spår.226 Bland andra kultur-
geografen Per-Olof Hallin har tagit fasta på båda dessa spår, i den mån de 
är åtskilda, och utvecklar i sin avhandling Tid för omställning en teoretisk 
ram bestående av tidsgeografiska begrepp och innovationsteori för att 
studera hushållens strategier för anpassning till transformationer i det 
nationella energisystemet.227 Hallin beskriver ett tidsgeografiskt perspek-
tiv på innovationer där fokus är på den begränsade bärkraft som olika 
samhällen eller organisatoriska enheter har. Behovet av nischer är centralt 
för att innovationer ska kunna få fäste och innovationer kan både binda 
upp och frigöra resurser som kan tas i anspråk på annat sätt. Det innebär 
att absorberingen av en innovation kan få konsekvenser i olika organisa-

                                                 
220 Hägerstrand (1974c), s 19. 
221 Ibidem, s 21. 
222 Hägerstrand (1977), s 276.  
223 Ellegård (1991), s 103f. 
224 Ibidem, s 105ff. 
225 Pred (1992), s 542. 
226 Hägerstrand (1992), s 543. 
227 Hallin (1988). 
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toriska enheter.228 Även kulturgeografen Tommy Carlstein har i en rad 
publikationer behandlat tidsgeografi och innovationsspridning.229 Carl-
stein intresserar sig bl a för hur innovationer påverkar existerande system 
i relation till begreppet bärkraft.230 Mitt fokus skiljer sig från Hallins och 
Carlsteins i det avseende att jag följer innovationen passivhus istället för 
de organisatoriska enheter som väljer att använda den. Därmed blir fokus 
på transformationen av passivhus och hur energikonceptet formas för att 
passa in i samhället i övrigt.  

Projekt, institutioner och eldsjälar 
Individers trajektorier kan i en tidsgeografisk studie vara instrument i 
studiet av projekt.231 Den vardagliga betydelsen av begreppet projekt är en 
uppgift som ska genomföras med tydliga avgränsningar när det gäller t ex 
tid. Brukligt är att säga att ett projekt har en början och ett slut. Den tids-
geografiska skolan använder en liknande betydelse:  

The term that is proposed to designate the entire set of 
space/time-uses of people, things and room leading up to some 
goal is project.232  

[…] a project can be of any scale, from preparing a meal over 
building a house up to sending a rocket to the moon.233  

Projekten kan liknas vid kinesiska askar (som där den större innehåller 
alla mindre).234 Det betyder att forskaren kan betrakta projekten med 
olika grad av upplösning. 

Kulturgeografen Kajsa Ellegård riktar sin definition av projekt mer 
mot människor och skriver att projekt ”intecknar och förbrukar individernas 
tid”.235 Ellegård använder begreppet individprojekt för att beteckna ett pro-
jekt som utförs av en människa för att uppfylla mål som individen har 

                                                 
228 Hallin (1988), s 56. Restriktioner behandlas i ett senare avsnitt.  
229 Se t ex Carlstein (1977), Carlstein, Parks & Thrifts (1978) och Carlstein (1980).   
230 Carlstein (1977), s 15ff.  
231 Åquist (1992), s 50. 
232 Hägerstrand (1985), s 201. 
233 Hägerstrand (1974a), s 5. 
234 Hägerstrand (1982), s 336. 
235 Ellegård (1975), s 7. 
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satt upp för sig själv.236 Till skillnad från individprojekt kan inte organisa-
tionsprojekt genomföras av endast en person.237 Att bygga ett hus kan såle-
des betraktas som ett organisationsprojekt och är beroende av samarbete 
och koordinering mellan olika individers projekt. Ellegård beskriver hur 
individprojekten bygger upp organisationsprojekten.238 Det är männi-
skorna i en organisation som bestämmer målen för organisationen, även 
om inte alla har beslutsrätt. Därefter är det praktisk handling som gör att 
resultat nås, och om det stämmer mer eller mindre i överens med målet. 
Olika människor engageras för att uppnå målen i ett organisationsprojekt. 
Individprojekt och organisationsprojekt kan genomföras med hjälp av 
samma aktiviteter, men det är inte säkert att syftet med de båda typerna 
av projekt sammanfaller. De två begreppen gör det möjligt att gå från en 
aggregerad nivå till en mikronivå utan att förlora information på vägen, 
något som Hägerstrand sätter upp som ett postulat för tidsgeografi.239 Att 
bygga ett hus kan för en projekteringskonsult syfta till att förvärvsarbeta 
för att tjäna sitt uppehälle eller att använda sitt yrkeskunnande för att 
förverkliga sig själv och definieras då som ett individprojekt. Som organi-
sationsprojekt kan samma husbygge t ex syfta till att behålla företagets 
konkurrenskraft inom ett område.  

Tidsgeografi har inte fokus på hur projekt initieras, det är framför allt 
genomförandet av projekt som analyseras. Men genomförandet är inte 
oberoende av hur projekt startar.240 Om fokus istället flyttas från individ-
projekt och organisationsprojekt till det som inom tidsgeografin kallas för 
dominanta projekt kan orsaker till att vissa projekt inte kan genomföras 
analyseras - de är underordnade de dominanta projekten. Hägerstrand 
beskriver också att människor tenderar att starta projekt som är ”ready-
made blueprints, preserved in the store-house of culture”.241 Åquist tolkar 
Hägerstrands formulering som ett sätt att förhålla sig till samhällsveten-
skapliga institutioner.242 Dessa institutioner utgör ”mönster för vardagsli-
vets aktiviteter” och innehåller ”mer eller eller mindre uttalande normer och 
regler för handlande och förhållningssätt” och dessutom ”blåkopior för rol-

                                                 
236 Ellegård (2001), s 55. 
237 Ellegård (1975), s 24. 
238 Ellegård (2001), s 55. 
239 Hägerstrand (1974b), s 90. 
240 Åquist (1992), s 59. 
241 Hägerstrand (1982), s 325. 
242 Åquist (1992), s 76. 
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ler”.243 Rollerna avgör inte individernas handlingar på ett determinerande 
sätt, men blir en utgångspunkt för att kunna genomföra projekt. Genom 
att vissa roller krävs för att ett projekt ska genomföras är projektets ge-
nomförande avhängigt ”individens institutionella roll”.244 Vissa roller är 
knutna till vissa projekt och blir lättare att genomföra än om rollen inte 
har en självklar plats i projektet.245 Lenntorp använder begreppet kultur 
istället för institution, när han beskriver samma sak.246  

Det finns emellertid projekt som startas utanför en given kultur eller 
en existerande institution. Sådana projekt kommer jag att hantera som 
eldsjälsdrivna projekt. Organisationsforskaren Åke Philips definierar eld-
själar som personer med starkt personligt engagemang. För att eldsjälar 
ska lyckas krävs emellertid att de kan hantera två dilemman: förändring och 
lärande. Ett utvecklingsarbete bör enligt Philips betraktas som en pendling 
mellan eldsjälens vilja till förändring och andras behov av att lära och 
känna delaktighet i förändringarna.247 Lyckade eldsjälar har förmåga till 
reflektion, medan mindre lyckade eldsjälar inte är receptiva för omgivning-
ens gensvar. Det krävs processfärdighet för att eldsjälen ska nå sina mål 
och centralt är vilket perspektiv eldsjälen har på sitt eget och andras 
lärande.248  

Byggprojekt genomförs av personer från flera olika organisationer och 
eldsjälarna i projekten måste hantera dessa olika yrkesroller och kulturer i 
uppstarten av projekt. Temaforskaren Louise Waldén använder begrep-
pet gränsgångare för personer som rör sig mellan olika organisationer och 
måste kunna kommunicera med människor i olika yrkesroller.249 Michaeli 
använder också begreppet gränsgångare för människor som kan ”[…] enga-
gera och få med sig människorna i den egna gruppen och samtidigt bereda plats 
för dem inom den andra gruppens regler”.250 Gränsgångaren möter ofta olika 
krav från olika grupper och på grund av krav på lojalitet kan konflikter 
uppstå.251 Sociologen Etienne Wenger använder begreppet mäklare för 
personer med flera olika tillhörigheter s k multimembership och som därför 
                                                 
243 Åquist (1992), s 101. 
244 Ibidem, s 102. 
245 Ibidem, s 103. 
246 Lenntorp (1998), s 71. 
247 Philips (1988), s 163.  
248 Ibidem, s 166f.  
249 Waldén (1990), s 143. 
250 Michaeli (2000), s 32. 
251 Ibidem, s 33. 
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kan röra sig mellan olika organisationer, t ex olika delar av en byggpro-
cess, och kommunicera med deltagarna i dessa olika praktiker. Mäklarnas 
budskap kan tilltala de olika praktikerna, eftersom mäklaren har retoriska 
ingångar som passar flera eller har förmågan att anpassa budskapet till de 
olika målgrupperna. En sådan person föredrar ofta att befinna sig på 
gränsen mellan olika organisationer där personen kan dra nytta av sin 
förmåga att mäkla mellan olika intressen och förmedla idéer mellan orga-
nisationer.252  

I analyserna introducerar jag även begreppet bärare, ett begrepp som 
jag har hämtat från forskare som inspirerats av Barbara Czarniawskas 
teorier om organisering.253 I deras forskning används begreppet idébärare 
för personer som på ett immateriellt plan förmedlar idéer mellan organi-
sationer. Idébärarna omsätter inte idéer till handling utan deras uppgift 
sträcker sig endast till att göra idéerna tillgängliga för organisationer. När 
idéer omsätts till handling är det via idémottagare.254 Jag väljer att använ-
da begreppet enact istället för mottagning, eftersom det tydligare signalerar 
att mottagaren inte är passiv utan aktivt gör någonting med idén. Kultur-
geografen Tad Muterbaugh skriver att när idéerna möter ett nytt lokalt 
sammanhang och ska omsättas till handling och enact, innebär det för-
handlingar om vilka aktiviteter som ska prioriteras.255 Jag översätter be-
greppet med att sätta någonting i verket, i betydelsen att acceptera en idé, 
göra den till sin egen och omsätta idén i handling. Hägerstrand menar att 
för att tekniska innovationer ska sättas i verket måste de komma till en 
plats där det finns förutsättningar för att idéerna ska få fäste. Nya idéer 
och innovationer kommer oundvikligen att komma i konflikt med existe-
rande strukturer för hur projekt genomförs och de ordningar som 
finns.256 

För att kunna transportera forskningsresultat behöver de göras trovär-
diga och gärna generaliserbara. Organisationsforskaren Kerstin Sahlin-
Andersson beskriver hur forskare redigerar sina resultat.257 Redigering föl-
jer tre regler enligt Sahlin-Andersson. För det första avkontextualiseras 
konceptet, d v s tids- och rumsliga aspekter av ett koncept eller en modell 

                                                 
252 Wenger (1998), s 108f.  
253 Se t ex Erlingsdóttir (1999), s 32 och Lindberg & Erlingsdóttir (2005), s 30.  
254 Lindberg & Erlingsdóttir (2005), s 32.  
255 Mutersbaugh (1999), s 47 och Mutersbaugh (2002), s 760. 
256 Hägerstrand (1974a), s 16. 
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skalas av för att konceptet inte ska förknippas med ett visst sammanhang 
eller uppfattas som enbart del av en särskild lokal praktik.258 Den andra 
regeln uttrycks som logik, d v s konceptet presenteras som en logisk följd 
av lösningar på problem. Sahlin-Andersson beskriver hur hon i sin forsk-
ning har noterat att planerna för ett koncept presenteras som om de var 
resultatet. Sahlin-Andersson menar att händelserna mellan planerna och 
resultaten kan förefalla ologiska och därför utesluts de.259 Den tredje re-
geln kallas formulation och har syftet att genom överdrift av vissa saker 
lyfta fram konceptet som bättre än andra.260 Imitation är en viktig del av 
processen när en idé överförs och används i nya projekt.261 Sahlin-
Andersson exemplifierar imitation med grundandet av s k ”Science 
Parks” som uppförts i närheten av tekniska universitet och högskolor 
och där företag med teknisk inriktning etablerar sig för att ha nära till 
kunskapsproduktion och arbetskraft. På 1980-talet betraktade planerare 
sådana parker som ett motmedel vid ekonomisk nedgång i en region. 
Sådana vetenskapsparker, med förebilder på t ex amerikanska västkusten, 
byggdes upp i flera svenska universitetsstäder. 

Resurser, restriktioner och trajektoria 
I projekt, i den tidsgeografiska betydelsen, har deltagarna tillgång till resur-
ser, ett begrepp som inte skiljer sig i tidsgeografin från dess vardagliga 
betydelse. Resurser är helt enkelt de tillgångar som människor har till sitt 
förfogande för att genomföra projekt. Samtidigt finns det dock ett antal 
restriktioner som hindrar människor från att genomföra de tänkta projek-
ten.262 Vad som betraktas som en resurs för en person eller organisation 
kan betraktas som en restriktion av en annan. Kapacitetsrestriktionerna i ett 
projekt är de olika medverkande personernas kunskap och kompetens 
samt de verktyg eller redskap som dessa personer har till sitt förfogan-
de.263 Kunskap och kompetens rör t ex utbildningsbakgrund, yrkeserfa-
renhet och specifik kunskap om det som är betydelsefullt i just det speci-
fika projektet. En annan aspekt av kapacitetsrestriktionerna är tillgången 

                                                 
258 Sahlin-Andersson (2002), s 55. 
259 Ibidem, s 56. 
260 Ibidem, s 56. 
261 Sahlin-Andersson (1996), s 78. 
262 Hägerstrand (1970b), s 4:18. 
263 Ibidem, s 4:18ff, och Åquist (1992), s 23. 
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till verktyg eller redskap som deltagarna eventuellt behöver använda sig 
av. Även organisationers uppbyggnad kan vara en kapacitetsrestriktion 
vid genomförandet av projekt. För enskilda personer kan kunskapsin-
hämtning via litteratur och annan text ge möjligheter att hantera restrik-
tioner. Begränsad tillgång till texter av vikt för projektet blir därför en 
kapacitetsrestriktion. Tidigare forskning visar att byggsektorns aktörer 
undviker skriftliga källor, vilket i sig är en restriktion eftersom det begrän-
sar möjligheten att hämta ny kunskap.264  

En annan av de inom tidsgeografin definierade restriktionerna har be-
nämnts kopplingsrestriktioner.265 Sådana restriktioner rör samordningen 
mellan människor, verktyg och material. De deltagande personerna måste 
under den tid som t ex ett projekteringsmöte pågår avstå från andra akti-
viteter i andra projekt, eftersom människor är odelbara och bara kan be-
finna sig på en plats vid en viss tidpunkt. Det är förstås möjligt att med 
t ex mobiltelefon och trådlöst Internet under ett möte arbeta med andra 
saker, men det är en norm att vid möten koncentrera handlingarna till det 
aktuella projektet.  

Med det tredje restriktionsbegreppet, styrningsrestriktioner eller auktori-
tetsrestriktioner, visas hur olika lagar och regler kan utgöra begränsningar 
för människor och organisationer.266 Byggprocesser sker enligt vissa 
normer och med vissa lagkrav i bakgrunden. Lagkraven utgörs av en 
samling miniminivåer för byggnadens prestanda som måste vara uppfyll-
da. Även normen för hur en byggprocess genomförs kan sägas vara en 
styrningsrestriktion. En annan sådan restriktion handlar om människors 
tillträde till projektet. Vilka som väljs ut att delta kan handla om såväl 
efterfrågan på kompetens som ekonomiska villkor i projektet. Makten 
över en sådan styrningsrestriktion ligger ofta i händerna på projektledare.  

Tidsgeografins begrepp trajektoria, illustrerar människors och artefak-
ters rörelser över tid och i rum eller hur ting förflyttas mellan olika plat-
ser.267 Jag kommer att använda trajektoriebegreppet för att visa hur delta-
garna i de projekt jag studerar engageras i verksamheter, möts och skiljs 

                                                 
264 Tidsgeografin saknar en teoretisk definition av kunskap och därför kommer jag att använda 

begreppet i dess vardagliga betydelse, d v s en hos individen inhämtad föreställning som ofta är 
teoretiskt baserad. Även begreppet erfarenhet används i dess vardagliga betydelse, d v s före-
ställning inhämtad via egna upplevelser.  

265 Hägerstrand (1970b), s 4:21ff och Åquist (1992), s 24. 
266 Hägerstrand (1970b), s 4:25ff och Åquist (1992), s 24. 
267 Hägerstrand (1985), s 99. Se figur 5 för en illustration.  
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vid olika tidpunkter. Jag kommer även att relatera dessa möten och sepa-
rationer till projektens rumsliga dimension. Vidare kopplar jag trajektori-
erna till olika syften och mål som individerna måste förhålla sig till i de 
aktuella projekten samt det handlingsutrymme som finns för individer 
och projekt. Handlingsutrymmet presenteras i tidsgeografin i termer av 
de ovan nämnda restriktionerna. Trajektorier kan även användas för att 
visa på spridning av kunskap och innovationer.268  

Domän, lokal ordningsficka och exformation 
Trajektorier för olika resurser kopplas samman i tidrummet för att 
genomföra ett projekt och runt trajektorierna finns en kontrollsfär vilken 
Hägerstrand valt att kalla domän. Kontrollen över domänen utövas av en 
individ eller grupp av individer och styrs av olika auktoritetsrestriktioner, 
och är således nära förknippad med olika personers makt över ett visst 
tidrum.269 Hallin har valt att definiera en domän enligt följande: ”en social 
konstruktion som är skapad för att bibehålla en viss social ordning”.270 En so-
cial ordning bestämmer vilken möjlighet olika individer har att kontrolle-
ra ett skeende och utöva makt. Hägerstrand beskriver och visualiserar 
domänerna likt cylindrar in i vilka inträdet är reglerat på något sätt.  

                                                 
268 Hägerstrand (1970a), s 3. 
269 Ibidem, s 16.  
270 Hallin (1988), s 36. 
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Figur 6. Bilden visar domäner som är hierarktiskt ordnade och innehåller olika trajektorier. En av 
              trajektorierna får inte tillträde till någon av domänerna.271  

 
Domänerna är hierarkiskt ordnade och olika personer har olika maktpo-
sitioner i olika domäner. Makt i en överordnad domän betyder möjlighe-
ter att påverka handlingar i underordnade domäner.272 Domänerna har 
olika livslängd och en del varar under lång tid och motstår förändringsini-
tiativ i underordnade domäner, medan andra endast existerar under en 
kortare tid.273 I avhandlingen undersöker jag transformationen av en idé 
inom och mellan projekt. Omformningen av en idé innebär skapande 
och upprätthållande av ordningar, d v s hur människor ordnar tillvaron 
med hjälp av tillgängliga resurser och i relation till olika restriktioner. 
Hägerstrand skriver:   

People, premises, tools, materials and information are handled 
inside a boundless number of separate, legally protected do-
mains in which various managers try to organize flows to their 
own advantage.274  

                                                 
271 Hägerstrand (1970a), s 17 och Hallin (1988), s 37.  
272 Hägerstrand (1970a), s 16.  
273 Ibidem, s 18.   
274 Hägerstrand (1985), s 208. 



Kapitel tre 

 50 

Definitionen ovan använde Hägerstrand för att bestämma begreppet 
lokal ordningsficka trots att citatet handlar om begreppet domän.275 Jag har 
inte funnit någon text där de två olika begreppen ställts mot varandra och 
jämförts, men eftersom jag anser att definitionen är identisk betraktar jag 
begreppen som synonymer. Flera författare har emellertid använt be-
greppet lokal ordningsficka än begreppet domän och därför kommer jag 
att i fortsättningen använda begreppet lokal ordningsficka. Ett annat skäl 
till valet är att domän används i vardagsspråket med en annan betydelse, 
vilket kan förvirra läsaren. Lokal ordningsficka är ett specifikt tidsgeogra-
fiskt begrepp. Inom en lokal ordningsficka återfinns aktörer, material och 
en organisering av dessa. Den del av tidrummet som brukas för verk-
samheterna måste skyddas från yttre hot, men samtidigt tillåta flöden av 
sådant aktörerna betraktar som resurser. Ledaren för verksamheten i en 
lokal ordningsficka måste kunna hantera såväl de fysiska som de kulturel-
la delarna av rummet och människors föreställningar om dessa.276 

Begreppet lokal ordningsficka visar på de samband som finns mellan 
det fysiska och det sociala och erbjuder ett användbart analysverktyg för 
händelser i tidrummet. Begreppet används för ett i tid och rum avgränsat 
projekt och ger utrymme för analys av olika resurser och restriktioner. 
Deltagarna definierar kontexten och strävar efter att uppräthålla förut-
sättningarna för att projektet ska fortsätta. En av huvudteserna bakom 
begreppet är att de sociala relationernas koppling till det fysiska rummet 
och de materiella resurserna är relevant. En lokal ordningsficka innebär 
att olika resurser ordnas i tidrummet till en ”ram” för att passa de syften 
som ska nås. En analys med begreppet lokal ordningsficka måste alltid ta 
hänsyn till både den fysiska och sociala resursbasen, eftersom dessa med 
den tidsgeografiska kunskapssynen inte kan särskiljas. Ett hus kan inte 
byggas utan att ha en geografisk plats att stå på och platsen har sina na-
turgivna förutsättningar för husen som kan vara terrängen, klimatet och 
markförhållandena. Hur dessa förutsättningar uppfattas, som restriktio-
ner eller resurser, är en socialt definierad fråga.  

Lenntorp visar hur begreppen projekt och lokal ordningsficka hänger 
samman genom att använda liknelsen av ett pärlband där:  

[h]alsbandet är projektet, vad man vill åstadkomma, där bandet 
utgör den sammanhängande idén och pärlorna är ”fickorna”. 

                                                 
275 Hägerstrand (1985), s 208. 
276 Lenntorp (1998), s 72. 
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För att förverkliga projektet krävs att en serie verksamheter 
genomförs. För var och en av dessa ställs krav på att kunna ut-
nyttja resurser på ett sådant sätt att den ena verksamheten fogas 
till den andra i en följd, ofta inte kontinuerligt, som leder till ett 
lyckat projektavslut.277 

I de lokala ordningsfickorna behöver deltagare som vill påverka utfallet 
av ett projekt makt för att kunna kontrollera projektet, få tillgång till 
nödvändiga resurser, organisera projektet och skydda den från utifrån 
kommande ”hot”.278 Med den definition som används för lokala ord-
ningsfickor kan begreppet användas på olika nivåer från det mycket lilla 
till det stora, som en stat. Lenntorp pläderar dock för att inte använda 
begreppet på en nivå där det skulle förlora i analyskraft och han beskriver 
några projekt där begreppet har fungerat, bland annat ett husbygge.279  

Begreppet lokal ordningsficka kan användas som analysverktyg för att 
visa på olika maktrelationer.280 Det i är förhandlingarna om hur olika 
resurser ska fördelas mellan deltagarna i en ficka som maktrelationerna 
synliggörs281 och det är således i dessa förhandlingar som forskaren kan 
urskilja makt och ordningar. I förhandlingarna ges olika resurser olika 
tolkningar och vems synsätt som blir rådande är ett uttryck för en makt-
relation mellan deltagarna. Jag kommer inte att använda begreppet makt i 
mina analyser, eftersom jag anser att det teoretiska begreppet är alltför 
laddat med olika innebörder och skulle behöva ett kapitel i sig för att 
redogöra för. Jag använder iställer begreppen kontroll och ordningar för 
att visa på maktrelaterade företeelser. Ellegård skriver hur lokala ord-
ningsfickor kan identifieras:  

”Lokala ordningsfickor” kan således identifieras med hjälp av 
projekt som uppvisar stabila eller rutinmässiga aktivitetsmöns-
ter.282  

Enligt förnyelseparadoxen, som beskrevs i bakgrundskapitlet, finns en 
diskrepans mellan byggsektorns chefers självbild och den bild olika fors-
kare har av sektorn som förnyare och användare av innovationer. Själv-
                                                 
277 Lenntorp (1998), s 72. 
278 Ibidem, s 73. 
279 Ibidem, s 74. 
280 Wihlborg (2001), s 92, 97. 
281 Wihlborg (2000), s 29. 
282 Ellegård (2001), s 46. 
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bilden visar upp en sektor präglad av unika projekt med bra grogrund för 
innovationer, medan forskarnas bild är att det sker en ständig upprepning 
i organiseringen av arbetet och i valet av teknik.283 Med forskarnas synsätt 
är byggprojektens organisation givna, men platsen för uppförandet och 
vilka deltagarna är varierar. Byggprojekt präglas enligt forskarna av stabila 
och rutinmässiga mönster som enligt Ellegård utgör lokala ordningsfick-
or.  

Frågan om hur idéerna i projekt kommer in i de olika fickorna är dock 
en fråga som inte behandlas explicit av tidgeografin. Begreppet lokal ord-
ningsficka kan heller inte användas för att analysera vad som är orsakerna 
bakom processerna och maktförhållandena284. Tidsgeografin förklarar 
således inte orsakssamband utan bistår i analyserna för att förstå händel-
ser i sitt sammanhang. Däremot kan det tidsgeografiska projektbegreppet 
visa på hur vissa projekt har lättare att överleva, eftersom de är bättre 
formulerade och mer laddade med energi och makt.285  

I en tidsgeografisk analys av en byggprocess krävs att hänsyn tas till de 
naturgivna förutsättningarna samtidigt som fokus kan sättas på de sociala 
aspekterna och förhandlingarna om resurser. I förhandlingarna skapas 
deltagarnas betydelser av materiella och sociala förhållanden. Den bety-
delseskapande processen kommer att vara i fokus för min analys av ener-
gikonceptet passivhus. Analyserna av de betydelseskapande processerna 
kommer delvis att ha sin utgångspunkt i Tor Nørretranders diskussion 
om exformation i boken Märk världen. Exformation betyder ”explicit bort-
gallrad information”.286 Exformation kan t ex innebära att ett enda ord 
refererar till många olika sinnesintryck och erfarenheter, och referenserna 
är självklara för dem som använder ordet i samma kontext. Då behöver 
innebörden inte förklaras, medan den person som saknar den kontextuel-
la inbäddningen har svårt att förstå hela innebörden. I kommunikation 
mellan människor är det en fördel att kunna lita till exformation, efter-
som mer information kan överföras utan att behöva uttalas. Social inter-
aktion förutsätter att deltagarna har vissa gemensamma referensramar 
och förförståelse för ord och handlingar.287 Begreppet exformation ger 
förståelse för hur de spårbundna förgivettaganden används i nya projekt.  
                                                 
283 Ekstedt, Lundin & Wirdenius (1992), s 204 och Kadefors (1995), s 404.  
284 Krantz (2005), s 32. 
285 Lenntorp (1998), s 71. 
286 Nørretranders (1993), s 132. 
287 Ibidem, s 131ff.  
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Tidsgeografin har fått positiv uppmärksamhet för arbetet med att be-
skriva vardagslivet för människor, men hur de olika delarna av väven 
uppstår finns det inga begrepp för att hantera.288 Frågor som rör makt 
och dominans förklaras inte, även om de kan förstås med hjälp av olika 
aktiviteter i och kring projekt och lokala ordningsfickor. Kritiken mot 
tidsgeografin har också handlat om att det saknas ett inifrånperspektiv på 
individer och att subjekt hanteras som enbart fysiska enheter.289 De se-
naste åren har flera tidsgeografiska avhandlingar emellertid använt in-
ifrånperspektiv.290 Annan kritik har rört det alltför stora fokuset på indi-
viduella perspektiv.291 Hägerstrand menar dock att tidsgeografin till skill-
nad från andra vetenskapliga inriktningar uppmärksammar människor i 
sitt sammanhang och han betraktar på så sätt tidsgeografin som en ”pro-
test” mot andra perspektiv.292  

Tidsgeografins vetenskapliga anspråk 
Frågan om hur tidsgeografi ska kategoriseras vetenskapligt ställs ibland.293 
Vanliga kategoriseringar är: teori, modell eller metod. En vanlig benäm-
ning på tidsgeografi är att det är ett synsätt294 och det är också så som 
Hägerstrand brukade beteckna tidsgeografin. Åquist har tolkat Häger-
strands beskrivningar av tidsgeografin som att den erbjuder en modell för 
att beskriva något och att förklaringarna till fenomenen kan spåras i de 
restriktioner som finns i tidrummet.295 Om teori definieras som en grupp 
antaganden i syfte att analysera empiri, kan tidsgeografi även sägas vara 
en teori. Därmed finns följaktligen också förklaringsanspråk med den 
tidsgeografiska modellen och begreppen. Däremot finns inte ambitionen 
att bidra till samhällsvetenskaplig begreppsutveckling, enligt Åquist. Kul-
turgeograferna Gunnar Malmberg och Per Nilsson skriver att tidsgeogra-
fin har en implicit teori och hänvisar likt Åquist till restriktionsbegrep-
pens förklarande ansats.296 Malmberg och Nilsson skriver att det finns 
                                                 
288 Harvey (1990),  s 211. 
289 Hallin (1991), s 7. 
290 Se t ex Nordell (2002) och Westermark (2003).  
291 Thrift (1996), s 9. 
292 Nordell (2002), s 21. 
293 Se t ex Åquist (1992), s 64ff.  
294 Åquist (1992), s 70. 
295 Ibidem, s 71. 
296 Malmberg & Nilsson (1985), s 257. 



Kapitel tre 

 54 

huvudinriktningar av tidsgeografi med teoretiska ambitioner: dels inrikt-
ningar som studerar samhällsnivåer, dels individinriktningar. I den först-
nämnda inriktningen studeras handlingarna i olika verksamheter och den 
sistnämnda fokuserar på intentionerna bakom individernas handlingar.297 
Kulturgeografen Derek Gregory skriver att en teoretisk möjlighet för 
tidsgeografin är att närma sig teoretisk realism. Därmed skulle tidsgeogra-
fins inriktning mot vad han uppfattar som empiricism och essentialism 
kunna ändras. 298  

Tidsgeografins grafiska notation ger en deskriptiv ansats till forskning-
en, men synsättet har även innehållit andra former för beskrivningar.299 
Olika subjektiva livsbanor har beskrivits inom ramen för tidsgeografin 
och har då haft en mer berättande karaktär. Sådana beskrivningar kan 
betraktas som mindre relevanta om forskaren har anspråk att tolka såväl 
samhället i stort, som institutioner och olika effekter för andra männi-
skor.300 Empirin i den här avhandlingen presenteras i en berättande form, 
men istället för att enbart följa individers trajektorier följer jag ett energi-
koncept och dess transformering i tre olika projekt. Därmed analyseras 
projektets effekter för såväl institutioner som personer.  

Jag använder tidsgeografiska begrepp för att analysera min empiri och 
har ambitionen att visa på begreppens relevans med avseende på innova-
tioners inträde i och användning inom byggsektorn.  

Sammanfattning av analysbegrepp 
Jag kommer att följa tre olika byggprojekt som syftade till att använda 
energikonceptet för passivhus vid bostadsbyggande. Genom att följa 
projekt i dess tidsgeografiska betydelse, avgränsas undersökningen inte till 
vissa organisationer eller sektorer. Studien inriktas på de moment, eller 
händelser, som projekten utgörs av och kan således korsa gränser mellan 
organisationer och sektorer. En sådan studie kan visa på vilka effekter en 
förändrad inriktning av ett projekt kan få, till följd av krav på nya resurser 
och vilka resurser som blir ointressanta eftersom de inte längre behövs.301 
Det går också att uppmärksamma när en tidigare resurs i en ny kontext 
                                                 
297 Malmberg & Nilsson (1985), s 260. 
298 Gregory (1985), s 328. 
299 Malmberg & Nilsson (1985), s 256. 
300 Ibidem, s 257. 
301 Åquist (1992), s 52. 
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kan bli till en restriktion. Fokus på trajektoriebegreppet visar istället på tid-
rummet som en begränsad resurs och de konflikter som kan uppstå som 
en konsekvens av kraven på tillgång till och användning av tidrummet. 
Fokus på projektets process eller dess trajektoria kan således ge två per-
spektiv på samma företeelse, vilket jag kommer att använda mig av i den 
här avhandlingen.  

Jag studerar byggprocesser, och betraktar dem i termer av processer 
som transformerar, eller omformar, en innovation, i det här fallet ett 
energikoncept. Begreppet transformation har använts tidigare i tidsgeogra-
fiska studier, t ex av Pred och Hallin, och jag använder det på ett liknande 
sätt nämligen som ett allmänt begrepp för en förändring som sker genom 
aktivt handlande av deltagare i en process. Hägerstrand beskriver hand-
lingar i termer av fem olika aktiviteter lösgörning, formning, hopsättning, trans-
portering och lagring. Aktiviteterna visar på vad deltagarna använder som 
resurser och hur de hanterar olika restriktioner i den lokala ordningsficka 
som skapas för respektive projekt. I byggprocesserna sker således trans-
formation av energikonceptet och mitt syfte är att bidra med kunskap om 
hur detta sker. Jag använder de fem begreppen för aktiviteterna i en mo-
dell för att beskriva processer som är verktyg för att analysera min empiri.  

Transformationen inom ett projekt studeras genom att i ett av bygg-
projekten följa tre faser: planeringsfas, byggfas och uppföljningsfas, och 
fokusera på hur arbetet organiseras och hur valet av teknik till konceptet 
sker.302 Omformningen mellan projekt studeras genom att undersöka hur 
energikonceptet hanterats i två efterföljande byggprojekt. Beskrivningar-
na av dessa två byggprojekt kommer bara att handla om planeringsfasen. 
Transformationsprocessen inleds med att det redan finns ett energikon-
cept, i det här fallet passivhus, och det existerar formuleringar om hur de 
ska fungera. När konceptet tas från en viss geografisk plats måste det 
transporteras av någon, en bärare. Bäraren för in innovationen i ett nytt 
fysiskt och kulturellt sammanhang och kommunicerar den till människor 
som inte tidigare haft den i sin föreställningsvärld. Det förutsätter att det 
finns mottagare för konceptet och att dessa är beredda att sätta det i verket. 

                                                 
302 Modellen för analysen är tidsgeografiskt förankrad men även inspirerad av sociologen Michel 

Callons teori om översättningsprocesser, se Callon (1986). Teorin finns inom fältet Science and 
Technology Studies och är en del av s k aktörsnätverksteori. Den har inspirerat organisations-
forskare i Sverige såsom Barbara Czarniawska, se t ex Czarniawska & Joerges (1996), och har 
använts i flera företagsekonomiska studier, se t ex Erlingsdóttir (1999), Lindberg & Erlingsdót-
tir (2005).  
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Genom att följa konceptets trajektoria kan forskaren finna människor 
som är bärare, kan sätta idéer i verket och eldsjälar. Aktiviteter från såväl 
bäraren som de som sätter idéerna i verket är nödvändiga. I analyserna av 
transformationsprocesserna kommer jag även att kunna presentera gräns-
gångare, mäklare, redigeringar, imitationer och exformationer.  

I relation till begreppet lokal ordningsficka kommer jag framför allt att 
koncentrera mig på deltagarna i projekten och hur de skapar kontroll 
över projektet. Projektets ordning måste ”formuleras, konstrueras och vid-
makthållas”.303 I de olika faserna: planering, byggande och uppföljning, 
tranformeras konceptet från en idé som uttrycks med språket, via t ex 
dokument, till ett fysiskt hus. Därefter formas det fysiska huset åter till 
dokument i uppföljningsfasen, och till tal och skrift när projektet presen-
teras för omgivningen. Hur deltagarna formulerar, konstruerar och vid-
makthåller ordningen kommer jag att analysera genom att särskilt studera 
retoriken i de tre olika faserna, hur arbetet organiserades och hur valet av 
olika tekniker gjordes under processens gång. I faserna följer jag energi-
konceptets trajektoria och jag undersöker specifikt olika deltagares (t ex 
arkitekter) och teknikers (t ex solfångare) trajektorier för att beskriva hur 
deltagare och tekniker betraktas som resurser eller ej i lokala ordnings-
fickor.  

 

                                                 
303 Lenntorp (1998), s 78. 
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KAPITEL FYRA 

Studiens genomförande 

I avhandlingen studerar jag ett sociotekniskt energisystem, ett energikon-
cept som kallas passivhus. Mitt intresse för denna företeelse ligger främst 
i hur människor inför en radikal innovation. I fokus för studien är således 
den process i vilken innovationen infördes. Mitt arbete inleddes hösten 
2002, när jag tillsammans med fem andra doktorander med olika veten-
skapliga bakgrunder, skulle genomföra ett gemensamt forskningsprojekt. 
I detta kapitel beskriver jag min ingång till empirin, fallstudiemetodik, 
olika metoder för materialinsamling och slutligen, den metod som jag 
använder för att presentera och tolka det empiriska materialet.  

Tvärprojektet 
Som doktorand deltog jag i ett s k tvärprojekt, ett obligatoriskt moment 
för alla doktorander som utbildas i den tvärvetenskapliga forskarskolan 
Program Energisystem. Tvärprojektet är ett mindre forskningsprojekt 
och genomförs över ämnes- och fakultetsgränser. Det innebär att sam-
hällsvetare, teknologer och naturvetare arbetar tillsammans med att un-
dersöka en energirelaterad företeelse.  

År 2002 valde vi: två samhällsvetare, en teknolog och tre naturvetare, 
att studera radhusen i Lindås Park. Vi använde Lindås Park eftersom vi 
kunde studera radhusen utifrån olika perspektiv och därmed använda oss 
av våra olika kompetenser, vilket var tanken med tvärprojektet.304 Jag ville 
studera deltagarnas del i och syn på byggprocessen. Under hösten 2002 
genomförde jag därför ett tiotal intervjuer med projektledare, forskare, 
byggherre, byggentreprenör, m fl. Resultaten presenterades i en för tvär-
projektet gemensam rapport där vi redogjorde för våra resultat.305 

En viktig konsekvens av arbetet med tvärprojektet var att det ökade 
mitt intresse för byggprocesser, som jag då hade ringa kunskap om, och 

                                                 
304 De andra fem doktoranderna var: Charlotta Isaksson som intervjuade boende och skrev om 

deras upplevelser av husen, Fredrik Karlsson mätte och modellerade om inomhusklimatet, ven-
tilation och uppvärmning, Anna Werner undersökte husens fönster, Tobias Boström utvärde-
rade solfångarsystemet och tappvarmvatten och Mari-Louise Persson gjorde byggnadssimlue-
ringar. Se Boström m fl (2003).  

305 Se Boström m fl (2003), s 109-134.  
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då speciellt för hur energisystem till byggnader väljs. Jag fascinerades av 
de relationer som skapades under byggprocessen i Lindås Park, dels mel-
lan olika människor, dels mellan människor och de tekniska delarna av 
energisystemet. Jag ville fortsätta att undersöka sådana relationer. Dess-
utom var jag intresserad av att undersöka om och i så fall hur ett energi-
koncept och organiseringen av arbetet kring det sprids till andra byggpro-
jekt. I tvärprojektet och fortsättningsvis var mitt arbetssätt hämtat från 
den s k fallstudiemetodiken, vilket motiverar en presentation av den.   

Fallstudiemetod 
En fallstudie kan kort beskrivas som en metod för datainsamling där ett 
fenomen studeras särskilt detaljerat. Psykologen Robert K Yin skrev i 
början på 1980-talet boken Case Study Research och den har haft stort in-
flytande över hur fallstudier genomförs idag.306 Yin definierade fallstudier 
enligt följande:  

A case study is an empirical inquiry that investigates a contem-
porary phenomenon within its real-life context, especially when 
the boundaries between phenomenon and context are not 
clearly evident.307  

Att göra en fallstudie är alltså, enligt Yin, att göra en empirisk undersök-
ning av ett fenomen i dess kontext. Samhälleliga fenomen, såsom innova-
tioner, betraktas här som invävda i sociotekniska sammanhang.  

Pedagogikforskaren Sharan B Merriam hävdar att det måste vara möj-
ligt att identifiera och avgränsa ett system om forskaren ska använda fall-
studiemetod. Fallet kan då vara en händelse, ett projekt, en institution, en 
social grupp eller liknande som bildar de specifika företeelse forskaren 
vill studera.308  Sociologen och statsvetaren Charles C Ragin beskriver hur 
det synsätt Merriam företräder är ett av flera möjliga. Det behöver inte 
vara en enhet som på förhand är avgränsad utan kan avgränsas under 
studiens gång. En forskare kan t ex följa ett speciellt fenomen under en 
tidsperiod och induktivt finna avgränsningen.309 Ett fall är varken en em-
                                                 
306 Andersen (1997), s 9.  
307 Yin (1994), s 13. Jag har modifierat citatet genom att ta bort formateringarna (kursivering och 

punktlista) i originaltexten. 
308 Merriam (1994), s 65.  
309 Ragin (1992a).  
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pirisk eller teoretisk bestämning, utan en växelverkan mellan de olika 
processer som utgör vetenskaplig forskning, exempelvis sådana i vilka 
forskningsfrågor formuleras, data skapas och teori används och utveck-
las. Ragin kallar processen för casing.310 Yin kopplar samman avgränsning-
en med vilka frågor forskaren söker svar på.311 En ansats kan vara att 
studera en organisation och beakta flera enheter, vilket Yin benämner 
inbäddad design.312 När jag följer energikonceptets trajektoria studerar jag 
artefakter som är inbäddade i byggprocesser, vilka innehåller en mängd 
olika aktiviteter. De olika aktiviteterna är alla relaterade till energikoncep-
tet och utgör olika analysenheter i min indelning i planering, byggande 
och uppföljning. I de olika analysenheterna finns ”sub-aktiviteter”, t ex 
projekteringsmöten, som även de utgör grunden för analys. På det här 
sättet kommer jag att göra analyser av flera enheter vilka utgör byggpro-
cessen.  

Ett viktigt val i fallstudieforskning är det som görs mellan att studera 
ett eller flera fall. Ett fall kan väljas när ett fenomen är unikt och det där-
med inte finns några fler fall att undersöka.313 Yin skriver att det har blivit 
allt vanligare att forskare väljer att undersöka flera fall, vilket har utveck-
lats till egna områden inom t ex disciplinen statsvetenskap. En sådan 
ansats kräver ofta mer resurser än en enskild forskare kan uppbåda.314 
Fördelen med multipla fallstudier är att läsaren uppfattar tolkningarna 
som mer trovärdiga och att möjligheterna till generaliseringar utifrån fal-
len ökar.315 Planeringsforskaren Bent Flyvbjerg beskriver hur ett kritiskt 
eller extremt fall kan vara ett bra val, eftersom det kan finnas mer material 
tillgängligt om fallet. Ett extremt fall kan vara antingen särskilt lyckat eller 
särskilt problemfyllt.316 Jag började mitt arbete med ett fall där jag stude-
rade hur arbetet organiserades kring energikonceptet passivhus i bygg-
projektet Hus utan värmesystem. Det är ett relativt unikt fenomen efter-
som inga andra bostadsprojekt fanns vid den tidpunkten i Sverige som 
hade lika stort fokus på passiv värme. Jag valde att fokusera på olika akti-
viteter såsom byggprojektets projekteringsmöten och kommunens detalj-

                                                 
310 Ragin (1992b), s 218.  
311 Yin (1994), s 23.  
312 Ibidem, s 42. 
313 Ibidem, s 39. 
314 Ibidem, s 45.  
315 Miles & Huberman (1984), s 151. 
316 Flyvbjerg (1991), s 149f.  
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planearbete. Jag studerade hur arbetet organiserades och hur val av teknik 
till energikonceptet passivhus gick till.  

Ett par år efter min inledande studie påbörjades två nya byggprojekt, 
Bottnevägen och Oxtorget, vilka hade liknande ambitioner som Hus utan 
värmesystem. Ett uttalat mål i projekten var att förbättra det energikon-
cept som jag tidigare hade studerat i Hus utan värmesystem och därför 
ville jag undersöka även dessa projekt. Jag fick kännedom om dessa pro-
jekt vid olika tidpunkter och kunde därför följa Bottnevägen under tiden 
planeringsprocess pågick medan jag fick beskriva Oxtorget retroaktivt. 
Jag betraktar min studie som en fallstudie av transformation av energi-
konceptet passivhus, trots att den omfattar flera byggprocesser och skulle 
kunna ses som tre fall. Jag speglar de tre byggprojekten i min fallstudie i 
varandra och gör därmed vissa jämförelser, men studien ska inte ses som 
en jämförande studie fullt ut. 

Fallstudier ställer höga krav på forskaren som måste ha hög tolerans 
för mångtydighet, goda kommunikationsegenskaper och vara ”sensitiv i 
förhållande till kontexten, informationen och sina personliga värderingar”, skri-
ver Merriam.317 Det är vidare viktigt att reflektera över urvalsmetoder då 
det inte är möjligt att studera alla faktorer som påverkar det studerade 
fenomet.318 Byggprocesser är i sig komplexa eftersom de består av många 
olika moment som följer på varandra och involverar olika personer vid 
olika tidpunkter. Jag följer processer till en fas som jag kallar uppföljning 
och i den sprids idéerna bl a via personlig kommunikation och massme-
dia. Jag har avgränsat min studie till specifika händelser, personer och 
tekniker, samtidigt som jag har samlat in material som speglar en mång-
fald av röster med hjälp av metodtriangulering. Metodtriangulering är ett 
arbetssätt som innebär att forskaren hämtar material om samma fenomen 
från olika källor, för att på så sätt kunna jämföra olika utsagor och säker-
ställa kvaliteten på analyser och slutsatser.319 

Materialinsamling  
Enligt Yin är fallstudier en metod för att hantera en mångfald av variabler 
och forskaren är därmed beroende av en mångfald av källor.320 Det finns 
                                                 
317 Merriam (1994), s 65. 
318 Ibidem, s 60. 
319 Yin (1994), s 91 och Lincoln & Guba (1985), s 283. 
320 Yin (1994), s 13.  
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inga direkta begränsningar för datainsamlingen, utan såväl kvalitativa som 
kvantitativa data kan användas och Yin betraktar ingen metod som över-
lägsen.321 Synsättet skiljer sig från Merriams, som istället anser att delta-
gande observation är den viktigaste informationskällan i fallstudier.322 En 
förklaring till de skilda synsätten kan vara att fallstudier ofta samman-
blandas med kvalitativa, etnografiska metoder, där deltagande observa-
tioner framställs som den viktigaste metoden.323 Den här studien är en 
kvalitativ fallstudie, eftersom jag är intresserad av att beskriva processer 
för att sedan kunna tolka och förstå dessa enligt hermeneutisk tradition. 
Jag återkommer till hur jag använder hermeneutik för värderingar och 
tolkningar av materialet.  

Det valda fallet studeras i huvudsak med hjälp av kvalitativa forsk-
ningsintervjuer och dokument, även observationer har använts men i 
begränsad omfattning. Syftet med intervjuerna var att ge underlag till 
analysen av byggprocesserna, d v s att ta reda på vilka frågor som disku-
terades och hur valen mellan olika tekniker gick till. Förutom intervjuer 
har jag även använt protokoll. Protokollen har varit viktiga källor efter-
som de är tämligen samtida med de händelser som de beskriver och de är 
dessutom granskade av deltagarna. Jag beskriver användningen av inter-
vjuer och protokoll mer ingående i nästa avsnitt. Händelser som inträffa-
de efter det att byggprojektet Hus utan värmesystem var färdigt är intres-
santa för mig, eftersom jag också undersöker hur spridningen av energi-
konceptet gick till. Jag har därför studerat de kanaler som användes för 
spridningen: tidningar och tidskrifter, studiebesök och konferenser. Ma-
terialet från spridningen presenteras senare. I samband med starten av 
Bottnevägens byggprojekt fick jag möjlighet att närvara vid projekte-
ringsmötena och observera deltagarna under deras samtal. 

Intervjuer och personlig kommunikation 

Intervjumaterialet utgör min viktigaste källa till det empiriska material 
som ligger till grund för beskrivningarna av processerna i Hus utan vär-
mesystem, Bottnevägen och Oxtorget. Intervjupersonerna, även kallade 
informanter, och deras utsagor från respektive process har gett flera olika 
perspektiv på processen i fråga, vilket resulterat i mångfasetterade bilder 

                                                 
321 Yin (1994), s 14.  
322 Merriam (1994), s 115. 
323 Yin (1994), s 14.  
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av olika händelser. Steinar Kvale, psykologiprofessor med intresse för 
intervjuer som metod för datainsamling, bekräftar mina erfarenheter och 
skriver att intervjuer ”[…] kan fånga in en mängd olika personers uppfattning-
ar om ett ämne och ge en bild av en mångsidig och kontroversiell värld”.324 I 
byggprocesser medverkar olika personer från flera organisationer vid 
olika tidpunkter i processen. Det innebär att personer medverkar i olika 
konstellationer. Personer som medverkar under processens inledande 
planeringsfas följer sällan projektet till slut. Därför har det varit viktigt att 
identifiera olika kategorier av informanter för att täcka in hela processen 
och inte bara vissa delar.  

När jag närmade mig de tre olika byggprojekten var jag noggrann med 
att kontakta en person som skulle kunna ge mig tillträde till projektet, en 
metod som jag kallar tillträdesintervjuer. För projektet Hus utan värmesy-
stem var kontakten med initiativtagaren, tillika projektledaren, ingången 
för att kunna få tag på information om hur jag skulle kunna gå vidare. 
Tillträdesintervjuerna var ganska långa, upp till 3,5 timmar, och jag fick 
även skriftligt material om projektet och namn på andra personer som 
varit med i byggprocesserna.  

Under intervjuerna för alla tre byggprojekten bad jag mina informanter 
om namn på personer vilka hade haft en viktig roll i respektive process. 
På så sätt kunde jag finna andra relevanta informanter. Detta tillväga-
gångssätt, att kontakta personer som nämns av andra, kallas nätverksme-
tod eller sociometriskt urval och kan användas när påverkan mellan per-
soner är en forskningsfråga.325 En risk med en sådan metod är att forska-
ren enbart får kontakt med personer som har sinsemellan bra relationer. 
Jag insåg att jag riskerade att förbise personer som hade en annan bild av 
projekten än de som jag kom i kontakt med på detta sätt. Därför var de 
skriftliga dokumenten, främst mötesprotokollen, betydelsefulla för att 
hitta andra intervjupersoner också utanför detta nätverk. Jag gjorde följ-
aktligen en bedömning av relevanta intervjupersoner både utifrån infor-
mation under intervjuerna och namn i protokollen.  

Jag var tvungen att begränsa antalet intervjupersoner, eftersom många 
olika organisationer är involverade i en byggprocess och ofta är flera per-
soner från varje organisation inblandade. Ett exempel är ett konsultföre-
tag där två namn syns i mötesprotokollen, men där ytterligare två perso-

                                                 
324 Kvale (1997), s 14. 
325 Hellevik (1984), s 84. 
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ner arbetade med projektet. Om en handfull projekteringskonsulter an-
vänds innebär det att upp till 20 personer på något sätt var inblandade 
bara under projekteringsskedet. På byggarbetsplatsen arbetade närmare 
20 byggnadsarbetare och en handfull överordnade inom byggentreprenö-
rens organisation med byggprojektet. Jag valde därför att intervjua en 
representant för varje organisation, men ibland har jag bett att ytterligare 
en person ska närvara för att svara på vissa frågor. Undantaget är bygg-
nadsarbetarna i Lindås Park, där jag intervjuade flera personer eftersom 
de olika arbetarna hade arbetat med olika moment som var relevanta för 
byggnadens passiva energisystem. Jag använde ett liknande tillvägagångs-
sätt i valet av projektörer. Endast de som arbetade med delar av byggna-
dens energisystem för uppvärmning valdes för intervju. Därför var kon-
struktör, VVS-konsult och arkitekt givna val, medan el-projektören val-
des bort, trots att det kanske tycktes självklart att intervjua någon som 
arbetat med elsystemet till husen. El-projektörens roll i byggprocesserna 
var emellertid att rita och beskriva hur elledningarna skulle dras i väggar-
na, inte att utreda användningen av elen. För Hus utan värmesystem in-
tervjuade jag tio personer under hösten 2002 och under våren 2004 gjor-
de jag ytterligare två intervjuer med två arkitekter som visade sig ha haft 
viktiga roller i planeringsskedet. Dessutom intervjuade jag åtta byggnads-
arbetare som hade haft för mitt syfte viktiga arbetsuppgifter i byggskedet. 
Formerna för intervjuerna med byggnadsarbetarna varierade: fyra var 
enskilda och en var en gruppintervju med fyra informanter. Gruppinter-
vjun gjordes på initiativ av en byggnadsarbetare, som ville att alla som 
han för tillfället arbetade med och som hade varit med i Lindås Park skul-
le delta i intervjun. Jag tyckte att det var en bra idé, eftersom informan-
terna då kunde hjälpa varandra att minnas händelserna som låg över tre 
år tillbaka i tiden. År 2004 började jag arbeta med Bottnevägen och efter 
årsskiftet 2004/2005 genomförde jag fyra intervjuer med sex informan-
ter. Jag började arbeta med Oxtorget i slutet av år 2005 och fyra intervju-
er med fyra informanter genomfördes i december 2005. Totalt intervjua-
de jag 30 personer för de tre byggprojekten.326  

Alla intervjupersoner kontaktades först per telefon då jag berättade att 
jag kontaktade den här personen på grund av dennes roll i byggprojektet, 
                                                 
326 I texten refererar jag vid ett tillfälle till Rolf Holmberg, projektledare för byggprojektet Nornan i 

Landskrona. Den intervjun behandlade Nornanprojektet, som tyvärr inte fick utrymme i den 
här avhandlingen. En intervju har jag strukit från den här presentationen, eftersom informanten 
inte kunde kontaktas före min publicering av citat och referat från denne. 
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t ex arkitekt eller projektledare. Därefter frågade jag om jag skulle kunna 
få komma till personens arbetsplats och göra en intervju. Ingen tackade 
nej till att intervjuas. Men en person var tvungen att avbryta intervjun, 
där ytterligare en person närvarade. Den personen fick sedan svara på 
specifika frågor via mejl. Platsen för intervjun var uteslutande informan-
ternas arbetsplats och intervjun varade vanligtvis mellan 30 minuter och 
1,5 timme.327 Intervjuerna gjordes på informanternas arbetstid, utom 
intervjuerna med byggnadsarbetarna, som gjordes på deras raster eller 
efter arbetstid. Det var dessa intervjuer som var kortare, cirka 30 minuter.  

Samtliga formella intervjuer spelades in på band och transkriberades 
enligt en metod utarbetad av samtalsforskaren Per Linell. Metoden inne-
bär att nivån på transkriberingen anpassas efter vilket syfte studien har.328 
Eftersom syftet med intervjuerna var att få informanternas perspektiv på 
vad som hände var jag mindre intresserad av den språkliga nivån på be-
rättelserna. Därför använde jag en metod kallad approximativt ordagrann 
transkribering där det talade språket formuleras om så att det ligger nära 
skriftspråket.329 Anteckningar fördes under samtliga intervjuer. Det var 
ett sätt att dels dokumentera samtalet ifall bandupptagningen skulle ha 
misslyckats, dels att visa för informanten att jag var intresserad. Dessut-
om kunde följdfrågor formuleras under samtalets gång. I sociologen Ka-
rin Widerbergs metodbok beskriver hon hur hon använde anteckningar 
för att skriva ett kort sammandrag, som gav henne en helhetsbild – ett 
arbetssätt som hon tyckte inbjöd till reflektion.330 När hon sedan skulle 
analysera materialet använde hon sin helhetsbild först och nyttjade tran-
skriberingarna för att belägga bilden med citat.331 Jag hade läst Wider-
bergs bok innan jag gjorde mina intervjuer och försökte använda hennes 
metod. Jag övergav den emellertid eftersom jag tyckte att jag saknade 
tillräcklig förförståelse av forskningsfältet för att göra en helhetsbild utan 
att använda transkriberingarna.  

Informanternas utsagor under intervjuerna ligger till grund för mina 
analys. Jag sorterade olika utsagor i kategorier som handlade om arbets-
organisation och val av teknik och kunde på det sättet få fram olika per-
spektiv på byggprocesserna. Mina beskrivningar av processen är tämligen 
                                                 
327 Intervjun med Rolf Holmberg (se not 326) genomfördes i hans hem. 
328 Linell (1994), s 2.  
329 Ibidem, s 12.  
330 Widerberg (2002), s 116.  
331 Ibidem, s 150.  
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välfyllda med citat. De redigeringar som gjorts är anpassade till informan-
ternas olika sätt att använda språket. Exempelvis använde en intervjuper-
son ”alltså” ofta och en annan sade ”ju”, utan att det hade särskild bety-
delse. Ett exempel på en redigering med en informant som använde ”allt-
så” på det sättet ser ut som följer:   

 
Informanten sa: ”han är en alltså en visionär” 
 
Jag skrev: ”han är en visionär” 
 

När muntliga intervjuer citeras kursiverar jag texten. Vid citat från text av 
olika slag är textstorleken minskad. Längre citat återfinns i texten med 
indrag, medan kortare citat finns inom citationstecken i den löpande tex-
ten.  

Intervjuerna i min undersökning kan kategoriseras som kvalitativa in-
tervjuer. Sådana intervjuer brukar ibland benämnas ostrukturerade.332 I 
andra metodböcker beskrivs de som halvstrukturerade vilket innebär att 
den befinner sig mellan det helt öppna samtalet och det helt strukturera-
de frågeformuläret.333 Metodforskaren Tom Wengraf avfärdar en del av 
de myter som finns kring kvalitativa intervjuer, t ex att det skulle röra sig 
om dialoger mellan två jämbördiga parter. I praktiken tenderar intervju-
erna att antingen bli tämligen styrda av intervjuaren eller, i undantagsfall, 
av informanten, som då associerar fritt.334 Min ansats i intervjuerna var att 
informanterna skulle få tala tämligen fritt, men att jag ville ha utsagorna i 
en tidsföljd eftersom jag trodde att informanterna skulle minnas bättre 
om de fick prata om händelserna i kronologisk ordning. Dessutom ville 
jag täcka in frågor om arbetets organisering och teknikval. Berättelserna 
som mina informanter förmedlade till mig handlade om ett projekt som 
hade varit en del av deras yrkesliv under en kortare eller längre period. 
För en del handlade det om några månader, för andra om flera år. Det 
innebar att en del berättelser var långa och detaljrika medan andra var 
mindre utförliga.  

                                                 
332 Kvale (1997), s 19. 
333 Ibidem, s 32. 
334 Wengraf (2001), s 113.  
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Som underlag för intervjuerna användes en intervjuguide.335 Varje in-
tervju inleddes med att jag informerade om mitt avhandlingsprojekt och 
om informantens rättigheter i egenskap av deltagare i ett forskningspro-
jekt. Därefter följde frågor där informanterna fick berätta kort om sin 
yrkeskarriär. En inledande fråga av detta slag förväntade jag mig skulle 
göra att informanten slappnade av och kom igång med berättandet. Min 
erfarenhet från intervjuerna är att denna inledande fråga också fungerade 
på det viset. Eftersom alla intervjuperson hade olika roller i processen, 
bearbetades intervjuguiden före respektive intervju efter dessa förutsätt-
ningar. En stomme av teman användes som underlag.336 Min förförståel-
se från byggprocesser var mycket begränsad, men allt eftersom intervju-
erna genomfördes blev det lättare att ringa in vad informanten skulle 
kunna ha kunskap om, och vad som var intressant för min studie. Perso-
nerna var olika mycket involverade under olika faser och de hade också 
lagt olika saker på minnet. Flera intervjupersoner har haft svårt att min-
nas diskussioner och händelser som ägde rum under projektets inledande 
faser. Svar på frågor som ”Minns du vad som hände under den tidsperioden?” 
gav ofta vaga svar. Mer konkreta frågor som ”Hur diskuterade ni kring fönst-
ren?” visade sig framkalla starkare minnesbilder.  

Under intervjuerna upplevde jag flera gånger att informanterna berät-
tade mycket personligt om sitt arbete. En informant uttryckte att han 
berättade mer än han hade tänkt att göra. Jag informerade samtliga in-
formanter om att de skulle få läsa mina texter innan de publicerades i 
avhandlingen. De tio första intervjupersonerna fick läsa den text som 
publicerades efter tvärprojektet. I de första texterna som jag publicerade 
anonymiserades informanterna, vilket jag hade tänkt att göra fortsätt-
ningvis också. Ett problem uppstod dock när jag presenterade skriftliga 
källor och information från intervjuer i fotnoterna efter varandra och 
informanternas namn kunde förekomma i en referens till ett skriftligt 
dokument. Byggprojekten är också så små att det ändå är lätt att identifie-
ra informanterna. Eftersom informanterna har fått läsa och ge synpunk-
ter på texterna, valde jag att publicera namn. De första tio informanterna 
lovade jag att banden skulle förvaras hos mig och att ingen annan skulle 
få tillgång till dem. Jag insåg senare att det löftet skulle bli problematiskt 

                                                 
335 En intervjuguide består av de frågor som ska ställas under intervjun. Min intervjuguide åter-

finns i bilaga 1. 
336 Se bilaga 1.  
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att hålla om någon skulle begära att få lyssna på banden för att kontrolle-
ra mina källor.  

Dokument 

Förutom intervjuerna har jag använt mig av skriftliga dokument, främst 
protokoll från olika skeden av byggprocessen. Protokollen är samtida 
dokument och beskriver vilka frågor som diskuterades och vilka beslut 
som fattades. Protokollen skiljer sig åt i hur detaljerat protokollföraren 
har dokumenterat händelserna och oftast saknas redogörelse för diskus-
sionerna. De var i huvudsak beslutsprotokoll. Diskussionsprotokoll, som 
innehåller referat av olika utsagor, förekommer sällan i dessa processer. 
Under planeringen av Bottnevägen, hade jag möjlighet att både göra ob-
servationer under mötena och dessutom läsa protokollen i efterhand. Jag 
märkte då hur mycket som, förstås, inte dokumenteras. Protokollen hade 
betydelse i analysen av Hus utan värmesystem eftersom de var diskus-
sionsprotokoll med hög detaljnivå, men för Bottnevägen kunde jag bara 
använda protokollen som stöd för i vilken ordning och vid vilken tid-
punkt som olika beslut fattades. I protokollen syns vilka frågor som togs 
upp eller inte i projekteringsprocessen. Protokollen från Oxtorgets pro-
jektering liknar protokollen från Bottnevägen och har därför främst an-
vänts som stöd för datering av händelser. I källförteckningen återfinns 
dokument från Hus utan värmesystem under Formas arkiv och PEABs 
arbetsmaterial. Dessa handlingar finns även förvarade som kopior hos 
mig. Dokumenten från byggprocessen för Bottnevägen och Oxtorget har 
jag sorterat som arbetsmaterial, och handlingarna härrör från respektive 
bostadsbolag.  

Berörda kommuner har i samtliga byggprojekt tagit fram detaljplaner 
för det område där respektive projekt skulle realiseras. Jag har följt detalj-
planeprocessen med hjälp av dokument och därefter kontaktade jag an-
svariga tjänstemän på kommunen för att de skulle kunna ha synpunkter 
på beskrivningarna. Samtliga projekt blev försenade på grund av olika 
händelser i kommunernas arbete med detaljplanerna, vilket fick konse-
kvenser för byggprojekten. Därför har jag valt att beskriva kommunernas 
arbete relativt noggrant.  

Andra dokument som jag använder härstammar från forskningsansök-
ningar, det rör sig framför allt om Hus utan värmesystem som var ett 
demonstrationsprojekt och fick bidrag från bl a Byggforskningsrådet. 
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Sådana dokument har varit viktiga för att förstå hur projektplanerna var 
formulerade från början och vilka förhoppningar som inledningsvis 
knöts till projekten. Dessa dokument finns i Formas arkiv och som kopi-
or hos mig.  

Massmedia  

Eftersom jag var intresserad av hur energikonceptet passivhus förmedla-
des till andra, var det relevant att följa hur projektet beskrevs i massme-
dia. Det visade sig finnas gott om tidnings- och tidskriftsartiklar i såväl 
lokalpress som rikstäckande massmedia och olika branschtidskrifter. Med 
lokalpress avser jag t ex GöteborgsPosten, rikstäckande tidningar är Dagens 
Nyheter och Råd & Rön och branschtidskrifter är t ex VVS-Forum och 
Energimagasinet. Jag har använt artiklarna för att undersöka vilken bild av 
energikonceptet som skapades i massmedia, men också vilken kritik som 
riktades mot energikonceptet. För att kunna använda artiklarna i mina 
beskrivningar, har jag strävat efter att urskilja mönster dels i hur journalis-
ter framställer projektet, dels vad kritiken utgörs av och hur den förs 
fram. Artiklarna användes också för att visa på hur deltagarna i projektet 
presenterar Hus utan värmesystem och vilka mönster det går att finna i 
deras framställningar.  

Jag har även letat efter material från TV och radio som handlade om 
Hus utan värmesystem och radhusen i Lindås Park. Trots att jag har haft 
hjälp av personer på bl a Västnytt som har kunnat leta i SVT:s databas 
har jag inte lyckats hitta något TV-inslag337, men jag använder mig av två 
radioinslag.338   

Observationer 

Som jag nämnt tidigare anser en del forskare att deltagande observationer 
är den viktigaste metoden för materialinsamling till fallstudier. Merriam 
argumenterar för observationer eftersom de ger förstahandsinformation 
om en händelse och i kombination med intervjuer och dokument kan ge 
en helhetsbild av det fenomen som studeras.339  

                                                 
337 Jag har emellertid fått ett TV-inslag från en informant, men då dess exakta ursprung är oklart 

har jag valt att inte använda detta i presentationen. 
338 Det ena radioinslaget är ett referat från en anmälan till Granskningsnämnden för radio och TV 

(2004).  
339 Merriam (1994), s 115.  
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Poänteras bör att deltagande observation inte betyder att forskaren del-
tar fullt ut i alla aktiviteter i miljön. Deltagande syftar istället på att forska-
ren deltar i det sociala samspelet med forskningssubjekten.340 Vanligtvis 
är forskaren en delvis deltagande observatör som deltar i sociala interak-
tioner men inte i miljöspecifika aktiviteter. Sociologen Katrine Fangen 
påpekar att forskarens närvaro inte får vara obehaglig för forskningssub-
jekten, vilket kan hända om forskaren inte beter sig enligt de sociala reg-
ler som gäller i miljön eller om forskaren försöker att ta en roll som inte 
upplevs som naturlig för studiesubjekten.341 Att vara deltagande observa-
tör fullt ut kan vara en lämplig strategi när det ger tillträde till en miljö 
som annars skulle vara sluten för forskaren.342 Ett tillfälle då jag deltog 
fullt ut som observatör var då jag besökte ett seminarium där en repre-
sentant från byggherren presenterade företagets roll i Hus utan värmesy-
stem. Vid det tillfället var jag där i rollen som doktorand och deltog i 
miljöspecifika aktiviteter såsom att ställa frågor under seminariet. Jag 
kommer även att använda material från ett studiebesök som jag gjorde i 
rollen som doktorand. Syftet med studiebesöket var inte att göra en ob-
servation enligt ovanstående definition, utan att få övergripande informa-
tion om projektet, men jag har använt anteckningarna från det tillfället 
för att beskriva vilka intryck jag fick som besökare. Detta material är i 
källförteckningen sorterat under ”observationer”.  

När jag studerade Bottnevägen hade jag möjlighet att delta under pro-
jekteringsprocessen. Min tanke var att koncentrera mig på händelserna 
under mötena och jag ville delta så lite som möjligt i de allmänsociala 
aktiviteterna såsom att fika. Metoden kan närmast liknas vid vad Fangen 
kallar en icke-deltagande observation, eftersom forskaren då inte med-
verkar i det sociala samspelet utan håller sig utanför alla aktiviteter. Fan-
gen beskriver hur en sådan roll är vanligast när situationerna är formalise-
rade och har en given struktur, som t ex en klassrumssituation.343 Projek-
teringsmötena, som jag skulle observera, var givna i form och struktur 
och därför var det inte konstigt att jag inte deltog i samtalen – jag hade 
ingen roll i den verksamheten. Jag upplevde egentligen inte att det fanns 
något alternativ observationsmetod till hands eftersom tiden som obser-
vationen kunde göras på var så kort, t ex ett tretimmarsmöte, och min 
                                                 
340 Fangen (2005), s 31.  
341 Ibidem, s 141.  
342 Ibidem, s 143.  
343 Ibidem, s 147.  
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koncentration skulle vara på händelserna kring konferensbordet. Jag var 
medveten om att min närvaro kunde påverka deltagarna eftersom obser-
vationen var helt öppen. Mitt syfte var inte att försöka påverka byggpro-
jektet i någon speciell riktning, utan att studera i vilken riktning deltagar-
na påverkade byggprojektet. Eftersom jag tidigare hade studerat Hus utan 
värmesystem var jag rädd att min närvaro skulle uppfattas som att jag 
ville bevaka intressen från detta tidigare projekt. Min ambition var att 
hålla en låg profil och sätta mig i ett hörn i lokalen och observera. Det 
visade sig vara svårare än jag hade trott, eftersom jag drogs med i det 
sociala samspelet direkt. När jag första gången anlände till mötet, träffade 
jag projektledaren och några andra som skulle delta i projekteringsmötet i 
entrén till möteslokalen. Jag presenterade mig så kortfattat som möjligt 
varvid projektledaren skämtsamt sade att ”Wiktoria ska observera vårt bete-
ende så det är bäst att vi skärper oss den här gången”. Mitt intryck var att delta-
garna fortsatte att uppmärksamma mig under mötena. Vid ett par tillfäl-
len refererade projektledaren till rapporten jag hade varit med och skrivit, 
men det är naturligtvis svårt att veta om, och i så fall hur min närvaro fick 
någon effekt på det arbete som pågick.  

I sina fältanteckningar bör en forskare vara selektiv och inte skriva om 
precis allting, eftersom hon eller han då riskerar att tappa fokus på forsk-
ningens syfte. Anteckningarna bör vidare vara detaljrika och beskrivande 
snarare än värderande och får gärna innehålla direkta citat.344 Jag valde att 
göra anteckningar då mötena pågick, eftersom det kändes mer naturligt 
än att bara sitta och iaktta händelserna. Jag noterade främst diskussioner 
och ageranden som hade med byggnadernas energisystem att göra och 
jag noterade bl a vilka frågor som ställdes och hur de besvarades. Vissa 
uttalanden, som jag trodde att jag skulle vilja citera, antecknade jag med 
särskild noggrannhet. Mina anteckningar från dessa projekteringsmöten 
skrev jag rent påföljande dag och de diskussioner som rörde energisyste-
met rekonstruerades genom anteckningarna och ur minnet.  

Analyser av källmaterialet 
Analyserna av källmaterialet är inspirerade av hermeneutiska forsknings-
traditioner där tolkningen av text varit central. Hermeneutiken har en 
lång historia med många uttolkare, men kort kan kärnan beskrivas som 

                                                 
344 Fangen (2005), s 92.  
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att ”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helhe-
ten”.345 I analysen av empirin bör forskaren pendla mellan delar och hel-
het, samt mellan förförståelse och förståelse.346 Historikern Britt Liljewall 
beskriver hur hon i sin hermeneutiskt inspirerade metod för tolkning av 
sina källor fogar enskilda händelser till en inre kontext.347 Forskaren måste i 
sina tolkningar hela tiden vara öppen för förskjutningar i den inre kon-
texten och försöka förstå hur motsägande element blir en del av denna. 
Den yttre kontexten ges av litteratur och resultat från annan forskning, och 
blir en del av analysen. På detta sätt kan forskaren pendla mellan delar 
och helhet, förförståelse och förståelse. Min övergripande metod för 
analyserna liknar Liljewalls metod, där jag skapar ett inre sammanhang 
genom att rekonstruera händelser och presentera dem i några över-
gripande teman, t ex hur arbetet organiserades och beslutsprocesser för 
val av tekniker till energisystemet gick till. I analyserna använder jag litte-
ratur och tidigare forskning som skapar ett yttre sammanhang.  

Jag använder endast berättande källor för min empiri vilket innebär att 
informationen har hanterats av personer som har kunnat påverka inne-
hållet. Därmed är informationen redan tolkad innan jag har tolkat den, 
något som kallas dubbel hermeneutik.348 Metodikforskarna Mats Alves-
son och Kaj Sköldberg rekommenderar källkritiska analyser av sådana 
källor.349 Processen liknar de klassiska källkritiska moment då en källa 
värderas utifrån t ex ursprung, samtidighet, tendens och beroende.350 Att 
fastställa ursprunget till källorna har inte varit svårt eftersom jag ofta ska-
pat dem, genom att intervjua och observera. Dokumenten sökte jag efter 
i arkiv eller bland deltagarnas arbetsmaterial. Intervjuerna finns bevarade i 
form av bandinspelningar, och tillsammans med kopior av dokumenten, 
finns de arkiverade hos mig. Jag ser ingen anledning till att ifrågasätta om 
materialet i databaserna eller i kommunernas arkiv skulle ha annat ur-
sprung än det de utger sig för. Med avseende på samtidighet skiljer sig 
källorna åt. Dokumenten har till stor del producerats samtidigt som den 
beskrivna händelsen inträffade. Protokollen är t ex författade under mö-
tena och renskrivna i nära anslutning därtill. Intervjuerna genomfördes i 

                                                 
345 Alvesson & Sköldberg (1994), s 115.  
346 Ibidem, s 162ff.  
347 Liljewall (2001), s 75f.  
348 Danermark m fl (2003), s 70.  
349 Alvesson & Sköldberg (1994), s 129.  
350 Se te x Thurén (2005).   
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många fall flera år efter händelserna och därför kan informanterna min-
nas fel. Felaktiga utsagor kan också vara ett uttryck för tendens och bero-
ende. Tendentiösa källor är partiska och samtliga informanter i den här 
studien kan betraktas som partiska i och med sin medverkan i byggpro-
jekten. Alla deltagare kan ha intresse av att framhålla en positiv bild av 
projekten, eftersom de har möjlighet att få framgång i sina karriärer ge-
nom projekten. Vidare är inga personer i respektive projekt oberoende 
källor, då samtliga har träffat varandra och diskuterat projekten med var-
andra. Därmed skapas ofta en gemensam bild av projektet som ger ut-
tryck för samstämmighet kring vad som hände.351 På grund av de ovan 
nämnda problemen med de muntliga källorna, har det varit viktigt att 
komplettera intervjuerna med skriftliga, mer samtida källor, såsom proto-
koll. Protokollen är emellertid också beroende av intervjupersonerna, 
eftersom de är formulerade som en gemensam utsaga om vad som hände 
på mötena. Med insikt i dessa källproblem har jag valt att observera hän-
delser där jag har haft tillfälle att göra det. Tyvärr var det endast möjligt 
vid ett fåtal tillfällen.  

Alvesson och Sköldberg förespråkar vidare att forskaren försöker har 
en empatisk förståelse för källmaterialet. Det innebär att forskaren lever 
sig in i de handlingar som utförts och ger utsagorna ”kött och blod”.352  
Empatin innehåller också moment där mellanrummen mellan utsagorna 
fylls ut genom forskarens förförståelse av forskningsfältet. Därmed kan 
olika utsagor styrkas eller sorteras bort beroende på hur de hänger ihop 
med helheten. Forskaren bör reflektera kring aktörernas möjligheter och 
begränsningar för sina handlingar.353 Min egen tolkningsprocess har 
sträckt sig över flera år: från 2002, då jag först började undersöka Hus 
utan värmesystem, till sommaren 2006, då jag gör de sista tolkningarna 
innan avhandlingen trycks. Jag har arbetat empiriskt med flera andra fall, 
som inte redovisas i den här boken, och skaffat mig kunskap om villko-
ren för olika energikoncept i Sverige. Under den här perioden har jag haft 
möjlighet att pröva olika teoretiska utgångspunkter och analyserat materi-
alet med många olika begrepp. Forskningsprocessen kan därför beskrivas 
som abduktiv.354 Det innebär att jag har använt teorier och modeller, som 
har generaliserande anspråk, för att upptäcka nya saker i mitt källmaterial 
                                                 
351 Alvesson & Sköldberg (1994), s 129.  
352 Ibidem, s 162.  
353 Ibidem, s 163.  
354 Danermark m fl (2003), s 188.  
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som därmed kan sättas in i ett större sammanhang. Jag har dock valt att 
redovisa empirin mestadels som ett skelett och jag betraktar analyserna 
som ett sätt att ge mer fullständig kropp åt händelserna. Andra aspekter 
på källmaterialet som Alvesson och Sköldberg nämner som viktiga i tolk-
ningarna är textens poetik och då särskilt berättelser och bakomliggande 
metaforer.355 I mina analyser är jag intresserad av hur deltagarna i bygg-
processerna berättar om byggprojekten, vem de riktar sig till, vad de säger 
och hur de formulerar sig. Jag har dock valt att inte göra några textanaly-
ser av materialet för att finna bakomliggande metaforer.  

Avslutningsvis är det enligt Alvessons och Sköldbergs modell dags att 
vända sig till läsaren för att kommunicera tolkningarna.356 I texten ska 
forskaren ge läsaren möjlighet att göra egna tolkningar genom att öppet 
redovisa sina tolkningar, samtidigt som forskaren måste ge övertygande 
argument för sin egen tolkning. Mitt material presenteras som berättelser 
för att läsaren ska få förståelse för processen. Efter berättelserna följer 
analyser som ger min tolkning av de viktigaste dragen i processerna. Be-
skrivningarna och analyserna är åtskilda för att underlätta för läsaren att 
göra egna tolkningar.  

Den analysmodell som beskrivits ovan har använts för att säkra studi-
ens validitet. Yin skiljer på intern och extern validitet. Inre validitet rör 
frågan om slutsatserna är rimliga eller om det finns andra möjliga tolk-
ningar.357 Inre validitet handlar också om huruvida källorna och analyser-
na är relevanta för syftet med studien.358 Istället för validitet föreslår Lin-
coln & Guba att forskaren redogör för studiens sanningsvärde.359 Sannings-
värde har studien när:  

[…]the reconstructions […] that have been arrived at via the in-
quiry are credible to the constructors of the original multiple realities.360 

Sanningsvärde är således en fråga om huruvida forskarens återgivning är 
igenkänningsbar för de människor som studerats. För att kontrollera 
validiteten använder sig fallstudieforskare av olika metoder. För det första 
används flera olika material för att kontrollera att den bild som ges av en 
                                                 
355 Alvesson & Sköldberg (1994), s 143ff.  
356 Ibidem, s 163.  
357 Yin (1994), s 35.  
358 Merriam (1994), s 177ff. 
359 Lincoln & Guba (1985), s 294ff. 
360 Ibidem, s 296, originalets kursiveringar. 
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företeelse är trovärdig, d v s metodtriangulering.361 Genom att använda 
både intervjuer och protokoll kan informanternas utsagor jämföras med 
mer samtida källor. Jag har använt olika metoder för materialinsamling i 
ambitionen att ha ett triangulerande arbetssätt. Källmaterialet har hämtats 
från olika håll och jag har betraktat de olika källorna som olika perspektiv 
på samma process. Ett annat sätt att visa på forskningens tillförlitlighet är 
att låta deltagarna i undersökningen läsa och reflektera över beskrivning-
arna och tolkningarna.362 Under min forskningsprocess har jag låtit såväl 
informanter som kollegor läsa mina beskrivningar och tolkningar. Redan 
hösten 2002 fick de tiotal informanter som intervjuats till tvärprojektet 
läsa mina beskrivningar. Ungefär hälften svarade och lämnade några 
mindre synpunkter på min text. Retrospektivt såg jag själv att en infor-
mants berättelser hade präglat min bild av projektet i större utsträckning 
än andra informanters. Det gjorde mig intresserad av retoriken runt pro-
jektet och jag valde att studera den särskilt noggrant.  

Under de kommande åren presenterades min undersökning för andra 
forskare, både nationellt och internationellt. Även dessa synpunkter kom 
till användning, men gällde då främst val av teoretiska utgångspunkter 
och användningen av begrepp för analyserna. I april, maj och juni 2006 
skickade jag ut mina texter till samtliga 36 informanter. De informanter 
som jag hade mejladress till fick en påminnelse om de inte hade svarat 
inom några veckor. 20 personer svarade innan sommaren och ytterligare 
ett par svarade i augusti. Ungefär hälften hade synpunkter på mina be-
skrivningar. De flesta synpunkterna handlade om att jag hade missförstått 
tekniska termer som användes i de skriftliga källorna och att jag använde 
några tekniska termer på ett felaktigt sätt. En informant tyckte emellertid 
inte att beskrivningarna utifrån intervjumaterialet stämde med den bild 
informanten själv hade av händelserna. Hade jag varit med och kunnat 
observera händelseförloppet hade jag haft en ”mer objektiv” bild, menade 
den här informanten. Jag framhöll att jag ville ge olika perspektiv på pro-
cesserna, men gav informanten flera möjligheter att visa på hur beskriv-
ningarna kunde förändras och informanten lämnade en del sådana för-
slag. Samtidigt upplevde jag att informantens bild av processen hade änd-
rats sedan intervjutillfället. Jag valde därför att behålla informationen från 

                                                 
361 Yin (1994), s 91 och Lincoln & Guba (1985), s 283. 
362 Merriam (1994), s 180. 
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intervjun och inte stryka text utan komplettera med informantens tillägg 
om konkreta händelser.  

Extern validitet rör frågan om resultatens generaliserbarhet.363 Det 
finns olika idéer om fallstudiers generaliserbarhet och möjligheter till att 
generera teori. Argumenten mot att fallstudier skulle kunna användas på 
detta sätt handlar ofta om att studien bygger på för få fall för att dra ge-
neraliserande slutsatser. Yin hävdar dock att kritikerna blandar samman 
möjligheten till statistiska generaliseringar, vilket inte fallstudier kan ge, 
med analytiska generaliseringar, vilket fallstudier kan ge. Forskaren gör 
analytiska generaliseringar när de empiriska resultaten testas i förhållande 
till teorier med generaliserande anspråk.364 Yin beskriver även en teorige-
nererande fallstudie där andra forskare senare valde att jämföra sin empiri 
med fallstudiens resultat.365 Min ambition är att testa min empiri mot 
begrepp hämtade främst från det tidsgeografiska synsättet, och jag an-
vänder begrepp för att göra en analytisk generalisering av hur en innova-
tion sätts i verket och formas i byggprojekt och transporteras mellan bygg-
projekt.  

Reliabilitet är mindre relevant för mycket av dagens samhällsveten-
skapliga forskning, eftersom samma studie aldrig kan upprepas på exakt 
samma fall. Lincoln och Guba diskuterar begreppet konsistens som ett 
alternativ till reliabilitetsbegreppet.366 Eftersom det är en människa, fors-
karen, som är ”mätinstrumentet” vid t ex intervjuer är det forskarens 
konsistens som är viktig. Frågor om forskarens skicklighet vid studiens 
genomförande blir därmed relevant. Till exempel är forskarens kompe-
tens som intervjuare viktig för en fallstudies konsistens. Kunskap om 
genomförandet och analysen av intervjuer kan liknas vid tyst kunskap 
eller förtrogenhetskunskap. Det innebär dels att det är svårt att muntligen 
och skriftligen förklara hur jag gör när jag forskar, dels att kunskapen 
förvärvas successivt och i handling. Mitt sätt att intervjua idag skiljer sig 
säkerligen från hur jag gjorde den första intervjun. Successivt har jag lärt 
mig hur jag bäst får svar på mina frågor, men jag kan inte förklara hur jag 
har lärt mig det. Det är en kombination av teoretisk kunskap, praktiska 

                                                 
363 Yin (1994), s 35f.  
364 Ibidem, s 36.  
365 Ibidem, s 37. Yin beskriver hur Jane Jacobs resultat från hennes empiriska studie av stadsplane-

ring i New York användes som teori av andra stadsplaneringsforskare.  
366 Lincoln & Guba (1985), s 298f. 
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övningar och lärdomar från olika problem i intervjusituationer som har 
lett fram till min förtrogenhet med metoden idag.  

I följande kapitel presenteras resultatet av den process som beskrivits i 
det här kapitlet: införandet av innovationen passivhus.  
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KAPITEL FEM 

Hus utan värmesystem planeras 

Hus utan värmesystem var ett forsknings- och byggprojekt som byggde 
på erfarenheter från tidigare byggprojekt i Sverige och Tyskland. Dessa 
projekt hade alla gemensamt att de skulle minska energianvändningen i 
bostadshus och teknik för att ta tillvara på passiv värme användes på ett 
medvetet sätt. Bland andra arkitekt Hans Eek, som var initiativtagare till 
Hus utan värmesystem, hade praktisk erfarenhet från dessa projekt.  

Hus utan värmesystem kan sägas bestå av två delar. Den ena delen var 
ett forskningsprojekt med seminarier, utvecklingen av teknik och en tek-
nisk utvärdering. Den andra var ett byggprojekt då husen skulle realiseras 
och för detta behövde olika nya arbetssätt utvecklas på byggarbetsplat-
sen. Det här kapitlet innehåller beskrivningar och analyser av planeringen 
av projektet och beskriver först hur arbetet organiserades och sedan hur 
olika tekniker valdes till energikonceptet. Nästföljande två kapitel presen-
terar byggande respektive uppföljning och alla tre kapitlen kommer till-
sammans att beskriva hur projektledare, arkitekter, forskare, konsulter, 
forskningshandläggare, byggherre och byggnadsarbetare engagerades i 
projektet och satte idén om ett hus utan värmesystem i verket.  

När planeringen av Hus utan värmesystem startade fanns tyska exem-
pel på hus byggda enligt den tyska standarden för passivhus och de var 
nästan utan aktiva värmesystem. Det innebär att ett värmesystem får ha 
högst 10 W effekt per kvadratmeter och ett 120 kvadratmeter stort hus 
har således maximalt 1200 W installerat. Tekniken för att få denna vär-
meeffekt kan variera och föreskrivs inte i standarden. Ofta används dock 
ett eldrivet s k eftervärmningsbatteri. Vidare ska detta boende klara en 
behaglig innetemperatur genom att använda maximalt 15 kWh per kva-
dratmeter och år köpt energi för uppvärmning. I tyska passivhus innebär 
standarden att husen byggs välisolerade och täta, och att ett ventilations-
system med mekanisk tilluft och frånluft, samt effektiv värmeåtervinning, 
installeras. Dessutom placeras ofta solfångare på hustaken för uppvärm-
ning av tappvarmvattnet, vilket ytterligare minskar energianvändningen.  

 
 



Kapitel fem  

 78 

Tabell 1. Kortfattad kronologi över projektet Hus utan värmesystem. Händelserna presenteras i 
kapitlen fem, sex och sju.  

1996 Kontakt mellan Byggforskningsrådet och Hans Eek på EFEM 
arkitektkontor om möjligheten att få forskningsmedel för ett 
projekt för svenska passivhus, kallat Hus utan värmesystem. 
 

1997 Forskningsansökan till förstudie beviljas och kort därefter 
skickas forskningsansökan till ett flerårigt program för att forska 
kring Hus utan värmesystem, uppföra och utvärdera sådana hus 
i Göteborg, Malmö och Hannover. Ansökan beviljas och plane-
ringen inleds. Byggherre i Göteborg är Göteborgs Egnahems 
AB (Egnahemsbolaget). Seminarieserie för deltagarna inleds. 
 

1998 PEAB inleder projekteringen av Hus utan värmesystem för 
radhus i Göteborg och samtidigt kommer besked om husen inte 
ska uppföras i Hannover. Göteborgs stads Stadsbyggnaskontor 
inleder detaljplaneprocessen för området Lindås Park, där Hus 
utan värmesystem ska uppföras. Detaljplaneprocessen blir mer 
utdragen än planerat.  
 

1999 PEABs projektering avbryts på grund av den utdragna detalj-
planeprocessen, men i november antas planen och projekte-
ringen återupptas.  
 

2000 Besked kommer om att husen inte skulle uppföras i Malmö och 
i Göteborg har försäljningen av radhusen gått trögt. Egnahems-
bolaget beslutar att omvandla upplåtelseform från äganderätter 
till bostadsrätter för att attrahera köpare. I augusti sker bygg-
starten i Lindås Park. Byggarbetsplatsen besöks av intresserade. 
  

2001 Bostadsrättsägarna flyttar in i 19 av de 20 radhusen och det 20:e 
radhuset används för mätningar och studiebesök. 
 

2002 Lindås Park marknadsförs av framför allt Hans Eek. 
 

2003 Delresulat från mätningarna och utvärderingarna presenteras 
och Hans Eek och några av forskarna inleder samarbete med 
Statens energimyndighet för att marknadsföra energikonceptet.  
 

2004 Forskningsrapporten med utvärderingen av radhusen i Lindås 
Park publiceras.  
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Forskargruppen bildas och forskningsanslag söks 
Hans Eek arbetade som arkitekt på arkitektkontoret EFEM i Göteborg 
och var den som initierade hela projektet och låg bakom många av de 
förberedande aktiviteterna. År 1996 presenterade Eek idén om Hus utan 
värmesystem för forskningssekreteraren Conny Rolén på Byggforsk-
ningsrådet, BFR, en idé som Rolén uppfattade att Eek ”brann för”.367 Un-
der våren 1997 sökte Eek tillsammans med forskaren Bertil Fredlund, på 
Byggnadskonstruktionslära vid Lunds tekniska högskola, LTH, och Åke 
Blomsterberg, forskare vid Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, 
SP, ett mindre forskningsanslag hos BFR, till en förstudie av Hus utan 
värmesystem.368 Ett s k programanslag beviljades och därmed kunde 
gruppen arbeta under två månader med att ta fram underlag till en större 
forskningsansökan. I ansökans projektbeskrivning stod:  

Hypotesen är att man kan bygga sunda, täta och välisolerade 
bostadshus med effektiv värmeåtervinning på ventilationsluften 
i vårt klimat så att endast den passiva solvärmen, internenergin 
från människor, energieffektiv belysning och hushållsapparater 
räcker för uppvärmningen.369 

Eek stod för hypotesen i den första forskningsansökan och hans avsikt 
var att använda ”flödande energi” i så hög utsträckning som möjligt.370 
Forskarnas avsikt var att undersöka om passivhus kunde utformas för att 
passa ett sydsvenskt klimat och deras hypotes var att husen skulle kunna 
klara den tyska passivhusstandarden.371 I ansökan om programanslag för 

                                                 
367 Intervju den 29 november 2002 med Conny Rolén, forskningssekreterare, Forskningsrådet för 

miljö, areella näringar och samhällsbyggande FORMAS, Stockholm. (Intervju Conny Rolén, 
forskningssekreterare, Formas) och i följande noter.  

368 EFEM Arkitektkontor, Styrgruppen AB Hus utan värmesystem: Energisnåla radhus i Malmö 
(Bo 2000), Göteborg och Hannover. Analyser vid projektering och byggande, utvärdering. Pro-
gramanslag. Ansökningshandlingar till stöd för FOU-projekt. Inkom till Byggforskningsrådet 
den 19 mars 1997. Ansökningsnummer 970142-4. FAa. (EFEM den 19 mars 1997) och i följande 
noter.  

369 EFEM den 19 mars 1997. 
370 Ibidem.  
371 Mejlkontakt den 23 maj 2006 med energi- och byggnadsdesignforskare Maria Wall, Lunds 

tekniska högskola, Lund. (Mejlkontakt Maria Wall, energi- och byggnadsdesignforskare, LTH) 
och i följande noter.  
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projektet skrev Eek, Fredlund och Blomsterberg att ”Vi tror att den totala 
energianvändningen understiger 2000 kWh per år”,372 vilket med god margi-
nal skulle motsvara kraven i den tyska standarden för passivhus. Planen 
var att forskargruppen och arkitekterna under april och maj 1997 skulle 
beräkna en preliminär energibalans, och göra en ”rimlighetsbedömning” 
som det står i forskningsansökan, för de hus som planerades.373 Beräk-
ningarna skulle göras av LTH och SP som också skulle göra mätningar 
och utvärderingar av de byggda husen om projektet blev av. Arkitektkon-
toret EFEM skulle utarbeta en plan för hur projektet skulle organiseras, 
genomföras, utvärderas och hur resultaten skulle spridas samt vilken 
budget hela projektet skulle behöva. Enligt ansökan skulle hus uppföras 
på tre olika platser, varav två skulle ge projektet stor uppmärksamhet, 
nämligen världsutställningen EXPO 2000 i Hannover och den bostads-
mässa som planerades i Malmö för år 2000.374 Den tredje platsen var 
någonstans i Göteborgstrakten. Tanken var att de tre byggprojekten skul-
le planeras under resten av år 1997 och att husen skulle börja byggas föl-
jande vår. Boende kunde flytta in till jul år 1998 och resultatet från mät-
ningarna publiceras år 1999. Projektet sökte pengar för extrakostnader 
för projektering, byggteknik, byggnadsfysik och energisimuleringar, samt 
för mätningar, utvärderingar och publicering av resultaten.375 I övrigt 
antogs byggkostnaderna vara ”normala” och uppförandet skulle ske på 
marknadsmässiga villkor.376 I ansökan ville emellertid projektledaren gar-
dera sig ifall husen inte skulle fungera som hus utan värmesystem och 
ansökte därför om 50 000 kronor extra för varje radhus ”om experimentet 
skulle misslyckas”.377  

Byggforskningsrådet skickade den första forskningsansökan på remiss 
till bl a Lars-Göran Månsson på LGM Konsult AB och Stig Jahnsson, 
Energidoktorn Konsult HB. Månsson reagerade på att ”titeln är miss-
visande även om den är slagkraftig” och att det i ansökan fanns formule-
ringar som att huset ”inte har behov av någon värmeenergi”.378 Han utbrister 
                                                 
372 EFEM den 19 mars 1997. 
373 Ibidem.  
374 Ibidem.  
375 Ibidem.  
376 Ibidem, originalets citattecken. 
377 Ibidem. 
378 Månsson, Lars-Göran Remissvar. Ansökan 970142-4 Hus utan värmesystem. Inskickat till 

Byggforskningsrådet den 7 april 1997. FAa. (Månsson den 7 april 1997) och i följande noter, s 3, 
originalets citattecken. 
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i remissvaret att ”Detta är inte sant!”. Det riktiga var, enligt Månsson, att 
den värme som kommer från människor och apparater och ventilationen 
borde räknas som ett värmesystem. Därför var namnet på projektet vilse-
ledande. Dessutom trodde Månsson att ventilationsluften skulle behöva 
förvärmas under vinterhalvåret, och att värmen från hushållsapparater 
skulle ge mindre än beräknat eftersom apparaterna blir allt mer energisnå-
la.379 Jahnson invände mot antagandet att byggkostnaderna skulle vara 
normala och han skriver att ”vederbörande saknar all kunskap om kostnader 
och nuvarande byggregler.” En annan invändning hade Jahsson mot att 
värmen skulle tillföras via ventilationsluften och hänvisade till bomässan i 
Örebro 1992: ”listan över klagomål från de boende är omfattande”, hävdade 
Jahnsson. Han ansåg att det saknades ekonomiska och tekniska förutsätt-
ningar för att projektet skulle nå de 2000 kWh/år som projektet utlova-
de.380 Trots Månssons invändningar mot projektet tyckte han att forsk-
ningsmedel borde beviljas, eftersom projektet skulle kunna ha en strate-
gisk betydelse för Sverige inom området för byggnaders energisystem.381 
Månsson skriver:  

Än har Sverige kvar ett gott rykte om att vara bra på lågenergi-
hus. Innan detta rykte försvinner måste det vårdas och förbätt-
ras. Det är alltså av strategisk betydelse att svenska företag visar 
framfötterna här.382 

I juni 1997 skickades en andra ansökan in till Byggforskningsrådet från 
arkitektkontoret EFEM och tre forskningsinstitutioner, de tidigare 
nämnda i Lund och Borås samt Byggnadsfysik vid Chalmers tekniska 
högskola, Chalmers, för att kunna genomföra ett flerårigt projekt och 
bygga 50 radhus utan särskilt värmesystem.383 Tanken var att forskningen 
i Hus utan värmesystem skulle ske samtidigt som husen planerades och 
projekterades, och avsikten var att resultat från forskningen skulle kunna 
användas i planeringsarbetet.384 Vissa tekniker skulle utredas särskilt, så-
                                                 
379 Månsson den 7 april 1997, s 3. 
380 Jahnsson, Stig, Energidoktorn Konsult HB, Synpunkter på ansökan om forskningsanslag 

ansökningsnr 970142-4. Inskickat till byggforskningsrådet den 14 april 1997. FAa.  
381 Månsson den 7 april 1997, s 3. 
382 Ibidem, s 3. 
383 EFEM Arkitektkontor, Styrgruppen AB Hus utan värmesystem. Ansökningshandlingar till stöd 

för FOU-projekt. Inkom till Byggforskningsrådet den 30 juni 1997. Ansökningsnummer 
970388-5. FAa. (EFEM den 30 juni 1997) och i följande noter.  

384 EFEM den 30 juni 1997, s 9. 
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som en markförlagd tilluftskanal som diskuterades för att kunna ta tillva-
ra på värme i marken. Till den delen engagerades Chalmers.385 Även sär-
skilda solstudier skulle göras bl a för att undersöka riskerna för övertem-
peraturer i de täta husen under sommaren. Totalt omfattade ansökan från 
forskningsinstitutionerna vid SP, LTH, Chalmers samt arkitektkontoret 
EFEM närmare 7,3 miljoner kronor för det fyråriga projektet. Det skulle 
täcka kostnader för forskning, utveckling, mätningar och utvärdering. 
LTH och SP sökte omkring 1,5 miljoner vardera och projektledare Hans 
Eek sökte för projektledningskostnader som beräknades bli 1,5 miljon. 
Chalmers och några olika projekteringskonsulter skulle kosta från ca 
20 000 kronor till ca 200 000 kronor. Kostnader för att hyra ett av husen 
för att kunna ta emot studiebesök och utföra mätningar, samt för infor-
mationsspridning fanns också i budgeten. Dessutom var en miljon kro-
nor avsatta för att sätta in ett värmesystem om projektet skulle misslyck-
as. 386  

Återigen skickade BFR ansökningarna på remiss till experter i Sverige 
och fick liknande synpunkter som tidigare. Jahnsson argumenterade i sitt 
andra remissvar mot det föreslagna värmesystemet, eftersom det inte 
skulle ge de boende tillräckliga möjligheter att styra temperaturen i bosta-
den.387 Byggnadsteknikforskaren Gudni Jóhannesson från Kungliga tek-
niska högskolan trodde att ”de boende kommer själva att komplettera med 
stickproppsanslutna värmefläktar tills de är nöjda med komforten.”. Han var 
tveksam till forskningsvärdet i projektet och tyckte inte att det skulle fi-
nansieras från BFR.388 Andra remissvar var mer positiva och Månsson 
skriver i sitt andra remissvar att han var positiv till forskningsgruppens 
sammansättning och satte tilltro till deras samarbetsförmåga.389 Månsson 
tillstyrkte anökan, liksom Claes-Göran Stadler från Rockwool AB.390  

I oktober hade Byggforskningsrådet tagit ställning till ansökan och 
projektdeltagarna anmodades att skära ned på kostnaderna med en tred-

                                                 
385 Jag följer inte Chalmers vidare eftersom deras roll inte blev särskilt stor i projektet.  
386 EFEM den 30 juni 1997, s 23ff. 
387 Jahnsson, Stig, Synpunkter på ansökan om forskningsanslag, ansökningsnummer 970388-5, den 

13 augusti 1997. FAa.  
388 Jóhannesson, Gudni, Yttrande över ansökan om forskningsanslag, den 22 augusti 1997. FAa.  
389 Månsson, Lars- Göran, Remissvar: Ansökan nr. 970 388 –5 Hus utan värmesystem, den 27 

augusti 1997. FAa.  
390 Stadler, Claes-Göran, Rockwool AB, Remissyttrande, den 5 augusti 1997. FAa.  
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jedel.391 Det resulterade i en översyn av kostnaderna och SP sökte forsk-
ningsmedel för att mäta och utvärdera husen i Göteborg, och eftersom 
det visade sig att husen i Malmö inte kunde uppföras behövdes inga 
forskningsmedel till LTH.392 

 Beslut om att bevilja forskningsmedel till Hus utan värmesystem fat-
tades under hösten år 1997. Byggforskningsrådets forskningssekreterare 
Rolén beskriver rådets bevekelsegrund för beslutet:  

Det viktigaste var att bygga ett […] hus som använder väldigt lite 
energi utan att man för den skull använder en massa svår teknik. 
OCH att det gick att göra det utan några stora kostnadsfördy-
ringar.393 

Teknikerna som skulle användas i Hus utan värmesystem var således inte 
nya i Sverige, men för att nå målen måste husen byggas tätare och mer 
välisolerade och värmeväxlaren vara mycket effektivare än i tidigare 
byggprojekt. Därför behövde teknikerna utvecklas och provas under 
projektets gång.394  

Hans Eek hade tidigare varit med på en ansökan till Europeiska kom-
missionens Thermieprogram och hans avsikt var att Hus utan värmesy-
stem skulle bli en del av ett EU-projekt kallat CEPHEUS395. I slutet på 
januari 1998 fick Eek besked om att Europeiska kommissionen hade 
beviljat anslag till CEPHEUS för att bygga passivhus på olika platser i 
Europa.396 EU-kommissionens mål med stödet uttrycktes som:  
 

The Passive House standard offers a cost-efficient way of 
minimizing the energy demand of new buildings in accordance 
with the global principle of sustainability, while in the same 
time improving the comfort experienced by building occu-
pants.397 

 

                                                 
391 Fredlund, Bertil & Maria Wall Projekt Hus utan värmesystem, Byggnadskonstruktionslära. 

Inkom till Byggforskningsrådet den 24 oktober 1997. FAc. 
392 Mejlkontakt Maria Wall, energi- och byggnadsdesignforskare, LTH.  
393 Intervju Conny Rolén, forskningssekreterare, Formas 
394 EFEM den 30 juni 1997, s 11. 
395 CEPHEUS står för Cost Efficient Passive Houses as European Standard. 
396 Cepheus (odaterad). 
397 Ibidem. 
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Eek var projektledare för den svenska delen av projektet som hade bevil-
jats 1,3 miljoner för en delfinansiering av projektledning, design, tillverk-
ning, installationer, tester, mätningar och utvärdering av 20 radhus enligt 
konceptet passivhus. Bidraget från kommissionen skulle täcka 40 procent 
av de totala kostnaderna. Byggforskningsrådets stöd skulle täcka reste-
rande delen för forskningsdelen av projektet.398  

EFEM och SP sökte under projektets gång ytterligare forskningsmedel 
från BFR bl a för att mäta husen under än längre period än vad som var 
planerat från början.399 Totalt beviljades EFEM 2 392 000 kronor, SP 
1 160 000 och LTH 1 204 000 för projektet Hus utan värmesystem från 
Byggforskningsrådet.400  

Organisering under planeringsfasen 
Byggprojekt organiseras på likartat sätt oavsett vilket byggprojekt det är 
som ska genomföras.401 De flesta roller och aktiviteter är redan givna för 
deltagande personer och organisationer. För projektet Hus utan värmesy-
stem var Hans Eeks ståndpunkt att arbetet behövde organiseras på ett 
annorlunda sätt, dels för att byggprojektet också innehöll en forsknings-
del, dels för att ”alla inblandade skall ha gemensamma utgångspunkter i de 
olika forskningsprojekten, i planeringen, projekteringen och byggandet samt 
utvärderingen”.402 En metod som föreslogs var att ordna seminarier i pro-
jektets inledning. Detta arbete centrerades kring arkitekt Hans Eek, i rol-
len som projektledare, och det arkitektkontor där han arbetade. Byggher-
ren Egnahemsbolaget valde att låta en byggentreprenör sköta projekte-
                                                 
398 Eek, Hans Hus utan värmesystem – THERMIE-ansökan till EU. Skickad till Byggforsknings-

rådet den 28 januari 1998. FAa.  
399 EFEM arkitektkontor Hus utan värmesystem. Ansökan till Formas den 16 november 2001, om 

att hyra radhuset ytterligare ett år 2002-05-01—2003-04-30 och utökad visning och demonstra-
tion på platsen. FAa.  

 EFEM arkitektkontor Hus utan värmesystem. Ansökan till Formas den 22 oktober 2002, om 
att hyra radhuset ytterligare åtta månader för mätningar och demonstration 2003-05-01–2002-
12-31 (sic! ska vara 2003-12-31). FAa.   

 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitution AB Hus utan värmesystem. Tilläggsansökan 
till Byggforskningsrådet den 16 augusti 2000, om att mäta och utvärdera energianvändning och 
inneklimat under 2 år i 20 radhus utan värmesystem. Ansökningsnummer 20000263. FAb.  

400 Telefonkontakt den 10 augusti 2006 med Anneli Svanberg-Olsson, registrator, Forskningsrådet 
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande FORMAS, Stockholm. Från 2001 FORMAS. 

401 Kadefors (1995), s 395. 
402 EFEM den 30 juni 1997, s 19f. 
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ringen och byggprojektet blev en totalentreprenad, vilket betraktades som 
ett sätt att garantera att någon tog ansvar för helheten i byggprojektet.403 
Byggherren handlade upp byggentreprenör under hösten 1997 och där-
med kom byggentreprenören PEAB med i projektet. Deras bevekelse-
grund för medverkan var främst ekonomiska, eftersom det vid den tid-
punkten var lågkonjunktur i byggsektorn och alla byggprojekt var därför 
intressanta att lämna bud på.404  

Förankring i planeringsfasen  

Hans Eek hade varit verksam som arkitekt sedan mitten på 1970-talet. 
Under sitt yrkesliv hade han ritat flera hus enligt lågenergikoncept av 
olika slag.405 Parallellt med de byggprojekt som Eek genomförde i Sveri-
ge, byggdes hus enligt liknande principer i Tyskland. Redan år 1990 upp-
fördes ett hus där bara 10 kWh energi per kvadratmeter och år köps för 
att värma husen.406 Wolfgang Feist, idégivaren till husen i Tyskland, hade 
varit gästforskare i Sverige under 1980-talet på institutionen för Bygg-
nadskonstruktionslära i Lund och där samarbetat med forskare som nu 
deltog i Hus utan värmesystem. Eeks projekt under 1970- och 1980-talen 
hade nästan uteslutande handlat om hus för entusiaster med ovanligt 
stort miljöintresse. År 1986 var han engagerad i bygget av flerbostadshus 
i Halmstad och Ingolstadt, Tyskland i ett svensktyskt forskningssamarbe-
te.407 Husen byggde på liknande principer som kom att prägla Hus utan 
värmesystem, så små värmeförluster som möjligt, men de hade ett radiar-
torvärmesystem. Fyra år senare projekterades ett annat bygge i Dresden 
och båda projekten hade utvärderats av SP i Borås.408 I och med kontak-
terna i Tyskland utvecklades planer att rita hus till världsutställningen i 
Hannover och Eek ville även bygga sådana hus i Sverige vilket föranled-
de kontakter med svenska byggherrar. Eeks kontakter med Tyskland och 
erfarenheterna därifrån beskrevs av andra deltagare som viktiga för pro-

                                                 
403Intervju den 27 april 2004 med Hans Grönlund, arkitekt, EFEM arkitektkontor AB, Göteborg. 

(Intervju Hans Grönlund, arkitekt, EFEM) och i följande noter.  
404 Intervju den 8 november 2002 med Birger Lindgren, arbetschef, PEAB Sverige AB, Göteborg. 

(Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB) och i följande noter.  
405 Intervju den 28 oktober 2002 med Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi, Göteborg. 

(Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi) och i följande noter.  
406 Feist (2005). Den tyska passivhusrörelsen har beskrivits i avhandlingens bakgrundskapitel.  
407 Blomsterberg & Larsson (1992). 
408 Blomsterberg (1998). 
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jektet Hus utan värmesystem.409 Idén till att bygga ett svenskt passivhus 
kom således dels från Eek tidigare projekt med enfamiljshus, dels från 
passivhus i Tyskland som hade blivit en tysk standard. 

Forskare värvades till projektet bl a inom Hans Eeks befintliga nätverk 
av personer i Sverige som hade intresse för lågenergihus och för den 
teknik som kunde sägas vara förknippad med sådana.410 En forskare, Åke 
Blomsterberg, hade disputerat på Byggnadskonstruktionslära i Lund och 
jobbade 1997 på SP i Borås. Han hade således kontakter såväl i Borås 
som i Lund och därigenom engagerades flera forskare.411 Flera av fors-
karna hade valt yrkesbana utifrån ett intresse för energieffektivisering 
som grundats under studenttiden.412 Energiteknikforskare Svein Ruud, 
som tog över Blomsterbergs arbetsuppgifter på SP 1997, minns hur han 
blev inspirerad av det ”superisolerade huset” som Mats Wolgast hade 
byggt och hur han läste böcker om lågenergihus av egenintresse. Arkitek-
terna i Hus utan värmesystem var alla knutna till arkitektkontoret EFEM 
som de hade grundat tillsammans på 1970-talet och en viktig grundsten 
för kontoret var energieffektivitet i byggnader.413 Både Eek och forsk-
ningssekreterare Rolén på BFR gav uttryck för frustration över den lång-
samma utvecklingen mot mer energieffektiva hus.414 Det fanns alltså re-
dan gemensamma intressen och kontaktytor mellan vissa personer och 
institutioner, men det här var första gången som alla jobbade i ett gemen-
samt projekt.  

                                                 
409 Intervju den 19 november 2002 med Svein Ruud, energiteknikforskare, SP Sveriges provnings- 

och forskningsinstitut, Borås. (Intervju Svein Ruud, energiteknikforskare, SP) och i följande noter.  
  Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
  Intervju den 25 november 2002 med Gunnar Tejlerdal, platschef, PEAB Sverige AB, Göte-

borg. (Intervju Gunnar Tejlerdal, platschef, PEAB) och i följande noter.  
410 Intervju den 16 december 2002 med Maria Wall, energi- och byggnadsdesignforskare, Lunds 

tekniska högskola, Lund. (Intervju Maria Wall, energi- och byggnadsdesignforskare, LTH) och i 
följande noter.  

411 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
412 Intervju Svein Ruud, energiteknikforskare, SP. 
413 Arkitekterna från EFEM var Hans Eek (projektledare och energiexpert, 2001-2005 på Göte-

borg Energi), Hans Grönlund (skisser), Anna Helmrot (detaljplan), och Klas Svanbom (koordi-
nator mellan byggentreprenören, konsulter och forskare, men lämnade EFEM 1999 och börja-
de som bygglovschef på Göteborgs stads stadsbyggnadskontor). 

414 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
  Intervju Conny Rolén, forskningssekreterare, Formas. 
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Hans Eek hade inför starten av projektet problem med att hitta en 
byggherre som ville ansvara för att projektet förverkligades.415 Han kon-
taktade flera stora byggentreprenörer i Göteborgsområdet, men ingen 
ville medverka. En kontakt gjordes med det kommunala bostadsbolaget 
Egnahemsbolaget, ett företag som har ambitionen att vara ”Göteborgs 
ledande byggföretag inom småhusområdet” och ett ansvar för att ”bidra till 
kommunens utveckling”.416 Det var dock inte självklart att Egnahemsbola-
get ville medverka i projektet. VD:n för bolaget var vid projektstart Rolf 
Kling och han uttalade sig i Dagens Nyheter:  

Jag var skeptisk till en början, men blev övertygad efter ett besök i 
ett liknande bostadsområde utan värmesystem utanför Frankfurt i 
Tyskland […].417  

Genom sin medverkan i projektet Hus utan värmesystem ville bolaget 
placera sig i framkanten av utvecklingen.418 Även deltagare från Hans 
Eeks egen organisation, EFEM arkitektkontor, var tveksamma till idéer-
na. Arkitekt Klas Svanbom sa:   

[…] i början när Hans presenterade de här idéer då var jag nog 
också lite undrande över om det skulle fungera, men allteftersom så 
förstod jag[…].419  

För att övertyga deltagarna använde sig Hans Eek av berättelser om hans 
tidigare erfarenheter av att bygga hus med passiv värme. Där fanns erfa-
renheter såväl av lyckade som mindre lyckade husbyggen.420 Ett mindre 
lyckat projekt var en privatvilla vars ägarinna, Helga Henriksson, hade 
reagerat på resursslöseriet i världen och ville att EFEM skulle rita ett 
energisnålt hus till henne. Eek beskrev detta byggprojekt som mycket 
tekniktätt och misslyckat, eftersom värmesystemet behövde byggas om 

                                                 
415 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
416 Göteborgs Egnahems AB (2002). 
417 Westmar (1998).  
418 Mejlkontakt den 18 december 2002 med Bertil Rignäs, VD, Göteborgs Egnahems AB, Göte-

borg. (Mejlkontakt Bertil Rignäs, VD, Egnahemsbolaget) och i följande noter.  
419 Intervju den 25 november 2002 med Klas Svanbom, bygglovschef, Göteborgs Stad Stadsbygg-

nadskontoret, Göteborg. (Intervju Klas Svanbom, bygglovschef, Göteborgs stad) och i följande 
noter.  

420 Intervju den 10 januari 2005 med Henrik Carlsson, konstruktör, WSP Sverige AB, Göteborg. 
(Intervju Henrik Carlsson, konstruktör, WSP) och i följande noter.  
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flera gånger. Helga Henriksson var dock uppmuntrande och sa: ”Du får 
inte vara ledsen Hans för att vi har faktiskt bidragit till utvecklingen genom att visa 
hur man inte ska göra.”421  

En annan berättelse handlade om ett mer lyckat projekt i Färgelanda 
där tekniken som valdes skulle utnyttja passiv solvärme så mycket som 
möjligt. Projektledare Hans Eek samarbetade då med en civilingenjör 
Bertil Solbräcke som ”liksom jag [var] intresserad av helhetslösningen, inte av att 
få in så många apparater och rör och så som möjligt”.422 Den gången fungerade 
huset enligt planerna och blev mycket energisnålt, enligt Eek. Därefter 
följde en rad projekt, bl a Tuggelite i Karlstad, vilket beskrevs som ett 
lyckat utvecklingsprojekt. Berättelserna användes också av Hans Eek för 
att kommunicera projektets idéer till bredare grupper via massmedia och 
fanns bl a  publicerade i GöteborgsPosten.423 

Arkitekterna ville inte använda begrepp som ”ekologiska hus” eller 
”ekohus” som benämning på husen. Ett ekologiskt boende förknippades 
med miljörörelser och hushåll med hög medvetandegrad och stort enga-
gemang. Hus utan värmesystem skulle vara ett boende där många olika 
hushållstyper kunde leva energisnålt utan särskilda förkunskaper.424 An-
ledningen till att namnet passivhus inte användes var att projektledaren 
inte gillade namnet.425 Vissa deltagare hade svårt att förlika sig med nam-
net på projektet och Egnahemsbolagets VD Rolf Kling påpekade särskilt 
under ett seminarium att ” ’Energihuset i Lindås’ är arbetsnamnet för Egna-
hemsbolaget (ej ’hus utan värmesystem’)”.426  

De flesta deltagare i Hus utan värmesystem engagerade sig i projektet 
eftersom de hade ett intresse av energisnåla byggnader. Det var bara 
byggentreprenören och projekteringskonsulterna som angav ekonomiska 
skäl till deras medverkan. Även de intressestyrda deltagarna betraktade 
passivhus som en extrem företeelse och det fanns osäkerhet kring om det 
verkligen skulle fungera enligt planerna.  

                                                 
421 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
422 Ibidem. 
423 Claesson (1998).  
424 Intervju Hans Grönlund, arkitekt, EFEM. 
425 Telefonkontakt den 4 april 2006 med projektledare Hans Eek.  
426 Hus utan värmesystem: Anteckningar från seminarium nr 8, den 20 november 1998 på EFEM 

arkitektkontor i Göteborg. FAa. (Seminarium 8) och i följande noter.  
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Seminarier för att skapa en gemensam plattform  

En traditionell byggprocess inleds formellt sett med att ett program for-
muleras, oftast av ett begränsat antal personer. I det skedet kan byggher-
ren sätta upp krav på byggnadens prestanda. Programformuleringen i 
Hus utan värmesystem var ersatt med de forskningsansökningar som 
skrevs inledningsvis. Idéerna var främst projektledarens och byggherren 
fick acceptera konceptet så som det formulerades i forskningsansökning-
arna. I traditionella byggprojekt vidtar därefter vanligtvis projekteringen, 
då olika tekniska konsulter möts för att lösa tekniska problem, samt slut-
ligen formulera krav på byggnaden mer i detalj. I projektet Hus utan 
värmesystem ansågs inte sedvanlig projektering vara nog och därför in-
leddes hela byggprocessen med så kallade ”forskar- och aktörsseminari-
er”.427 Seminarierna skulle fungera som utvecklingsstöd för den formella 
projekteringen, som skulle ledas av byggentreprenören PEAB, och under 
seminarierna skulle olika frågor kunna fördjupas. Forskarna skulle delta i 
seminarierna men inte vid projekteringsmötena medan byggföretaget, 
projekteringskonsulterna och arkitektkontoret deltog i båda mötesfor-
merna. 

Seminarierna var de första gemensamma sammankomsterna för alla 
dittills engagerade deltagare. Syftet med seminarierna var att sprida kun-
skap och öka förståelsen mellan de olika yrkesgrupperna i byggprocessen, 
vilket beskrevs som nytt grepp inom byggbranschen.428 Projektledaren 
var medveten om vilka stötestenarna brukade vara i byggprocesser och 
en av dem formulerades som bristen på förståelse mellan olika deltagare i 
ett byggprojekt. Det kan också vara att projekteringen inte ger tid eller 
prioritet till att artikulera kunskap. Energiteknikforskare Svein Ruud 
beskrev mötena:  

Det var för att samla oss och diskutera, men jag tror att det ledde 
till mycket. Det blev säkert bättre än det annars hade blivit.429  

Varje seminarium skulle pågå under en hel dag och ha olika teman som 
presenterades av deltagarna och inbjudna gästföreläsare.430 Planen var att 
de olika seminarierna skulle ha följande innehåll:  

                                                 
427 EFEM den 30 juni 1997, s 19. 
428 Eek (1998a). 
429 Intervju Svein Ruud, energiteknikforskare, SP. 
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Tabell 2. Seminarierna så de planerades vintern och våren 1997/1998.431  

Ämne  Plats Datum 
Energihushållning i ett svenskt, europeiskt 
och globalt perspektiv. 
Bostadens energihushållning. 
 

Malmö 17 december 1997 

Komfort, inomhusklimat, luftbehandling 
och ventilationssystem. Dagsljus, solav-
skärmning. 
 

Borås 21 januari 1998 

Termisk isolering, köldbryggor, fönster. 
 

Göteborg 4 februari 1998 

Värmesysstem, varmvattenberedning, 
elsnåla apparater. 
 

Göteborg 25 februari 1998 

Huset som system, ekonomi, produktion. 
 

Göteborg 13 maj 1998 

Boendeaspekter, beteende, information. 
 

Göteborg  9 september 1998 

Mätningar och utvärdering. 
 

Göteborg 8 oktober 1998 

Slutseminarium. okänd okänt 
 

Seminarierna skulle enligt forskningsansökan dokumenteras, på engelska 
och svenska, i en rapportserie.432 Någon sådan rapportering skedde dock 
aldrig. Istället gjordes minnesanteckningar som tillsammans med presen-
tationsmaterial skickades till alla deltagare och Byggforskningsrådet. Det 
var en konsekvens av att forskningsanslaget blev mindre än beräknat 
men gjorde också att information inom projektet spreds snabbare.433 Se-
minarierna var tidskrävande och innebar en betydande ekonomisk kost-
nad för deltagarna. Energiteknikforskare Ruud från SP uppskattade att 
mellan 30 och 40 procent av hans budget gick åt för deltagande i semina-
rierna.434 Eftersom deltagarna kom från olika platser i landet krävdes all-
tid att några reste till platsen för seminariet som hölls växelvis på de orter 
där deltagarna verkade. För tillresta åtgick ofta en hel dag till ett semina-

                                                                                                                 
430 Eek, Hans, Hus utan värmesystem: Lägesrapport, kallelse till seminarium och protokoll från 

projektmöte den 8 december 1997, Göteborg. FAa. (Seminarium 1) och i följande noter.  
431 EFEM den 30 juni 1997, s 20 och Eek, Hans Lägesrapport den 1 april 1998. FAa. 
432 EFEM den 30 juni 1997, s 20. 
433 Mejlkontakt Maria Wall, energi- och byggnadsdesignforskare, LTH.   
434 Intervju Svein Ruud, energiteknikforskare, SP. 
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rium. Efter det fjärde seminariet hölls endast seminarier i Göteborg. Or-
saken var att seminariernas innehåll knöts mer till projekteringen för Gö-
teborgsprojektet. Tabell 3 visar antalet närvarande som representerade 
olika organisationer. Yrkeskategorierna arkitekt, byggherre, entreprenör, 
projekteringskonsult och forskare var företrädda och majoriteten var 
hemmahörande i Göteborg.   
 
Tabell 3. Deltagare vid seminarium nr 7 den 8 oktober 1998.435  

Organisation  Antal 
Göteborgs Egnahems AB, Göteborg (byggherre) 1 
EFEM, Göteborg (arkitektkontor) 2 
SP, Borås (forskningsinstitution) 1 
Chalmers, Göteborg (forskningsinstitution) 1 
LTH, Lund (forskningsinstitution) 2 
PEAB, Göteborg (byggentreprenör) 3 
BDAB, Göteborg (VVS-konsult) 2 
Probeko, Göteborg (el-konsult) 1 
KM, Göteborg (konstruktör) 1 

  
 
Under hälften av seminarierna stämde innehållet någorlunda väl med 
föresatserna. Därefter avbröts seminarieserien under en period eftersom 
projekteringen inte låg i fas med seminarierna: ”Avsikten är ju bl a att det 
ställs konkreta problem i projekteringen som, skall diskuteras under seminarier-
na och ge upphov till arbetsuppgifter mellan seminarierna”, rapporterade 
Hans Eek i en lägesrapport från april år 1998.436 I mitten av maj 1998 
bedömdes att projekteringen hade kommit i kapp och seminarieserien 
kunde fortsätta. Efter uppehållet fick seminarierna ett annat, mer speci-
fikt tekniskt, innehåll som var direkt relaterat till den projektering som 
pågick parallellt.437 Innehållet i ett av seminarierna skulle ha behandlat 
boende och beteende, men sådana frågor prioriterades bort. Det semina-

                                                 
435 Hus utan värmesystem: Anteckningar från seminarium nr 7 den 8 oktober 1998 på Egnahems-

bolaget, Göteborg. FAa. 
436 Eek, Hans, Hus utan värmesystem: Lägesrapport, den 1 april 1998. FAa. 
437 Hus utan värmesystem: Anteckningar från seminarium nr 5, den 13 maj 1998 på PEAB i Göte-

borg. FAa. (Seminarium 5) och i följande noter. Hus utan värmesystem, Anteckningar från semina-
rium nr 6, den 9 september 1998 på BKL i Lund. FAa. (Seminarium 6) och i följande noter. Hus 
utan värmesystem: Anteckningar från seminarium nr 7, den 8 oktober 1998 på Egnahemsbola-
get, Göteborg. FAa. (Seminarium 7) och i följande noter. Seminarium 8.  
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riet handlade istället om olika tekniska aspekter på radhusen: varmvatten-
beredare, värmeväxlare, golvkonstruktion etc.438   

Forskarna hade i tidigare projekt upplevt att de kommit in för sent i 
planeringen av en byggnad.439 Ofta hade byggherren och konsulterna 
redan fattat beslut om vilka tekniker som skulle ingå och forskarna kunde 
påpeka brister i planeringen och valen, men upplevde det som svårt att 
förändra grundkonceptet. I det här projektet skulle forskarna få möjlighe-
ter att påverka projektets utformning genom det nära samarbetet med 
projektörerna. Forskarna upplevde förfaringssättet som tillfredsställande 
eftersom de inte, som i andra projekt, behövde gå in och rätta till sådant 
de ansåg var fel i efterhand.440 PEABs arbetschef, Birger Lindgren, upp-
levde emellertid händelserna under seminarierna som att ”alla ville bygga 
sitt eget monument”441. För arbetschefen var seminarierna frustrerande efter-
som han var ansvarig för kostnaderna och upplevde ibland idéerna och 
de nya krav som formulerades för husen under processen gång som 
”orimliga krav som man egentligen inte behövde ha; det är trots allt bara en bo-
stad.”442 Byggentreprenörens mål var att producera husen till den kostnad 
som de offererat och att bygga husen så att de blev bra. 

Det konkreta målet för seminarierna var att ta fram en kravspecifika-
tion. En sådan ligger vanligtvis till grund för ett s k förfrågningsunderlag 
vilket är det dokument som byggentreprenörerna  använder för att kunna 
lägga bud för att få genomföra byggprojektet. I det här byggprojektet 
hade bostadsbolaget handlat upp byggentreprenör, PEAB, redan innan 
kravspecifikationen var klar, eftersom det var viktigt att byggentreprenö-
ren skulle kunna vara med under seminarierna och bidra till den gemen-
samma plattformen för projektet. Byggentreprenören hade således möj-
lighet att påverka kravspecifikationen, men det var SP i Borås som skulle 
sätta den på pränt. Ett förslag till kravspecifikation kom i mitten på de-
cember 1997 och reviderades sedan under hela 1998.443 Byggentreprenö-
                                                 
438 Hus utan Värmesystem . Energihuset i Lindås. Kallelse till seminarium nr 6 (sic! ska vara nr 7), 

den 8 oktober 1998, Göteborg. FAa.  
439 Intervju Maria Wall, energi- och byggnadsdesignforskare, LTH 
440 Ibidem. 
441 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
442 Ibidem. 
443 SP-Energiteknik, Hus utan värmesystem: Kravspecifikation, den 15 december 1997, SP-

Energiteknik, Hus utan värmesystem: Kravspecifikation, Reviderad, den 12 februari 1998 och 
SP-Energiteknik, Hus utan värmesystem: Kravspecifikation, Reviderad, den 23 september 1998. 
FAc.  
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ren hade skrivit ett avtal med bostadsbolaget redan år 1997 med en tek-
nisk beskrivning av projektet som grund.444 Under planeringsprocessens 
gång ändrades kraven och de kom att stämma dåligt överens med det 
avtal som byggentreprenören tidigare hade skrivit med bostadsbolaget.445 
Kravspecifikationen blev således ingen kravspecifikation i vanlig mening 
utan döptes om till kvalitetsdokument och fick således inte status som 
krav som byggentreprenören var förpliktigad att följa.  

Tre byggprojekt blir ett  

Precis när projektet hade startat och seminarieserien dragit igång fick 
projektdeltagarna besked om att byggherren i Hannover inte hade antagit 
byggentreprenörens PEABs bud för uppförandet av husen.446 Därmed 
riskerade projektet att inte bli av i Tyskland. Från Malmö kom samtidigt 
besked att bostadsmässan, som skulle ha gått av stapeln år 2000, hade 
skjutits fram till år 2001.447 Det innebar att den del av projektet som skul-
le realiseras där behövde en ny tidsplan. Tanken hade varit att samma 
byggentreprenör skulle bygga på alla tre platserna och att projekteringen, 
som var planeringsfasens nästa steg, skulle gälla för alla tre projekten. 
Byggentreprenören hade skrivit ett avtal med byggherren i Göteborg 
under förutsättning att de även skulle få bygga husen i Malmö.448 Dessut-
om skulle husen på världsutställningen i Hannover och på bostadsmässan 
i Malmö ge Hus utan värmesystem maximal exponering och uppmärk-
samhet.449 Husen som planerades för Göteborg kunde knappast förvän-
tas få samma gratisreklam.   

Projekten i Malmö och Göteborg var emellertid fortfarande aktuella 
och dessutom synkroniserade så att båda projekten beräknades vara fär-
digställda och utvärderade vid tidpunkten för bostadsmässan i Malmö.450 
I maj kom det definitiva beskedet att byggherren i Hannover inte hade 

                                                 
444 Teknisk beskrivning, bilaga till PEAB, Göteborg, Hus utan värmesystem: Projekteringsmöte nr 

1, den 19 augusti 1998. PAM.  
445 Seminarium 8.   
446 Hus utan värmesystem: Anteckningar från seminarium på SP i Borås den 21 januari 1997 (sic! 

ska vara 1998). FAa. (Seminarium 2) och i följande noter.  
447 Seminarium 2.   
448Hus utan värmesystem: Seminarium nr 4, den 25 februari 1998 på Egnahemsbolaget, Göteborg. 

FAa. (Seminarium 4) och i följande noter.  
449 EFEM den 19 mars 1997. 
450 Seminarium 5.  
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valt den svenska byggentreprenören och att de därför inte skulle bygga 
några Hus utan värmesystem där.451  

Efter sommaren verkade även läget i Malmö mera osäkert än tidigare 
och byggentreprenören PEAB i Malmö sades inta en ”avvaktande håll-
ning”.452 Problemet gällde framför allt att det saknades en byggherre i 
Malmö.453 

Dittills hade Göteborgs stads detaljplaneprocess gått som planerat men 
under samrådet framkom en komplikation som försenade kommunens 
arbete och projekt Hus utan värmesystem.454 I augusti 1999 återkom 
Hans Eek med information till projektgruppen där han berättade om 
motgångarna som hade drabbat Hus utan värmesystem under de gångna 
sommarmånaderna.455 Göteborgs stads försenade detaljplan var en mot-
gång och en annan var att PEAB i Malmö hade dragit sig ur projektet 
Hus utan värmesystem på bomässan och därmed fanns varken byggent-
reprenör eller byggherre för byggprojektet i Malmö. Hans Eek hade kon-
taktat en annan byggentreprenör för att undersöka intresset men beteck-
nade läget som ”Klockan är fem minuter över tolv”.456 Den 10 mars 2000 
meddelade Hans Eek att Malmödelen av projektet inte heller skulle 
genomföras.457  

Projekteringen av Hus utan värmesystem i Göteborg 

Under projekteringen använder byggherren olika experter för att gestalta 
huset och utforma de system som huset ska bestå av. Projekteringen star-
tade efter sommaren 1998 och då hade seminarieserien pågått i ca 10 
månader.458 I kvalitetsdokumentet sattes kraven för täthet, värmeisolering 
och ljud högre än Boverkets byggregler och projektledaren Hans Eeks 
ståndpunkt var att:  

                                                 
451 Seminarium 5. Det finns emellertid andra passivhus på EXPO 2000 i Hannover. 
452 Seminarium 6.  
453 Seminarium 5.  
454 Se avsnittet om kommunens detaljplanearbete senare i det här kapitlet.  
455 Eek, Hans, Hus utan värmesystem: Kortfattad lägesrapport, den 13 augusti 1999. FAa. 
456 Ibidem. 
457 Lindås: Projekteringsmöte nr 10, den 30 mars 2000, på Egnahemsbolaget, Göteborg. PAM.  
458 PEAB, Göteborg, Hus utan värmesystem: Projekteringsmöte nr 1, den 19 augusti 1998. (Pro-

jekteringsmöte 1) och i följande noter.  
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Dessa krav uppnås genom en omsorgsfull projektering och 
noggrant utförande på byggplatsen men föranleder inga direkta 
merkostnader.459  

I och med att bostadsbolaget hade valt totalentreprenad fick byggentre-
prenören fria händer att välja vilka konsulter som skulle ingå i projekte-
ringsgruppen. I forskningsprojektet valde Hans Eek och Egnhemsbola-
get att engagera en VVS-konsult som kom från ett av Göteborgs ledande 
företag inom solenergiteknik, Anders Bernestål på Andersson & Hult-
mark AB. VVS-konsulten är ansvarig för många av de tekniska lösning-
arna för husens energisystem: solfångare, värmeväxlare och ventilation. I 
byggprojektet valde emellertid PEAB en VVS-konsult från Bengt Dahl-
gren AB och Bernestål fick lämna projektet. Beskedet om att han inte 
skulle få fullfölja sin del av projektet kom som en överraskning för ho-
nom.460 Andersson & Hultmark förlorade sitt uppdrag och var naturligt-
vis besvikna. Bernestål var överraskad eftersom han inte hade trott att 
projektet skulle drivas som en totalentreprenad, ett beslut som han tyckte 
var oklokt eftersom konceptet var nytt och okänt för byggentreprenören.  

Man ska släppa iväg sånt som är väl känt till en totalentreprenad. 
Däremot … som [Hus utan värmesystem] som var så pass mycket 
viktiga beslut som skulle tas allt eftersom, att släppa iväg det i en 
totalentreprenad, det kan gå illa om man har oflyt: Just att ingen 
syr ihop den här helheten. Den är lätt att tappa.461 

Valet att använda en totalentreprenad brukar betyda att en aktör får an-
svar för helheten, men Anders Berneståls erfarenheter var att en annan 
helhet, i det här fallet passivhusen som system, riskerade att gå om intet 
vid valet av totalentreprenad som entreprenadform. Arkitekt Hans Grön-
lund, som ritade husen, tyckte att det var rätt beslut att välja totalentre-
prenad trots att estetiska värden gick förlorade:  

Totalentreprenaden leder ofta till att byggaren väljer det han vill, 
istället för det vi skulle velat ha. De frågar inte ens. […] Det 
fanns andra fördelar med totalentreprenad. De var tvungna att an-

                                                 
459 Eek, Hans, Hus utan värmesystem: Lägesrapport, den 1 april 1998. FAa. 
460 Intervju den 22 juni 2004 med Anders Bernestål, VVS-konsult, Andersson & Hultmark AB, 

Göteborg. (Intervju Anders Bernestål, VVS-konsult, A&H) och i följande noter.  
461 Intervju Anders Bernestål, VVS-konsult, A&H.  
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svara för helheten. Det är helheten som gör det här huset. Så det 
var nog rätt tänkt. Ur energisynpunkt var det helt rätt tänkt.462 

Från byggentreprenörens perspektiv handlade problemen om att de skul-
le göra projektet genomförbart och husen möjliga att bygga. Arbetschef 
Birger Lindgren upplevde att han var tvungen att ifrågasätta en del saker 
som utarbetats i projektets forskningsdel: ”Det var faktiskt en hel del som vi 
fick ompröva av de förslag som kom fram”. Byggentreprenören behövde sätta 
in mycket resurser under projekteringen för att ta fram tekniska lösningar 
på de olika krav som hade kommit från forskare och arkitekter.463  

I gruppen av konsulter kom således en ny VVS-konsult, Lars Eng från 
Bengt Dahlgren AB, in i projektet när processen redan hade startat och 
han upplevde inte att de fick vara med i utformningen av systemen: ”Vi 
fick bara klara besked att så här ska det vara, i princip.”464 Eng reagerade dock 
på den första versionen av kravspecifikationen och ifrågasatte såväl 
byggprojektets organisering som tekniska krav.465 Han undrade bl a vem 
som har beslutanderätt och ansvar för olika tekniska frågor. Två centrala 
tekniker för husens uppvärmning ifrågasattes: idén att förvärma tilluften i 
marken samt värmeväxlaren. Eng menade att förvärmningen kunde ifrå-
gasättas på grund av ”de stora risker som föreligger avseende mikrobiell på-
växt och risk för ’sjuka hus’ mm”.466 Vidare ifrågasatte han om den värme-
växlare som enligt kravspecifikationen skulle installeras, klarade den 
verkningsgrad som angavs i kravspecifikationen.467  

Projektledaren för forskningsprojektet, arkitekt Hans Eek, fick en an-
nan roll än tidigare och fungerade som en konsult likt alla andra under 
projekteringen.468  

                                                 
462 Intervju Hans Grönlund, arkitekt, EFEM. 
463 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB, korrespondens den 29 maj 2006.  
464 Intervju den 11 januari 2005 med Lars Eng, VVS-konsult, Bengt Dahlgren AB, Göteborg. 

(Intervju Lars Eng, VVS-konsult, Bengt Dahlgren) och i följande noter.  
465 Bengt Dahlgren AB, Huset utan värmesystem – VVS-frågor, den 5 juni 1998. FAa. 
466 Ibidem. 
467 Ibidem. 
468 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
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Beslutsprocesser bakom val av teknik   
Föregående avsnitt visade hur arbetet organiserades och deltagare värva-
des till projektet Hus utan värmesystem. I det här avsnittet kommer jag 
att beskriva hur energikonceptet i projektet Hus utan värmesystem for-
mades med avseende på vilka tekniker som tillsammans skulle ingå. 
Formningen gjordes genom att olika tekniker valdes och det är besluts-
processerna bakom dessa val som beskrivs här. Valen skedde både under 
seminarierna och på projekteringsmötena, eller under informella kontak-
ter mellan deltagarna, och var och hur de slutgiltiga besluten fattades har 
därför varit svårt att identifiera. Här kommer att framgå vilka deltagare 
som hade mest inflytande över teknikvalen.  

Husens klimatskal 

Hus har vad man brukar kalla ett klimatskal vilket utgörs av husens väg-
gar, golv, tak och fönster. Som jag har beskrivit tidigare är klimatskalet 
viktigt för passivhusens värmelagrande funktion. Förstudien som låg till 
grund för forskningsansökan till Byggforskningsrådet hade utformats av 
arkitekter, främst Hans Eek, på arkitektkontoret EFEM i Göteborg till-
sammans med forskare på Byggkonstruktionslära i Lund. De hade då 
räknat med en s k lätt konstruktion, av trä, som isolerades mycket väl, 
med 35 cm isolering i ytterväggarna och 50 cm i yttertaket. Dessutom 
skulle husen förses med fönster och dörr med extremt bra U-värde, 0,85 
W/m2K469 respektive 0,8 W/m2K. I forskningsansökan skrevs inte något 
om behov av särskilda forskningsinsatser för dessa tekniker, trots att just 
isolering och täthet var förutsättningar för att hela konceptet skulle fun-
gera under kallare perioder. Det berodde på att dessa tekniker ansågs vara 
kända och beprövade.470 I praktiken gjorde forskarna emellertid en rad 
undersökningar med anknytning till husens skal. Energi- och byggnads-
designforskare Maria Wall i Lund använde datorprogrammet DEROB-
LTH för att simulera olika fönstertyper och fönsterareor.471 Vidare var 
                                                 
469 U-värde är värmeöverföringskoefficient och W står för värmeeffekten, m2 för storleken och K 

för hur väl materialet leder värme. Ett fönster ska hindra värme från att läcka ut och därför ska 
U-värdet vara så lågt som möjligt. Se även bakgrundskapitlet för en genomgång av olika tekni-
ker för en energisnål byggnad.  

470 EFEM den 30 juni 1997, s 4. 
471 Intervju Maria Wall, energi- och byggnadsdesignforskare, LTH. 
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beräkningarna för lufttäthet i byggnaderna viktiga för projektet. Andra 
beräkningar som gjordes handlade om geometrin, orientering, solav-
skärmning, konstruktionslösningar såsom tung eller lätt stomme, ventila-
tion, verkningsgrad på värmeväxlaren. Simuleringarna visade att stom-
men hade betydelse för effektbehovet, men inte för energibehovet, vilket 
innebar att vid vissa tidpunkter, t ex när det är mycket kallt, krävde huset 
med en tung stomme ett mindre tillskott av el jämfört med ett hus med 
lätt, men totalt sett hade stommens konstruktion ingen betydelse för hur 
många kilowattimmar per år som köptes. Temperaturskillnaden mellan 
dag och natt blev också något jämnare med tung stomme. Detta berodde 
på att en tung stomme lagrar värme bättre än en lätt stomme. Forsk-
ningssekreterare Rolén beskriver simuleringarnas roll för hans tro på 
projektet: 

Det är klart att man inte visste om det här skulle fungera, men det 
kändes samtidigt inte som en jättestor chansning. De simuleringar 
som gjordes talade för att det skulle fungera […].472  

Vid flera seminarier diskuterades risken för övertemperaturer i husen 
under sommarmånaderna.473 Maria Wall förespråkade att husen skulle 
utrustas med automatiska solskydd, eftersom hennes beräkningar visade 
att ”huset kommer att ha övertemperaturer under den största delen av året och 
måste/bör ha ett reglerbart solskydd”.474 Tidigare hade Hans Eek refererat 
till flera av sina tidigare projekt i Karlstad, Ingolstadt, Halmstad och 
Dresden och menat att de boende snarare hade upplevt inomhusklimatet 
under sommaren som bättre än boende i vanliga hus runtomkring.475 
Resultatet under planeringen blev att inga solskydd skulle sättas upp på 
husen, trots att Walls beräkningar visade på behovet.476  

Konstruktören är den konsult som har ansvar för att ta fram ritningar 
på de olika delarna av husens konstruktion. I december 1997 hade bygg-
herren anlitat ett antal konsulter, bl a konstruktör Henrik Carlsson från 

                                                 
472 Intervju Conny Rolén, forskningssekreterare, Formas. 
473 Seminarium 2, Seminarium 6 och Seminarium 7.   
474 Seminarium 7. I mejlkontakt med energi- och byggnadsdesignforskare Maria Wall den 23 maj 

2006 skriver hon att formuleringen i anteckningarna är olycklig. Hon menade att risken för över-
temperaturer är större under en längre period än för normala hus d v s även under vår och höst.  

475 Seminarium 2.  
476 Deltagande vid studiebesök den 21 augusti 2002, Lindås Park, Göteborg.   
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Kjessler & Mannerstråle AB.477 Carlsson kom att medverka på seminari-
erna och var en av de konsulter som fick fortsätta arbeta i projektet un-
der PEABs ledning.478 Under ett av vårens seminarier presenterade han 
sina förslag på tekniska lösningar på konstruktionen.479 Bland annat pre-
senterade han en lösning på en ”mycket fuktsäker” bottenplatta.480 Fukt-
problemet ville Carlsson särskilt uppmärksamma under seminarierna och 
projekteringen, men han var osäker på om byggentreprenören skulle 
acceptera de innovativa idéer som kommit fram under seminarierna.481 
Byggentreprenören accepterade vissa lösningar och förkastade andra av 
kostnadsskäl och idén om en mycket fuktsäker bottenplatta förkastades 
av byggentreprenören:  

[…] det tyckte PEAB var för dyrt så då ville man göra som van-
ligt att man såg till att utföra betongplattan så noggrant som möj-
ligt med hänsyn till byggfukt och det tror jag lyckades rätt bra.482  

Byggentreprenören upplevde att de gjorde en kompromiss när de använ-
de en betong av högre kvalitet vilken förbrukade nästan all fukt under 
härdningen. Metoden var känd men inte använd i större skala vid tiden 
för projektet.483 Birger Lindgren från PEAB menade att flera deltagare i 
planeringen inte hade insett hur många faktorer som behövde vägas in 
med avseende på konstruktionen. Väggarna mellan lägenheterna behövde 
vara både lufttäta och fuktsäkra och dessutom brandsäkra och ljudisole-
rade. Det fanns risk för att man byggde ”helt galet” och utan att ta hänsyn 
till samtliga krav, något som Lindgren förde upp på agendan. 484 

Fönstren är en del av husets skal, men varken energi- och byggnadsde-
signforskare Maria Wall eller konstruktör Henrik Carlsson påverkade 
valet av fönster i projektet utan det var Hans Eek. Maria Wall hade simu-
lerat olika fönsterstorlekar men var inte med att fatta beslut om fönster-

                                                 
477 Företaget fusionerade med Jacobson & Widmark (J&W) år 2000 och införlivades i konsultföre-

taget WSP Group år 2001.  
478 Seminarium 1.  
479 Seminarium 5.  
480 Ibidem.  
481 Intervju Henrik Carlsson, konstruktör, WSP. 
482 Ibidem. 
483 Korrespondens den 29 maj 2006 med Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. Mejlkontakt den 26 

juni 2006 med Birger Lindgren, arbetschef, PEAB.  
484 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
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typ eller fönstrens prestanda. Hans Eek hade medverkat som jurymedlem 
i Nuteks fönstertävling några år tidigare där han skulle bedöma fönstrens 
estetik. De fönster som vann, Överumsfönster, hade både bra prestanda 
och tilltalande design enligt Eek, och han ville använda dessa fönster till 
Hus utan värmesystem.485 Kravet på fönstertypen till Hus utan värmesy-
stem formulerades som att samtliga fönster skulle ha ett U-värde på 
högst 0,85 W/m2K.486 Hans Eek hade kontaktat Överumsfönster som 
tagit fram fönster som skulle svara mot det U-värde som behövdes, vilket 
bl a hade resulterat i att det skulle sättas in fyrglas i ett av gavellägenhe-
ternas fönster.487 Överumsfönster lämnade ett anbud till Egnahemsbola-
get som fanns med i den tekniska beskrivning som överlämnades till 
byggentreprenörerna inför deras anbudsgivning.488  

Det finns ett visst tolkningsutrymme för ett U-värde på ett fönster. U-
värdet kan gälla antingen bara själva glaset eller inkludera även infästning-
ar och ramar. Det har också betydelse hur stort fönstret är. Karmarna har 
nästan alltid lägre U-värde än vad glaspartiet har och då kan ett större 
fönster få ett bättre värde än ett mindre, eftersom karmarna utgör en 
mindre andel av den totala ytan. Sätts flera stora fönster in kan de kom-
pensera för de mindre fönstren med sämre värden.489 För Hus utan vär-
mesystem var det inte möjligt att använda tolkningen att kravet bara skul-
le gälla glaset.490 Kravet formulerades som att alla fönster skulle individu-
ellt uppnå ett U-värde på 0,85 W/m2K. Det gick dock inte att få tag i så 
energieffektiva takfönster.491 Eftersom byggentreprenören som skulle 
uppföra husen anlitades som totalentreprenör stod denne för inköp av 
material och arbetskraft. Därmed kunde byggentreprenören självständigt 
välja leverantör av fönster, så länge de uppfyllde kraven som ställts upp.  

De teoretiska kraven på radhusens klimatskal var betydligt högre än 
vad många av deltagarna var vana vid från andra byggprojekt. Det betyd-
de att samtliga delar måste hålla en prestanda över gällande byggregler. 
Tätheten skulle t ex vara flera gånger bättre än föreskrifterna och det 

                                                 
485 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
486 EFEM arkitektkontor, Hus utan värmesystem: Rambeskrivning Bygg, den 29 augusti 1997. 
487 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
488 Göteborgs Egnahems AB, Hus utan värmesystem: Teknisk beskrivning (Göteborg och 

Malmö). Anbudsunderlag den 18 september 1997. 
489 Werner (2003), s 120. 
490 Mejlkontakt Maria Wall, energi- och byggnadsdesignforskare, LTH.  
491 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
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innebar att bl a kraven på fönstren var höga och endast ett begränsat 
utbud fanns vid den här tidpunkten på marknaden.  

Uppvärmning  

Tanken med Hus utan värmesystem var förstås att projektet skulle resul-
tera i hus som byggdes utan ett traditionellt värmesystem, men forskar-
gruppen var från början inte på det klara med hur de skulle genomföra 
den delen av projektet.492 I programansökan till Byggforskningsrådet om 
att få göra en förstudie trodde forskarna att det endast skulle behövas 
2000 kWh per år för all energianvändning i radhusen.493 Den uppgiften 
fick kritik i ett remissvar till Byggforskningrådet494 och siffran reviderades 
i projektansökan till 4 200 kWh eller 35 kWh per kvadratmeter och år.495  

Den värme som behövde tillföras skulle först och främst komma från 
överskottsvärme från människor och elapparater i hemmet. I ansökan till 
Byggforskningsrådet antog forskarna att varje radhus skulle vara bebott 
av hushåll med fyra personer, två vuxna och två barn.496 Hushållsstorle-
ken baserades på en studie av Li Lövehed som hade publicerats i en rap-
port från Institutionen för Byggnadskonstruktionslära.497 Från rapporten 
hämtades också uppgifterna om att dessa fyra personer i genomsnitt är 
inne i bostaden 17 timmar per dygn under september till maj och 8,5 
timmar per dygn under sommarmånaderna. Lövehed noterade att den 
sammansättning för hushållen som projektet utgått från, två vuxna och 
två barn, inte var den genomsnittliga i Sverige, ”men antas vara vanlig i ett 
småhus”.498 Lövehed noterade vidare att det är mycket stor variation i 
hushållens beteende. Efter en genomgång av olika apparater och deras 
energiprestanda kom Lövehed fram till att om de mest elsnåla apparater-
na på marknaden valdes skulle energibehovet bli runt 2 800 kWh per år 
för hushållsenergin och lika mycket för varmvattenberedningen. Det 

                                                 
492 Jämför Glad & Karlsson (2003), s 110ff. 
493 EFEM den 19 mars 1997. 
494 Månsson den 7 april 1997. 
495 EFEM den 30 juni 1997, s 4. 
496 EFEM, den 30 juni 1997, s 6. 
497 Se Lövehed, (1995). 
498 Lövehed, Li, Hus utan värmesystem – Delprojekt eleffektiv hushållsutrustning, på Lunds 

tekniska högskola, Institutionen för Byggnadskonstruktionslära. (odaterad). FAa. 
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skulle i så fall vara ca 25-50 procent mindre än genomsnittet i Sverige.499 
Energi och byggnadsdesignforskare Maria Wall gjorde simuleringar av 
energibalansen i DEROB-LTH baserade på Löveheds beräkningar. Si-
muleringarna gjordes för olika hushållsstorlekar och olika scenarier, t ex 
om huset stod tomt under en längre period, i både mittradhus och gavel-
radhus. Syftet med simuleringarna var att undersöka hur olika situationer 
påverkade energisystemet.500 Beräkningarna redovisades på seminarium 
nr 4 och Wall visade följande bild över husens energibalans: 

 

 
 

Figur 7. Energi och byggnadsdesignforskare Maria Walls bild över hur energibalansen för husen  
              skulle bli. Totalt skulle 4740 kWh eller 39 kWh el per kvadratmeter och år behöva köpas.501  

 
Walls bild skulle illustrera potentialen i ett mittradhus och inte avse ge-
nomsnittet. Senare under seminarierna ändrades utformningen av husen 

                                                 
499 Lövehed, Li, Hus utan värmesystem – Delprojekt eleffektiv hushållsutrustning, på Lunds 

tekniska högskola, Institutionen för Byggnadskonstruktionslära. (odaterad). FAa.  
500 Mejlkontakt Maria Wall, energi- och byggnadsdesignforskare, LTH.  
501 Seminarium 4.  
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bl a med avseende på lufttäthet och fönsterstorlekar, och då förändrades 
även antagandet om potentialen för energibalansen.502 

Planerna var att husen utöver överskottsvärmen skulle värmas med 
luft som kom genom en värmeväxlare, där den redan varma inomhusluf-
ten skulle värma den inkommande luften på ett ovanligt effektivt sätt.503 
Dessutom skulle möjligheterna att förlägga en tilluftskanal i marken un-
dersökas. Skälet till att använda en sådan teknisk lösning var att tempera-
turen därmed kunde höjas till över 0ºC innan luften passerade genom 
värmeväxlaren, vilket skulle göra växlaren effektivare. Dessutom skulle 
man kunna erhålla kyla under de varma sommarmånaderna. Idén om en 
sådan ledning kom från Tyskland och skulle anpassas till svenska förhål-
landen som en del av den forskning som projektet hade initierat.504 
Forskningen kring de tekniska lösningarna för ventilationen och upp-
värmningssystemet fördelade sig på följande sätt: SP i Borås ansvarade 
för att prova verkningsgraden hos olika värmeväxlare som kandiderade 
för att installeras i radhusen. De hade ansvar för att finna en värmeväxla-
re med den erforderliga verkningsgraden 90 procent. Byggnadsfysik vid 
Chalmers skulle forska kring den markförlagda tilluftskanalen.505  

Luftvärme var föremål för en av de första forskarpresentationerna un-
der seminarierna och den hölls av energiteknikforskare Åke Blomsterberg 
från SP.506 Han redovisade en undersökning bland hushåll som bodde i 
luftuppvärmda hus. I undersökningen hade 250 hushåll svarat på en en-
kät och resultaten visade på en del problem för de boende. En slutsats 
var att instruktionerna till de boende behövde skrivas på ett mer lättill-
gängligt sätt, eftersom de inte hade kunnat tolka innebörden i texten om 
hur de skulle sköta och använda sitt värmesystem. Forskarna föreslog 
därför att det skulle finnas två spakar som märktes med ”sommar” re-
spektive ”vinter” i styrsystemet för luftvärmesystemet.507  

Redan tidigt hade forskarna betänkligheter kring den verkningsgrad 
tillverkarna uppgav för olika värmeväxlare.508 Inledningsvis hade en vär-
meväxlare valts som enligt tillverkaren hade en verkningsgrad på 90 pro-

                                                 
502 Mejlkontakt Maria Wall, energi- och byggnadsdesignforskare, LTH.  
503 EFEM den 30 juni 1997, s 4. 
504 EFEM den 30 juni 1997, s 12. 
505 Ibidem, s 11f. 
506 Seminarium 2.  
507 Ibidem.  
508 Intervju Svein Ruud, energiteknikforskare, SP. 
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cent, men de laboratorietest som genomfördes visade på en verknings-
grad mellan 75-85 procent då var värmeväxlaren ny och ”proven är ej 
utförda vid de mest intressant gradtalen”509, d v s vid mycket kallt väder. Då 
värmeväxlaren ansågs vara en mycket central del för husens funktion var 
det nödvändigt att få fram en hög verkningsgrad. En deltagare beskrev 
denna process som ”nästan en inofficiell tävling” mellan de olika tillverkarna 
som ville leverera värmeväxlare till radhusen.510 I ett lite senare skede av 
projektet, hösten 1999, gick Nutek ut med en officiell teknikupphand-
lingstävling och de olika tillverkarnas värmeväxlare provades på SP såväl 
till Nuteks tävling som till projektet Hus utan värmesystem. I och med 
dessa tävlingar fann man en värmeväxlare som förmodades fungera i 
radhusen. Arkitekt Klas Svanbom beskrev händelserna runt detta i föl-
jande ordalag:  

En sak som var lite kontroversiell och som ställde höga krav, det 
var värmeväxlarens verkningsgrad, som ingen trodde att man skul-
le uppfylla. Men det visade sig att det gick. Det visade sig att 
många tänkte vanemässigt och när man ställde dem mot väggen och 
tvingade dem att fundera över om de tänkte vanemässigt eller krea-
tivt så visade det sig att de kunde hitta på många käcka lösning-
ar.511  

Luftledningen i marken var också föremål för forskning. Tidigare studier 
av sådana lösningar hade genomförts av SP, men då hade det handlat om 
skolbyggnader där kanalen hade haft andra dimensioner än man skulle 
kunna använda sig av i detta fall.512 Flera beräkningar på olika varianter av 
en sådan ledning utfördes av Chalmers. Osäkerheten när det gällde vilket 
energitillskott husen skulle få med denna lösning, riskerna för mögelbild-
ning samt problemen med renhållningen och därpå följande hygienrisker 
gjorde forskarna tveksamma: ”en majoritet av seminariedeltagarna ifrågasatte 
jordslingan”, konstaterades efter ett av de sista seminarierna.513 Även VVS-
konsult Eng ifrågasatte ledningen med hänvisning till risken för t ex sjuka 

                                                 
509 Projekteringsmöte 1. 
510 Intervju Svein Ruud, energiteknikforskare, SP. 
511 Intervju Klas Svanbom, bygglovschef, Göteborgs stad. 
512 Intervju Svein Ruud, energiteknikforskare, SP. 
513 Seminarium 6.  
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hus.514 Under ett seminarium beslutades att ledningen skulle slopas ”då 
energibesparingarna inte motsvarar risk och kostnad”.515  

Det eftervärmningsbatteri som installerades i värmeväxlaren var den 
del av husens uppvärmningssystem som efter uppförandet fick uppmärk-
samhet.516 I marknadsföringen av radhusen hade installationen av batteri-
et tonats ned och det var möjligt att tolka skrivningarna i forskningsan-
sökningar och artiklar som att det inte var planerat från början. Deltagar-
na i projektet hade också olika syn på hur viktigt ett sådant batteri egent-
ligen var för de boendes komfort. Eek såg batteriet som en reserv som 
han inte trodde att de boende skulle behöva använda särskilt ofta. Ener-
giteknikforskare Svein Ruud trodde inte att de boende skulle acceptera 
att temperaturen gick under 20ºC och att batteriet därmed skulle använ-
das ganska frekvent.517 Byggentreprenören hade dock den bestämda åsik-
ten att det skulle finnas ett värmebatteri i värmeväxlaren, eftersom det 
annars kunnat bli problem med påisningar vid kallt väder och värmeväx-
lare skulle då sluta att fungera. Kravet framfördes som ett ultimatum för 
att PEAB överhuvudtaget skulle fortsätta med projektet.518 

Solvärmesystemet 

Enligt ansökan om forskningsmedel var, som tidigare nämnts, avsikten 
att Hus utan värmesystem skulle uppföras på tre platser: i Hannover, 
Malmö och Göteborg.519 Om inget annat bestämdes i detaljplanen när 
det gällde tillförd energi för det aktuella bostadsområdet skulle husen få 
en del av sitt tappvarmvatten från ett solfångarsystem, och en elpatron 
skulle ge resten.520 Detta skulle bidra till att användningen av köpt energi 
blev så låg som möjligt. Eek betraktade solfångare som en självklar del av 
ett passivhus.521 Eftersom Hus utan värmesystem var ett forskningspro-
jekt som delfinansierades av EU-kommissionen måste solfångare också 
användas för att passa in bland de andra passivhusen som skulle byggas i 

                                                 
514 Bengt Dahlgren AB, Huset utan värmesystem – VVS-frågor, den 5 juni 1998 FAa.  
515 Seminarium 7.  
516 Klittervall (2002a), Jensfelt (2005b). 
517 Intervju Svein Ruud, energiteknikforskare, SP. 
518 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
519 EFEM den 19 mars 1997 . 
520 Jämför Boström & Glad (2003), s 126. 
521 Telefonkontakt den 4 april 2006 med projektledare Hans Eek. 
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andra delar av Europa.522 Men skilda lösningar kunde komma att gälla för 
de olika platserna; i Hannover var det t ex bestämt att tappvattnet skulle 
värmas via fjärrvärmenätet. I ansökningarna för de svenska projekten 
antogs att 60 procent av energin till varmvattnet kunna komma från sol-
fångare.523  

Valet att installera solfångare gjordes alltså innan projektet startade.524 
Trots detta bjöds Jan-Olof Dalenbäck, en av Sveriges främsta solvärme-
forskare, in till ett av seminarierna. Under seminariet framkom att Dalen-
bäck förordade att solvärmesystemet till Hus utan värmesystem byggdes 
som en gemensam anläggning. Även Hans Eek förespråkade solfångare i 
grupp.525 VVS-konsult Eng menade att fördelen med en gemensam an-
läggning var att en ackumulatortank inte skulle behöva installeras i varje 
hus, vilket skulle bli dyrare än en gemensam. Men en gemensam anlägg-
ning innebar emellertid en kostnadsökning eftersom varje hus måste ut-
rustas med en individuell varmvattenmätare. En annan nackdel med en 
gemensam anläggning var att värmeförlusterna riskerade att öka i och 
med att varmvattnet måste transporteras en längre sträcka mellan sol-
fångarna och husen.526 Dessutom behövde en gemensam anläggning skö-
tas och en samfällighet bildas för detta.527 Valet att installera individuella 
solfångarsystem, ett på varje hustak, berodde enligt energiteknikforskare 
Svein Ruud på att ”Vi valde det säkra före det osäkra”.528  

Jämfört med andra delar av VVS-systemet var solvärmesystemet sällan 
uppe för diskussion under seminarierna och projektmötena. Solfångarna 
sågs under forskningsprojektet som något som det inte skulle forskas 
om.529 Solfångarna ansågs således vara ”färdig” teknik som inte krävde 
ytterligare forskarinsatser eller ens diskussioner mellan forskare och kon-
sulter. Det var istället VVS-konsultens ansvar att finna en lämplig sol-
fångare.530 VVS-konsulten undrade vid ett seminarium vem som skulle ta 

                                                 
522 Cepheus: Cost Efficient Passive Houses as EUropean Standards Proposal to the European 

Commission. Directorate-General XVII Energy. Projektnummer BU/0127/97. FAa.  
523 EFEM den 30 juni 1997, s 7. 
524 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
525 PEAB, Göteborg, Hus utan värmesystem: Projekteringsmöte nr 3, den 6 oktober 1998. (Pro-

jekteringsmöte 3) och i följande noter.   
526 Projekteringsmöte 3. 
527 Tanken i detta skede var att radhusen skulle säljas som äganderätter. 
528 Intervju Svein Ruud, energiteknikforskare, SP. 
529 Intervju Conny Rolén, forskningssekreterare, Formas. 
530 Projekteringsmöte 1.  
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ansvar för de teoretiska beräkningarna för att solfångarna verkligen skulle 
uppnå den 50-procentiga verkningsgraden som projektet förutsatte.531 
Seminariet beslutade att leverantörens uppgift skulle gälla.  

Elenergi 

Under ett seminarium diskuterades vilka alternativa källor till el som skul-
le kunna komma ifråga till Hus utan värmesystem.532 Projektledare Hans 
Eek hade idéer om att all energi skulle vara ”flödande energi” vilket innebär 
att bara förnybara energikällor såsom sol, vind och vatten skulle använ-
das.533 Till detta seminarium hade personer bjudits in för att prata om bl a 
solceller, bränsleceller och sterlingmotor. Per Carlsson från Göteborg 
Energi presenterade möjligheterna att generera el med en sterlingmotor. 
Sådana motorer drivs med biobränsle och är ett kraftvärmeverk som kan 
tillverkas i olika storlekar för att passa olika behov av värme och el.534  

Idén om ett lokalt litet kraftvärmeverk fortsatte att utvecklas tillsam-
mans med Göteborg Energi, som var intresserade av att driva det som ett 
eget forsknings- och utvecklingsprojekt.535 Kraftvärmeverket skulle ge 
förnybar el och värme till tappvarmvattnet. Ett sådant verk skulle emel-
lertid producera mer värme än vad husen behövde och det ansågs därför 
inte vara en hållbar lösning på elbehovet. Det fanns även tankar på att 
bygga ett vindkraftverk som skulle försörja de 20 radhusen med el.536 
Ingen av planerna för elförsörjningen förverkligades emellertid och valet 
av leverantör till elen fick de boende ordna med själva.  
 
 

                                                 
531 Seminarium 7. 
532 Hus utan värmesystem: Seminarium på Chalmers Byggnadsfysik, den 4 februari 1998. FAa 

(Seminarium 3) och i följande noter.  
533 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
534 Seminarium 3.  
535 Eek, Hans, Hus utan värmesystem: Lägesrapport, den 1 april 1998. FAa.  
536 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
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Figur 8. Skiss av kraftvärmeverk ritad av projektledare Hans Eek och bilagd seminarieprotokollet.537  

 

                                                 
537 Seminarium 4, bilaga.  
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Kommunens planeringsprocess  
Hittills har framställningen av processen fokuserat på forskare och före-
tag i byggsektorn. Kommunen medverkade indirekt i projektet via bo-
stadsbolaget och energibolaget, men kommunen agerade bara direkt i sin 
roll som markexploatör och planmonopolist.  

Under våren 1998 inleddes arbetet på Stadsbyggnadskontoret, Göte-
borgs stad, med att ta fram en detaljplan för området Lindås Park där 
Hus utan värmesystem skulle byggas. Arkitekten hade tillsammans med 
kommunen tidigare letat efter en plats där de 20 radhusen kunde uppfö-
ras.538 Vissa förutsättningar måste uppfyllas med avseende på solljus och 
lä i förhållande till den förhärskande vindriktningen. Området Lindås 
Park i stadsdelen Askim passade och kommunen hade option på att ex-
ploatera denna tidigare jordbruksmark. Enligt tidplanen skulle kommu-
nens arbete vara slutfört våren 1999 och därefter kunde bygglov sökas 
och PEAB kunde påbörja produktionen på plats under våren eller som-
maren 1999, eftersom husen behövde uppföras under relativt torra och 
varma förhållanden.539 Radhusen skulle stå klara för inflyttning i början 
av år 2000.  

Ansvaret för att framställa handlingar till detaljplaneprocessen ligger på 
tjänstemännen på kommunens stadsbyggnadskontor, men konsulter kan 
anlitas för att utföra jobbet. Sådana konsulter jobbar ofta på arkitektkon-
tor och det är brukligt att inte använda samma arkitektkontor för detalj-
planen som ritat byggnaderna.540 Barbro Sundström, som var kommu-
nens tjänsteman i ärendet, menade att eftersom det är olika uppdragsgi-
vare vill de inte att rollerna ska blandas och att det ska kunna uppstå 
misstanke om jäv.541 Arkitekt Anna Helmrot, som anlitades för detaljpla-
nearbetet, arbetade emellertid på samma arkitektkontor som både Hans 
Eek och Hans Grönlund. Det fanns flera skäl till att Helmrot anlitades. 
Dels hade arkitektkontoret ett ramavtal med kommunen och brukade 
således anlitas av dem, dels hade hon stor kunskap om miljöanpassning 
av byggnader och fanns dessutom tillgänglig för att utföra arbetet vid den 

                                                 
538 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
539 Seminarium 5.   
540 Intervju den 27 april 2004 med Anna Helmrot, arkitekt, EFEM arkitektkontor AB, Göteborg. 

(Intervju Anna Helmrot, arkitekt, EFEM) och i följande noter.  
541 Mejlkontakt den 28 april 2006 med Barbro Sundström, planarkitekt, Göteborgs Stad Stads-

byggnadskontoret, Göteborg. 
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tidpunkten.542 Den plats där de 20 radhusen skulle uppföras utgjorde bara 
en del av det område som skulle planeras för, men på grund av att byg-
gandet av Hus utan värmesystem skulle kunna sätta igång så snart som 
möjligt hastade detaljplanearbetet.  

I programmet beskrivs Hus utan värmesystem:  

Av bostadshusen planeras ca 20 radhuslägenheter utföras som 
hus utan värmesystem. Husen kommer att byggas med så god vär-
meisolering och lite luftläckage att de inte ska behöva extra 
värmetillskott genom radiatorer. Husen ingår i ett forsknings-
projekt och resultaten kommer att utvärderas.543 

Svaren på den remiss som gick ut till myndigheterna, förvaltningarna och 
fastighetsägare inkom under juni-september 1998.544 Remissvaren var alla 
positiva eller neutrala till Hus utan värmesystem. Göteborgs stads Miljö-
förvaltning skrev att: 

Vi ser positivt och nyfiket på de energisnåla husen men förut-
sätter att de byggs utan att man tummar på kraven för en sund 
inomhusmiljö med allt vad det innebär.545  

Stadsdelsnämnden i Askim, där Lindås Park ligger, uttryckte ingen åsikt 
om radhusens energisystem, men ansåg att forskningsprojektet var intres-
sant och något som man avsåg att följa.546 Arkitekt Helmrot minns att det 
inte förekom några negativa yttranden om att det skulle byggas passivhus, 
synpunkterna från de kringboende handlade snarare om farhågor att om-
rådet skulle bli för tättbebyggt.547 När yttrandena till programmet kommit 
in utarbetades en samrådshandling av Helmrot och tjänstemännen vid 
stadsbyggnadskontoret. Samrådshandlingen är mer detaljerad än pro-
grammet och där finns förslag på husens placering, grönområden, vägar 

                                                 
542 Telefonkontakt den 26 april 2006 med Barbro Sundström, planarkitekt, Göteborgs Stad Stads-

byggnadskontoret, Göteborg. 
543 Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, Program för detaljplan: Bostäder vid Lindåsmotet 

inom stadsdelen Askim i Göteborg, den 29 maj 1998. GSAa. 
544 Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, Remiss – Svar programsamråd, inkomna yttranden, 

den 14 augusti 1998. GSAa.  
545 Göteborg Miljö, Yttrande: Program för detaljplan för Bostäder vid Lindåsmotet inom stadsde-

len Askim, den 10 augusti 1998. GSAa.  
546 Askim Göteborgs stad, Yttrande över program för Bostäder vid Lindåsmotet, den 13 juli 1998. 

GSAa.  
547 Intervju Anna Helmrot, arkitekt, EFEM. 
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och dagvattenhantering med, liksom hur husen skulle värmas upp.548 
Eftersom det inte fanns något fjärrvärmenät i närheten av Lindås Park 
ställdes inga krav på fjärrvärmeanslutning.549 Av de 21 yttranden som 
kom in från samrådet var ett negativt till Hus utan värmesystem och en 
närboende var negativt inställda till byggnation över huvud taget.550 Det 
negativa yttrandet kom från Moderata gruppen i Askim som hade flera 
synpunkter rörande uppvärmningen av radhusen och ansåg att endast en 
radhuslänga med 4 lägenheter skulle byggas utan värmesystem.551 Mode-
raterna ansåg att ”förutsättningarna för ett sunt inomhusklimat i dessa hus 
måste betraktas som tveksamma” och angav därefter ett antal skäl till tvek-
samheterna. Bland annat menade moderaterna att de antaganden som 
gjorts om hur mycket värmen från människorna som bor i husen kan 
bidra med till husens uppvärmning var orealistiska:  

[…] värmebalansen baseras på ett tillskott av personvärme från 
4 personer som vistas i bostaden i genomsnitt 17 timmar per 
dygn under tiden september till maj (9 månader) och 8,5 timmar 
om dygnet under resterande delen av året.552 

Trots invändningarna mot energisystemet för Hus utan värmesystem 
tyckte ändå moderaterna i sitt yttrande att projektet var tekniskt intres-
sant och borde genomföras men, som sagt, i begränsad omfattning. Hy-
resgästföreningen inkom också med ett remissvar där de uttryckte oro 
över att stadsdelen Askim höll på att bli ”en extrem ’gräddhylla’ för välsitue-
rade familjer”, eftersom nya bostäder i området främst var radhus och 
enfamiljshus.553  

När utställningshandlingen togs fram fick Hans Eek möjlighet att be-
möta moderaternas kritik och han replikerade att:  

                                                 
548 Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, Samrådshandling: Detaljplan för bostäder vid Lin-

dåsmotet inom stadsdelen Askim i Göteborg, den 13 oktober 1998. GSAa.  
549 Intervju Anna Helmrot, arkitekt, EFEM. 
550 Sakägare, Yttrande: Angående förslaget Bostäder vid Lindåsmotet, (odaterad). GSAa.  
551 Moderata gruppen, Askim, Yttrande: Yrkande angående detaljplan för Bostäder i Lindåsmotet, 

den 30 november 1998. GSAa.  
552 Ibidem.  
553 Hyresgästföreningen Västra Frölunda, Detaljplan för Bostäder vid Lindåsmotet inom stadsdelen Askim i 

Göteborg, Yttrande, den 28 november 1998. GSAa.  
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Värmebalansen baseras på att en ”normalfamilj” bor i husen. 
Den beräknade personvärmen överensstämmer med vad man 
normalt räknar med enligt Boverkets byggregler.554  

I handlingen fanns samma formulering som i samrådshandlingen angå-
ende Hus utan värmesystem och invändningarna fick således ingen på-
verkan på detaljplanens utformning. Utställningen pågick mellan den 2 
juni och den 27 augusti 1999 och därefter skrevs ett utställningsutlåtande 
och en antagandehandling.555 

Orsaken till att det dröjde sex månader mellan samrådet och utställ-
ningen var att det under samrådet framkom behov av att undersöka om 
de likströmskablar, Kontiscanförbindelsen556, som går rakt igenom områ-
det som skulle bebyggas kunde ha negativ påverkan på människor.557 För 
att utreda riskerna engagerades bl a en expert från Chalmers tekniska 
högskola av arkitekt Helmrot.558 Experten ansåg inte att det skulle inne-
bära några högre risker, eftersom statiska elektriska och magnetiska fält 
kring kablarna var mindre än från andra elledningar i närheten. Ett ytt-
rande hade också tidigare kommit in från ägarna av kablarna, Vattenfall 
Transmission, som menade att ingen byggnation borde ske närmare än 4 
meter från kablarna.559 Dessa två yttranden räckte inte för att övertyga 
byggnadsnämnden utan frågan gick tillbaka till Chalmers som utredde 
strålningsfrågan ytterligare. Resultatet visade att kablarna sällan användes 
och när de användes var strålningen försumbar.560 I och med utställning-
en i juni 1999 började stadsbyggnadskontoret att föra diskussioner med 
sakägare om Lindås Park.561 Eftersom kommunen behövde avväga all-
männa intressen mot enskilda i en dialog med berörda sakägare i detalj-
planeprocessen pågick arbetet mellan utställning och antagandehandling 

                                                 
554 Eek, Hans, P.M. beträffande energianvändning och inomhusklimat i projektet Hus utan värme-

system, Bostäder vid Lindåsmotet i stadsdelen Askim, Göteborg, den 15 december 1998. GSAa.  
555 Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, Antagandehandling: Bostäder vid Lindåsmotet: den 2 

november 1999. GSAa.  
556 Kontiscanförbindelsen förbinder stam- och elledningar mellan Danmark och Sverige.  
557 Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, Utställningshandling: Detaljplan för Bostäder vid 

Lindåsmotet inom stadsdelen Askim i Göteborg, den 4 maj 1999. GSAa.  
558 Intervju Anna Helmrot, arkitekt, EFEM. 
559 Vattenfall Transmission, Elektriska och Magnetiska Likströmsfält från Kontiscankablarna, den 

16 juni 1998. GSAa.  
560 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
561 Telefonkontakt den 26 april 2006 med Barbro Sundström, planarkitekt, Göteborgs Stad Stads-

byggnadskontoret, Göteborg. 
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till november 1999. Därefter kunde antagandehandlingen tas upp till be-
slut i kommunens byggnadsnämnd. Tabell 4 visar hur detaljplaneproces-
sen förverkligades för området Lindås Park.  
 
Tabell 4. Detaljplaneprocessen för Lindås Park som den realiserades under åren 1998 till 2000.562  

1998 
mars Göteborgs stadsbyggnadskontor lät ta fram program för Lindås 

Park. 
 

april Programmet gick på remiss till programsamrådskretsen: Kommu-
nala nämnder, statliga myndigheter, sakägare (fastighetsägare) 
boende och övriga (t ex Naturskyddsföreningen). 
 

maj Göteborgs Stadsbyggnadskontor lät ta fram en samrådshandling. 
 

augusti Göteborgs Byggnadsnämnd fattade beslut om samråd. 
 

september Samrådshandlingen gick på remiss till samrådskretsen: kommuna-
laa nämder och bolag, statliga verk, myndigheter och bolag samt 
sakägare (fastighetsägare). 
 

oktober - decem-
ber 

Utredning om likströmskabeln. 
 
 

1999 
januari-april Utredning om likströmskabeln. 

 
maj Utställningshandling klar, Byggnadsnämnden fattade beslut om 

utställning.  
 

juni Planen ställdes ut för allmänheten. 
 

juli-oktober Diskussioner med sakägare. 
 

november Göteborgs stadsbyggnadskontor tog fram en antagandehandling. 
Byggnadsnämnden fattade beslut om att anta planen Detaljpla-
nen vann laga kraft (5 veckor efter antagande). 
 

 

                                                 
562 Sammanställning av arkivhandlingar, GSAa.  
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Massmedia under planeringsfasen  
Under planeringsfasen presenterades Hus utan värmesystem i några tid-
skrifter och tidningar.563 Dessutom producerade forskningsrådet, som 
hade omorganiserats i ett nytt råd kallat Formas, bostadsbolaget Göte-
borgs Egnahems AB och arkitektkontoret EFEM en broschyr där pro-
jektet beskrevs.564  

Artiklar publicerades i branschtidskrifter såsom VVS-Forum, där bygg-
projektets ”helhetslösning” betonades och där ”välutvecklad och beprövad 
teknik kombineras”. Sådan teknik skulle kunna ge ett prisvärt energisnålt 
hus, enligt Hans Eek.565 I artiklar i VVS-forum och Energimagasinet samt 
broschyren beskrevs tekniken som om den redan var vald och installerad: 

Fönstren är av den typ som teknikupphandlades av Nutek för 
några år sedan och är extremt bra. U-värde 0,85 W/m² […]566 

Vidare beskrevs husen som att ”man har vågat avstå ifrån uppvärmningssy-
stemen”567 och ”ett traditionellt uppvärmningssystem har ersatts med värme-
växlare i kombination med extra välisolerade konstruktioner”.568 Formulering-
arna kunde lätt tolkas som tekniken redan var bestämd och att husen 
skulle klara att hålla värmen utan ett separat uppvärmningssystem. År 
1998 höjdes kritiska röster i VVS-Forum. Fyra representanter från VVS-
branschen fick möjlighet att dryfta sina åsikter, varav tre var skeptiska till 
att husen skulle komma att fungera enligt de komfortkrav som kunde 
förväntas från de boende. Kritikerna lyfte fram riskerna med att enbart 
förlita sig på teoretiska beräkningar, och att värmetillskottet från sol och 
hushållsapparater skulle vara otillräckligt. Särskilt tilluftskanalen i marken 
kritiserades, eftersom den inte förväntades vara effektiv och för att det 
fanns en risk för mögeltillväxt. Även värmeväxlarens effektivitet ifråga-
sattes. Annan kritik rörde att det var luft som skulle värma husen.569 
Andra reaktioner publicerades i Energimagasinet där Christer Harrysson, 
                                                 
563 Lindgren (1998), s 58f, Eek (1998a), Eek (1998b), s 21ff, Laurén (1998), s 32, Westmar (1998) 

och Starkenberg (1999). 
564 Egnahemsbolaget, EFEM & Formas (odaterad). 
565 Eek (1998b), s 25.  
566 Ibidem, s 21. 
567 Laurén (1998), s 32. 
568 Egnahemsbolaget, EFEM & Formas (odaterad). 
569 Andersson (1998), s 30,  Bengtsson (1998), s 36, Davin (1998), s 32 och Jahnsson (1998), s 26. 
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professor i energi- och byggteknik i Örebro, ifrågasatte marknadsföring-
en av energikonceptet i skarpa ordalag:  

[…]Hus utan värmesystem […] består av ett luftvärmesystem 
[...] Det är grovt vilseledande att marknadsföra detta projekt 
som hus utan värmesystem.570 

Harrysson reagerade också mot att värmen till husen skulle spridas via 
luften i ventilationssystemet, vilket var delvis förbjudet enligt de byggreg-
ler som antogs 1994, men blev efter år 1999 åter accepterat. De boende 
riskerade att få hälsoproblem, enligt Harrysson, och energianvändningen 
skulle bli högre än om värmen spreds via radiatorer.571 Harrysson skulle 
återkomma med kritik mot passivhus de kommande åren.   

Under perioden 1998-2000, då projekteringen av radhusen genomför-
des, publicerades en rad artiklar framför allt baserade på information från 
projektledare Hans Eek och Egnahemsbolaget.572 I flera av artiklarna var 
retoriken att ”tekniken är egentligen väldigt enkel och beprövad”.573 I Dagens 
Nyheter publicerades en artikel om de ”värmelösa radhusen” i Lindås. Hu-
sen som ”helt saknar värmesystem” skulle fungera ungefär som termosar 
enligt artikeln.574 Artikelförfattaren Bo Westmar uttryckte, likt Moderata 
samlingspartiets remissvar under detaljplaneprocessen, tveksamheter till 
antagandet om antalet boende per hus och hur mycket tid de skulle 
spendera i inomhus för att husen skulle fungera.575 Vad händer om dessa 
förutsättningar inte uppnås på grund av till exempel en semesterresa eller 
om tonåringen flyttar hemifrån: ”Ska föräldrarna köpa hund – helst modell 
större – eller ta in bilens kupévärmare för att ersätta värmeförlusten?”, undrar 
Westmar ironiskt. Eek uttalade sig i egenskap av husens arkitekt och me-
nade att de boende skulle kunna be grannarna sätta på ugnen några tim-
mar innan de kommer hem, men avslöjade att projektgruppen skissade 
på en annan lösning: ”tillfällig förvärmning av luften”, vilket i artikeln be-
skrevs som ”lite fusk”. Eek framhöll dock att det som kunde komma att 
orsaka problem var snarare värmen, vilket skulle avhjälpas genom att 
några fönster skulle öppnas automatiskt. ”Visst är det lite sport att se hur 

                                                 
570 Harrysson (1999), s 48. 
571 Ibidem, s 48. 
572 Se t ex Eriksson (1998), Berglund (1999) och Johansson (1999).  
573 Eriksson (1998), liknande formuleringar förekommer i Berglund (1999) och Johansson (1999). 
574 Westmar (1998). 
575 Ibidem. 
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långt man kan gå” sade Eek angående att husen ingick i ett forskningspro-
jekt med syftet att studera hur man med rimliga kostnader kunde uppnå 
ett energisnålt och komfortabelt boende. Vidare nämndes att byggherren 
skulle försöka se till att det i görligaste mån skulle bli ”normalfamiljer” som 
flyttade in i husen. Vi den här tidpunkten var uppgiften att extrakostna-
derna för Hus utan värmesystem skulle bli mellan 20 000 och 30 000 
kronor per radhus.576 Kostnaderna var för solfångare och ventilationssy-
stem .577  

Under planeringensfasen använde framför allt Hans Eek massmedia 
för att sprida budskapet om Hus utan värmesystem. Det var främst 
branschtidskrifter som i detta skede uppmärksammade projektet och där 
blev särskilt VVS-systemet kritiskt granskat av experter, trots att energi-
konceptet i högsta grad även inkluderar kontroversiella byggnadstekniker.  

Sammanfattande analys av planeringsfasen 
Under åren 1997 till 1999 formades energikonceptet, som en del av trans-
formationen, från tyska passivhus och svenska experimenthus till ett 
svenskt Hus utan värmesystem och var en teoretisk och retorisk formning. 
Formningen manifesterades i en rad olika dokument såsom forsknings-
ansökningar, seminarieprotokoll, projekteringsprotokoll, kravspecifika-
tion, tidnings- och tidskriftsartiklar samt detaljplan, och för att skapa des-
sa dokument måste deltagare från olika intressentgrupper mobiliseras och 
olika aktiviteter utföras. I det här avsnittet kommer jag att använda be-
grepp från bl a tidsgeografin för att ge en förståelse för händelserna un-
der planeringsfasen.  

Hans Eek stod för många av idéerna bakom energikonceptet och drev 
ett långvarigt individprojekt för byggande av energisnåla hus. Han var 
därmed konceptbärare för det energikoncept som i Tyskland kallades pas-
sivhus. Eek involverade personer i sitt nätverk och hade stort inflytande 
över vilka aktiviteter som genomfördes för att starta och driva både 
forsknings- och byggprojektet. En första aktivitet handlade om att visa på 
det speciella med detta energikoncept och då måste han lösgöra energi-
konceptet från tidigare byggprojekt, sådana han hade medverkat i både i 
Sverige och i Tyskland, och sådana hans kollega Wolfgang Feist hade 

                                                 
576 Westmar (1998) och Starkenberg (1999).  
577 Starkenberg (1999). 
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genomfört i Tyskland. Eek såg Hus utan värmesystem som ett naturligt 
steg i sin yrkesbana, eftersom det för honom var en fortsättning från 
tidigare byggda hus där han hade medverkat. Från hans perspektiv var 
Hus utan värmesystem således en redan existerande idétråd som han bara 
behövde anknyta till nya projekt och aktiviteter. Eek var bärare av idéer 
om vilka tekniker som kunde vara lämpliga och vilken organisation som 
kunde behövas för att förverkliga konceptet. Flera deltagare i hans nät-
verk hade tidigare arbetat med energieffektivisering på olika sätt och valt 
sitt yrke efter detta intresse. Dock var tanken att bygga passivhus ny för 
de flesta och därför behövde idén presenteras i ett lämpligt format. Från 
dessa deltagares perspektiv var idén om Hus utan värmesystem således 
en ny idé som skulle passas in i den egna föreställningsvärlden. Eek valde 
att visa hur Hus utan värmesystem var fortsättning på en lång utveck-
lingstråd med början redan på 1970-talet. Hans Eeks framställde sina 
berättelser likt en logisk utveckling och de andra deltagarna bjöds in att 
medverka i denna. Hans berättelser var personliga och handlade om 
verkliga personer som Eek hade arbetat för och hjälpt att förverkliga 
idéer om energisnålt byggande. Han använde citat för att beskriva dialo-
ger som förekommit mellan honom själv och kunderna, vilket gjorde att 
berättelserna kunde uppfattas som ännu mer verkliga. Genom att berätta 
om sina misslyckade projekt från 1970-talet och hur han använt erfaren-
heterna därifrån för att successivt förbättra konceptet fram till planering-
en av Hus utan värmesystem, gjorde Eek energikonceptet mer trovärdigt 
för övriga deltagare. Syftet med denna retoriska inramning var att visa 
deltagarna att det var möjligt att förverkliga energikonceptet i Sverige. 
Eek övertalade genom att berätta och förklara utifrån beskrivningar av 
människor och händelser och hur olika tekniker ”fungerade inte alls” eller 
”fungerade så bra”.578 Enligt Henning är spridningen av innovationer bero-
ende av strukturer där olika intressen kan förenas och ömsesidig förståel-
se av en företeelse formades i processer.579 På ett liknande sätt formades 
energikonceptet och kommer här att analyseras med tidsgeografiska be-
grepp.  

                                                 
578 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
579 Henning (2000), s 175f.  
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Organisationsprojekt formas ur drivande individprojekt 

Metaforerna för hur idéerna bakom ett projekt formas till en ny väv av 
artefakter och människor är inspirerade av det tidsgeografiska tankesättet. 
Med tidsgeografiska begrepp kan Hus utan värmesystem kopplas till olika 
individ- och organisationsprojekt som är relaterade till olika nivåer i samhället 
och olika trajektorier för forskare, företag och kommunen. Det teoretiska 
projektbegreppet är målrelaterat och ger förståelse för deltagarnas hand-
lingar och val i processen och svarar på frågan hur den enskildes hand-
lingar och val i projektet är kopplade till en större väv som kan vara en 
individs yrkesliv eller en organisations strategier och mål.  

Hus utan värmesystem kan retrospektivt ses som ett organisationspro-
jekt som växte fram och anknöt till flera olika organisationsprojekt som 
hade olika målsättningar; det var projekt på såväl makronivå (staten), 
mesonivå (kommunen) som mikronivå (projektet). På makronivå kan 
projektet betraktas som en del i realiseringen av Sveriges nationella mil-
jömål och omställningen av landets energiförsörjning mot ökad hållbar-
het. I egenskap av ett organisationsprojekt för att bidra till att uppfylla de 
nationella målen beviljades Hus utan värmesystem forskningsbidrag från 
Byggforskningsrådet, eftersom målen med forskningsfinansiärens verk-
samhet stämde överens med målen för Hus utan värmesystem. Forsk-
ningssekreterarens professionella individprojekt syftade till att hitta pro-
jekt som radikalt kunde minska energianvändningen i hus. Forsknings-
sekreteraren uttryckte frustration över att få andra projekt hade liknande 
ambitioner och tyckte att utvecklingen mot mer energieffektiva byggna-
der gick för långsamt. Hus utan värmesystem kunde kopplas till forsk-
ningsrådets mål. Dessutom kunde Hus utan värmesystem relateras till 
den del av forskningsfinansiärens organisationsprojekt som innebar att 
man skulle se huset som ett system, och minska energianvändningen för 
hela huset, inte bara dess enskilda komponenter. Enligt remissvaret från 
Månsson hade Hus utan värmesystem ett viktigt uppdrag att fylla då det 
skulle försvara Sveriges internationella position inom området energisnåla 
hus.  

Det kommunala bostadsbolag Egnahemsbolaget kan betraktas som en 
representant för en organisation på mellannivå. Ingen annan aktör inom 
byggbranschen var intresserad av att stå som byggherre för projektet Hus 
utan värmesystem. VD:n för bostadsbolaget blev intresserad eftersom 
han trodde att mycket kunskap kunde hämtas från Hus utan värmesy-
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stem och bolagets mål var att ligga i framkanten av utvecklingen.580 Han 
ville att bostadsbolaget skulle vara med i det nya som de trodde skulle 
komma. Dessutom lockades bostadsbolaget av att forskare var med i 
projektet eftersom det skulle kunna bidra till att uppfylla de mål som 
bolagets ägare, Göteborgs stad, hade satt upp för sina bostadsbolag, 
bland annat att stärka Göteborgs konkurrenskraft.  

Hus utan värmesystem var inledningsvis emellertid framför allt pro-
jektledarens Eeks professionella och idédrivna individprojekt. Det system 
som husen kom att bestå av hade projektledaren och hans kollegor på 
arkitektkontoret tidigare funderat över och delvis också prövat i olika 
byggprojekt. Den här gången organiserade Eek en grupp initierade per-
soner med omfattande kompetens och ett gemensamt mål för det organi-
sationsprojekt som de successivt skapade: att bygga ett hus där energiför-
lusterna minimerades innan någon form av värmesystem planerades. 
Organisationsprojektet Hus utan värmesystem skapades på detta sätt och 
utvecklades från den tyska standarden för passivhus.  

Resurser och restriktioner i lokala ordningsfickor 

Eek var bärare av idéer, men han hade även resurser att sätta idéerna om 
hus utan värmesystem i verket. Det berodde på att han kunde använda en 
rad resurser. Projektet Hus utan värmesystem knöt an till de rådande 
idéerna för samhällsutveckling som etablerades under 1990-talet. Lenn-
torp skriver om överlagrande lokala ordningsfickor som likt ryska dockor eller 
kinesiska askar omsluter andra lokala ordningsfickor.581 Hus utan värme-
system fick ta ett stort ansvar när det skulle bära upp Sveriges långvariga 
tradition av energisnålt byggande som enligt Månsson höll på att förloras. 
Det var en resurs som måste tas tillvara. I en annan överlagrande lokal 
ordningsficka finns idén om ekologisk modernisering. Det begreppet brukar 
användas för att markera ett paradigmskifte i samhällets syn på koppling-
en mellan kulturella förhållanden och naturen.582 Paradigmskiftet innebär 
att konflikten mellan å ena sidan teknisk och ekonomisk utveckling och å 
andra sidan ett resurssnålt och miljöanpassat samhälle, löses upp och 
istället betraktas förhållandet mellan dem som att det är genom teknisk 

                                                 
580 Mejlkontakt Bertil Rignäs, VD, Egnahemsbolaget. 
581 Lenntorp (1998), s 74.  
582 Wärneryd, Hallin & Hultman (2002), s 139f. 
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och ekonomisk utveckling som miljöproblem kan lösas.583 På detta sätt 
formades restriktionerna ”olika miljöproblem” till resurser som kan skapa 
arbetstillfällen och bidra till teknisk och ekonomisk utveckling. Bakgrun-
den till paradigmskiftet är att miljöproblem på ett politiskt plan började 
betraktas som lösningsbara med hjälp av tekniska innovationer.584 Ett 
energikoncept som både är energisnålt och kostnadseffektivt befinner sig 
inom det nya paradigmet och kan således finna stöd och acceptans för 
idéerna. Eftersom projektet Hus utan värmesystem fick finansiering från 
både en svensk forskningsfinansiär och EU-kommissionen kan projektet 
uppfattas som en del i uppfyllandet av både statliga och överstatliga poli-
tiska mål samt en implementering av hållbar utveckling. Hållbar utveck-
ling är det politiska uttrycket för ekologisk modernisering. Målen för EU-
kommissionens finansiering var kopplad till tre dimensioner av hållbar 
utveckling och husen som byggdes inom ramen för EU-projektet skulle 
således vara samtidigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara.  

I Göteborg fanns ett antal resurser som var avgörande för projektets 
genomförande. Åsa von Sydow skriver i sin avhandling om Göteborgsandan 
som en urban regim som präglar Göteborg.585 Göteborgsandan kan ka-
raktäriseras av nära samarbete mellan stadens politiker, universitetet, 
Chalmers tekniska högskola och industriföretag samt flexibla organisa-
tioner med korta beslutsvägar.586 Jag har inte undersökt fenomenet i den 
här avhandlingen, men även Hus utan värmesystem präglades av ett 
intresse för samverkan mellan ett kommunalt bostadsbolag, som styrs av 
politiker, forskare bl a vid Chalmers och företag såsom arkitektfirman 
EFEM. Projektledaren var hemmahörande i Göteborgstrakten och hade 
god lokalkännedom och ett etablerat nätverk av kontakter från tidigare 
samarbeten. En rad olika aktiviteter, såsom kontakter med andra deltaga-
re, underlättades av att de flesta deltagares arbetsplats fanns i staden. Inga 
lokala myndigheter motverkade heller projektet. När ett nytt energikon-
cept planerades för bostadsområdet Navestad i Norrköping motarbetade 
det kommunala energibolaget genomförandet aktivt. Energikonceptet 
skulle där innebära en avsevärd minskning av köpt energi för uppvärm-
ning och ett skäl till energibolagets agerande var att bostadsområdet före 
renoveringen försörjdes med fjärrvärme och energibolaget skulle därmed 
                                                 
583 Hajer (1995), s 25. 
584 Wärneryd, Hallin & Hultman (2002), s 30f. 
585 von Sydow (2004), s 76ff. 
586 Ibidem, s 136. 
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förlora en stor kund.587 Det kommunala energibolaget i Göteborg, Göte-
borg Energi, skulle kanske ha kunnat påverka projektet och dra det bort 
från energikonceptet, men inga sådana aktiviteter förekom. Det fördes 
istället en diskussion mellan projektdeltagarna och energibolaget om möj-
ligheten att finna en lokal lösning på husens elbehov.588 Om husen hade 
byggts på en plats där fjärrvärme varit ett alternativ hade energibolaget 
kanske agerat annorlunda och förespråkat att fjärrvärmeresurser skulle 
utnyttjas. Då hade krav på fjärrvärmeanslutning antagligen skrivits in i 
markavtalet. Frånvaron av resursen fjärrvärme blev på detta sätt en resurs 
för Hus utan värmesystem som stärkte möjligheten att satsa på energi-
konceptet.  

Regler för byggande finns samlade i Boverkets byggregler. Dessa krav 
upplevdes av forskarna i Hus utan värmesystem som alltför lågt ställda 
och därmed som en restriktion för minskad energianvändning i byggna-
der. Byggreglerna var å ena sidan en styrningsrestriktion som inte gav 
incitament för att bygga mer energisnåla hus, enligt en del deltagare.589 
Byggentreprenörens arbetschef upplevde, å andra sidan, kraven i de be-
fintliga reglerna som för många och för högt ställda och ville hellre se att 
branschen hade möjlighet att bygga fler billiga bostäder.590 Styrningsre-
striktionen Boverkets byggregler betraktades av forskarna och arkitekter-
na som ett golv för kraven på bostäder, medan byggentreprenören såg 
samma regler som ett tak för vad som var rimligt att begära att kunderna 
skulle betala för. Från arbetschefens perspektiv var byggreglerna en styr-
ningsrestriktion som hindrade billigare byggande.  

En annan styrningsrestriktion som behövde hanteras av deltagarna i 
planeringen av Hus utan värmesystem var den ordning för organisering 
som byggprojekt vanligtvis följer. Den vanliga ordningen brukar varken 
innehålla någon forskningsdel eller några seminarier, och förekomsten av 
sådana skapade oordning för de deltagare som var vana vid att hålla sig 
till en traditionell ordning. Det blev ibland oklart vem som var den for-
mella ledaren för projektet. Arkitekt Hans Eek var projektledare för 
forskningsdelen och seminarierna medan arbetschef Birger Lindgren var 
ledare för projekteringen. I och med den okonventionella forskningsrela-

                                                 
587 Palm (2004), s 161. 
588 Seminarium 4.  
589 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
590 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
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terade planeringsdelen fanns således två parallella sätt att organisera och 
styra projektet.  

En viktig del i Hus utan värmesystem var att kunskap hos olika organi-
sationer och individer skulle spridas bland deltagarna. Bristen på gemen-
samma utgångspunkter från början kan betraktas som en kapacitetsre-
striktion vid projektstarten. Forskar- och aktörsseminarierna arrangerades 
för att skapa en sådan gemensam plattform.591 För att täcka kostnaderna 
för seminarierna sökte såväl forskare som konsulter forskningsmedel, 
som också delvis beviljades. Kostnadstäckningen var dock otillräcklig. En 
deltagare menade att: ”marginalen är mycket sämre än på andra projekt, men det 
blir den ibland på FoU-projekt”.592 Att överkomma kapacitetsrestriktionen 
”avsaknad av gemensamma utgångspunkter” var överordnat andra aktiviteter 
i organisationsprojekten hos deltagarna i seminarierna som deltog i semi-
narierna trots att det inte gick ihop ekonomiskt.593  

De forskarledda seminarierna innebar ett utvecklings- och diskussions-
forum där förståelse skapades för energikonceptet, medan byggentrepre-
nören senare drev projekteringsmötena där husen skulle få sin slutgiltiga 
form. Seminarierna representerade den akademiska och forskningsinrik-
tade delen av projektet, medan projekteringsmötena var den marknads-
orienterade delen. Delarna hade olika status och forskarna från Lund och 
Göteborg närvarade aldrig vid projekteringsmötena. Däremot var EFEM 
representerat i båda mötesformerna.594 Projekteringen var i byggentre-
prenörens händer och denne kunde kalla in andra deltagare som konsul-
ter om det fanns behov av det.595 SP i Borås deltog därför i projekte-
ringsmötena när deras mätutrustning i husen diskuterades. 

Det visade sig vara problematiskt att slutföra planeringen, eftersom 
dess form och innehåll var oklart och det handlade om vem som skulle 
avgöra energikonceptets slutgiltiga form. De olika tekniker som skulle 
utgöra energikonceptet var inte färdigutredda av forskarna och konsul-
terna. Seminarierna pågick parallellt med projekteringen och tekniker 
hade därför inte valts.596 Projekteringsledaren, arbetschef Birger Lind-
gren, upplevde att forskargruppen försökte behålla kontrollen över pro-

                                                 
591 EFEM den 30 juni 1997, s 24. 
592 Intervju Svein Ruud, energiteknikforskare, SP.  
593 Seminarium 7. Intervju Svein Ruud, energiteknikforskare, SP. 
594 Se t ex Seminarium 1 och Projekteringsmöte 1.  
595 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
596 Projekteringsmöte 1.  
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jektet, trots att det borde vara byggentreprenörens sak att lösa problem 
eftersom de stod för det ekonomiska risktagandet.597 Svårigheterna på 
grund av blandningen av forskningsprojekt och kommersiellt projekt 
märks tydligt i turerna kring valet av värmeväxlare. I forskningsansökan 
står att Byggkonstruktionslära i Lund och projektledare Hans Eek skulle 
ta fram ”rimliga” krav på en värmeväxlare till husen, medan tillverkarna 
skulle ta ansvar för en eventuell utveckling av produkterna.598 I realiteten 
ställde Hus utan värmesystem krav på värmeväxlaren som ingen tillverka-
re kunde leva upp till år 1998. Men tillverkarna fortsatte att utveckla sina 
produkter och lät SP i Borås testa dem. Nuteks teknikupphandling inne-
höll dessutom ett tävlingsmoment och till slut fanns en lösning som an-
togs fungera för projektet.  

Bestämning av konceptet Hus utan värmesystem 

Under planeringsfasen bestämdes successivt vad energikonceptet skulle 
innehålla. Namnet Hus utan värmesystem betraktades som en resurs av 
vissa deltagare, eftersom det fick relativt stort massmedialt genomslag.599 
Konceptet skulle inte betecknas ”ekohus” eftersom deltagarna förvänta-
de sig att en sådan etikett endast skulle tilltala en viss kundgrupp som 
ändå levde resurssnålt. Inte heller ordet ”luftvärme” nämndes i doku-
menten från planeringen trots att konceptet var ett luftvärmesystem.  
Luftvärme hade en dålig klang efter den negativa uppmärksamhet som 
detta värmesystem hade fått i bl a VVS-Forum. Vidare skulle konceptet 
rikta sig till en bred köpargrupp, men definierades inte närmare förutom 
att utgångspunkten för husens design var en ”normalfamilj” som skulle 
vistas i husen under ett visst antal timmar per dag. Hur ”normalfamil-
jens” vanor och användning av sitt hus såg ut diskuterades inte under 
seminarierna. Fokus var inriktat på att konceptet var ett system med tek-
niska komponenter.  

Jag skulle vilja karaktärisera Hus utan värmesystem och passivhus som 
ett sociotekniskt system i betydelsen att husen är beroende av människors 
aktiviteter och energi- och byggteknik för att de ska fungera. Därmed 
borde den sociala delen ha fått utrymme i planeringen och i utvärdering-
arna av husen. I planeringen, likt uppföljningen som presenteras senare, 

                                                 
597 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
598 EFEM den 30 juni 1997, s 11, originalets citationstecken. 
599 Intervju Maria Wall, energi- och byggnadsdesignforskare, LTH. 
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är dock de sociala aspekterna marginaliserade. Det fanns t ex inget fors-
karstöd för att förstå de boendes energianvändning eller övrigt agerande i 
hemmen och seminariet kring boende prioriterades bort. Inte heller in-
nehöll forskningsansökningarna några sådana förslag och forskningsrådet 
ställde heller inga krav på forskningsstöd eller utvärdering av boendet. 
För deltagarna i Hus utan värmesystem var energikonceptet ett tekniskt 
system med tekniska komponenter.  

Valet av tekniska lösningar och debatten kring val av ventilation och 
uppvärmningssystem visar att det som inledningsvis verkade vara mest 
osäkert också orsakade mest debatt internt i projektgruppen. Internt var 
diskussionerna främst fokuserade på värmeväxlarens verkningsgrad, 
markförlagd tilluftskanal och värmebatteriet i värmeväxlaren. Det var 
redan före projektstart klart att ledningen i marken skulle utredas av fors-
karna. Verkningsgraden på värmeväxlaren visade sig vara ett problem 
och låg verkningsgrad kunde ha orsakat projektets fall. Värmebatteriet i 
värmeväxlaren tillkom för att minska riskerna i projektet och den mark-
förlagda tilluftskanalen togs bort av samma anledning. Men risken för 
övertemperaturer ansågs inte vara en restriktion trots att forskningen 
inom projektet hade visat på att risken var stor under vissa delar av året. 
Forskningen om de boendes erfarenheter av att hantera ett luftvärmesy-
stem användes heller inte, eftersom det inte identifierades som en restrik-
tion för ett lyckat genomförande av projektet. Värmeväxlaren, däremot, 
betraktades som absolut nödvändig för att konceptet överhuvudtaget 
skulle fungera. Inget alternativ till värmeväxlaren diskuterades utan den 
teknik som inte fungerade tillräckligt var en kapacitetsrestriktion som 
behövde hanteras. En annan kapacitetsrestriktion var osäkerheten om 
husen skulle klara uppvärmningen utan något värmesystem alls, och den 
osäkerheten gjorde att byggentreprenören vägrade att slutföra projektet 
om det inte fanns någon form av back-up. Eftervärmningsbatteriet i 
värmeväxlaren blev lösningen för att hantera den restriktionen.  

En del teknik i husen måste vara den bästa som fanns på marknaden. 
Värmeväxlaren behövde exempelvis utvecklas och testas under projektets 
gång. Deltagarna visste från sin erfarenhet att den prestanda som leveran-
törerna utlovade inte kunde uppfyllas när värmeväxlaren satt på plats i ett 
hus och det var riktigt kallt. Forskarna vid SP fungerade som bärare av 
värmeväxlartekniken. Fönstren fick ingen särskild uppmärksamhet efter-
som projektledaren tidigare hade gjort en undersökning av fönsterpre-
standa och visste vad som krävdes av fönstren för att husets energisy-
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stem skulle fungera. Här var projektledaren bärare av tekniken och före-
språkade ett visst fabrikat på fönster. Solvärmen sågs inte som en del av 
värmesystemet och verkningsgraden på solfångare ifrågasattes inte trots 
att erfarenheten visade att verkningsgraden för annan teknik, såsom vär-
meväxlaren, var för optimistisk. Värmesystemet måste fungera medan 
solvärmesystemet inte behövde fungera för att konceptet skulle vara 
lyckat. Solvärmesystemet saknade bärare i projektet.  

I massmedia presenterades projektet oftast på ett positivt sätt och läsa-
ren fick intrycket av att tekniken redan var vald och installerad. Här an-
vändes samma retorik som Hans Eek använde när deltagare till projektet 
värvades inledningsvis. Parallellt framkom emellertid kritik mot projektet 
i branschtidskrifter inom energiområdet. Forskaren Christer Harrysson 
riktade kritik mot principen att sprida värme i hus via luft, s k luftburen 
värme.600 Harrysson hänvisade till bomässan i Örebro 1992 där hus som 
byggdes med luftvärme var mycket energikrävande och orsakade kom-
fortproblem, t ex drag, för de boende. I olika artiklar var det möjligt att 
tolka Hans Eeks retorik som att det inte skulle behövas något värmebat-
teri och det gav upphov till missriktad kritik enligt energi- och byggnads-
designforskare Maria Wall.601 Både konsulten Månsson och jag själv läste 
in i forskningsansökningarnas skrivningar att ingen värmekälla skulle 
installeras i Hus utan värmesystem. Det var en misstolkning, men den var 
lätt att göra eftersom ansökningarna var optimistiskt formulerade och 
nämnde aldrig någon värmekälla förutom passiv värme från människor, 
apparater och sol. Efter seminarierna och projekteringen fick energikon-
ceptet en någorlunda stabil innebörd. Tekniskt stod det för ett extremt 
tätt, välisolerat hus med den bästa värmeväxlaren och de bästa fönstren 
som gick att uppbåda i Sverige. Konceptet var även definierat utifrån 
hushållens och byggentreprenörens organisation. Husen planerades för 
fyra personer som spenderade förhållande mycket tid i sitt hem. Byggent-
reprenören skulle bygga för liknande kostnad som konventionella hus. 
Således gavs energikonceptet en liknande innebörd som begreppet pas-
sivhus hade redan innan projektet planerades. I handlingarna från plane-
ringen står att husen beräknades klara energiförsörjningen med 39 kWh 
köpt energi per kvadratmeter och år602. Det var resultatet av en successiv 

                                                 
600 Harrysson (1999), s 47. 
601 Mejlkontakt Maria Wall, energi- och byggnadsdesignforskare, LTH. 
602 Seminarium 4.  
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revidering eftersom energiåtgången inledningsvis formulerades mycket 
optimistiskt, ca 17 kWh totalt.603 Energikonceptet antogs av forskarna, 
beställaren, och en del konsulter men hos byggentreprenören förankrades 
inte konceptet under planeringsfasen. Byggentreprenören hade trots det 
ansvar för att sy ihop byggprojektet och göra konceptet möjligt att bygga, 
vilket krävde extra resurser från PEAB.  

 

                                                 
603 EFEM den 19 mars 1997. 
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KAPITEL SEX 

Energikonceptet förverkligas i Lindås Park 

När byggfasen inleddes förankrades projektet Hus utan värmesystem på 
en geografisk plats, Lindås Park i stadsdelen Askim, Göteborg. Där skulle 
byggentreprenören uppföra de 20 radhusen som projekterats. I ett bygg-
projekt förändras sammansättningen av deltagare liksom de uppgifter 
som ska utföras i och med att byggfasen inleds. Nya deltagare kommer in 
när huvuduppgiften är att uppföra husen. Det är således viktigt att pro-
jektets idé förankras hos de nya deltagarna och idén måste göra avtryck i 
deras praktiska arbete. I byggfasen ska teori bli praktik. Texter och rit-
ningar ska med hjälp av resurser av olika slag resultera i fysiska hus som 
överensstämmer med planerna. Deltagare under projektets byggfas var 
PEABs anställda och de underentreprenörer som skulle leverera och 
installera de olika tekniker som hade valts under planeringsfasen. Under 
byggfasen förberedde också SP i Borås för de mätningar som de skulle 
göra efter byggfasen.  

Introduktion på byggarbetsplatsen 
Den 23 augusti år 2000 samlades en skara människor på ett byggplats-
kontor i Lindås Park.604 De församlade var PEABs arbetschef Birger 
Lindgren, PEABs platschef Gunnar Tejlerdal, PEABs byggarbetslag, 
installatörer samt representanter från Egnahemsbolaget, EFEM och SP. 
Detta var startmötet för uppförandet av Hus utan värmesystem. Projekt-
ledare Hans Eek minns det första mötet med byggarbetslaget:  

När byggplatsen var etablerad ringde Gunnar [Tejlerdal] mig 
och ville att jag skulle komma ut och berätta för gubbarna[605] 
vad det här gick ut på. Han hade riggat upp overheadapparaten 
mer eller mindre mitt i leran och samlat hela gänget […].606 

Mötet inleddes med att arbetschefen Birger Lindgren hälsade alla väl-
komna och alla presenterades för varandra. Därefter lämnades ordet till 
                                                 
604 PEAB, Lindås, Göteborg, Protokoll från Startmöte, den 23 augusti 2000, på Byggplatskontoret, 

Lindås Park, Göteborg. (PEAB startmöte 2000) och i följande noter. 
605 På en byggarbetsplats kallas byggnadsarbetarna ofta ”gubbar”.  
606 Bergquist (2004), s 11. 
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Hans Eek som berättade som om sin bakgrund och sitt arbete som arki-
tekt med intresse för frågor om energihushållning sedan 1970-talet. Sedan 
berättade han om Helga Henrikssons hus som han kallade ”experiment-
hus” och att det ”inte fungerade alls”.607 Vidare berättade Eek om senare 
projekt som han hade varit med i och som ”fungerar” och sin medver-
kan i olika tyska och österrikiska projekt.  

Även resten av mötet ägnades till största delen åt information från 
Hans Eek.608 Han beskrev den grundläggande principen för hur husen 
var tänkta att fungera och berättade att det här var de första husen som 
byggdes efter den principen i Sverige. Principen formulerades som att det 
skulle vara ”så små värmeförluster från husen som möjligt”.609 Därefter 
beskrev han de olika vägar som värmen kunde ta ut från husen: väggar, 
ventilation, avlopp och läckage och de faktorer som varit vägledande i 
planeringen av projektet: att fönstren skulle ”släppa in mycket ljus och släp-
pa ut lite värme”, med ett U-värde på 0,85 W/m²K och att värmeväxlaren 
var ”nyss framtagen” och hade en verkningsgrad på 90 procent.610 Dessut-
om skulle husen få solfångare som skulle täcka 50 procent av varmvat-
tenbehovet. Täthetskraven var ”4 gånger så höga som på ett ’normalt’ 
hus”.611 Fördelarna med husen, berättade Eek, var att husen skulle få ett 
bra inomhusklimat året runt, vara mindre känsliga för elavbrott än andra 
hus och vara tystare eftersom väggarna skulle bli så tjocka och fönstren 
så täta och välisolerade.612  

Därefter fortsatte Eek att berätta mer i detalj om hur husen skulle byg-
gas och vad som förväntades av byggarbetslaget och installatörerna. Både 
väggarna och bottenplattan skulle få mer isolering än normalt och dess-
utom skulle plastfolien bli ett obrutet skikt längs väggarna för att de skul-
le bli så täta som möjligt. Några delar av konstruktionen beskrevs som 
särskilt känsliga och där måste byggarbetarna vara särskilt noggranna för 
att de skulle bli riktigt täta. Ett sådant ställe var nockbalken och ett annat 
var runt fönstren. För att sätta upp tätskiktet runt fönstren behövde 
byggarbetarna använda en särskild teknik kallad ”kuvertteknik”, som Eek 
visade under startmötet. Ytterligare känsliga ställen var där tätskiktet be-

                                                 
607 PEAB startmöte 2000. 
608 Ibidem. 
609 Ibidem. 
610 Ibidem. 
611 Ibidem. 
612 Ibidem. 
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hövde perforeras. Där byggarbetarna gjorde hål i tätskiktet måste de täp-
pa igen för att tätskiktet skulle behålla sin prestanda. Eftersom det inte 
skulle installeras något vanligt värmesystem i husen måste dessutom ma-
terialet till huset vara så torrt som möjligt då eventuell fukt inte skulle 
kunna torkas ut med hjälp av något värmesystem. 613  

Arbetschef Birger Lindgren tog sedan upp några punkter som arbetar-
na särskilt behövde tänka på under arbetet. Han påpekade att det krävdes 
ett engagemang från alla för att resultatet skulle bli bra. Dessutom kräv-
des att alla fick utförlig information inför varje nytt arbetsmoment. Det 
var även viktigt att alla synpunkter kom fram till arbetsledningen och 
Lindgren påpekade att kunskap som förvärvades under projektets gång 
var viktig för den gemensamma strävan att göra arbetet så tekniskt och 
ekonomiskt bra som möjligt. Arbetschefen meddelade att alla erfarenhe-
ter, såväl negativa som positiva, skulle dokumenteras och presenteras för 
arkitektkontoret och Hans Eek. Eftersom projektet förväntades få många 
besökare under arbetets gång presenterade Birger Lindgren även rutiner-
na för sådana besök: de skulle hänvisas till platsledningen och bli försed-
da med hjälm. 614  

Vidare informerade Mats Öjersjö från Egnahemsbolaget att det inte 
hade gått så bra att sälja husen under våren 2000, men att ägandeformen 
nu hade ändrats till en bostadsrättsförening. Bostadsbolaget hade för 
avsikt att skicka ut information om husen till personer i bostadsbolagets 
tomtkö. Även energiteknikforskare Svein Ruud fanns på plats och infor-
merade om den roll som SP i Borås hade i projektet. De skulle göra nog-
granna mätningar i en av lägenheterna som inte skulle säljas samtidigt 
som de andra husen utan stå till forskningsinstitutionens förfogande un-
der en period. SP avsåg att finnas på plats under produktionen av husen 
och bland annat göra täthetskontroller på väggarna och kontrollera venti-
lationsaggregaten. 615  

Byggnadsarbetet i Lindås Park 
Hans Eek hade efter startmötet goda möjligheter att närvara på byggar-
betsplatsen, vilket han menade var ovanligt i Sverige.616 Det var till och 
                                                 
613 PEAB startmöte 2000. 
614 Ibidem. 
615 Ibidem. 
616 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
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med så att han kände sig välkommen och platschefen Gunnar Tejlerdal 
gav Eek i uppgift att ge alla arbetare en introduktion och sedan kontinu-
erlig information. En byggnadsarbetare sa:  

Han [projektledare Hans Eek] var där ute ganska ofta och kon-
trollerade att det blev som han hade tänkt sig […] Och det var 
bara trevligt att träffa honom.617 

Gunnar Tejlerdal var ansvarig på byggarbetsplatsen och drev byggproces-
sen med hjälp av sina byggnadsarbetare. Han hade kommit med senare i 
byggprojektet än de flesta andra från PEAB, eftersom byggentreprenören 
först hade engagerat en annan platschef. Följaktligen hade inte Tejlerdal 
deltagit vid seminarierna. På grund av förseningen i detaljplaneprocessen 
bytte byggentreprenören platschef i ett sent skede men Tejlerdal tyckte 
att projektet verkade spännande och att ”det kändes som en kul grej”,618 och 
han fick god kontakt med Hans Eek och beskrevs av flera deltagare som 
mycket engagerad i projektet.619 Även byggnadsarbetarna märkte av 
platschefens engagemang: ”[Gunnar Tejlerdal] gick in väldigt seriöst för det-
ta”.620 Hans Eek beskrev hur platschefen prioriterade sin nya lärling fram-
för Aftonbladets reporter:  

En gång när jag kom dit med Aftonbladets bostadsskribent, […], 
då gick jag in i byssjan och presenterade mig och sa att nu går jag 
omkring på bygget och då kommer Gunnar Tejlerdal rusande efter 
mig och drar mig i rocken. ”Bry dig inte om den här journalisten 
nu, kom med nu – du måste hälsa på [Anders] det är vår nyan-
ställda och du måste berätta för honom”.621 

                                                 
617 Intervju den 27 april 2004 med Voitto Tervonen, byggnadsarbetare, PEAB Sverige AB, Göte-

borg. (Intervju Voitto Tervonen, byggnadsarbetare, PEAB) och i följande noter.  
618 Intervju Gunnar Tejlerdal, platschef, PEAB. 
619 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
 Intervju den 2 december 2002  med Maria Erlandsson (Brandt), byggledare, Göteborgs Egna-

hems AB, Göteborg. (Intervju Maria Erlandsson (Brandt), byggledare, Egnahemsbolaget) och i 
följande noter. 

620 Intervju den 27 april 2004 med Bengt Olof Elf, byggnadsarbetare, PEAB Sverige AB, Göte-
borg. (Intervju Bengt Olof Elf, byggnadsarbetare, PEAB) och i följande noter.  

621 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
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Intresset från andra inom byggbranschen var stort och platschefen fick ta 
emot många studiebesök.622 Tejlerdal beskrev detta ovanliga inslag i 
byggprocessen som intressant och skojigt. En konkurrerande byggentre-
prenör, som samtidigt byggde traditionella småhus på tomten bredvid, 
rönte inte samma uppmärksamhet. Besökarna var dock fler än beräknat 
och ibland kom de oanmälda vilket innebar att tidsschemat pressades 
ytterligare. Men byggarbetarna tyckte inte att det hindrade dem i deras 
arbete.623  

Det fanns inslag i byggprocessen som var ovana och som ledde till 
problem som platschef Tejlerdal och byggnadsarbetarna var tvungna att 
lösa på plats. En sådan sak rörde materialhanteringen.624 ”Det var material 
till 50 hus istället för till 20” berättade platschefen. Mängden material bidrog 
till att byggprocessen krävde mycket tid. Tejlerdal menade att: ”Man tyckte 
att: blir man aldrig färdig, men det var så mycket material som man monterade så det 
fick ta den tiden”. Från byggnadsarbetarnas perspektiv innebar den stora 
mängden material att de hela tiden fick gå och leta efter rätt material, 
eftersom byggarbetsplatsen inte var organiserad efter arbetssättet för ett 
passivhus. Förvaringsutrymmen för materialet saknades också. Vanligtvis 
kan olika förrådsutrymmen som t ex garage byggas först och sedan an-
vändas för materialförvaring, men i det här fallet var inte upphandlingen 
av garagebyggnaderna klar och det bestämdes först senare att byggentre-
prenören även skulle ansvara för uppförandet av garagen i Lindås Park.625 
Arbetschef Birger Lindgren ansåg att hustypen inte var byggvänlig efter-
som det var svårt att göra prefabricerade delar.626 Det innebar en högre 
risk för byggentreprenören när allting måste göras med utgångspunkt i 
lösvirke. 

Som nämnts ovan måste materialet vara ordentligt torrt eftersom 
byggmaterialet skulle byggas in i ett extremt tätt hus.627 Det var svårt att 

                                                 
622 Intervju Gunnar Tejlerdal, platschef, PEAB. 
623 Intervju Voitto Tervonen, byggnadsarbetare, PEAB. 
 Intervju den 27 april 2004 med Östen Johansson, byggnadsarbetare, PEAB Sverige AB, Göte-

borg. (Intervju Östen Johansson, byggnadsarbetare, PEAB) och i följande noter.  
 Intervju den 27 april 2004 med Egon Johansson, byggnadsarbetare, PEAB Sverige AB, Göte-

borg. (Intervju Egon Johansson, byggnadsarbetare, PEAB) och i följande noter.  
624 Intervju Gunnar Tejlerdal, platschef, PEAB. 
625 Intervju den 27 april 2004 med Torbjörn Lundin, lagbas, PEAB Sverige AB, Göteborg. (Inter-

vju Torbjörn Lundin, lagbas, PEAB) och i följande noter.  
626 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
627 Ibidem. 
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uppfylla det kravet under de regniga höstdagar som arbetet med husets 
väggar och tak pågick.628 Byggentreprenören fick använda infravärme för 
att få materialet torrt innan det byggdes in i husen.629 Det hade behövts 
ett regnskydd, även kallat ”väderskydd”, över byggarbetsplatsen, menade 
byggarbetarna. Men kostnaden för ett väderskydd hade inte räknats in i 
byggproduktionen, eftersom byggandet enligt planerna skulle ha inletts 
under en förhållandevis torr årstid. ”Det var för dåligt med pengar från början” 
och ”Det var fel årstid att bygga huset på” var åsikter från byggnadsarbetare 
Peder Enqvist.630 Byggentreprenörens arbetschef Lindgren tyckte ändå 
att de hanterade situationen på bästa tänkbara sätt: ”vi har varit mycket 
noggranna – extremt noga”.631  

Eftersom de lösningar som deltagarna i forskningsprojektet hade 
kommit fram till ställde höga krav på husens täthet var arbetssättet på 
byggplatsen avgörande för husens funktion.632 Byggnadsarbetare Bengt 
Olof Elf erinrade sig hur kravet på täthet formulerades för dem: ”det fick 
inte vara större hål [sammantaget] än motsvarande en handflata, vill jag minnas”.633 
Arbetschefen minns att de var tvungna att bygga stommen på ett annor-
lunda sätt på byggarbetsplatsen och att det krävde att byggentreprenören 
hittade lösningar på plats.634 Tätheten kontrollerades på plats genom 
stickprov på byggnadsskalet och dessutom hade byggarbetarna fått in-
formation om att det skulle göras särskilt noggranna mätningar i ett av 
radhusen. Byggnadsarbetarnas noggrannhet i arbetet förväntades ha stor 
betydelse för resultatet. Därför var samtliga handplockade för projektet:  

Det är gedigna yrkesmän. De som var där var medvetna och de vet 
om vad de ska göra och de gör inte fel. De är Rolls Royce.635 

Platschefen menade även att det hade med byggarbetarnas ålder att göra 
och att han inte gärna ville ha för många yngre i byggarbetslaget. Bygg-
nadsarbetarna var således främst erfarna arbetare. Byggnadsarbetare Voit-
to Tervonen betonade att det inte bara var viktigt att bygga snabbt, utan 

                                                 
628 Intervju Torbjörn Lundin, lagbas, PEAB. 
629 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
630 Intervju den 27 april 2004 med Peder Enqvist, byggnadsarbetare, PEAB Sverige AB, Göteborg. 
631 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
632 EFEM den 30 juni 1997, s 9. 
633 Intervju Bengt Olof Elf, byggnadsarbetare, PEAB. 
634 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
635 Intervju Gunnar Tejlerdal, platschef, PEAB. 
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att det skulle byggas riktigt också och därför behövdes människor som 
kände ansvar för kvaliteten.636 Platschefen och byggnadsarbetarna fick ett 
kvitto på kvaliteten genom tryckprovningar som visade att husen var 
Sveriges tätaste, enligt de mätningar som genomfördes, och att de hade 
klarat kraven.637  

Alla arbetare klarade dock inte kraven på arbetets kvalitet.  

De som inte höll kapaciteten och kvaliteten, de placerade vi om 
[…] Man får inte misslyckas, för det var så pass viktigt [med tät-
heten] och det går ju inte att rätta till sedan.638 

Byggnadsarbetarna bekräftade platschefens utsagor och menade att de 
byggnadsarbetare som fick lämna arbetsplatsen inte hade tagit till sig den 
information som gavs inledningsvis av byggplatsledningen och projektle-
dare Hans Eek.639 

En annan sak som beskrevs som ovant var de höga ljudkraven. I täta 
hus hörs ljud från människor och apparater inom husets väggar mer än i 
andra hus, eftersom bakgrundsljud från t ex bilar och lekande barn ut-
omhus i det närmaste försvinner. En konsekvens av de höga ljudkraven 
var att bottenplattorna till respektive lägenhet i radhuslängorna göts sepa-
rat. Det var ovant och påverkade byggnadsarbetarnas fortsatta arbete 
eftersom det blev nivåskillnader mellan lägenheterna i samma länga. 
Byggnadsarbetare Ingemar Lövgren jämförde med andra byggarbetsplat-
ser: ”På ett normalt bygge så kanske man gjuter alltihop på en gång”.640 Det an-
vändes också en hårdare, mer snabbtorkande, men också mer svårhante-
rad betong för bottenplattan för att korta byggtiden.641 På grund av ljud-
kravet användes mer gips än vid vanliga byggarbeten, och det blev bra 
resultat i de ljudmätningar som genomfördes senare.642 Flera andra bygg-
nadsarbetare poängterade emellertid att arbetssättet för Lindås Park var i 

                                                 
636 Intervju Voitto Tervonen, byggnadsarbetare, PEAB.  
637 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
638 Intervju Gunnar Tejlerdal, platschef, PEAB. 
639 Intervju Bengt Olof Elf, byggnadsarbetare, PEAB. 
640 Intervju den 27 april 2004 med Ingemar Lövgren, byggnadsarbetare, PEAB Sverige AB, Göte-

borg. (Intervju Ingemar Lövgren, byggnadsarbetare, PEAB) och i följande noter.  
641 Intervju Bengt Olof Elf, byggnadsarbetare, PEAB. 
642 Intervju Gunnar Tejlerdal, platschef, PEAB. 
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mycket likt arbetssättet på andra byggarbetsplatser.643 Det som skiljde sig 
var att ytterligare moment, såsom tejpning av alla skarvar, tillkom.  

Byggherren Egnahemsbolaget ansåg att byggnadsarbetarna utförde sitt 
arbete särskilt väl i det här projektet: ”Engagemanget från byggarnas sida tycker 
jag var speciellt”.644 Arbetarna såg också tillbaka på byggprocessen med 
tillfredsställelse. Byggnadsarbetare Bengt Olof Elf sa:  

Det är rätt positivt att kunna bygga någonting sånt som klarar sig 
utan uppvärmning. Det känns rätt ok alltså.645 

Samtidigt var Elf frustrerade över att erfarenheterna ännu tre år efter det 
att de arbetat i Lindås Park inte tagits tillvara i nya projekt.   

Det är en stor skam egentligen. Nu är vi några stycken som har 
lärt oss detta och varför man inte fortsätter med detta, det fattar 
inte jag.646 

Den byggteknik som användes i Lindås Park var inte ny för byggnadsar-
betarna, även om någon menade att arbetssättet för att bygga husen till-
räckligt täta var nytt. Byggnadsarbetare Voitto Tervonen sa att ”har man 
inte lärt sig det [byggtekniken] när man har jobbat så länge så har man inte lärt sig 
någonting”647, en uppfattning som också delades av byggnadsarbetare 
Ingemar Berntsson.648 Byggnadsarbetare Ingemar Lövgren ansåg att ”man 
fick lära sig det här med tätheten”.649 Några byggnadsarbetare kände sannolikt 
att de lärde sig någonting under arbetet med byggprojektet Hus utan 
värmesystem, medan andra kände till metoderna som användes, men 
hade inte praktiserat dem på det här sättet tidigare.  

Hans Eek trodde att valet av fönster var klart eftersom det var formu-
lerat i förfrågningsunderlaget redan innan PEAB kom in i bilden. Men 

                                                 
643 Intervju Voitto Tervonen, byggnadsarbetare, PEAB.  
 Intervju Egon Johansson, byggnadsarbetare, PEAB. 
 Intervju den 12 maj 2004 med Ingemar Berntsson, byggnadsarbetare, PEAB Sverige AB, Göte-

borg. (Intervju Ingemar Berntsson, byggnadsarbetare, PEAB) och i följande noter.  
 Intervju Östen Johansson, byggnadsarbetare, PEAB. 
644 Intervju Maria Erlandsson (Brandt), byggledare, Egnahemsbolaget. 
645 Intervju Bengt Olof Elf, byggnadsarbetare, PEAB. 
646 Ibidem. 
647 Intervju Voitto Tervonen, byggnadsarbetare, PEAB. 
648 Intervju Ingemar Berntsson, byggnadsarbetare, PEAB. 
649 Ibidem. 
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från Hans Eeks perspektiv gjorde byggentreprenören fel som beställde 
och satte in de fönster som i dag sitter i radhusen i Lindås Park. Eek upp-
täckte valet av fönster först på plats:  

Så kom jag dit en dag och så sitter fönstren [där på plats] och då 
ser ju jag att detta är inte vad jag har föreskrivit. Och då tar det 
hus i helvete, ska jag säga. Men då var det för att PEAB ville 
spara pengar och de hade inte sagt någonting till mig.650 

Från byggentreprenörens perspektiv var skillnaden mellan fönstren inte 
så stor, förutom en markant prisskillnad.  

 vi [köpte] fönster från Skellefteå och det var någon liten, liten 
skillnad på ett U-värde på ett sidofönster på en gavel som man 
tjafsade om och som man försökte att göra någonting stort utav. 
Och det blev bara dumt.651 

Frågan om fönster hade arkitekten ensam tagit ansvar för och fönstren 
blev aldrig en fråga för hela seminariegruppen, trots att ”fönster” fanns 
med på dagordningen för det tredje seminariet när det planerades.652 Så-
ledes hade byggentreprenören inte någon chans att diskutera eller ifråga-
sätta Eeks fönsterval under seminarierna. Byggentreprenören måste hålla 
sig till den tekniska beskrivningen, men kunde välja en annan produkt om 
den höll samma standard och hade ett lägre pris. Arbetschefen tyckte att 
han hade gjort det, men Eek var av en annan åsikt: ”[J]ag tycker att kvalite-
ten på Överumsfönster är bättre, högre i detaljutformning och tätheten”.653 

Massmedia under byggfasen 
Massmedia bevakade uppförandet av husen under byggfasen. I tidningen 
Bofast konstaterades att husen såg ganska vanliga ut medan de uppfördes, 
trots att de var speciella och skulle värmas med ”sol och mineralull”.654 
Vidare handlade artikeln om byggmetoder och Hans Eek menade att de 

                                                 
650 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
651 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
652 Hus utan värmesystem: Protokoll, den 4 november 1997 på Chalmers Tekniska Högskola, 

Göteborg (upptaktsmöte). FAa. 
653 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
654 Hjertberg (2000), s 32ff. 
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var ”enklare” än i andra byggprojekt men att projekteringen var viktig och 
nyckeln till framgång. I tidskriften Energi & Miljö intervjuades Eek och 
han framhävde även då den noggranna projekteringen, men sade också 
att arbetsutförandet var en förutsättning för att husen skulle fungera. 
Samtidigt skulle inte detta innebära några merkostnader enligt Eek och de 
boende skulle få ”noll kronor i värmeräkning”.655 I en artikel i VVS-forum 
uttalade sig arbetsledaren på byggarbetsplatsen som menade att ”det får 
vara fyra hetlevrade som bor här”.656 Huskonstruktionen beskrevs som att 
det är två hus ”ett inre och ett yttre, enligt termosprincipen”. Artikeln kon-
centrerades kring byggmetoder: bjälklager, tätheten, välisolerat tak och 
väggar, golvet. Byggplatsen beskrevs som mycket viktig för husens kvali-
tet och då särskilt tätningen. Energi & miljö angav att extrakostnaderna 
uppgick till 55 000 kronor per hus.  

Försäljningen av radhusen 
Parallellt med byggandet påbörjade Egnahemsbolaget försäljningen av 
radhusen. Avsikten var att sälja husen som äganderätter med friköpta 
tomter.657 Kunderna skulle då köpa ett hus som ännu inte var färdigställt 
utan bara fanns i bostadsbolagets broschyrer. Information om radhusen 
sändes ut till personer som fanns i företagets tomt- och bostadskö. Gen-
svaret från dessa utskick var begränsat och endast någon enstaka intres-
sent hörde av sig. Vid den här tidpunkten var det tänkt att det på husens 
tak skulle växa sedum, vilket är låga fetbladiga växter, t ex gul fetknopp. 
Några av deltagarna i byggprocessen fick uppfattningen att det var bilden 
på sedumtaket som personerna i kön reagerade negativt på.658 Byggledare 
Maria Erlandsson (Brandt) tyckte att skisserna från arkitektkontoret gav 
en missvisande bild av hur ett sedumtak ser ut:  

[…] husen [fick] en ekostämpel […] arkitekten hade ritat det 
som ett vasstak. Eftersom det var äganderätter då så förknippades 
det med högre risker.659  

                                                 
655 Kretz (2000). 
656 Olofsson (2000), s 62f. 
657 Intervju den 2 december 2002 med Agneta Längvik, säljare, Göteborgs Egnahems AB, Göte-

borg. (Intervju Agneta Längvik, säljare, Egnahemsbolaget) och i följande noter.  
658 Intervju Maria Erlandsson (Brandt), byggledare, Egnahemsbolaget. 
659 Ibidem. 
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Figur 9. Bild av husen med sedumtak. Illustration: Hans Grönlund. 

 
Flera deltagare poängterade vikten av att inte kalla husen för ”ekohus” 
och att försäljningen inte skulle rikta sig till människor med ett speciellt 
framträdande intresse för miljöfrågor. Radhusen i Lindås Park skulle 
kunna bebos av människor utan något särskilt intresse för ekoboende.660  

Egnahemsbolaget ändrade strategi och utbjöd istället husen till försälj-
ning som bostadsrätt. Därmed upplevdes köparnas risk som mindre.661  

När man köper så vill man bo ganska modernt och detta kändes 
som…”mulltoa”. När vi gjorde om det till bostadsrätter så gjorde 
vi tegeltak. Och då lossnade det och då gick försäljningen väldigt 
bra.662  

Under sommaren 2000 marknadsfördes bostadsrätterna genom att in-
formation skickades ut till alla i bostadsbolagets tomtkö men på grund av 
begränsat gensvar marknadsfördes husen även i annonser i morgontid-
ningar.663 Av dem som flyttade in i husen bestämde sig de flesta under 

                                                 
660 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
 Intervju Hans Grönlund, arkitekt, EFEM. 
661 Intervju Maria Erlandsson (Brandt), byggledare, Egnahemsbolaget. 
662 Ibidem. 
663 Isaksson (2005), s 1224. 
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oktober och november 2000, och tre köpare tillkom i januari och februari 
2001. Boendekostnaden uppgavs av Egnahemsbolaget bli densamma 
som om husen sålts som äganderätter, men risken med bostadsrätter 
ansågs vara lägre och bostadsbolaget fanns med ” i bakgrunden, som garan-
ter lite grann”, enligt säljaren Agneta Längvik på Egnhemsbolaget.664 Bygg-
ledare Erlandssson (Brandt) menade att: ”vi [byggherren] har ett ansvar för att 
det ska fungera”.665 Trots att husen var dyrare att producera än beräknat 
och innebar fördyringar på grund av mer isolering än vanligt, annorlunda 
VVS och solfångare, såldes radhusen för liknande pris som ”vanliga” 
radhus i samma område.666  

Säljare Längvik uppfattade att de som köpte bostadsrätter i Lindås 
Park i första hand gjorde det för att det var ett attraktivt bostadsområ-
de.667 Att det var ”energihus”, som Egnahemsbolaget kallar dem, kom 
mer som en positiv överraskning för köparna. Erlandsson (Brandt) upp-
levde köparna som intresserade av vad det innebar att bo i dessa hus och 
bedömde att de med tiden skaffade sig kunskap om husets energisy-
stem.668 

Enligt forskningsansökan skulle ett av de åtta heldagsseminarierna ta 
upp ”boendeaspekter, beteende, information”,669 men detta innehåll fick ge 
vika för tekniska frågor som deltagarna behövde diskutera. Det var också 
sådana frågor som deltagarna i seminarierna mindes i efterhand.670 Boen-
det i radhusen diskuterades således inte formellt under seminarierna och 
användning av forskningsresultat inom boendets område användes bara i 
begränsad omfattning, t ex Löveheds forskning. Trots detta hade projekt-
ledare Eek idéer om hur det skulle vara att bo i husen:  

                                                 
664 Intervju Agneta Längvik, säljare, Egnahemsbolaget. 
665 Intervju Maria Erlandsson (Brandt), byggledare, Egnahemsbolaget. 
666 Isaksson (2005), s 1224. 
667 Intervju Agneta Längvik, säljare, Egnahemsbolaget. 
668 Intervju Maria Erlandsson (Brandt), byggledare, Egnahemsbolaget. 
669 EFEM den 30 juni 1997, s 20. 
670 Intervju Klas Svanbom, bygglovschef, Göteborgs stad. 
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Husen är varken mer eller mindre komplicerade än vanliga hus 
och vem som helst skall kunna bo i dem. Självklart ställer ett 
hus utan värmesystem krav på beteendet hos dem som bor i 
husen, men man skall inte behöva använda några komplicerade 
manualer utan lita på det sunda förnuftet. Om det t ex är kallt 
ute så korsdragsvädrar man inte och strålar det in för mycket 
sol fäller man ned markiserna.671 

Erlandsson (Brandt) uppgav dock att ”det är väldigt viktigt hur du bor i huset, 
hur man använder sig av den värme man får”.672 Citatet  från Eek gjordes före 
projektets start, trots att tempuset presens används i texten, och det 
andra efter att de boende hade flyttat in. En viss kunskap om hur husen 
fungerar var således en förutsättning för att de boende skulle kunna få en 
behaglig innemiljö. Information om hur tekniken fungerade fanns tidigt 
med i det marknadsföringsmaterial som byggherren skickade till personer 
i sin huskö.673 Vidare informerades bostadsrättsägarna i grupp om vär-
meväxlaren och individuellt om husens energitekniska lösningar.674  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
671 Eek (1998b), s 24. 
672 Intervju Maria Erlandsson (Brandt), byggledare, Egnahemsbolaget. 
673 Intervju Agneta Längvik, säljare, Egnahemsbolaget. 
674 Intervju Maria Erlandsson (Brandt), byggledare, Egnahemsbolaget. 
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Radhusen i Lindås Park – hur ser de ut? 
De 20 radhusen i Lindås Park var inflyttningsklara vårvintern 2001. Hu-
sen är på 120 kvadratmeter i två plan. 
 

 
 
Figur 10. Radhusen i Lindås Park som var ett resultat av projektet Hus utan värmesystem.  
               Foto: Anna Green.  

 
Utvändigt är de svartmålade med röda och gula detaljer och förhållande-
vis djupa med stora södervända fönster. I söder finns också en uteplats 
på bottenplanet och en balkong med utgång från övervåningens sovrum. 
Balkongen ska även fungera som ett fast solskydd för att ge skugga under 
de delar av året då solen står som högst och behöver skärmas av för att 
inte orsaka för hög innetemperatur. De boende har uppmanats att sätta 
upp markiser för att kunna skärma av solen under vår och höst då solen 
står lägre och en del hade också följt uppmaningen.675 
 
                                                 
675 Deltagande vid studiebesök den 21 augusti 2002, Lindås Park, Göteborg.  



Energikonceptet förverkligas i Lindås Park 

 141 

 
 
Figur 11. Isoleringen är tjock och de norrvända fönstren små. Foto: Jenny Nilsson.  

 
I norr är fönstren färre och mindre. Entrén till radhuslägenheterna ligger 
också i norr med ett integrerat vindfång. Bredvid vindfånget finns ett 
förråd. På bottenvåningen finns en toalett i anslutning till entréhallen och 
därefter en trappa upp till övervåningen. Ovanför trappan finns ett öpp-
ningsbart takfönster som också fungerar som ventil för vädring när hu-
sens innetemperatur blir för hög. Bortom trappan finns ett allrum med 
matplats. Köket ligger också på bottenvåningen med fönster mot norr. 
På övervåningen finns de tre sovrummen och ett kombinerat bad- och 
tvättrum. Utrymmet mot taknocken är ett oinrett rum som kan inredas 
till exempelvis kontor.  

Husen står på en bottenplatta av betong som är isolerad.676 Konstruk-
tionen är av trä och ytterväggarna är välisolerade med mineralull, styren-
cellplast (frigolit) och ett tätt plastskikt. Väggarnas tjocklek uppgår till 
nästan 50 cm. Husen är tryckprovade och resultaten visade att de vid 
tidpunkten för mätningarna var de tätaste husen i Sverige.677 Fönstren är 
en variant på treglasfönster där två glas är fasta med gasfyllning mellan 
                                                 
676 Ruud & Lundin (2004), s 10. 
677 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
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och det tredje fönstret går att separera från de andra två. Alla glas har två 
metallskikt i syfte att minska värmeutstrålningen. Eftersom en del fönster 
är mer energieffektiva än vad som planerades för medan andra, t ex tak-
fönstret, är sämre, överensstämmer den totala energieffektiviteten med 
planerna för mittlägenheterna.678 Däremot ger denna fönstertyp sämre 
värden för energieffektivitet i gavellägenheterna än vad som var plane-
rat.679  

Förutom husens skal är installationerna för varmvatten och ventilation 
viktiga för husens funktion. Varmvattnet till hushållen kommer stundom 
från solfångaren som integrerats i varje lägenhets tegelförsedda tak, 
stundom från en eldriven doppvärmare.680 Ventilationssystemet i radhu-
sen både tillför och drar ut luft från husen samt fördelar värmen i husen. 
Den luft som tas in i husen värms med hjälp av den utgående luften och 
det under projekteringen omdiskuterade värmebatteri i värmeväxlaren 
kan kopplas till när de andra värmekällorna inte förslår.681 Det innebär att 
Hus utan värmesystem har ett värmesystem men det är inte ett konven-
tionellt sådant.682 Övriga värmekällor utgörs av de människor som bor 
och vistas i husen och de apparater som används i hushållen. Ibland mås-
te dock en del av de boende använda mobila radiatorer för att få önskad 
innetemperatur.683 Alla vitvaror i radhusen är inte av bästa energiklass, 
vilket hade föreslagits i kvalitetsdokumentet.684 

Sammanfattande analys av byggfasen 
Under byggfasen formades energikonceptet från en teoretisk bestämning 
till fysiska hus och fick därmed en praktisk bestämning. För att realisera 
byggprojektet efter projekteringen krävdes att nya deltagare med bygg-
specifik kompetens involverades. En ny organisation byggdes upp och 
idéerna måste förankras bland de nya deltagarna där. Vanligtvis har bygg-
                                                 
678 Werner (2003), s 75. 
679 Ruud & Lundin (2004), s 11. 
680 Boström (2003), s 87. 
681 Karlsson (2003), s 63. 
682 Ruud & Lundin (2004). 
683 Ibidem, s 54. Svein Ruud skriver i en kommentar till mig (mejlkontakt den 3 augusti 2006) att 

detta gäller främst gavelradhusen och antagligen under den första vintern, eftersom inte ventila-
tionsaggregatet fungerade som det skulle. Sedan början av 2003 har aggregatet fungerat som det 
ska enligt Ruud.  

684 Ibidem, s 54. 
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entreprenörens chefer den uppgiften inför uppförandet av en byggnad. I 
det här fallet kom projektledare Hans Eek att vara den som inledningsvis 
förankrade energikonceptet hos byggfasens deltagare, återigen med lik-
nande retoriska medel som han hade använt när han förankrade projektet 
bland deltagarna under planeringsfasen och som han hade haft i mass-
mediakontakterna.  

Ordningar, resurser och restriktioner på byggarbetsplatsen i Lindås Park  

Enligt byggforskaren Hes bör byggprojektgrupper helst behållas intakta 
och om deltagare byts ut måste det ske ett ordentligt överlämnande av 
projektets bärande idé till de nytillkomna.685 I Hus utan värmesystem 
behölls flera nyckelpersoner under hela processen, men platschefen från 
byggentreprenören byttes i skarven mellan planeringsfas och byggfas. 
Den nye platschefen, Gunnar Tejlerdal, hade således inte haft möjlighet 
att närvara vid seminarierna och saknade därför de gemensamma ut-
gångspunkter som andra deltagare hade med sig. Platschefens uppgift var 
att förmedla utgångspunkterna för konceptet till de byggnadsarbetare 
som skulle uppföra de 20 radhusen. Hes konstaterar i sin avhandling att 
det innebär en stor risk om personer i nyckelposition byts ut under bygg-
projektets gång. Hon har undersökt förutsättningarna för att använda 
miljöanpassade tekniker i hus och menar att platscheferna har en nyckel-
roll och måste vara ”flexible, reflective, cooperative and constructive”686. 
Platschef Gunnar Tejlerdal uppvisade sådana drag då han enligt Eek tog 
stort ansvar för att husen skulle byggas så bra som möjligt. Eek och Tej-
lerdal ”löste problem tillsammans” och ”[det] fungerade med platschefen… det var 
alldeles fantastiskt”.687 Arbetschef Birger Lindgren menade att platschefen 
har ”offrat själ och hjärta i det här under byggskedet”.688  

Utsagorna från byggfasen visade att arkitekten var aktiv i byggproces-
sens samtliga skeden. Han hade möjlighet att röra sig mellan olika organi-
sationsprojekt genom sitt brett definierade individprojekt. Detta och det 
brinnande engagemanget för energisnåla hus möjliggjorde förverkligandet 
av Hus utan värmesystem. Clausen beskriver hur deltagare i innovations-

                                                 
685 Hes (2005b), s 4174. 
686 Hes (2005a), s 229. 
687 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
688 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
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processer ofta får olika roller under processens gång.689 Begreppen gräns-
gångare och mäklare har använts för att förstå dessa företeelser.690 Gräns-
gångare, eller mäklare, har multimembership och deras medverkan i olika 
delar av byggprocessen betraktas som naturligt och stör inte arbetet. 
Hans Eek hade en ambition till multimembership, eftersom han under 
byggprocessen var arkitekt, projektledare för forskningsdelen av Hus 
utan värmesystem, utbildare på byggarbetsplatsen m m. Eek identifierade 
sig som arkitekt, men poängterade samtidigt att han hade jobbat mycket 
med utvecklingsprojekt. Samtidigt är en sådan roll svår i Sverige eftersom 
arbetet är specialiserat och arkitektens roll har förändrats i byggprojekt, 
från att ha haft en roll som medgivit aktiv medverkan under byggprojek-
tets alla faser till att få en konsulterande roll under planeringsfasen.691 
Goda relationer mellan centrala personer kan bli viktiga resurser och det 
visade sig vara grundläggande för att få planerings- och byggprocess att 
fungera. Projektledare Eek var nyckelpersonen genom hela processen 
och goda relationer mellan konceptbärare, som Eek, och övriga deltagare, 
byggdes upp. Tid, resurser och framför allt engagemang krävs för ett 
sådant arbete, vilket Eek kunde uppbåda i projektet. På byggarbetsplatsen 
fortsatte projektledare Eek sitt arbete med att hantera kapacitetsrestrik-
tionen ”bristande kunskap om principerna för passivhus”. Tillsammans 
med platschefen undervisade han arbetarna och alla på byggplatsen fick 
utbildning i de speciella förutsättningar som gällde för byggprojektet. De 
riktade också utbildningsinsatser mot arbetarna under byggandets gång. 
Byggnadsarbetare som ändå inte uppfyllde platschefens krav innebar en 
kapacitetsrestriktion för byggarbetslaget. Kunskapsöverföring mellan 
olika projekt inom byggsektorn är ett allmänt problem. Oftast sker läran-
de på individnivå och någon överföring av kunskap till organisationen 
som individen ingår sker inte.692 I tidsgeografiska termer är bristen på 
lärande en kapacitetsrestriktion för hela byggsektorn och hindrar utveck-
ling för bättre kvalitet inom sektorn. 

Platschef Gunnar Tejlerdal fungerade som gränsgångare mellan projekt-
ledningen för forskningen, byggentreprenören och byggarbetarna. Grup-
perna som gränsgångarna deltar i kan befinna sig på olika nivåer t ex ett 
nätverk av individer eller en organisation och de olika målen i olika grup-
                                                 
689 Clausen (2002), s 18.  
690 Waldén (1990), s 143, Wenger (1998), s 108 och Michaeli (2000), s 32. 
691 Dunér (1999), s 11.  
692 Anheim (2001), s 139ff. 
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pen. För platschef Gunnar Tejlerdal gällde att han tillhörde byggentre-
prenörens organisation, d v s byggprojektet, men var samtidigt lojal mot 
projektledare Hans Eek idéer, d v s forskningsprojektet.  

En lokal ordningsficka innebär att tillgängliga resurser ordnas i tid-
rummet till en ”ram” för att passa de syften aktörerna som kontrollerar 
fickan har.693 För deltagarna i projektet Hus utan värmesystem var den 
ordning som skapades på byggarbetsplatsen under byggfasen, en kombi-
nation av kända företeelser och nyheter. Bland de kända företeelserna var 
principen att organisera ett byggarbetslag med en platschef. Byggnadsar-
betarna som engagerades till uppförandet av Hus utan värmesystem hade 
dessutom tidigare arbetat tillsammans och tillsammans med platschefen 
Gunnar Tejlerdal. Hopsättandet av arbetslaget är viktigt för att byggpro-
cessen ska gå smidigt.694 På byggarbetsplatsen i Lindås Park fanns krav 
som en del byggnadsarbetare inte kunde uppfylla, och de fick gå till andra 
byggprojekt. Därmed förändrades lagets sammansättning under byggpro-
cessens gång. Nya medarbetare som uppfyllde kraven engagerades under 
byggprocessen. En annan, men ny företeelse som påverkade ordningen 
på byggarbetsplatsen, var att arkitekten betraktades som en resurs som 
byggarbetslaget ville ta tillvara. Projektledare Hans Eek beskriver den 
skillnad han upplevde jämfört med andra byggprojekt:  

Gunnar Tejlerdal ringde mig ibland och jag ringde till honom och 
frågade: ”Hur går det?” […] vi löste problemen tillsammans och 
det är ju väldigt ovanligt. […] Visar man sig på en byggarbets-
plats då måste man använda förklädnad (Skratt). Och det heter 
alltid att: ”Där kommer den där jävla arkitekten igen”.695  

Hans Eeks upplevelse var att arkitekter vanligtvis betraktas som en re-
striktion under byggfasen men att han på den här byggarbetsplatsen var 
en resurs. Eek var på byggarbetsplatsen ett 20-tal gånger och hade dess-
utom telefonsamtal med platschefen.696 Annan uppmärksamhet, t ex stu-
diebesök, upplevdes också som positiv av byggnadsarbetarna. Studiebe-
söken störde förvisso arbetet, och var i den meningen en restriktion, men 
det upplevdes inte som något problem.  

                                                 
693 Hägerstrand (1985), s 208. 
694 Intervju Ingemar Berntsson, byggnadsarbetare, PEAB. 
695 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
696 Deltagande vid studiebesök den 21 augusti 2002, Lindås Park, Göteborg. 
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Ordningarna i olika lokala ordningsfickor som existerar samtidigt kan 
uppfattas som motsägelsefulla av de människor som måste navigera mel-
lan dem. Det är betydelsefullt med rutiner och mönster som känns igen 
för att människor ska kunna hantera tillvaron. Byggprojekt är unika i den 
meningen att de uppförs på olika fysiska platser, men ordningen och dess 
många moment och handlingar, såsom organisation och materialhanter-
ing, är rutiniserade. Ett exempel på hur olika lokala ordningsfickor kan 
upplevas som motsägelser till varandra är den vardag som byggarbetarna 
mötte, å ena sidan i projektet Hus utan värmesystem, å andra sidan på 
byggplatser som uppfattas som mer normala av byggarbetarna. I Hus 
utan värmesystem var byggarbetarna tvungna att uppvisa särskild yrkes-
skicklighet i och med de krav som fanns på byggnaden slutliga prestanda: 
det skulle vara ett noggrant utfört arbete och täthetsproven skulle bevisa 
kvaliteten. Alla byggnadsarbetare som först rekryterades till byggplatsen 
kunde inte leva upp till de högt ställda kraven och hänvisades till andra 
byggen av byggplatschefen. Återstod gjorde de skickligaste ”gubbar” som 
byggentreprenören kunde uppbringa. Ordinära byggarbeten utförs under 
andra premisser och byggarbetarna ansåg att det oftast är tiden som prio-
riteras, inte kvaliteten. Erfarenheterna från att ha jobbat med Hus utan 
värmesystem togs inte tillvara av byggentreprenören eller branschen. 
Efter arbetet i Lindås Park skickades byggarbetarna vidare till andra 
byggprojekt enligt byggentreprenörens rutiner.697 Så snart de hade anlänt 
till den nya arbetsplatsen fick de information om hur många timmar byg-
gandet förväntades ta och ibland fick de höra att byggentreprenören re-
dan var försenad innan byggandet inletts. Det senare var även fallet i 
Lindås Park. I sådana fall är byggarbetarna under tidspress från första 
arbetsdagen. I intervjuerna med deltagarna i projektet angavs tiden av 
såväl forskare som byggnadsarbetare som en restriktion i projektet. För 
projektet som helhet innebar den fallerade tidplanen (ett års försening 
eftersom projektet låg nere under ett helt år på grund av detaljplanarbe-
tet) att kostnaderna överskred budgeten eftersom alla priser hade stigit 
när byggandet startade. 

Ett syfte med Hus utan värmesystem var att visa att det inte skulle krä-
vas några större extra kostnader för hus som byggs täta, välisolerade och 
utan värmesystem. De extra kostnader för värmeväxlare, solfångare och 
isolering som skiljer Hus utan värmesystem från vanliga radhus skulle 

                                                 
697 Intervju Ingemar Berntsson, byggnadsarbetare, PEAB. 
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kompenseras av att inget värmesystem av konventionell typ installera-
des.698 Forskningsfinansiären tilltalades av den idén.699 De delar som be-
räknades kosta extra, forskarmedverkan och seminarier, skulle täckas av 
forskningsmedel från Byggforskningsrådet och Europeiska kommissio-
nen. Byggfasen av Hus utan värmesystem skulle sedan genomföras på 
marknadsmässiga grunder och de villkoren gällde för byggherren, total-
entreprenören och köparna. Även de konsulter som lämnade in anbud 
tog också en risk eller tyckte att projektet var värt den eventuella ekono-
miska förlust som en medverkan i projektet kunde innebära för företaget. 
Potentiella köpare var däremot inte beredda på att ta den ekonomiska 
risk det innebar att köpa husen som äganderätt.700 När husen ombildades 
till bostadsrätter blev det betydligt lättare att sälja husen, trots att det in-
nebar samma boendekostnad. Hägerstrand skriver:  

Every successful story casts a shadow of effects around itself. 
So, by carefully noting who has to give in at bottlenecks, I am 
sure that one would be able to gain deep insight into the minute 
of power structures and values of given societies.701 

Det empiriska materialet till den här avhandlingen har främst visat på 
deltagare som vunnit framgång i sin karriär genom projektet Hus utan 
värmesystem. Negativt för framtida liknande projekt var emellertid att 
byggentreprenörens högre chefer aldrig övertygades om detta byggpro-
jekts fördelar ur byggekonomisk synpunkt. De uppvisade en skeptisk 
hållning till radhusen i Lindås Park och liknande projekt.702 ”Det är ett 
förlustbygge för vår del, helt klart”, sa PEABs arbetschef.703 Byggentreprenö-
ren genomförde projektet trots att det inte var ekonomiskt hållbart och 
platschefen uppmanades att tänkta på kvaliteten i första hand.704 Radhu-
sen i Lindås Park hade inte uppförts om byggentreprenören hade priori-
terat ekonomin och erfarenheterna av byggkostnaderna gjorde att bygg-
entreprenören, åren efter att radhusen i Lindås Park hade byggts färdiga, 
inte anammade energikonceptets organisatoriska eller tekniska idéer.  

                                                 
698 Eek (1998b), s 21.  
699 Intervju Conny Rolén, forskningssekreterare, Formas. 
700 Intervju Agneta Längvik, säljare, Egnahemsbolaget. 
701 Hägerstrand (1985), s 212. 
702 SOU 2004:119, s 254. 
703 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
704 Telefonkontakt den 1 juni 2006 med Birger Lindgren, arbetschef, PEAB.   
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Byggentreprenörens arbetschef betraktade Hus utan värmesystem som 
ett projekt för att bygga bostäder, medan forskarna och arkitekterna såg 
projektet som ett forskningsprojekt som både skulle ge bra bostäder och 
visa att det gick att bygga mycket energisnåla hus. Därmed var det svårt 
att formulera och komma överens om ett gemensamt organisationspro-
jekt för samtliga deltagare i Hus utan värmesystem. Byggentreprenören 
skulle bygga bostäder av hög kvalitet, till en kostnad som de hade bundit 
sig till flera år tidigare. Den ekvationen var svår att få ihop, eftersom 
byggtekniken krävde mer hantverksskicklighet av byggarbetarna än van-
ligt då det inte fanns lika mycket prefabricerade material och husen dess-
utom måste göras extremt täta. Byggentreprenören ställdes inför två till 
synes oförenliga krav: att bygga ett hus av bättre kvalitet än någonsin 
tidigare och göra det till en kostnad som var lägre än dagspriset på sådana 
tjänster. Arbetschef Birger Lindgren hamnade i ett läge där han var 
tvungen att uppfylla båda. Under de här åren hade flera andra stora bygg-
entreprenörer hamnat i dålig dager till följd av stor uppmärksamhet i 
massmedia kring byggfusk och karteller. PEAB ville inte råka ut för 
samma sak och risken ansågs vara högre i det här projektet, eftersom 
kraven på kvalitet var så höga.705  

En kopplingsrestriktion som fick konsekvenser för realiseringen av 
projektet rörde sättet att hantera byggnadsmaterialet på byggarbetsplat-
sen. I traditionella projekt åtgår inte lika mycket material som för ett pas-
sivhus och ibland finns även s k komplementbyggnader, såsom garage, 
färdigbyggda som kan fungera som lager och väderskydd för material. På 
byggarbetsplatsen i Lindås Park anlände stora mängder material vid tid-
punkter då vädret var dåligt viket inte hade förutsetts. Väderskydd sakna-
des och risken för fukt i materialet var överhängande.  

Energikonceptet tangerar intressen i flera sektorer men deltagarna som 
arbetat med konceptet var alla verksamma inom vad som brukar kallas 
byggsektorn. Femenías skriver om ”exemplets makt” och hur demonstra-
tionprojekt riskerar att bli marginaliserade om de inte svarar mot de ideal 
som omhuldas av byggsektorn.706 Jag presenterade etikforskaren Ryds 
undersökning om värderingar byggsektorn tidigare. Hus utan värmesy-
stem kan sägas ha tagit hänsyn till de personliga värderingar som delta-
garna inom byggsektorn har: ansvarstagande, ärlighet, engagemang, an-

                                                 
705 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
706 Femenías (2004), s 245. 
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passningsförmåga och samarbete.707 Dessa värderingar stämmer dock 
inte överens med de värderingar som anställda inom sektorn anser råda, 
t ex ekonomisk stabilitet och vinst. Hus utan värmesystem skulle även 
appellera till dessa värderingar. Anställda inom sektorn uttryckte i Ryds 
undersökning en vilja att få ökat ansvarstagande. I intervjuerna med 
byggarbetarna som uppförde radhusen i Lindås Park framkommer att de 
kände ett särskilt ansvar för att just de här husen skulle bli bra byggda. 
Således gjorde Hus utan värmesystem kopplingar mellan de värderingar 
som sektorns anställda tyckte var viktigt, men projektet skulle genomfö-
ras enligt de villkor om ekonomisk lönsamhet som råder i sektorn. Några 
av dem som deltog i projektet på marknadsmässiga grunder menade att 
projektet varit kostsamt för dem. Byggherrens hade t ex svårt att få ihop 
ekonomin till nya liknande projekt.708 Byggnadsarbetare Bengt Olof Elf 
menade emellertid att:  

Det var ju första gången för alla som vi gjorde detta, så det var 
klart att det tog tid. Det kan man inte riktigt räkna tycker jag.709 

Inom byggarbetslaget var det tydligt att perspektivet var ett annat än hos 
ledningen för byggentreprenören. Byggarbetslaget poängterade det posi-
tiva i att lära sig att bygga passivhus. Egnahemsbolaget såg också positivt 
på projektet, på den erfarenhetsbank som byggdes upp och all den posi-
tiva publicitet som projektet fick.710 Det var svårt att förena byggentre-
prenörens praktik och forskarnas teori och för att det överhuvudtaget 
skulle vara möjligt att bygga husen behövde byggentreprenören göra 
många ändringar i de förslag som kom från forskargruppen. Sedan, me-
nade byggentreprenören, att det var forskarna och konsulterna som fick 
all positiv uppmärksamhet.711 Flera deltagare tyckte att energikonceptet 
var värt att jobba vidare med och hade nya mer eller mindre konkreta 
projekt på gång.712 Andra ställde sig dock avvaktande fram till att forskar-
gruppernas utvärderingar var klara.713 En förklaring till deltagarnas olikar-
tade syn på den ekonomiska situationen kan vara deras tidsperspektiv. 
                                                 
707 Ryd (2002), s 2. 
708 Mejlkontakt Bertil Rignäs, VD, Egnahemsbolaget. 
709 Intervju Bengt Olof Elf, byggnadsarbetare, PEAB. 
710 Intervju Maria Erlandsson (Brandt), byggledare, Egnahemsbolaget. 
711 Intervju Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
712 Intervju Hans Eek, projektledare, Göteborg Energi. 
713 Intervju Maria Erlandsson (Brandt), byggledare, Egnahemsbolaget. 
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Kanske kunde bostadsbolaget, som ägdes av kommunen, se mer långsik-
tigt på vad projektet kunde ge dem än den privata byggentreprenören 
som arbetade under andra förutsättningar.  

I Lindås Parks radhus lagrades energikonceptet efter att ha satts ihop i 
byggprocessens materiella del. För att innovationen skulle transporteras 
vidare till andra byggprojekt behövde det lösgöras från Lindås Park och 
transporteras vidare.  
 
 



Spridning av energikonceptet 

 151 

KAPITEL SJU 

Spridning av energikonceptet 

I byggprojektet Hus utan värmesystem fanns en tydlig uppföljningsfas, 
eftersom det också var ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Under 
uppföljningsfasen trädde vissa deltagare tillbaka, såsom byggentreprenö-
ren som uppfattade att de inte var inbjudna714, medan andra trädde fram 
och blev mer synliga än tidigare. Några av forskarna och arkitekterna tog 
återigen delvis nya roller såsom t ex marknadsförare av projektet. Under 
åren 2001-2002 var det främst förväntningar på projektet och erfarenhe-
ter från byggprocessen som kunde kommuniceras till omgivningen, efter-
som utvärderingarna av husens tekniska prestanda inte var klara. De fy-
siska husen och de boendes upplevelser av energikonceptet skulle formas 
till ett kommunicerbart budskap som kunde framföras i tal och skrift.  

Tidnings- och tidskriftsartiklar 
Under våren 2001 hade radhusen i Lindås Park färdigställts och boende 
flyttat in. Artiklar som publicerades satte fokus på dem som bodde i hu-
sen samtidigt som projektledare Hans Eek fortsatte att figurera. De bo-
endes utsagor användes som ett kvitto på att husen fungerade. I Dagens 
Nyheters artikel ”Framtidens hus är en termos” byggde texten på en inter-
vju med projektledare Hans Eek som gjordes under ett besök i Lindås 
Park och husen beskrevs som ”snygga, men inte alls spektakulära”.715 Två 
boende intervjuades som uttryckte en stark tilltro till de tekniska lösning-
arna: ”De som konstruerat systemet har ju räknat på det”. De boende fram-
hävde särskilt de förmånliga ekonomiska villkoren ”samma pris som vi fått 
gett för ett 30 år gammalt radhus i samma område”.716 I tidningen Villla & 
Fritid fanns en avdelning om ”Villavisioner” och där benämndes husen i 
Lindås Park som ”kroppsvärmehusen”.717 Kostnaderna angavs vara ”mar-
ginellt högre jämfört med ett traditionellt radhus”. Projektledare Hans Eek 
uttalade sig och menade att de beräkningar som hade gjorts för hur 
mycket energi husen skulle behöva tillföras stämmer med verkligheten 
                                                 
714 Korrespondens den 29 maj 2006 med arbetschef Birger Lindgren, arbetschef, PEAB. 
715 Nilsson (2001). 
716 Ibidem. 
717 Johansson (2002), s 54. 
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”det kan vi säga redan nu”. 718 Miljömagasinet skrev om radhusen som ”Noll-
energihusen billigare än standardhus”.719 I artikeln sades att ”den annor-
lunda konstruktionen och installationerna har kostat högst 50 000 kr extra”. I 
Ny tekniks artikel ”Kroppens värme höll vinterkylan stången” benämndes 
också husen ”kroppsvärmehusen”.720 I artikeln figurerade Eek, och två 
forskare samt ett par som bodde i ett av radhusen. De boende sade att de 
gärna ville ha 23 grader och ofta hade värmebatteriet inkopplad men att 
”det fungerade mycket bättre än vi vågade tro” och uttryckte en förhoppning 
om att det skulle bli ännu bättre när byggfukten gått ur bottenplattan. 
 

 
 
Figur 12. Bild på boende som står på norrsidan av  
               radhusen i Lindås Park, publicerad i  
               Råd & Rön.721 Foto: Leif Wiklund 

 

                                                 
718 Johansson (2002), s 54. 
719 Sternlycke (2002), s 6. 
720 Fahlgren (2002), s 16. 
721 Reis (2001).  
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I Energimagasinet fortsatte debatten om Hus utan värmesystem som startat 
redan under planeringsfasen. Energi- och miljörådgivaren Torbjörn Klit-
tervall menade att: 

[…] Hans Eek och EFEM sedan 1998 i förskott lovprisat sina 
välisolerade hus […] Man har inte ens haft tålamod att vänta 
tills utvärderingarna från SP är klara och att de som flyttade in i 
mars 2001 har haft erfarenhet av en hel vinterperiod.722 

Kritiken i artikeln fokuserade på att värmebatteriet skulle behöva använ-
das under kalla vinterdagar då inte solen värmer eller hushållsapparater 
används. Klittervall menade att effekt borde diskuteras istället för energi, 
eftersom det i praktiken är el som värmer husen i Lindås Park och det är 
inte ett effekteffektivt sätt värma på. Klittervalls slutsats var att det skulle 
behövas ”tjocka ylletröjor och raggsockor” vid en period av kalla vinterda-
gar.723 Invändningarna mot Hus utan värmesystem bemöttes i samma 
nummer av tidskriften och energiteknikforskare Svein Ruud uttalade sig 
om att de boende skulle använda värmesystemet, ”mycket mer sällan” än i 
hus med mer konventionella värmesystem. Vid långvariga kalla perioder 
hänvisade Ruud till att värmebatteriet ska användas.724 Hans Eek bemötte 
kritiken genom att ge Klittervall rätt i sak men hänvisade till de boendes 
upplevelser och menade att ”[h]ittills har de som bor i husen levt som van-
ligt” och drog därmed slutsatsen att ”[h]usen fungerar”.725 

I en antologi från 2002, innan några utvärderingar hade publicerats, 
beskrevs projektet som ”radhus utan värmesystem med lyckat resultat”.726 
Antologin var utgiven av Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Bo-
verket som således presenterade innehållet i en svensk myndighets- och 
verkskostym.  

[…H]usens värmeförluster är så små, att personvärme, instrålad 
energi och värme från belysning och hushållsapparater räcker 
för att värma husen även under kalla vinterdagar utan att ett ex-
tra värmesystem är nödvändigt.727  

                                                 
722 Klittervall (2002a), s 40. 
723 Ibidem, s 40. 
724 Ruud (2002a), s 44. 
725 Eek (2002), s 42. 
726 Ibidem, s 26. 
727 Ibidem, s 27. 
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På detta sätt blev radhusen beskrivna som hus som hade samma funktio-
ner som konventionella hus, men att det var billigare att bo eftersom det 
verkade som att inte någon energi till uppvärmning behövde köpas. Or-
saken till att inte fler hus byggdes på detta sätt förklarade Eek med att 
byggbranschen agerade konservativt.728 

I slutet av år 2002 publicerades de första mätresultaten från projek-
tet.729 Preliminära beräkningar av hur mycket energi som skulle köpas per 
år uppskattades vid det tillfället att vara runt 7000 kWh för en lägenhet i 
radhuslängornas mitt och 8500 kWh för en gavellägenhet. En förklaring 
till att energianvändningen skulle bli högre än de tidigare angivna 5 400 
kWh för en mittlägenhet var att de boende valde en högre temperatur än 
de 20 grader som forskargruppen hade redovisat i olika sammanhang. En 
slutsats som drogs av detta var att de boende inte godtog att temperatu-
ren ibland var lägre än 20 grader. Det redovisade resultatet gav upphov 
till en kommentar från Klittervall om att ”husen i Lindås inte motsvarar de 
optimistiska förhandsberäkningarna”.730 Svein Ruud och Hans Eek replike-
rade att ”Husen fungerar som planerat, alltså ’Hus utan värmesystem’.”731 

Positiv uppmärksamhet, och därmed erkännande, fick idéerna genom 
att Hans Eek fick Göteborgs internationella miljöpris City of Göteborg In-
ternational Environment Prize år 2003.732 Eek fick priset tillsammans med 
Wolfgang Feist. I prisjuryn satt bland andra Stefan Edman, statsminis-
terns miljörådgivare, som några månader senare skulle få regeringens 
uppdrag att utreda begreppet hållbar konsumtion. I den SOU som blev 
resultatet av utredningen omtalades radhusen i Lindås Park på ett positivt 
sätt och där återfanns retoriken att: 

[…] personvärme, instrålad solenergi och värme från belysning 
och hushållsapparater räcker till för att värma husen även under 
kalla vinterdagar utan att ett särskilt värmesystem är nödvän-
digt.733 

I SOU:n nämndes emellertid att ”ifall man inte nöjer sig med 20 grader in-
omhus” kan värmebatteriet i värmeväxlaren användas. Utredningen häv-

                                                 
728 Eek (2002), s 29. 
729 Ruud (2002b), s 32. 
730 Klittervall (2002b), s 48. 
731 Ruud & Eek  (2002), s 48. 
732 Fransson (2003). 
733 SOU 2004:119, s 154.  
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dade också att teknik som användes för att göra husen täta och värmeef-
fekt hade bekostats av besparingar för ett radiatorsystem. Dessutom på-
stod Edman att ”[b]yggkostnaden är inte högre” när passivhus byggs.734 I 
samma utredning svarade även byggentreprenören PEAB, som byggde 
radhusen, på frågan om de skulle komma att erbjuda sina kunder ”Lindås-
konceptet” i fortsättningen. PEAB svarade att: 

”Lindåskonceptet” har fungerat i alla avseenden utom att kost-
naderna översteg intäkterna.735 

Projektet fortsatte att få kritik. Torbjörn Klittervall var en flitig debattör 
och kritiker till Hus utan värmesystem.736 Kritiken riktades dels mot att 
projektet framställdes som om husen var byggda utan värmesystem, dels 
mot att journalister skrev alltför okritiskt om Hus utan värmesystem.737 
Klittervall menade att det var genom den uppmärksamhet som projektet 
fått bl a genom okritiska tidningsartiklar, som projektledare Hans Eek 
hade fått det internationella miljöpriset. Klittervall tyckte inte att juryns 
motivering, att Hus utan värmesystem var banbrytande, stämde. Han 
hänvisade till Mats Wolgasts projekt ”Det superisolerade huset” som 
enligt Klittervall hade byggts efter i stort sett samma principer redan 
1979.738  

En annan av projektets kritiker, Christer Harrysson, hävdade i en in-
tervju i Arkitekten: ”Att kalla husen för hus utan värmesystem är lögn och 
bedrägeri”.739 Enligt hans uppfattning var inte radhusen unika i Sverige 
utan andra husbyggare kunde bygga hus med lika låg energianvändning. 
Den allvarligaste invändningen Harrysson hade mot radhusen var att de 
kunde vara hälsovådliga, eftersom värmen spreds via luft. Luftburen 
värme hade debatterats och anklagats för att orsaka hälsoproblem för 
boende. I kritiken instämde även en annan forskare.740 Harrysson publi-
cerade också artiklar i Villaägarna och Veckans affärer där han framförde 

                                                 
734 SOU 2004:119, s 155. 
735 Ibidem, s 254. 
736 Se Klittervall, (2002a), Klittervall (2002b), Klittervall (2004a), Klittervall (2004b) och Klittervall 

(2005).  
737 Klittervall (2004a). 
738 Ibidem. 
739 Jensfelt (2005), s 38. 
740 Bokalders (2005), s 38. 
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sin kritik.741 Andra kritiker uppmärksammade de högre kostnaderna för 
byggnaderna och vissa installationer, som solvärmesystemet. En repre-
sentant för JM menade att:  

[m]ed de förutsättningar som finns idag avseende bland andra 
energipriser, är det ingen ekonomi för oss eller våra kunder att 
bygga på det sättet.742  

Statsrådet Mona Sahlin menade dock att radhusen i Lindås Park ”kan ses 
som ett riktmärke att sträva mot vad gäller nybyggnation”.743  

År 2005 förekom fortfarande uppgiften att solvärmesystemet ”ska klara 
cirka hälften av varmvattenuppvärmningen”744 trots att en undersökning från 
2003 hade visat att endast 37 procent av varmvattenbehovet täcktes av 
solfångarna.745  

Radio och TV 
Även radio och TV visade intresse för radhusen. Hans Eek uppskattade 
att det hade sänts ett 20-tal radioinslag och lika många TV-inslag i Sverige 
fram till våren 2006.746 Dessutom hade finsk och norsk TV gjort egna 
inslag.  

Studio Ett i P1 sände i november 2004 ett inslag om Hus utan värme-
system. Inslaget inleds med en röst från en av de boende som utbrister 
”Underbart! Jag kan inte tänka mig något bättre”.747 Reportern berättade vida-
re att: ”Billigt, varmt och skönt, ja så är det i radhusen i Lindås”. Energiteknik-
forskare Svein Ruud från SP i Borås intervjuades och berättade om 
forskningsinstitutionens forskningsresultat. Ruud konstaterade att radhu-
sen i stort sett är ”helt lyckade” och använder hälften så mycket köpt ener-
gi som andra nybyggda småhus och att hälften av det är hushållsel som 
inte har med husets prestanda att göra. Vidare visade Hans Eek runt re-
portern i SPs mäthus och reportern höll med Eek om att golvets tempe-
ratur var ok trots att det inte fanns några apparater eller andra värmekäl-

                                                 
741 Harrysson (2002) och Harrysson (2005).  
742 Jensfelt (2005), s 39. 
743 Ibidem, s 38. 
744 Jensfelt (2005), s 37. 
745 Boström (2003), s 95. 
746 Telefonkontakt den 4 april 2006 med projektledare Hans Eek.  
747 Nilsson (2004). 
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lor påslagna denna kylslagna höstmorgon. Ruud berättade om husets 
tekniska system som hans sa inte skiljer sig speciellt från vanliga hus. Han 
konstaterade att ”när det är riktigt kallt ute så behövs ett litet tillskott och då 
lägger man ett litet eftervärmningsbatteri i ventilationsaggregatet” medan en vanlig 
villa har ett värmesystem som är många gånger större.748 Reportern me-
nade att husen var ”något dyrare” än vanliga hus, vilket berodde på ovanan 
att bygga på det här sättet. Ruud menade att det var synsättet i branschen 
som behövde ändras för att flera hus av liknande slag skulle byggas och 
att det är ett trögt system, eftersom det alltid är den billigaste lösningen 
som väljs.  

I november 2003 sände P1 ett inslag om Hus utan värmesystem i Ve-
tenskapsradions veckomagasin.749 Programledaren presenterade en beskriv-
ning av husen som överensstämde väl med den som gavs i artiklarna och 
som grundade sig på Hans Eeks beskrivning av husen. Inslaget anmäldes 
till Granskningsnämnden för radio och TV av Torbjörn Klittervall som 
ansåg att beskrivningen var vilseledande.750 Klittervall vände sig bl a mot 
att det i inslaget påstods att värmebatteriet inte hade behövts. En annan 
felaktig uppgift enligt Klittervall var att solfångarna stod för hälften av 
varmvattnet. Granskningsnämnden utredde om inslaget stred mot kravet 
på saklighet i Sveriges Radio. Bland annat hänvisade nämnden till SP i 
Borås som bekräftade reporterns uppgifter. Flera av uppgifterna som 
reportern hade använt sig av var också hämtade från SP. Där fanns bland 
annat en person som bestridde uppgiften att solfångarna skulle ge mindre 
i utbyte än leverantören hade uppgett. Detta valde granskningsnämnden 
att godta och friade inslaget.751  

Studiebesök 
En annan metod att sprida energikonceptet Hus utan värmesystem var 
att arrangera studiebesök. Människor kom till Lindås Park, hörde berät-
telserna om processen och kunde beskåda resultatet av byggprojektet. 
Det var framför allt arkitektkontoret EFEM och Egnahemsbolaget som 
tog hand om de många studiebesöken. Loggboken som fördes över be-
sök i huset där SP gjorde sina mätningar, visade att 1500 personer var där 
                                                 
748 Nilsson (2004). 
749 Granskningsnämnden för radio och TV (2004). 
750 Ibidem. 
751 ”Inslag i Vetenskapsradions veckomagasin om radhus i Lindås” (2004). 
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från hösten 2001 till hösten 2003.752 Hans Eek bedömde att det under 
åren 2000, då byggarbetet inleddes, till 2006 hade varit 3000-4000 perso-
ner i Lindås Park för att titta på Hus utan värmesystem.753  

Sensommaren 2002 deltog jag i ett studiebesök till Lindås Park. Hans 
Eek tog emot oss och visade oss runt. Han berättade bl a att om värme-
växlaren användes var det inte nödvändigt att använda någon värmekälla, 
men trots det hade ett litet värmebatteri installerats för att vara på den 
säkra sidan. Batteriets effekt motsvarade en hårtork, berättade Eek.754 
Han påpekade också hur viktig projekteringsprocessen hade varit och att 
hantverkarna på byggarbetsplatsen hade haft en nyckelroll. Eek menade 
att han var tvungen att vara ödmjuk inför andras kunskap i projektering-
en och byggandet och att han hade sett sig själv som ”snickarlärling på 
byggarbetsplatsen”.755 Eek påpekade också att de här husen inte var dyrare 
än andra hus men att mer tid och pengar hade åtgått i projekteringen. 
Husen var istället billigare i drift från första dagen, sa Eek.  

I lägenheten simulerades boende genom att 100-wattslampor756 var 
uppställda på olika platser. De var tidsstyrda och aktiverades beroende på 
om det var dag och ingen antogs vara hemma, eller om det var natt och 
de boende förväntades sova i sina sovrum. Eek visade också på några 
problem som upptäcktes efter husens färdigställande. Om de boende 
glömde att stänga takfönstret kunde det regna in, vilket hade hänt. Dess-
utom påpekade arkitekten att de fönster och ventilationsdon som hade 
satts in inte var de som han hade velat ha. Fönstren hade kommit från en 
annan leverantör än vad som var tänkt och var inte lika fina, enligt arki-
tekten, men fyllde sin funktion ändå. Ventilationsdonen var det heller 
inte något funktionsfel på, men de som fanns i husen nu stack ut från 
väggen, vilket inte hade varit tanken.757 

Arkitekt Hans Grönlund från EFEM tog emot en del av studiebesö-
ken och hans erfarenhet var att det flesta var intresserade av att veta hur 
tjocka väggarna var.758 Grönlund ville dock inte prata om byggnadens 

                                                 
752 Ruud & Lundin (2004), bilaga 4. 
753 Telefonkontakt den 4 april 2006 med projektledare Hans Eek. 
754 Deltagande vid studiebesök den 21 augusti 2002, Lindås Park, Göteborg. 
755 Ibidem.  
756 Värmen från en människa motsvarar ungefär 100 watt. 
757 Deltagande vid studiebesök den 21 augusti 2002, Lindås Park, Göteborg. 
758 Intervju Hans Grönlund, arkitekt, EFEM. 
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olika delar eftersom det ”styckar helheten”. Grönlund visade en bild av vart 
energin som tillförs ett hus tar vägen. 

 
 

 
Figur 13. Bilden som användes vid studiebesök för att illustrera värmeförluster från hus. 
                Illustration: Hans Grönlund. 

 
Bilden avsåg att göra det uppenbart för besökarna att förlusterna genom 
väggar, tak och golv, samt genom ventilationssystemet borde kunna täp-
pas till för att därmed bevara värmen i husen bättre. Frågan om väggar-
nas tjocklek är bara intressant för 15 procent av helheten759 enligt Hans 
Grönlund och besökarna måste få med sig en helhetsbild från Lindås 
Park.  

År 2002 planerade det kommunala bostadsbolaget Finnvedsbostäder 
från Värnamo en personalresa till Göteborg.760 VD:n i bolaget hade tidi-

                                                 
759 15 procent av värmeenergin kan försvinna genom väggarna. 
760 Intervju den 1 december 2005 med Per Magnus Rylander, projektledare, Finnvedsbostäder AB, 

Värnamo. (Intervju Per Magnus Rylander, projektledare, Finnvedsbostäder) och i följande noter.  
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gare varit i kontakt med projektledare Hans Eek och fick då höra att det 
skulle finnas lågenergihus i Göteborg som kunde vara intressanta att titta 
på. Sommaren 2002 åkte således personalen till Lindås Park och tittade 
på radhusen. Hösten 2005 började Finnvedsbostäder uppföra 40 hyreslä-
genheter av passivhustyp.761 Jag kommer att beskriva det byggprojektet i 
nästa kapitel.  

Konferenser, seminarier och möten 
Projektet Hus utan värmesystem presenterades också vid konferenser, 
seminarier och möten, riktade till såväl praktiker som forskare inom 
energi- och byggnadssektorn. Mellan åren 2001 och 2005 var projektleda-
re Hans Eek anställd inom ett projekt kallat ”Göteborg 2050”, finansierat 
av bl a Göteborgs stad och Göteborg Energi. Eek hade sin arbetsplats på 
Göteborg Energi och i projektet hade Eek goda möjligheter att arbeta 
med muntlig spridning av konceptet Hus utan värmesystem, eftersom en 
uppföljning av Hus utan värmesystem ingick i arbetet med ”Göteborg 
2050”.762 Hans Eek medverkade vid konferenser som Energitinget, semina-
rier vid Chalmers tekniska högskola och möten med olika bostadsbo-
lag.763 Eek bedömde år 2006 att han hade presenterat projektet vid 100 
seminarier och föreläsningar per år sedan projektet startade.764 De första 
åren efter det att husen byggts användes dock inte energikonceptet i någ-
ra nya projekt. I slutrapporten från projektet ”Göteborg 2050” står att:  

En av projektets projektledare, Hans Eek, har arbetat mycket 
aktivt med frågor som rör mycket energisnålt byggande. Därför 
har en hel del arbete utförts inom projektet för att få till stånd 
fler nybyggnads- och renoveringsprojekt projekt enligt princi-
pen Hus utan värmesystem. Tyvärr har intresset för en sådan 
utveckling bland Göteborgs Stads bostadsbolag visat sig vara 
svagare än förväntat.765 

                                                 
761 Finnvedsbostäder AB, Oxtorget: 40 attraktiva lägenheter i passivhus i Värnamo, den 16 no-

vember 2005. FAM.  
762 Eek, Swahn & Löwendal (2005), s 9.  
763 Ibidem, se bifogade verksamhetsberättelser 2001-2004. 
764 Telefonkontakt den 4 april 2006 med projektledare Hans Eek. 
765 Eek, Swahn & Löwendal (2005), s 12. 
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I september 2001 presenterade Hans Eek Hus utan värmesystem på In-
genjörsvetenskapsakademins seminarium Program Energisystem: tvärveten-
skap i samhällets tjänst”. Det var första gången som jag hörde talas om pro-
jektet. Budskapet i föredraget liknade mycket det som jag senare kom att 
höra vid studiebesöket och läsa i de tidnings- och tidskriftsartiklar som 
Hans Eek författat eller blivit intervjuad för.  

Hösten 2004 medverkade Egnahemsbolaget som hade varit byggherre 
i Lindås Park på ett seminarium om Byggherrens ansvar för att forma ”rätt” 
framtid. Byggledare Maria Erlandsson (Brandt) presenterade radhusen 
under rubriken ”Varför satsa på lågenergihus?”. Erlandsson (Brandt) for-
mulerade bostadsbolagets uppdrag från sin ägare Göteborgs kommun 
som att bolaget ska ”bidra till Göteborgs utveckling ur ett samhälls- och affärsmäs-
sigt perspektiv”.766 Ett exempel på hur målet för uppdrag uppfylldes var 
byggandet av Hus utan värmesystem. Andra incitament för att bygga 
lågenergihus uppgavs bland annat vara ”miljö-energifrågan”. Karaktäristiskt 
för byggprocessen för radhusen angavs ”utökad projektering, utökad uppfölj-
ning under produktionen och utbildning och information” ha varit. Under semina-
riet fick Erlandsson (Brandt) en fråga av en deltagare som ville veta hur 
mycket extra husen hade kostat, eftersom det hade varit oklart. Svaret 
blev att Egnahemsbolaget uppskattade merkostnaden till 200 000 kronor 
per hus jämfört med hus med standardutförande och konventionellt vär-
mesystem.  

Forskningsresultat 
Uppföljningsfasen för Hus utan värmesystem innebar att SP skulle 
genomföra mätningar i husen och värdena analyseras för att sedan pre-
senteras i en rapport. Innan SPs rapport var klar färdigställdes en dokto-
randrapport och en konsultrapport och innehållet i alla tre rapporterna 
kommer att presenteras i nedanstående avsnitt.  

Doktorandrapporten 

Hösten år 2002 genomförde en grupp doktorander, varav jag var en, 
undersökningar och utvärderingar av några aspekter på radhusen i Lindås 
Park. Resultaten publicerades år 2003 i en rapport kallad Tvärvetenskaplig 
                                                 
766 Deltagande vid seminariet Byggherrens ansvar för att forma ”rätt” framtid, den 28 oktober 

2004, Göteborg. 
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analys av lågenergihusen i Lindås Park.767 Valet av begreppet lågenergihus var 
ett ställningstagande doktorandgruppen gjorde eftersom husen per defi-
nition hade ett värmesystem även om det inte var ett traditionellt sådant.  

Charlotta Isaksson gjorde intervjuer med boende i radhusen och hen-
nes undersökning var den första som fokuserade på de boendes perspek-
tiv. Isakssons undersökning utvärderade huruvida upplevelserna av vär-
men och luften inomhus hade varit tillfredsställande för de boende. I 
undersökningen framkom att de boende var nöjda med sitt boende och 
refererade då till såväl bostadsområdet, husens arkitektur som upplevel-
serna av värmesystemets funktion.768 Andra erfarenheter som spreds 
genom Isakssons undersökning var att hushåll med en eller två personer 
riskerade att inte kunna hålla rimlig temperatur i lägenheten, särskilt om 
de bodde i ett gavelhus och inte var hemma så ofta. Det fanns dessutom 
en risk för ökad elanvändning med det värmesystem som valts i Lindås 
Park, eftersom de boende hade fått bruksanvisningar som innebar ökad 
användning av el. Ett exempel var att reglersystemet gjorde att husen 
kyldes med kalluft när en viss temperatur hade uppnåtts, och eftersom 
det upplevdes som obehagligt av de boende valde de en högre tempera-
tur, och därmed användes värmebatteriet oftare än beräknat.769 Isaksson 
intervjuades för tidskriften Arkitekten och hennes resultat presenterades 
även där.770 

Andra resultat i doktorandrapporten var att solfångarna inte nådde den 
täckningsgrad som var planerat. Tobias Boström konstaterade att ungefär 
37 procent av varmvattnet kom från solfångarna.771 Anna Werner gjorde 
temperatur- och ljusmätningar på fönstren och kunde visa att fönstren i 
radhusen är mycket energieffektiv.772 Mari-Louise Persson gjorde simule-
ringar av husen med andra fönsterareor och placerade även husen på 
andra geografiska platser. Perssons resultat visade att energikonceptet 
kunde modifieras och bestå av mindre fönsterareor i söder och större i 
norr utan att prestandan försämrades. Husen kunde även placeras längre 
norrut, men behövde då ett större värmebatteri.773 Fredrik Karlsson un-

                                                 
767 Boström m fl (2003). 
768 Isaksson (2003), s 46.  
769 Ibidem, s 47. 
770 Jensfelt (2005), s 36. 
771 Boström (2003), s 95. 
772 Werner (2003), s 83. 
773 Persson (2003), s 106. 
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dersökte både värmesystemet och ventilationen och hans resultat visade 
att det fanns goda förutsättningar för ett bra inomhusklimat i radhusen, 
men att det fanns relativt stora temperaturskillnader mellan gavel- och 
mittradhusen samt att temperaturen varierade mellan våningsplanen.774 
Jag intervjuade de människor som i sin profession hade deltagit i projek-
tet Hus utan värmesystem och jag visar på projektledarens betydelse för 
projektets genomförande och att lärandeprocesserna var viktiga, men tog 
mycket tid i anspråk. Byggherren och byggentreprenören angav ekono-
miska skäl till att de inte fortsatte att bygga liknande hus.775  

Av de rapporter som publicerats av forskarskolan Program Energisy-
stems är Tvärvetenskaplig analys av lågenergihusen i Lindås Park, Göteborg den 
rapport som sålts i flest exemplar. Rapporten har också varit tillgänglig på 
internet.  

Konsultrapporten  

Konsultrapporten hette Hus utan värmesystem: definitioner och potential: hinder 
och utvecklingsmöjlighter och publicerades också våren 2003. Rapporten var 
resultatet av en workshop som hade anordnats av några av forskarna 
samt Hans Eek. Deltagare var intresserade av att sprida kunskapen om 
Hus utan värmesystem vidare och målgruppen var politiker och tjänste-
män som kunde påverka utvecklingen genom nya regler för byggsektorn. 
Författaren till rapporten heter Eje Sandberg och är teknikkonsult. Syftet 
med rapporten var att försöka definiera vad ett passivhus i Sverige stod 
för med avseende på husets konstruktion, installationer och energian-
vändning. I rapporten definieras ett Hus utan värmesystem som en bygg-
nad med ”så bra klimatskal och så effektiv värmeåtervinning ur frånluften att 
inget egentligt värmedistributionssystem krävs”.776 Forskarna accepterade 
dock att ett eftervärmebatteri med effekt mellan 10-12 W777 installerades. 

Vidare ville författarna undersöka möjligheterna att få regeringen att 
engagera sig för fler passivhus skulle byggas i Sverige.778  

                                                 
774 Karlsson (2003) s 61. 
775 Glad (2003), s 24f.  
776 Sandberg (2003), s 5.  
777 10 W skulle gälla för flerbostadslägenheter, 11 W för radhus och parhus och 12 W för friståen-

de enfamiljshus.  
778 Sandberg (2003), s 16. 
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Förutsättningen för en lyckad utveckling av komponenter och 
delsystem anpassade för byggnader utan värmesystem är att sta-
ten genom mer eller mindre styrande regler (t.ex. BBR, energi-
certifikat och/eller finansiella styrmedel) påverkar marknaden så 
att kravspecifikationen för byggnader utan värmesystem tilläm-
pas på en stor del av nyproduktionen. Därmed blir det intres-
sant och ekonomiskt motiverat för företag att utveckla anpas-
sade produkter.779 

Formuleringarna antyder att deltagarna såg större möjligheter för energi-
konceptet att spridas med aktivt statligt stöd. I rapporten kallades kon-
ceptet ”Byggnader utan värmesystem” eller BUV. Till skillnad från de 
som reagerade på projektets namn i branschtidskrifter och dagstidnings-
artiklar såg forskarna pragmatiskt på namnet. Energi- och byggnadsde-
signforskare Maria Wall ansåg att namnet hade en avgörande betydelse 
för projektets förverkligande:  

Titeln Hus utan värmesystem är […]att sticka ut hakan. 
[...]Hus utan värme tänker folk, men så är det ju inte. Det är 
bara det att det inte finns ett separat värmesystem. […] Det 
[namnet] har gjort att det varit uppmärksammat och att husen 
finns på plats.780 

I konsultrapporten finns ett antal konkreta förslag på hur BUV skulle 
kunna spridas mer: sammanställningar av genomförda projekt och kun-
skap om tekniken, bygguide, rådgivning och information på internet, 
samt olika former av möten, såsom seminarium, mellan aktörer i bygg-
sektorn.781 Ett annat förslag var att bygga fler demonstrationsprojekt, 
men forskarna bakom rapporten menade att det krävdes att kompetens 
och erfarenhet kopplades till sådana projekt för att minska risken för 
felkonstruktioner och därmed bakslag för energikonceptet.782 Sedan år 
2003 bekostar Energimyndigheten en hemsida som ska förmedla kun-
skap och information om projektet och andra passivhusliknande projekt. 
Sidan drivs av teknikkonsulten Eje Sandberg samt Maria Wall och Hans 
Eek från Hus utan värmesystem. På hemsidan finns information om 

                                                 
779 Sandberg (2003), s 16. 
780 Intervju Maria Wall, energi- och byggnadsdesignforskare, LTH. 
781 Sandberg (2003), s 17. 
782 Ibidem, s 14. 
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olika projekt och några rapporter om hur svenska passivhus borde defi-
nieras och byggas. Andra åtgärder som också realiserades var möjligheten 
att söka bidrag från Energimyndigheten för att bygga flera passivhus. 783 

Forskningsrapporten och vetenskapliga artiklar 

SP gjorde flera olika undersökningar av husen. Resultaten presenterades i 
rapporten Bostadshus utan traditionellt uppvärmningssystem – resultat från två års 
mätningar.784 Forskarna på SP och i Lund publicerade dessutom en rad 
artiklar och konferensbidrag med undersökningar kring Hus utan värme-
system som grund.785 Energianvändningen mättes under två år i radhusen 
och dessutom gjordes undersökningar av bl a täthet, fukt i byggnadskon-
struktionen, ventilationssystemets funktion och s k termisk komfort in-
omhus d v s om inomhusklimatet kunde tänkas tillfredsställa boende.786 
Dessutom gjordes särskilt noggranna mätningar och simulering av boen-
de i ett av radhusen. Vilket hus som skulle mätas noggrant var inte själv-
klart. Under ett seminarium diskuterades valet. 8 av 20 hus i Lindås Park 
är gavelhus, med fler ytterväggar och därför större risk för värmeläckage. 
Seminariedeltagarna konstaterade att ett gavelhus skulle vara mer intres-
sant att undersöka, men att det också skulle dra mer energi på grund av 
den extra ytterväggen. 787 Det simulerade boendet och noggranna mät-
ningarna gjordes sedan i ett mitthus. Detta hus användes även för 
studiebesök.788  

SP valde att i sin slutrapport benämna radhusen ”bostadshus utan tradi-
tionellt uppvärmningssystem” och rapporten återfinns projektledare Hans 
Eek retorik. I inledningen till rapporten presenteras Eeks tidigare bo-
stadsprojekt och erfarenheter från dem. Samarbetsprojekten i Tyskland 
nämns också och att Eek ville bygga enklare och ”mer vanliga” hus.789 
Inledningsvis nämner forskarna två tidigare problem: att energisnåla hus 
har varit för avancerade att handha för de boende och dessa ibland fick 
en arkitektur som inte passade de boende.790 Projektet Hus utan värmesy-

                                                 
783 Sandberg, Eek & Wall (odaterad). 
784 Ruud & Lundin (2004). 
785 Se t ex Wall (2006) och Ruud (2005).  
786 Ruud & Lundin (2004), s 17ff. 
787 Seminarium 8.  
788 Deltagande vid studiebesök den 21 augusti 2002, Lindås Park, Göteborg.  
789 Ruud & Lundin (2004), s 8, originalets citationstecken. 
790 Ibidem, s 8. 
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stem skulle övervinna båda dessa problem och retoriken att ”husen är 
varken mer eller mindre komplicerade att bo i än vanliga hus” återkommer, 
men med tillägget att det krävs att de boende använder sitt sunda för-
nuft.791  
 

 
 
Figur 14. Omslagsbilden till SPs rapport som innehåller utvärderingen av radhusen i Lindås  
                Park.792 Foto: SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.  

 
Rapporten visar att radhusen i Lindås Park klarar uppvärmningen, men 
inte riktigt så bra som förväntat och beräknat. De boendes användning 
av husen varierade mer än vad forskarna hade räknat med och därför 
varierade också behovet av el.793 Husens energianvändning blev högre, 
ibland mycket högre, än den som initialt hade beräknats för dessa. Fors-
karna menade att de boende använde mer el än förväntat,794 då de hade 

                                                 
791 Ruud & Lundin (2004), s 9. 
792 Ibidem. 
793 Ibidem, s 48. 
794 Ibidem, s 54. 
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räknat med att de boende skulle acceptera en lägre lufttemperatur, efter-
som det inte skulle vara så många kalla ytor i och med de låga U-värdena 
på väggar, golv, tak och fönster.795 De boende agerade dock inte i enlig-
het med forskarnas antaganden som hade legat till grund för deras beräk-
ningar. Resultaten visade att det hushåll som använde minst tillförd ener-
gi, i form av köpt el, använde 5357 kWh per år och det som använde 
mest energi använde mer än dubbelt så mycket, 12 083 kWh. I radhus är 
det naturligt att de som behöver mest tillskott av värme är gavellägenhe-
ter, medan hushållen i mittlägenheterna klarade sin uppvärmning med 
mindre energitillförsel. I genomsnitt var den totala energianvändningen, 
inklusive hushållsel, ungefär 69 kWh per kvadratmeter och år. 796  

En teknisk installation som inte fungerade som beräknat var solfång-
arna.797 Orsaken till detta var återigen att de boende inte agerade enligt 
planerna, i kombination med att tekniken inte uppfyllde uppställda krav. 
De boende använde för lite varmvatten under den tid på året då solfång-
arna gav mest och därmed kunde inte solfångarna ge det tillskott av 
varmvatten som hade antagits. Ackumulatortankarna i radhusen har 
dessutom sämre prestanda än föreskrivet. Beräkningarna och simulering-
arna som forskarna hade gjort gällde enbart uppvärmning och hushållsel. 
Därmed hade varmvatten exkluderats från förstudierna.798  

Ett annat resultat från utvärderingarna av Lindås Parks radhus var att 
de installationstekniker som användes för att hålla uppe värmen inomhus 
hade fungerat väl och förväntades kunna fungera även i andra former av 
bostadshus såsom parhus eller flerbostadshus.799 För friliggande villor 
skulle dock tekniken behöva modifieras. I rapporten finns ett antal för-
slag på hur konceptet skulle kunna förändras.800 Bland annat skulle fönst-
ren kunna vara mindre i söder och större i norr, badrummet skulle ha 
behövt en värmekälla och solfångarna skulle ha kunnat vara mer effekti-
va. Dessutom framkom att de vitvaror som installerades inte var så ener-
gisnåla som föreskrivits och att styrsystemet till värmebatteriet inte var 
                                                 
795 Mejlkontakt Maria Wall, energi- och byggnadsdesignforskare, LTH. 
796 Ruud & Lundin (2004), s 44. Småhus byggda år 2002 använder i medel 93 kWh per kvadratme-

ter och år för uppvärmning (Statens energimyndighet (2005b), s 26) och för radhusen i Lindås 
Park är motsvarande siffra ca 19 kWh (egen beräkning efter uppgifter i Ruud & Lundin (2004), 
s 47). 

797 Ruud & Lundin (2004), s 54. 
798 Mejlkontakt Maria Wall, energi- och byggnadsdesignforskare, LTH. 
799 Ruud & Lundin (2004), s 53. 
800 Ibidem, s 54. 
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det bästa. Forskarna på SP skrev att ”Styrningen måste göras robust och näst 
intill ’idiotsäker’ ”.801 

SP uppmärksammade också att hanteringen av den extra isolering som 
måste byggas in i huset och den noggrannhet som hade krävts i byggpro-
cessen för att husen skulle bli ordentligt täta.802 Denna hantering innebar 
att mer tid åtgick i uppförandet av husen och därmed ökade kostnaderna 
för husproduktionen. Forskarna konstaterade att merkostnaden blir 
”mycket högre” än för ett standardhus. 

SP har sålt runt 30 exemplar av forskningsrapporten, och det är den 
bäst säljande rapporten från avdelningen SP Energi.  

 

Sammanfattande analys av uppföljningsfasen 
Uppföljningsfasen av Hus utan värmesystem lösgjorde erfarenheter och 
kunskaper om energikonceptet och satte ihop dem teoretiskt på ett sätt 
som retoriskt passade olika mottagare. Därmed kunde energikonceptet 
transporteras från Lindås Park. Förmedlingen av Hus utan värmesystem 
fokuserade förhållandevis mycket på det fysiska uttryck som radhusen 
hade, vilket inte är förvånande eftersom det är något konkret och bestän-
digt. Andra viktiga delar inom projektet, som den annorlunda byggpro-
cessen, nämndes i ett fåtal tidningsartiklar. Projektledare Hans Eek för-
kom ofta i artiklarna och han höll även i de flesta studiebesöken och 
medverkade vid seminarier där projektet presenterades. Det gav upphov 
till att projektet ibland benämndes ”Hans Eeks radhus”.803  

Även om intresset för hur Hus utan värmesystem fungerade var stort 
dröjde det flera år innan några resultat från undersökningar om detta 
redovisades. Uppgifterna som presenterades i massmedia byggde på in-
tervjuer med intressenter från projektet eller enstaka bostadsrättsägare 
som journalister kommit i kontakt med via bostadsbolaget. Således var 
det tendentiösa resultat som redovisades och energisystemet i Hus utan 
värmesystem framställdes såsom det var planerat snarare än som det fun-
gerade. Boendes uppgifter om husen funktion bra måste också ses i ljuset 
av att de hade investerat i en bostadsrätt och riskerade att förlora sina 

                                                 
801 Ruud & Lundin (2004), s 54. 
802 Ibidem, s 53. 
803 Fransson (2003), Claesson (2003) och Westmar (2005). 
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investeringar om negativa erfarenheter från husen förmedlades i mass-
media.  

En jämförelse kan göras med ett energikoncept som projekterades för 
bostadsområdet Navestad i Norrköping.804 I det fallet uppgav det kom-
munala bostadsbolaget Hyresbostäder i Norrköping AB, att koldioxidut-
släppen skulle minska genom att energikonceptet skulle minska eldningen 
av fossila bränslen. Det framkom senare att det fanns flera sätt att se på 
dessa utsläpp och det skulle kunna uppfattas som att bostadsbolaget ville 
framställa energikonceptet som bättre än vad det var, eftersom det hand-
lade om att kunna få ett statligt ekonomiskt stöd. Ett sådant projekt kan 
riskera att kallas för ljugprojekt.805 Genom att framställa Hus utan värmesy-
stem som så bra som man hade planerat kunde samtliga deltagare få posi-
tiv uppmärksamhet av projektet. Flera av teknikerna och energieffektivi-
teten överhuvudtaget uppfyllde emellertid inte de krav som sattes under 
planeringsfasen. Det kan vara riskabelt att låtsas som att kraven uppfylls, 
trots att man inte vet om de gör det, eftersom energikonceptet då kan 
komma i dålig dager. I Energimagasinet och Arkitekten förekom artiklar där 
påståenden om ”lögn” och att husen innan utvärderingarna var klara ”i 
förskott lovprisat[s]”. På detta sätt undergrävdes projektledare Hans Eek 
och forskarnas trovärdighet i energi- och byggsektorerna, när avsikten var 
att påverka just dessa sektorer så att fler passivhus skulle byggas i Sverige.  

Frågan om kostnaderna för uppförandet har ofta kommit upp när pro-
jektet Hus utan värmesystem har presenterats i t ex massmedia.806 Ofta 
svarade projektledaren att ett passivhus inte är dyrare än ett hus med 
konventionellt värmesystem, eftersom man slipper kostnader för ett vat-
tenburet värmesystem.807 En sådan anknytning till kommersiella villkor 
gav projektet en annan status än andra demonstrations- eller experiment-
projekt som ofta är delfinansierade med olika forskningsstöd. Trots goda 
resultat från sådana projekt finns vetskapen att de inte kunnat bära sina 
egna kostnader vilket hindrar fortsatta projekt. Det visade sig emellertid 
att kostnaderna blev högre för Hus utan värmesystem, men inte främst 
på grund av installationerna, utan snarare som följd av kravet på bygg-

                                                 
804 Palm (2004), s 157ff. 
805 Ibidem, s 157ff. 
806 Se t ex Olofsson (2000)s 62f, Kretz (2000).  
807 Se t ex Eek (2002). Hans Eek kommenterar i korrespondans med mig (den 14 augusti 2006) att 

han jämför med konventionellt byggda hus om de skulle följa BBR:s krav, vilket oftast varken 
byggentreprenörer eller arkitekter gör idag, enligt Eek.  
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nadsarbetarnas noggrannhet och omfattande materialhantering.808 Bygg-
herren nämnde under ett seminarium att merkostnaderna (installationer, 
byggmaterial och arbetskostnader) uppgick till ungefär 200 000 kronor.809 
Oftast uttrycks att 15 procent av energianvändningen totalt under en 
byggnads livslängd åtgår under byggfasen och 85 procent används till 
driften.810 Klart är att för ett passivhus överförs kostnaderna för drift, 
d v s energikostnader, till byggfasen då mer material och en noggrannare 
byggprocess krävs. Hur stor del av kostnaderna som läggs på uppföran-
det för ett svenskt passivhus är hittills okänt.  

Alla former av förmedling av energikonceptet hänvisade till de 20 rad-
husen i Lindås Park, som var det påtagliga resultatet av projektet Hus 
utan värmesystem. Femenías skriver:  

[…] the tangible aspects are often overemphasized leaving aside 
the important experience of the non-tangible dimension, the 
process of fruition.811  

Genom att enbart hänvisa till de 20 radhusen i Lindås Park kan invänd-
ningarna mot projektet lätt bli att husen inte passar att byggas på någon 
annan plats eller med andra förutsättningar. På samma sätt som många 
refererade till Lindås Park blir konceptet specifikt och uppfattas inte som 
generaliserbart.  

Dominanta projekt 

I genomförandet av projekt i en lokal ordningsficka är deltagarna alltid 
beroende av förhållandet i överordnade lokala ordningsfickor. Jag har 
tolkat ordningarna i överordnade lokala ordningsfickor och dominanta 
projekt som sprungna ur de kollektiva värderingar som finns hos en or-
ganisation.  

Med insikt i byggsektorns särdrag kan konstateras att konceptet Hus 
utan värmesystem hade ambitionen att hantera de problem som de för-
härskande idéerna inom sektorn orsakade. Hus utan värmesystem var ett 
eldsjälsdrivet projekt där en arkitekt tog ett stort ansvar för projektets 

                                                 
808 Glad (2003), s 24. 
809 Deltagande vid seminariet Byggherrens ansvar för att forma ”rätt” framtid, den 28 oktober 2004, 

Göteborg. 
810 Energianvändning i bebyggelsen (2003), s 4. 
811 Femenías (2004), s 245. 
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helhet under alla byggprojektets olika faser. Det är ett ovanligt drag i 
byggsektorn och frågan uppstår om en sådan person är nödvändig för 
mer omvälvande innovationer i byggsektorn?  

Byggindustrins byggkommission identifierade hög resursförbrukning 
och hög miljöpåverkan som viktiga problem att åtgärda inom sektorn.812 
Byggsektorns aktörer kan enligt byggindustrins byggkommission själva 
minska problemen genom att fokusera mer på att etablera en samar-
betskultur i företagen, stödja medarbetarnas innovationer och förbättra 
produkternas kvalitet.813 På det sättet gick organiseringen av byggproces-
sen för Hus utan värmesystem emot den etablerade kulturen i sektorn, 
eftersom byggprocessen fokuserade på det som byggindustrins bygg-
kommission upplevde saknas i byggsektorn: samarbete, innovationer och 
kvalitet.  

Regeringens byggkommission kom i utredningen Skärpning gubbar fram 
till liknande slutsatser som byggindustrins. Utredarna skriver att:  

Aktörerna har också givit uttryck för att kulturen leder till en 
exklusivitet eller avskärmning från samhället och de värderingar 
och strömningar som förekommer där.814  

Regeringens byggkommission presenterar också projekt som trots pro-
blemen i sektorn har lyckats bra i sitt byggande, med avseende på kost-
nader, kunskap och kvalitet. Dessa projekt har haft starka byggherrar, 
med lång erfarenhet av ansvar, som har delat upp entreprenaderna, valt 
andra inköpskanaler än brukligt och aktivt medverkat under hela bygg-
processen för att kontrollera kvaliteten.815 Det är därför inte nödvändigt 
med en individ som eldsjäl i varje projekt utan ansvaret kan ligga hos 
byggherren.  

Hållbar utveckling är en förhärskande idé i svensk politik för energief-
fektivisering i bostadsbeståndet.816 Den hållbara utvecklingen är skär-
ningspunkten mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Miljö-
vårdsberedningens ståndpunkt är att:  

                                                 
812 Lutz & Gabrielsson (2002), s 22. 
813 Ibidem, s 23. 
814 SOU 2002:115, s 335. 
815 Ibidem, s 336. 
816 SOU 2004:2, s 7. 
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[…] effektivare energianvändning […] kan minska kostnaderna 
och skapa utrymme bl a för sociala välfärdssatsningar.817 

Ett energikoncept som minskar energianvändningen kan således förena 
de tre dimensionerna av hållbar utveckling och passar därför bra in i den 
politiska agendan för landets utveckling. En kritik som projektet fick i 
mediadebatten var att det är väsentligt att undersöka effektanvändningen 
istället för att koncentrera sig enbart på energianvändningen.818 Med detta 
menade artikelförfattaren att om ett hus ska byggas energisnålt måste när 
och hur energi tillförs uppmärksammas, eftersom ”Sverige med vårt skif-
tande klimat har […] ett effektproblem snarare än ett energiproblem”.819 Det 
gäller när det blir kallt ute och husen i Lindås Park behöver tillföras el, 
precis som många andra byggnader i Sverige. Därmed ökar elbehovet 
och artikelförfattaren påpekade att kärnkraften, som är en stor elkälla, ska 
avvecklas i Sverige, vilket kommer att innebära ytterligare effektbrist. 
Kritiken i artikeln hanterades i konsultrapporten och där lanserades 
”Byggnader utan värmesystem” som ett energikoncept med låg effektåt-
gång, snarare än energiåtgång och definieras därför i termer av watt per 
kvadratmeter.820 Deltagarna garderade sig mot en del av kritiken och 
energikonceptet ligger därmed i linje med den energipolitiska, och kli-
matpolitiska, viljeriktningen.  

Forskarnas roll 

Resultatet av projektet Hus utan värmesystem utvärderades av SP vars 
forskare själva hade deltagit under hela projektet. De hade bland annat 
formulerat kravspecifikationen. Femenías påpekade att resultat från ut-
värderingar behöver utvärderas av oberoende personer och institutioner 
för att öka trovärdigheten.821 Forskningsresultaten från SP kom från en 
beroende källa, eftersom SPs medverkat i projektet och deltagit i form-
ningen av energikonceptet. I artiklar och radioinslag formulerades forsk-
ningsresultaten på ett sådant sätt att i journalisternas redigeringar verkade 
de bekräfta Eeks retorik. Det finns dock en väsentlig skillnad mellan 
Eeks roll och SPs eftersom Eek företräder sig själv som arkitekt och arki-

                                                 
817 SOU 2004:2, s 8. 
818 Klittervall (2002b), s 40 och Klittervall (2004b), s 40. 
819 Klittervall (2002b), s 40. 
820 Sandberg (2003), s 5. 
821 Femenías (2004), s 243.  
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tektfirman EFEM medan forskarna gör anspråk på att förmedla veten-
skapliga fakta. Därmed gav SPs utsagor tyngd åt Eeks retorik.  

Sahlin-Andersson beskriver hur forskare följer tre regler för att redige-
ra sina forskningsresultat och därmed nå de krav på generaliserbarhet 
som omhuldas av forskarvärlden. Den första regeln är att resultaten av-
kontextualiseras, d v s forskarna underlåter att presentera tids- och rums-
aspekter av resultaten.822 Forskningsrapporter har vanligtvis ambitionen 
att generalisera resultaten och därför användes i det här fallet t ex väder-
data för att utesluta resultat som beror på vädervariationer som är tillfälli-
ga. Därmed kan resultaten användas för andra projekt. I övrigt följde inte 
rapporten från SP den första regeln, eftersom mycket i rapporten är fo-
kuserad på Lindås Parks radhus och en bild på dem pryder även omslaget 
till rapporten. Simuleringarna som gjordes i doktorandprojektet hade 
tydliga ambitioner att avkontextualisera, där resultaten visade att faktorer 
som antagits vara begränsande för husens spridning, såsom särskild ori-
entering, geografisk placering och fönsterstorlekar, inte behövde påverka 
husens tekniska prestanda så mycket.823 Med hjälp av avkontextualisering 
menar Feminías att demonstrationsprojekt kopplas loss från den specifi-
ka platsen, praktiken och de komplexa processer som ligger bakom hus-
bygget.824 Därmed blir framför allt de materiella delarna av projektet 
spridda, medan de immateriella delarna, som är viktiga delar av ett pro-
jekt, inte sprids. Försök till avkontextualisering gjordes också i konsult-
rapporten, där konceptet kallades för ”byggnader utan värmesystem” och 
i forskningsrapporten, där det kallades ”bostadshus utan traditionellt 
uppvärmningssystem”. I doktorandrapporten situerades resultaten ge-
nom att rapporten kallades för ”lågenergihusen i Lindås Park, Göte-
borg”.  

Logik är den andra regeln och Sahlin-Andersson noterade att den teo-
retiska beskrivningen av forskningsobjektet under planeringsfasen pre-
senterades som resultat.825 Den process i vilken forskningsresultaten for-
mas är ett resultat av händelser som inte alltid skulle betraktas som logis-
ka från utomstående. Därför blir resultaten mer trovärdiga om dessa 
händelser utesluts från presentationen. Solfångarnas prestanda presente-
rades enligt denna logik. Under planeringsfasen hade tillverkarnas uppgift 
                                                 
822 Sahlin-Andersson (2002), s 55. 
823 Persson (2003), s 106. 
824 Femenías (2004), s 244. 
825 Sahlin-Andersson (2002), s 56. 
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om prestandan ifrågasatts av en av Sveriges främsta forskare inom sol-
fångarteknik, men ändå valdes dessa solfångare till radhusen i Lindås 
Park. Tillverkarnas uppgift fortsatte dock att presenteras som om de vore 
resultat och solfångarna uppgavs kunna producera 50 procent av varm-
vattenbehovet.  

Den tredje regeln är att genom överdrifter presentera konceptet som 
bättre än andra.826 Namnet Hus utan värmesystem kan sägas vara en så-
dan överdrift. Genom att lyfta fram avsaknaden av ett radiatorsystem i 
radhusen blev ”det pedagogiska värdet” gott, skrev teknikkonsulten Sand-
berg i konsultrapporten.827 Därför höll vissa deltagare i projektet fast vid 
namnet, t ex projektledare Hans Eek, medan andra, t ex forskarna bakom 
utvärderingarna, valde att kalla husen för ”lågenergihus” eller ”bostads-
hus utan traditionellt uppvärmningssystem”. En annan redigering som 
forskarna gjorde handlade om valet att göra noggranna mätningar i ett 
mitthus istället för ett gavelhus. Forskarna konstaterade att ett gavelhus 
var mer intressant, men eftersom energianvändningen skulle bli högre 
där, skulle resultaten ha framställt radhusen som mindre energisnåla.  

Transport från ett projekt till andra  
I byggsektorn finns speciella förutsättningar för att idéer ska kunna 
transporteras från projekt till projekt. Björklöf, som skrivit om byggsek-
torns innovationsbenägenhet, menar att ”vi bör undvika att fixera oss vid 
det skriftliga materialet, när vi diskuterar informationsflödet i branschen”.828 
Han använder begreppet papyrofobi för att definiera den relation som 
byggsektorns aktörer har till skriftligt, särskilt forsknings- och utveck-
lingsmaterial.829 Därför kan strategin att marknadsföra Hus utan värmesy-
stem främst via dagstidningsartiklar, branschtidskrifter, studiebesök och 
seminarier sägas vara anpassad till aktörerna i den sektor som är mål-
gruppen.  

Femenías skriver att i branschtidskrifternas artiklar har viktiga delar av 
demonstrationsprojekten sorterats bort, t ex sådant som är mindre påtag-
ligt. Erfarenheter från byggprocesserna är ett sådant exempel. Tidskrif-
terna misslyckas med att beskriva de komplexa byggnaderna och proces-
                                                 
826 Sahlin-Andersson (2002), s 56. 
827 Sandberg (2003), s 15. 
828 Björklöf (1986), s 169. 
829 Ibidem, s 164. 
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serna som demonstrationsprojekten innebär.830 Dessutom är spridning av 
idéer från demonstrationsprojekt inte institutionaliserad, varken inom 
företag eller mellan företag. Det saknas med andra ord rutiner för att ta 
emot och bevara information om resultat från demonstrationsprojekt. 
Egnahemsbolagets VD Bertil Rignäs hävdade dock att ”Vi tar med oss 
denna kunskap i alla våra projekt”.831 Det innebar enligt Rignäs att alla an-
ställda i bostadsbolaget fick kunskap om projektet och att det diskutera-
des internt.832 Egnahemsbolaget tillhör koncernen Förvaltnings AB 
Framtiden, vars VD Kurt Eliasson var mån om att använda erfarenhe-
terna från Lindås Park mer direkt:  

Där har jag varit på dom och sagt: Var gör vi härnäst? Vad gör 
vi? Vad gör ni? Vad är det för erfarenheter från av det? Jo, det 
här! Och vad gör vi vidare?833  

Det var således inte enbart inom Egnahemsbolaget egen organisation 
som kraven på användning av erfarenheterna kom utan kraven kom även 
från koncernledningen. VD Eliasson ansåg att ”erfarenhetsåterföring” bru-
kade vara ett ”återkommande problem” och han undrade vilka förutsättning-
ar som måste finnas i ett företag för att erfarenheter ska tas tillvara i nya 
projekt. I intervjun med mig refererade Eliasson till Femenías avhandling 
som visade att hans farhågor om bristen på överföring av kunskap mellan 
demonstrationsprojekt och byggbranschen i stort, var ett reellt problem. 
Eliasson hade skickat en artikel om slutsatserna i avhandlingen till Egna-
hemsbolaget med uppmaningen ”läs nu denna och fundera själva…vad era 
slutsatser av hennes slutsatser är”.834  

Innan energikonceptet sattes i verket i nya projekt måste tillförlitlig kun-
skap om energikonceptet finns tillgänglig, vilket är vad Hägerstrand pe-
kade på när hans skrev att man måste känna till innovationen innan man 
kan använda den. Forskningsresultat från de experiment- och demonstra-
tionsbyggnader som uppförts i Sverige brukar dröja. Planeringen av de 
två första passivhusprojekten började redan 1978. Byggfasen inföll 1979-
80 respektive 1980-81 och resultaten av uppföljningen presenterades 
                                                 
830 Femenías (2004), s 245. 
831 Mejlkontakt Bertil Rignäs, VD, Egnahemsbolaget. 
832 Mejlkontakt den 14 juni 2006 med Bertil Rignäs, VD, Göteborgs Egnahems AB, Göteborg.  
833 Intervju den 12 november 2004 med Kurt Eliasson, VD, Förvaltnings AB Framtiden, Göte-

borg. (Intervju Kurt Eliasson, VD, Framtiden) och i följande noter.  
834 Intervju Kurt Eliasson, VD, Framtiden. 
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1982 respektive 1984.835 Radhusen i Lindås Park började planeras 1997, 
byggdes 2000-2001 och resultat från uppföljningen presenterades först 
2004. Att inga passivhus byggdes mellan 1980 och 2000 hänger antagli-
gen samman med utbyggnaden av kärnkraften i Sverige som bidrog till 
låga energipriser under 1980- och 90-talen. Sedan 2001 har både el- och 
oljepris stigit och därmed har förutsättningarna för passivhuskonceptet 
förändrats.  

År 2002 började Landskronas kommunala bostadsbolag Landskrona-
hem projektera passivhus, som de valde att kalla för ”självuppvärmande 
hus”. Dessa uppfördes år 2003 och hämtade vissa idéer från Lindås Park. 
Idén att överhuvudtaget bygga passivhus kom emellertid inte från Lindås 
Park utan var huvudsakligen en annan transport från Tyskland till Sveri-
ge.836 Efter att forskningsrapporten från SP publicerades år 2004 har flera 
projekt med passivhus planerats, börjat byggas och färdigställts: bl a Gö-
teborg,837 Värnamo838, Kungsbacka,839 Alingsås840 och Lidköping841. I 
följande kapitel presenteras två av dessa byggprojekt.  

Hans Eek registrerade år 2005 varumärket passivhus för en rad olika 
betydelser. Därmed har Eek rätt till namnet bl a med avseende på olika 
byggmaterial och sätt att driva och leda projekt.842 Varumärkesskyddet 
innebär att Eek har ensamrätt på att använda namnet i kommersiella syf-
ten. Samma år inledde Sveriges energimyndighet en satsning som de kal-
lar ”Program för passivhus och lågenergihus”. Myndigheten satsar 5 mil-
joner som administreras av IVL Svenska miljöinstitutet. Även Västra 
Götalandsregionens miljösekretariat och olika företag bidrar till finansie-
ringen av programmet, som syftar till att öka intresset för passivhus och 
lågenergihus.843 

                                                 
835 Eek & Solbräcke (1982), Blomsterberg & Ulmås (1984). 
836 Intervju den 30 november 2005, med Rolf Holmberg, projektledare, AB Landskronahem, 

Landskrona.  
837 Radhus och parhus, äganderätter, klara våren 2006. 
838 Flerbostadshus, hyresrätter, klara våren 2006. 
839 Flerbostadshus, hyresrätter, klara våren 2006. 
840 Ombyggnation av flerbostadshus, hyresrätter, klara våren 2006. 
841 Enfamiljshus, klart våren 2006. 
842 Varumärkesskyddet för passivhus rör byggnadsmaterial i metall, instruktions- och undervis-

ningmaterial, byggnadsmaterial i annat material än metall, företagsledning, undervisning, utbild-
ning, design och forskning. Patent- och registreringsverket (2006).  

843 Statens energimyndighet (2005e). 
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KAPITEL ÅTTA 

Energikonceptet på  

Bottnevägen och Oxtorget 

Syftet med demonstrationsprojekt, som till exempel Hus utan värmesy-
stem, är att visa hur ny teknik eller teknik i nya kombinationer fungerar 
och inspirera andra. Hus utan värmesystem fanns fysiskt på plats i Lindås 
Park från 2001 och besökare kunde själva uppleva radhusen. År 2003 
fanns också erfarenheter och kunskaper om energikonceptet formulerade 
i text och tal via massmedia, samt i doktorandrapporten och konsultrap-
porten.844 Den officiella forskningsrapporten från Sveriges Provnings- 
och forskningsinstitut, var ännu inte publicerad. Det kommunala bo-
stadsbolaget Landskronahem hade också färdigställt passivhus i kvarteret 
Nornan i Glumslöv. Vi den här tidpunkten började Egnahemsbolaget, 
som hade beställt radhusen i Lindås Park, planera för att bygga liknande 
hus. Även det kommunala bostadsbolaget i Värnamo, Finnvedsbostäder, 
hade blivit intresserade av energikonceptet efter ett studiebesök i Lindås 
Park. Jag kommer att presentera planeringsfasen för dessa två projekt 
och beskriva bostadsbolagens, konsulternas respektive kommunernas 
processer. Värt att notera inledningsvis är att Bottnevägen inte är ett de-
monstrationsprojekt och därför fanns inga forskare närvarande i plane-
ringen. Vidare valdes en annan entreprenadform än i Hus utan värmesy-
stem och därför fanns ingen byggentreprenör med från början. Dessut-
om valde Egnhemsbolaget att engagera ett annat arkitektkontor än 
EFEM och därmed var det inte aktuellt att engagera Hans Eek i byggpro-
jektet. Till skillnad från Bottnevägen är Oxtorget ett demonstrationspro-
jekt och byggherren Finnvedsbostäder tog stöd av forskare och deltagare 
från Lindås Park, bl a Hans Eek, under planeringen. En byggentreprenör 
engagerades tidigt i processen och fanns därför närvarande under plane-
ringen. Min framställning handlar framför allt om hur energikonceptet 
formades vid transporten från Lindås Park till de nya platserna och hur 
formningen fortsatte under projekteringen. Jag följer inte projekten vida-
re in i byggfasen utan stannar vid hur energisystemet formulerades under 
planeringen. 
                                                 
844 Detta beskrivs i föregående kapitel.  
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Bottnevägen 
Efter radhusen i Lindås Park var uppförda år 2001 avvaktade Egna-
hemsbolaget med att bygga hus enligt energikonceptet. År 2002 var ut-
gångspunkten att ”vi [får] se när vi går in i något mer projekt”.845 Bostadsbola-
gets egna erfarenheter var positiva men de ville vänta för att ta del av 
forskningsrapporten från SP och använda den kunskapen tillsammans 
med företagets interna erfarenheter. Det var också en fråga om att finna 
lämplig mark för sådan byggnation.846  
När utvärderingen av radhusen i Lindås Park presenterades i rapporten 
från SP år 2004 hade planeringen av nya hus så smått inletts. Egnahems-
bolaget hade fått propåer från VD Kurt Eliassson i koncernledningen, att 
erfarenheterna från Lindås Park borde användas i nya projekt.847 Egna-
hemsbolaget tog då kontakt med fastighetskontoret i kommunen för att 
finna en lämplig plats för uppförandet.848 En lämplig plats skulle ligga i 
någorlunda skyddad terräng och i ett område där det inte fanns planer att 
bygga ut fjärrvärme. I ett attraktivt område i Torslanda, nordväst om 
Göteborgs centrum, fann fastighetskontoret ett område, senare kallat 
Bottnevägen, som kunde bebyggas med nya hus. Området är attraktivt 
eftersom det ligger förhållandevis nära både centrum och kusten. Förut-
sättningen för markanvisningen från kommunens sida var att byggherren 
inte skulle använda marken för att bygga konventionella hus, utan att det 
skulle vara en fortsättning på energikonceptet från Hus utan värmesy-
stem.849  

                                                 
845 Intervju Maria Erlandsson (Brandt), byggledare, Egnahemsbolaget.  
846 Ibidem. 
847 Intervju Kurt Eliasson, VD, Framtiden. 
848 Intervju den 10 januari 2005 med Fredrik Davidsson, projektledare, Göteborgs Egnahems AB, 

Göteborg. (Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget) och i följande noter. 
849 Göteborgs fastighetskontor, Markanvisning  för områdena ”bostäder vid Älvegårdsvägen” och 

”bostäder öster om Bottnevägen”, den 19 maj 2003. GFA. 
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Tabell 5. Kortfattad kronologi över projektet Bottnevägen.  

 
2002 Egnahemsbolaget egna erfarenheter från radhusen i Lindås Park är 

positiva, men de avvaktar ändå med att bygga fler liknande hus.  
 

2003 Göteborgs fastighetskontor skriver avtal med Egnahemsbolaget för att 
de ska uppföra fler småhus av samma typ som i Lindås Park. Samtidigt 
inleds detaljplaneprocessen för detta område som kallas Bottnevägen.  
 

2004 Egnahemsbolaget inleder planeringen av småhusen på Bottnevägen och 
beslutar att inte involvera någon byggentreprenör under projekteringen. 
Under hösten projekteras husen av Egnahemsbolaget och en grupp 
konsulter. Husen bjuds ut till försäljning som äganderätter.  
 

2005 Detaljplaneproecssen försenas och Egnahemsbolaget avvaktar med att 
handla upp byggentreprenör. Under vårvintern handlas byggentrepre-
nör upp och försäljningen av småhusen fortsätter. Byggnadsarbetet 
påbörjas under hösten.  
  

2006 Husen färdigställs inför inflyttningen under sommaren.  
 

 
 
 
 

Kommunens planeringsfas 

Kommunen skulle ta fram 500-700 nya tomter för småskalig bebyggelse i 
två delar av Lilleby som kallas Bottnevägen och Älvegårdsvägen. Bottne-
vägen är ett betydligt mindre område än Älvegårdsvägen, men deras geo-
grafiska läge, nära varandra, gjorde att t ex trafikplaneringen påverkade  
både områdena och därmed båda detaljplaneprocesserna.  

Detaljplaneprocessen för Bottnevägen inleddes i mars 2003 då bygg-
nadsnämnden i Göteborg gav i uppdrag åt stadsbyggnadskontoret att ta 
fram ett program för området.850  

                                                 
850 Byggnadsnämndens protokoll den 17 mars 2003. GSAb.  
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Tabell 6. Detaljplaneprocessen för Bottnevägen som den realiserades under åren 2003 till 2005.851  

2003 
mars Göteborgs stadsbyggnadskontor lät ta fram program för Bottne-

vägen. 
 

april Utredningar, skisser och upprättande av handlingar. 
 

maj Programmet gick på remiss till programsamrådskretsen: Kommu-
nala nämnder, statliga myndigheter, sakägare (fastighetsägare) 
boende och övriga (t ex Naturskyddsföreningen). 
 

juni Programsamråd/remiss. 
 

juli Bearbetning av programmet utifrån inkomna svar. 
 

augusti Utredningar, skisser och upprättande av handlingar. 
 

september Göteborgs Byggnadsnämnd godkände programmet och fattade 
beslut om samråd. 
 

oktober Göteborg stadsbyggnadskontor lät ta fram en samrådshandling 
 

november – 
februari 2004 

Utredningar, skisser och upprättande av handlingar. 
 
 

mars-april Samråd. 
 

maj Göteborgs stadsbyggnadskontor tar fram utställningshandling. 
 

juni-augusti Utredningar, skisser och upprättande av handlingar. 
 

september Göteborgs byggnadsnämnd fattade beslut om utställning.  
 

oktober Utställning. 
 

november Göteborgs stadsbyggnadskontor tog fram en antagandehandling. 
 

december Ärendet uppe för antagande i Byggnadsnämnden. Återremitterat. 
 

2005 
januari Ärendet uppe för antagande i Byggnadsnämnden. Bordlagt. 

 
februari Byggnadsnämnden fattade beslut om att anta planen Detaljpla-

nen vann laga kraft (5 veckor efter antagande). 
 

 

                                                 
851 Egen bearbetning av uppgifter i Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontors arkiv (GSAb) och 

uppgifter från Anna Olsson, WSP, den 24 maj 2006. 
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I maj 2003, under pågående detaljplaneprocess, föreslog Göteborgs Stads 
fastighetskontor formellt att Egnahemsbolaget skulle få markanvisningen 
på Bottnevägen.852 Fastighetsnämnden biföll förslaget.853 I fastighetskon-
torets förslag framgick att Egnahemsbolagets avsikt var att:  

[…] uppföra bostäder av samma typ som bolaget tidigare upp-
fört i Lindås, d v s extremt välisolerade hus som i princip värms 
upp endast av solen och de boendes kroppsvärme.854 

Stadsbyggnadskontoret tog under våren 2003 hjälp av planarkitekt Ann 
Kronander från Pyramiden arkitekter AB i detaljplanearbetet, och hon 
gjorde utredningar om olika platsspecifika förhållanden på Bottnevägen, 
ritade skisser och hjälpte till att formulera programmet. När programmet 
gick ut på remiss inkom det flera positiva svar på förslaget att bygga bo-
städer i området, men det fanns invändningar mot att planen inte hade 
tagit hänsyn till trafiksituationen i området.855 Med anledning av de befa-
rade trafikproblemen initierades en diskussion om en s k tvärförbindelse 
för att avlasta en hårt trafikerad väg, en diskussion som pågick parallellt 
med detaljplaneprocessen.856 Stadsbyggnadskontoret utredde tvärförbin-
delsen och tog fram ett program för den.  

Flera remissinstanser uttryckte sig positivt om planerna på att bygga 
fler passivhus i Göteborg. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljö-
partiet skrev ett gemensamt yttrande där Lindås Parks radhus framställ-
des som ett gott exempel som borde få uppföljare, och de tyckte att 
Torslanda skulle vara en bra plats för detta.857 De politiska motståndarna 
moderaterna och kristdemokraterna ställde sig däremot tveksamma till 
exploateringsplanerna och förordade att fler intressenter (än det kommu-

                                                 
852 Fastighetskontoret, Göteborgs stad, Markanvisning för områdena ”bostäder vid Älvegårdsvä-

gen” och ”bostäder öster om Bottnevägen”, den 19 maj 2003 och Fastighetskontoret, Göte-
borgs stad, Protokoll den 19 maj 2003. GFA.  

853 Göteborgs fastighetsnämnd, Protokoll, den 19 maj 2003. GFA.  
854 Göteborgs fastighetskontor, Markanvisning för områdena ”bostäder vid Älvegårdsvägen” och 

”bostäder öster om Bottnevägen”, den 19 maj 2003. GFA.  
855 Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad, Program för Bostäder öster om Bottnevägen septem-

ber 2003. GSAb. 
856 Ibidem, s 13. 
857 (s), (v) & (mp), Yttrande: Program för bostäder vid Älvegårdsvägen och Bottnvägen, den 16 

september 2003. GSAb. 
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nala bostadsbolaget) skulle få tomtmark i området kring Bottnevägen.858 
Folkpartiet menade att samtliga tomter skulle erbjudas till köande i den 
kommunala tomtkön.859 

I februari 2004 var samrådshandlingen för den planerade bebyggelsen 
klar och samråd skedde under februari och mars. I samrådshandlingen 
tillkom en beskrivning av hur småhusen i området ska försörjas med 
värme.860 Det kommunala energibolaget hade i ett remissvar påpekat att 
det fanns en naturgasledning i närheten av området och i samrådshand-
lingen fanns förslaget att området skulle anslutas till denna ledning och 
därmed få värmeförsörjningen tillgodosedd med naturgas.861 Men för 
Egnahemsbolagets område fanns en särskild beskrivning för de 40 par- 
och radhusens:  

Huvuddelen av grupphusbebyggelsen föreslås byggas efter en 
modell av lågenergihus som prövats av Egnahemsbolaget i 
Lindås. Modellen innebär att ett traditionellt uppvärmningssy-
stem ersätts med värmeväxlare i kombination med extra väliso-
lerad konstruktion. Husen kommer att utformas för att uppnå 
ett behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning.862  

Kommunens miljöförvaltning uttryckte i sitt remissvar en positiv inställ-
ning till Egnahemsbolagets planer och de skriver att ”förvaltningen är […] 
mycket positiv till att det byggs lågenergihus enligt Lindåsmodellen”.863  

Trafiksituationen fortsatte att vara en fråga på agendan under hela den 
fortsatta detaljplaneprocessen, vilket försenade beslutet att anta detaljpla-
nen. Planen var att detaljplanen skulle godkännas i byggnadsnämnden i 
december 2004, men det dröjde till februari 2005 innan beslut fattades.864 
För bostadsbolaget innebar förseningen att anbudet som de fått in från 
en byggentreprenör kanske skulle upphöra att gälla, samtidigt som bygg-

                                                 
858 (m) & (kd), Yttrande: Ang: Program för detaljplaner för bostäder vid Älvegårdsvägen och 

Bottnevägen, den 30 september 2003. GSAb. 
859 (fp), Yrkande: Program för bostäder vid Älvegårdsvägen, den 30 september 2003. GSAb. 
860 Detaljplanerna föreskriver inte vilken energiförsörjningen ska vara i ett område, men ibland 

innehåller planen uppgifter om det t ex är möjligt att ansluta området till fjärrvärme eller natur-
gas.  

861 Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, Samrådshandling: Detaljplan för bostäder öster om 
Bottnevägen, Torslanda, februari 2004. GSAb. 

862 Ibidem, s 8. 
863 Miljöförvaltnings, Göteborgs stad, Remissvar, den 9 mars 2004. GSAb.  
864 Byggnadsnämnden, Göteborgs stad, Protokoll, den 22 februari 2005. GSAb. 
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herrens mål på antalet inflyttade per år, som de utlovat till sina ägare – 
kommunen, inte kunde uppfyllas.865  

Bostadsbolagets planeringsfas 

När Egnahemsbolaget började planera för de nya husen på Bottnevägen 
kunde inte de personer som från bostadsbolaget deltagit i Lindås Park 
engageras. För genomförandet av byggprojektet Bottnevägen engagerade 
istället Egnahemsbolaget projektledaren Fredrik Davidsson. Han hade 
tidigare arbetat med småhus inom byggbranschen i ett annat företag, men 
inte specifikt med lågenergihus. Davidsson tyckte bostadsprojektet på 
Bottnevägen verkade spännande och intressant, eftersom det var ett ”hel-
hetskoncept” och han hoppades kunna bygga hus som skulle bli energief-
fektiva. Han ansåg att byggherren Egnahemsbolaget hade en nyckelroll 
för att husen planerades och byggdes på det nogranna sätt som kräv-
des.866  

Husen som planerades på Bottnevägen skulle baseras på erfarenheter 
från Lindås Park. Flera av de anställda på bostadsbolaget hade egen prak-
tisk erfarenhet från Lindås Park, vilken traderades inom företaget och 
användes som en resurs i det nya projektet. Davidsson hade t ex besikti-
gat flera av husen i Lindås Park och därigenom träffat flera boende i de-
ras hem, och på så sätt hade han skaffat sig information om hur boendet 
upplevdes. Han menade att de boende inte hade haft så mycket att säga 
om sin energianvändning, men deras upplevelser av klimatet inomhus 
visade att de inte klarade att hålla behaglig värme med det värmebatteri 
som hade installerats i Lindås Park.867  

Egnahemsbolaget saknade egen skriftlig dokumentation över projektet 
i Lindås Park utan förlitade sig på information i doktorandrapporten och 
SPs rapport. Erfarenheter från andra projekt hade Davidsson skaffat sig 
bl a genom studiebesök till Landskrona för att studera passivhusen i kvar-
teret Nornan, som också byggts efter Lindås Park. Nornan gav nya erfa-
renheter av passivhus och en av dem var att husens orientering med lång-
sidan mot söder inte var så viktig för husens värmeförsörjning som delta-

                                                 
865 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget. 
866 Ibidem.  
867 Ibidem.  
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garna i projektet Hus utan värmesystem hade räknat med. Den informa-
tionen hade Davidsson även läst i doktorandrapporten.868  

Enligt detaljplanen skulle Bottnevägens par- och radhus vara inspirera-
de av radhusen i Lindås Park, men byggherren hade ett spelrum att sätta 
upp mål och hitta den teknik som passade. Definitionen i detaljplanen av 
energikonceptetet löd: ”Värmeväxlare och välisolerad konstruktion”, vilket 
kan tolkas på många olika sätt. För att närmare bestämma energikoncep-
tet för Bottnevägen behövde Egnahemsbolaget stöd av projekterings-
konsulter. Bland andra behövdes arkitekter och för detta anlitades Jörgen 
Berg och Henrik Turesson från Pyramiden arkikter AB, där även planar-
kitekten Kronander arbetade. Valet av Pyramiden berodde på att Egn-
hemsbolaget ansåg att den kunskap om områdets karaktär som arkitekt-
kontoret hade förvärvat i detaljplanearbetet var viktig för byggprojek-
tet.869  

För arkitekt Berg presenterades Bottnevägens lågenergiinriktning med 
referenser till ”Lindåsmodellen” och han fick uppfattningen att det var 
främst en teknisk referens, och för hans del var fokus främst på att det 
skulle bli ”en bra bostad”.870 Lindås Parks radhus betraktades som ett lyck-
at projekt och den teknik som utvecklats där var färdig och kunde mer 
eller mindre transporteras direkt till det nya projektet och mer utveckling 
krävdes inte.  

Som jag nämnde i inledningen till det här kapitlet valdes en annan 
entreprenadform till Bottnevägen än den Egnahemsbolaget hade använt i 
Lindås Park. Bostadsbolagets erfarenheter visade att en högre grad av 
styrning från deras sida var lämplig för att bygga den här hustypen. Det 
innebar att projekteringskonsulterna som anlitades till projektet skulle 
utforma husen i detalj, medan i mindre styrda entreprenadformer be-
stäms funktionerna eller övergripande systemkrav av projektörerna och 
byggentreprenören utformar sedan dessa i detalj. I normala fall upphand-
las alla konsulter till lägsta pris men här tillfrågades två konsulter från 
projektet Hus utan värmesystem, eftersom de enligt byggherren ”hade 
väldigt mycket erfarenhet och kunskap på sitt kontor”.871 Detta gällde för kon-

                                                 
868 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
869 Ibidem.  
870 Intervju den 11 januari 2005 med Jörgen Berg, arkitekt, Pyramiden Arkitekter AB, Göteborg. 

(Intervju Jörgen Berg, arkitekt, Pyramiden Arkitekter) och i följande noter.  
871 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
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struktörerna, som blev Henrik Carlsson från WSP, men även för VVS-
konsulten som blev Lars Eng från Bengt Dahlgren.  

Konsulterna fick ingen skriftlig information inför projekteringen om 
vilka krav husen skulle uppfylla eller om det var någonting speciellt som 
de skulle ta hänsyn till under projekteringen.872 Kraven formulerades 
muntligt som att ”vi skulle bygga hus lika Lindås”.873 Projektledaren uppgav 
att han tillhandahöll ”valda delar” av utvärderingarna och rapporterna 
från Lindås Park,874 medan en konsult uppgav att ”vi lovades en sådan 
[skriftlig information], men vi har inte sett den, tyvärr”.875 Arkitekterna 
fick också muntlig information om Lindås Park.876 Dessutom fick de ta 
del av forskningsrapporterna och erfarenheterna från Landskrona. Slut-
satsen att det gick att nå låg energianvändning trots att den passiva sol-
värme utnyttjades mindre än i Lindås Park tilltalade arkitekterna:  

Når man målet att ha så låg förbrukning så är det jättebra i sig, 
så behöver man inte trassla med sol ens. Vi kunde inte det på det 
här området.877  

Projekteringen av Bottnevägens lågenergihus upplevdes som ”normal” av 
flera deltagare i planeringen.878 Någon konsult reagerade över att det var 
många projekteringsmöten.879 Sättet att arbeta under projekteringen skil-
de sig dock i övrigt inte mycket från vad deltagarna var vana vid från 
andra byggprocesser. Sammanlagt fem projekteringsmöten hölls under 
hösten 2004 och de ledde fram till förfrågningshandlingar.880  

Eftersom markförhållandena på Bottnevägen var komplicerade och 
när projekteringen inleddes var inte alla markfrågor färdigutredda.881 
Markfrågorna hamnade därför överst på dagordningen och de var ofta 

                                                 
872 Intervju Lars Eng, VVS-konsult, Bengt Dahlgren. 
873 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
874 Ibidem.  
875 Intervju Lars Eng, VVS-konsult, Bengt Dahlgren. 
876 Intervju Jörgen Berg, arkitekt, Pyramiden Arkitekter. 
877 Ibidem. 
878 Intervju Jörgen Berg, arkitekt, Pyramiden Arkitekter. Intervju Lars Eng, VVS-konsult, Bengt 

Dahlgren. 
879 Intervju Lars Eng, VVS-konsult, Bengt Dahlgren. 
880 Deltagande vid samgranskningsmöte den 24 november 2004.  
881 Deltagande vid projekteringsmöte nr 2 Bottnevägen, den 13 oktober 2004. 
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ganska många och tog lång tid att diskutera.882 Konsulterna upplevde att 
markfrågorna fick ovanligt stort utrymme under projekteringen.883  

 Efter projekteringen lät byggherren de olika konsulterna ta fram un-
derlag för att beräkna vilken energianvändning som husen kunde förvän-
tas ha.884 Syftet var att kunna presentera någon slags beräknad energiåt-
gång för intresserade husköpare. Med erfarenhet från Lindås Park, där 
energiåtgången var högre än beräknat, ville Egnahemsbolaget inte pre-
sentera en alltför optimistisk beräkning.  

[…] jag tror inte vi ska vara så tydliga som vi var förra gången [i 
Lindås Park] och säga att: så mycket förbrukar man, utan det be-
roende på lite hur man lever och vad man har för behov av inom-
husklimat och liknande. Man har märkt att förbrukningen varie-
rar väldigt mycket mellan husen i Lindås beroende på familjesam-
mansättning och vad man har för behov av inomhusklimat och så 
vidare.885  

Bostadsbolaget ville inte ge en exakt siffra till sina köpare, eftersom det 
från och med 2005 finns en ny konsumentköplag som förändrade förhål-
landet mellan kund och säljare vid oenighet om en vara, i detta fall ett 
hus. Bevisbördan ligger numer hos säljaren, och med erfarenheter från 
Lindås Park ville Egnahemsbolaget gardera sig mot fel i beräkningarna.886  

Beslutsprocesserna bakom val av teknik 

Valet av teknik till energisystemet för husen rörde husens grundläggande 
konstruktion, fönster, värmesystem och ventilation. Inga konkreta mål 
var fastställda för energianvändningen. I processen som ledde fram till 
val av teknik blev det tydligt att transporten av energikonceptet, så det 
var definierat för radhusen i Lindås Park, resulterade i en formning som 
gjorde att en annan idé framträdde. Detta avsnitt visar hur det gick till.  

                                                 
882 Göteborgs Egnahems AB, Projekteringsmöte nr 2: Bottnevägen B264, den 13 oktober 2004, 

Egnahemsbolaget. GAM.  
Deltagande vid projekteringsmöte nr 2 Bottnevägen, den 13 oktober 2004. 

883 Intervju Lars Eng, VVS-konsult, Bengt Dahlgren. 
884 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
885 Ibidem.  
886 Ibidem.  
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Husens skal 

Husen på Bottnevägen skulle likt radhusen i Lindås Park byggas mycket 
täta, utan att riskera problem med fukt i husen. Hur detta skulle åstad-
kommas var konstruktör Henrik Carlssons ansvar, men engagerade samt-
liga deltagare under projekteringsmötena.887 Fuktproblem kan t ex orsa-
kas av att material till en träkonstruktion blir vått om det regnar under 
byggandet, vilket hade varit fallet i Lindås Park och orsakat problem där. 
Konstruktören och Egnahemsbolaget hade tidigt förordat att husen på 
Bottnevägen skulle byggas med stålstomme istället för trästomme som 
använts i Lindås Park. ”K [konstruktören] var ju ganska bestämd på det här 
ganska tidigt”.888 Konstruktören däremot menade att det var bostadsbola-
gets önskemål att ha stålstomme, vilket förvisso välkomnades av kon-
struktören: ”Med utgångspunkt från Lindås var det ett steg i rätt håll”.889 Pro-
jektledaren menade att valet av stålstomme gjordes tidigt för att minimera 
risken för fukt i stommen.890 Flera deltagare saknade erfarenhet av stål-
stomme och därför diskuterades detta ingående under projekteringen. 
Arkitekten hade jobbat med stålstomme i industribyggnader och lagt in 
förstärkningar i denna för att kunna fästa dörrar och fönster i stommen. 
Eftersom det i Bottnevägens hus inte skulle få finnas några s k köldbryg-
gor891 ”måste vi tänka ytterligare en sväng, vilket kräver mycket energi från vår 
sida.” menade arkitekt Berg.892 Arkitekten betraktade konstruktionen med 
stålreglar i fasaden och tjock isolering som en innovation som utarbetats 
gemensamt av arkitekt och konstruktör.893  

Förutom att väggarna skulle bli ordentligt täta måste de också vara 
tjocka eftersom mer isolering används för detta energikoncept än kon-
ventionellt. Arkitekterna måste utforma fönstren så att de inte upplevs 
som otrevliga eller ”skottgluggar”, som en av arkitekterna uttryckte sig.894 
Arkitekten ville ”fasa av fönstren” för att inte de boende skulle få för myck-
et skuggor av ”gluggarna”. Det behövdes egentligen inte för ljusinsläppet, 

                                                 
887 Deltagande vid projekteringsmöte nr 2 Bottnevägen, den 13 oktober 2004. 
888 Intervju den 11 januari 2005 med Henrik Turesson, arkitekt, Pyramiden Arkitekter AB, Göte-

borg. (Intervju Henrik Turesson, arkitekt Pyramiden Arkitekter) och i följande noter. 
889 Intervju Henrik Carlsson, konstruktör, WSP. 
890 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
891 En köldbrygga är t ex en fönsterkarm av stål som leder kyla. 
892 Intervju Jörgen Berg, arkitekt, Pyramiden Arkitekter. 
893 Ibidem. 
894 Deltagande vid projekteringsmöte nr 3 Bottnevägen, den 20 oktober 2004. 



Kapitel åtta 

 

 188 

utan det var ett sätt att minska ”tilläggsisoleringssyndromet”.895 Ett problem 
som konstruktören och arkitekten gemensamt hade att lösa rörde hur 
fönster skulle fästas i den tjocka isoleringen: 

Det är en väldigt, väldigt tjock kofta det här. Det är ingen stel 
uniform, om man säger att timmerhuset är en stel uniform. Men 
det här är en tjock och luddig kofta. Det är svårt att sy i knappen 
i den tjocka och luddiga koftan.896 

Ett resultat i doktorandrapporten var att fönsterstorleken inte hade så 
stor betydelse för värmen i husen som deltagarna i projektet Hus utan 
värmesystem hade räknat med i sin planering.897 Den kunskapen ville 
Egnahemsbolaget utnyttja och därmed skulle större fönster kunna sättas 
in och mer ljus komma in i husen. Dagsljusinsläpp genom fönstren var 
också en viktig del i designprocessen för arkitekten. Ljuset beskrevs som 
ett signum för hus ritade på Pyramiden. Arkitekt Berg gav, med Lindås 
Parks radhus i åtanke, husen på Bottnevägen en ”kvalitetsskillnad”: 898  

Vi har gett bostäderna mycket dagsljus. Det är en… [tankepaus] 
markerad kvalitetsskillnad. Lindåshusen är ganska djupa, det in-
nebär att dom blir lite mörka.899 

Landskronahems passivhus var ett annat projekt som Egnahemsbolaget 
och konstruktör Carlsson gärna refererade till.900 Eftersom husen där inte 
var orienterade i strikt öst-västlig riktning hamnade fönstren i olika lägen, 
utan att det ansågs orsaka ökad energianvändning. De tekniska utvärde-
ringarna av Lindås Parks radhus visade dessutom att det vore bättre om 
fönstren gjordes mindre i söder och att det var möjligt att göra fönstren 
större i norr.901 I Lindås Park hade projektledare Hans Eek tagit på sig 
ansvaret för fönstren, eftersom han ansåg att det var den springande 
punkten för att husen skulle kunna behålla den passiva värmen och sam-
tidigt släppa in tillräckligt med solvärme. Förslaget väcktes därför att kon-
takta Eek och att använda Lindås Parks hus som referensobjekt för 
                                                 
895 Deltagande vid projekteringsmöte nr 4 Bottnevägen, den 3 november 2004. 
896 Intervju Jörgen Berg, arkitekt, Pyramiden Arkitekter. 
897 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
898 Intervju Jörgen Berg, arkitekt, Pyramiden Arkitekter. 
899 Ibidem. 
900 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
901 Ibidem. 
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fönstren. Förslaget vann dock inte alla deltagares stöd: ”det är jättefina hus 
[Lindås Park], men de är inte heliga” sa arkitekt Berg.902 Projektledaren Da-
vidsson svarade då att det är viktigt med fönstrens prestanda ”för [annars] 
har vi byggt ett konventionellt hus med extra isolering”.903 Ansvaret för fönstren 
var i detta skede fortfarande inte klarlagt utan sågs som en ”kombinerad 
fråga”, d v s såväl beställaren, konstruktören, arkitekten som VVS-
konsulten borde engagera sig i frågan. Arkitekten Henrik Turesson hade 
svårt att förstå varför det inte var möjligt att ”räkna baklänges”, för att ta 
reda på vilka krav som skulle ställas på fönstren. Ur hans perspektiv skul-
le det vara möjligt att ställa upp krav på byggnaden och sedan bestämma 
vilket U-värde fönstren behövde ha:  

Det satt jag och tjatade om ganska många gånger, men jag fick 
aldrig något riktigt svar på det. Det förstår jag fortfarande inte 
riktigt faktiskt […] Jag är ju amatör på detta, men så skulle jag 
vilja angripa detta. Man vet ju vad väggarna [har för U-värde] och 
man vet ju vad man ska ha för teknik och sånt. […Men] det är 
möjligt att det var helt feltänkt eftersom det bemöttes med tystnad 
[Skratt].904 

Istället valde projektledaren att använda en expert i konstruktörens 
organisation som utredde fönsterfrågan.905 Utredningen föreslog ett U-
värde på 1,0 W/m2K, vilket innebar sämre fönster än i Lindås Park906 och 
projektledare uttryckte en viss oro: ”jag är lite rädd att sätta U-värdet så 
högt”.907 Markkonsulten påpekade att myndighetskravet var 1,2 W/m2K 
och att det kunde bli problem med kondens om fönstren fick för lågt 
värde. Arkitekten och konstruktören var dock ense om att utredningens 
förslag var bra och därför formulerades kravet på fönstren som ett U-
värde på 1,0 W/m2K.908 

                                                 
902 Deltagande vid projekteringsmöte nr 4 Bottnevägen, den 3 november 2004. 
903 Ibidem. 
904 Intervju Henrik Turesson, arkitekt, Pyramiden Arkitekter. 
905 Göteborgs Egnahems AB, Projekteringsmöte nr 4: Bottnevägen B264, den 3 november 2004, 

Egnahemsbolaget. GAM.  
906 Fönstren i Lindås Park hade i genomsnitt U-värdet 0,85 W/m2K. 
907 Deltagande vid projekteringsmöte nr 4 Bottnevägen, den 3 november 2004. 
908 Ibidem. 
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Uppvärmning 

Som nämnts tidigare undvek Egnahemsbolaget att sätta upp exakta mål 
för hur mycket energi eller hur många kilowattimmar el som skulle behö-
vas för att värma huset på Bottnevägen, eftersom de teoretiska beräk-
ningarna för detta i projekteringen av Hus utan värmesystem inte hade 
visat sig stämma.909 Skillnaden mellan de två projekten var att i Lindås 
Park skulle energiförbrukningen ned ”till varje pris”, ”kosta vad det kosta 
ville” menade konstruktör Carlsson.910 Bottnevägenprojektet präglades 
istället av ”lite mer ekonomiskt ansvarstagande” enligt Carlsson.911 Bostadsbo-
lagets mål var också att de boende skulle få bättre kontroll över inomhus-
temperaturen.912 Därför fick VVS-konsult Lars Eng i uppdrag att ta fram 
kostnaden för tre alternativ som bostadsbolaget hade definierat.913 Det 
första alternativet var en frånluftsvärmepump. Det skulle då inte behövas 
någon ytterligare värmekälla om väggarna också konstruerades mycket 
täta och välisolerade. Det andra alternativet liknade det som fanns i 
Lindås Park med värmeväxlare i ventilationssystemet, men utan solfånga-
re. Detta skulle innebära den lägsta installationskostnaden. Ett tredje al-
ternativ, med bergvärme eller solfångare som skulle placeras centralt pre-
senterades också. Solfångaralternativet kostade mest och ansågs vara 
”minst intressant” enligt projektledare Davidsson.914 Det tredje alternativet 
fanns dock med i förfrågningsunderlaget och Egnahemsbolaget valde 
värmesystem först efter anbudsgivningen.915 Inom Egnahemsbolagets 
organisation ifrågasattes ”värmepumpslösningen” av deltagare från Hus 
utan värmesystem. Mats Öjersjö hade varit Egnahemsbolagets represen-
tant i projektet innan Maria Erlandsson (Brandt) tog över. Han ifrågasatte 
förändringen av energikonceptet och Davidsson återgav i intervjun 
skämtsamt deras samtal:  

                                                 
909 Mejlkontakt den 5 juni 2006 med Fredrik Davidsson, projektledare, Göteborgs Egnahems AB, 

Göteborg. (Mejlkontakt Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget) och i följande noter.  
910 Intervju Henrik Carlsson, konstruktör, WSP. 
911 Ibidem. 
912 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
913 Göteborgs Egnahems AB, Projekteringsmöte nr 2: Bottnevägen B264, den 13 oktober 2004, 

Egnahemsbolaget. GAM.  
914 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
915 Mejlkontakt Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
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[Skratt] Han retar mig lite. Han gillar inte riktigt att vi har valt 
den här värmepumpslösningen. Han kallar ju det här ett vanligt 
hus eller … det är ju värmepumpar i ett vanligt hus. Du har bara 
byggt lite tjockare väggar, kallar han det. Han retar mig lite.916 

Davidsson behövde förklara för Öjersjö att ett värmesystem var nödvän-
digt i de här husen för att öka komforten för de boende.917 

Målgruppen för Bottnevägen hade inte diskuterats i projekterings-
gruppen, men bostadsbolaget utgick från att vem som helst skulle kunna 
köpa husen. Frågan om hur olika tillval skulle fungera tillsammans med 
värmesystemalternativen tangerade diskussionen om målgruppen. Egna-
hemsbolaget visste att ett populärt tillval brukade vara bubbelbadkar och 
frågan huruvida installationen av ett sådant var förenligt med olika vär-
mesystemalternativ diskuterades under två möten.918 Slutsatsen av diskus-
sionerna vid båda mötena var att värmepumpen inte kunde ge tillräckligt 
med varmvatten för ett bubbelbadkar. En deltagare menade att det kan-
ske inte var så stor efterfrågan på bubbelbadkar, eftersom han utgick från 
att bostadsbolaget vände sig till en ”speciellt miljömedveten målgrupp”.919  

Efter projekteringen drog konstruktören Carlsson slutsatsen att husen 
på Bottnevägen inte skulle komma att använda lika lite energi som radhu-
sen i Lindås Park.920 En orsak var att det inte skulle installeras solfångare. 
Bostadsbolaget och konstruktören hade tagit del av doktorandrapporten 
där solfångarsystemet utvärderades och där konstaterades att i genom-
snitt 37 procent av tappvarmvattnet kom från solfångarna.921 Eftersom 
förväntningarna i Lindås Park hade varit att solfångarna skulle värma 
hälften av det varmvatten som användes, framstod solfångarsystemet 
som inte var tillräckligt effektivt.922 Beställaren hade också identifierat 
andra problem med att sätta upp solfångare på Bottnevägen. Husen på 
Bottnevägen skulle byggas i olika väderstreck och alla låg därför inte i 

                                                 
916 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
917 Ibidem.  
918 Deltagande vid projekteringsmöte nr 2 Bottnevägen, den 13 oktober 2004, Deltagande vid 

projekteringsmöte nr 3 Bottnevägen, den 20 oktober 2004.  
919 Deltagande vid projekteringsmöte nr 3 Bottnevägen, den 20 oktober 2004. 
920 Intervju Henrik Carlsson, konstruktör, WSP. 
921 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
  Intervju Henrik Carlsson, konstruktör, WSP. 
922 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
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optimal riktning för solfångare, som behöver ett rakt sydligt läge.923 En 
gemensam solfångaranläggning diskuterades därför, men på grund av att 
husen dessutom skulle placeras i en långsmal formation skulle varmvat-
tenledningarna kosta för mycket. Framför allt var frågan om solfångare 
”ett ekonomiskt ställningstagande”.924 Under det första mötet hade deltagarna 
diskuterat möjligheten att bygga ett ”energihus” där en gemensam större 
solfångaranläggning kunde sättas upp och frågan utreddes av VVS-
konsult Eng. Under andra mötet skämtade en av konsulterna om att det 
lutade åt att det inte skulle bli något ”energihus” med solfångare och sa 
ironiskt att ”det blev sophus istället”.925 

När frågan om hur överskottsvärmen skulle ventileras bort användes 
kunskap från Lindås Park. I täta, välisolerade hus kan det bli problem 
med för hög temperatur under somrarna och överskottsvärmen måste 
snabbt kunna ventileras. I Lindås Park hade ett takfönster använts för 
denna ventilering, och det fungerade också som dagsljusinsläpp över 
trappan. Frågan om takfönster var inte en fråga om behov av dagsljus i 
Bottnevägen, eftersom tillräckligt med ljus skulle komma in ändå. En 
enkel ventilationslucka kunde ha varit ett alternativ. Det visade sig emel-
lertid vara svårare och dyrare att installera en lucka eller ett spjäll än ett 
takfönster med den täthet som erfordrades.926 Konstruktör Carlsson ut-
tryckte sin förvåning över utfallet:  

[…] jag [trodde] nog att man skulle hitta på någonting bra […] 
det [valet av takfönster] var dels en kostnadsaspekt, men också en 
fungerande lösning.927  

Arkitekten och konstruktören hade också erfarenheter av att de boende 
lätt glömmer att stänga takfönstret och att det då kan regna in. Här kunde 
varken arkitekt eller konstruktör påverka utfallet, utan det var beställarens 
budget och risken med en oprövad lösning som fick fälla avgörandet för 
vilken teknik som skulle användas. Därmed valdes ett takfönster för 
funktionen vädring.  

                                                 
923 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
924 Ibidem.  
925 Deltagande vid projekteringsmöte nr 2 Bottnevägen, den 13 oktober 2004. 
926 Deltagande vid projekteringsmöte nr 4 Bottnevägen, den 3 november 2004. 
927 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
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Resultat från planeringsfasen: energikonceptet på Bottnevägen 

Energikonceptet på Bottnevägen definierades främst utifrån ett tekniskt 
perspektiv och den tekniska prestandan diskuterades när husen projekte-
rades, men anpassades också med hänsyn till de erfarenheter som pro-
jektledaren upplevde att de boende hade i Lindås Park. Teknikerna för 
fuktsäker konstruktion var en ökning av prestandan medan fönstervalet 
var en försämring. Några av de slutgiltiga valen gjordes inte under projek-
teringen utan olika alternativ fanns med i förfrågningsunderlaget till bygg-
entreprenören, t ex olika värmesystemsalternativ, men samtliga var luft-
värmesystem.  
 
 
 

 
 
Figur 15. Egnahemsbolagets småhus på Bottnevägen i Göteborg, våren 2006. Foto: Wiktoria Glad.  
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Oxtorget 
Ungefär samtidigt som Bottnevägen projekterades i Göteborg inleddes 
planeringen av ett bostadsområde i Värnamo. Båda hade ambitioner att 
bygga hus med inspiration från radhusen i Lindås Park och planeringen 
av de båda bostadsprojekten pågick alltså parallellt. I föregående avsnitt 
framgick hur energikonceptet formades i transporten och när det sattes i 
verket under planeringen av Bottnevägen. Här kommer formningen av 
energikonceptet i planeringen av Oxtorget i Värnamo att presenteras. 

 
 
 

Tabell 7. Kortfattad kronologi över projektet Oxtorget.  

 
2002 Värnamo kommun utlyser markanvisningtävling för tomt på Oxtorget i 

Värnamo. Finnvedsbostäder vinner tävlingen och samtidigt inleds 
kommunens detaljplaneprocess. Finnvedsbostäder gör en personalresa 
till radhusen i Lindås Park.  
 

2003 Värnamo kommunfullmäktige fattar beslut om att anta detaljplanen, 
men beslutet överklagas till både länsstyrelse och regering. Överklagan 
avslås och detaljplanen vinner laga kraft. Samtidigt väcks intresset för 
livscykelkostnader och energieffektivisering hos Finnvedsbostäder. 
Finnvedsbostäder beslutar att satsa på passivhus och arbetet med en 
förstudie inleds. 
 

2004 Projekteringen inleds och under hösten anlitas byggentreprenör.  
 

2005 Projekteringen fortsätter och under hösten påbörjas byggnadsarbetet.  
 

2006 Lägenheterna på Oxtorget hyrs ut av Finnvedsbostäder och husen 
färdigställs inför inflyttningen under sommaren. I maj visas lägenheter-
na för allmänheten under en ”öppet hus”-dag.  
 

 



Kapitel åtta 

 

 196 

Kommunens planeringsfas 

År 2001 beslutade Värnamo kommun att gå ut med en markanvisnings-
tävling för en tomt i centrala Värnamo. Tomten hade tidigare, till 1950-
talet, använts för djurhandel och hade därefter blivit ett rekreationsområ-
de bredvid Lagan. Det kommunala bostadsbolaget Finnvedsbostäder 
lämnade in fem förslag, ritade av olika arkitektkontor, och ett förslag från 
BSV arkitekter & ingenjörer AB vann markanvisningen. Det förslaget 
innehöll inte något särskilt energikoncept utan var konventionella hus. 
Idén om att bygga passivhus på Oxtorget kom senare och var en följd av 
en utdragen detaljplaneprocess som inleddes sommaren 2002. BSV tog 
fram underlaget för planen och presenterade ett förslag, som innebar att 
Oxtorget skulle bebyggas med två- och två- och en-halvvåningshus i fler-
familjshus med hyreslägenheter. Totalt skulle 44 lägenheter byggas på 
området.928 

                                                 
928 Värnamo kommun, Avtal mellan Värnamo kommun och Finnvedsbostäder AB: Marköverlå-

telse, den 10 januari 2002, bifogat Kommunfullmäktige, Värnamo kommun, Sammanträdespro-
tokoll, den 28 februari 2002. VMA.  
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Tabell 8. Detaljplaneprocessen för Oxtorget som den realiserades under åren 2002 och 2003.929 

 
2002 
Juni Program togs fram av BSV. 

 
Augusti Värnamo Miljö- och stadsbyggnadsnämnd fattade beslut om 

samråd. 
 

September Samrådsmöte i Värnamo stadshus. 
 

November Värnamo Miljö- och stadsbyggnadskontor tog fram en utställnings-
handling och nämnden fattade beslut om utställning. 
 

December Utställning. 
 

2003 
Januari Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Värnamo fattade beslut om 

att anta detaljplanen. 
 

Mars Kommunfullmäktige i Värnamo fattade beslut om att anta de-
taljplanen. 
 

April Sakägare överklagade kommunfullmäktiges beslut. 
 

Juni Länsstyrelsen i Jönköpings län avslog begäran om omprövning 
av kommunfullmäktiges beslut. 
 

Juli Sakägare överklagade Länsstyrelsens beslut till regeringen. 
 

Oktober Regeringen avslog begäran om omprövning av beslutet om 
detaljplanen  
 

 
Förslaget gick ut på samråd i augusti 2002 och i september kallade Miljö- 
och stadsbyggnadskontoret i Värnamo till ett samrådsmöte.930 Under 
mötet närvarade kommunens tjänstemän, representanter från Finnveds-
bostäder och BSVs arkitekter och ingenjörer. Dessutom kom ett antal 
boende och ägare till grannfastigheter runt Oxtorget till mötet.931 Diskus-
sionerna under mötet handlade dels om att bevara Oxtorget som den 
grönyta och spontana lek- och mötesplats den enligt de boende då var, 
dels om omfattningen och innehållet i utbyggnaden. Inför mötet hade de 

                                                 
929 Egen bearbetning efter planhandlingar hos Värnamos miljö- och stadsbyggnadskontor (FKA) 

och efter kontakt med Annacarin Holm, planförfattare, Värnamo kommun, den 21 april 2006.   
930 Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Värnamo kommun, Samrådsredogörelse, den 6 november 

2002. VMA. (Miljö- och stadsbyggnadskontoret den 6 november 2002) och i följande noter.  
931 Holm, Annacarin, Minnesanteckningar: Samrådsmöte kring detaljplan för Värnamo 14:2 – 

Oxtorget i Värnamo, den 4 september 2002. VMA.  
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boende dessutom samlat in runt 70 namnunderskrifter som alla sympati-
serade med bevarandeidéerna och således motsatte sig en byggnation. De 
som opponerade sig mot omfattningen och innehållet tyckte att förslaget 
innebar en alltför ”kompakt byggnation” och att det passade dåligt in i den 
övriga småskaliga bebyggelsen runt Oxtorget.932 Andra argument mot 
innehållet handlade främst om att förslaget skulle innebära trafik- och 
parkeringsproblem för de boende. Annacarin Holm, planförfattare på 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Värnamo kommun, konstaterar i 
redogörelsen från samrådet att det var ett ”förhållandevis stort antal skrivel-
ser som kommit in under samrådstiden”.933 Hon tyckte att de närboende 
hade visat ett stort engagemang i ärendet, att samrådsmötet hade varit 
välbesökt och att det hade förekommit ”livliga diskussioner” om vissa frå-
gor.  Den övriga samrådskretsen, som bestod av kommunens nämnder, 
olika företag och intresseföreningar, var positivt eller neutralt inställda till 
förslaget. Näringslivsorganisationerna visade störst entusiasm över för-
slaget och ansåg att bostäderna fyllde ett ”väsentligt behov” och att det var 
”angeläget” att snarast bygga på tomten.934 Räddningsverket och länssty-
relsen visade viss oro för rasrisken mot Lagan och tyckte att kommunen 
skulle göra en geoteknisk undersökning.  

Kommunens planförfattare gjorde några ändringar i planen för att till-
godose synpunkterna på parkeringssituationen och flyttade byggnaderna 
ytterligare en bit bort från Lagan, eftersom de geotekniska undersökning-
arna hade visat att detta var lämpligt.935 Önskemålen att bevara grönom-
rådet intakt tillgodosågs således inte. Skälet var att Oxtorget sedan flera år 
hade varit aktuellt för bebyggelse eftersom det låg ganska centralt, och 
kommunens bedömning var att det fanns efterfrågan på bostäder i områ-
det.936 Även om grannhusen till största delen var villor motiverade plan-
författare Holm uppförandet av flerbostadshus med att området numer 
kunde betraktas som relativt centralt och en variation i bebyggelsen ”kan 
vara positivt och spännande”.937  

                                                 
932 Holm, Annacarin, Minnesanteckningar: Samrådsmöte kring detaljplan för Värnamo 14:2 – 

Oxtorget i Värnamo, den 4 september 2002. VMA. 
933 Miljö- och stadsbyggnadskontoret den 6 november 2002, s 1. 
934 Ibidem, s 2. 
935 Ibidem, s 9. 
936 Ibidem, s 7. 
937 Ibidem, s 7. 
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I december 2002 ställdes planförslaget ut för att allmänheten skulle 
kunna ta del av planerna för Oxtorget. Under utställningstiden kom det 
återigen in ett antal skrivelser från kringboende som motsatte sig exploa-
teringen av Oxtorget.938 Dessutom var det flera som uttryckte sin besvi-
kelse över att kommunen inte hade tagit hänsyn till deras tidigare syn-
punkter. En skrivelse hävdade att:  

[…] kommunen [har] agerat på ett märkligt, odemokratiskt och 
mycket arrogant sätt.939  

Planförfattaren påpekade ännu en gång att efterfrågan på bostäder i om-
rådet prioriterades av kommunen framför att bevara grönytan på Oxtor-
get, och eftersom läget betraktades som attraktivt var en bebyggelse som 
avvek från omgivande hus befogad.940  

När Miljö- och stadsbyggnadsnämnden behandlade ärendet yrkade tre 
socialdemokratiska ledamöter dels på att planförslaget skulle komplette-
ras med hänsyn tagen till kommunens policybeslut beträffande FN:s 
barnkonvention, dels att området skulle exploateras i mindre grad än som 
var föreslaget.941 Den borgerliga majoriteten godkände det första yrkan-
det men avslog det andra. Planförfattaren gjorde tillägget och kommente-
rade att elevråden har fått komma med synpunkter på planerna för Ox-
torget och att ”det allmänna intresset” för bostäder prioriterades framför 
barnens lekaktiviteter på grönområdet.942 I slutet av mars antog kommun-
fullmäktige i Värnamo detaljplanen för Oxtorget, men den socialdemo-
kratiska fullmäktigegruppen reserverade sig mot förslaget, liksom en mil-
jöpartist och en vänsterpartist. I beslutet anmodade dock fullmäktige 
kommunstyrelsen att diskutera exploateringsgraden på Oxtorget. I och 
med att detaljplanen godkändes övergick marken i Finnvedsbostäders 
ägo.  

                                                 
938 Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Värnamo kommun, Antagandehandling: Utlåtande efter 

utställning, den 8 januari 2003. VMA. (Miljö- och stadsbyggnadskontoret den 8 januari 2003) och 
i följande noter.  

939 Miljö- och stadsbyggnadskontoret den 8 januari 2003, s 3. 
940 Ibidem. 
941 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Värnamo kommun, Sammanträdesprotokoll, den 27 janua-

ri 2003. VMA.  
942 Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Värnamo kommun, Antagandehandling: Detaljplan för 

Värnamo 14:2 Oxtorget i Värnamo tätort, januari 2003, s 6. VMA.  
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Efter att kommunen antagit detaljplanen för Oxtorget valde 11 gran-
nar att överklaga beslutet hos Länsstyrelsen i Jönköpings län. Några an-
såg att området inte skulle bebyggas överhuvudtaget och några godtog 
inte kommunens lösning på trafik- och parkeringssituationen. En granne 
skrev: 

Oxtorget har en stor betydelse för områdets barn, det är där de 
kan ge utlopp för sin fria lek. Barnen som bor i området har lärt 
sig cykla där, träffat kompisar och spelat fotboll, brännboll, flygt 
med drakar och även haft härliga snöbollskrig där.943 

Länsstyrelsen ansåg inte att kommunens detaljplan stred mot några all-
männa intressen och beslöt att inte pröva kommunens beslut.944 Länssty-
relsen ansåg att även om områdets karaktär skulle förändras på ett dras-
tiskt sätt, så var inte olägenheterna för de boende av det slag att de kunde 
motivera att beslutet om kommunens detaljplan revs upp.  

Samma elva personer som hade överklagat till länsstyrelsen överklaga-
de sedan länsstyrelsens beslut till regeringen och Miljödepartementet.945 
Inte heller regeringen, genom statsrådet Lena Sommestad, ansåg att de-
taljplanen skulle medföra olägenheter som skulle vara skäl för en om-
prövning av kommunens beslut. Därmed var möjligheterna att överklaga 
detaljplanen uttömda för de kringboendes del.  

Bostadsbolagets planeringsfas 

Den utdragna detaljplaneprocessen för Oxtorget gjorde att bostadsbola-
get hann bearbeta sina planer och lade fram två olika idéer. Den första 
var att bygga hus helt i trä, som då hade kommit på modet, den andra var 
att undersöka möjligheterna att bygga enligt energikonceptet passivhus.946 

                                                 
943 Sakägare, Undertecknad överklagar beslut om detaljplanen för Värnamo 14:2/Oxtorget, (odate-

rad). VMA.  
944 Sakägare, Besvär gällande Värnamo Kommunfullmäktiges beslut 2003-03-27 att anta Detaljplan 

för Värnamo 14:2/Oxorget, den 23 april 2003 och Länsstyrelsen, Jönköpings län, Detaljplan för 
Värnamo 14:2, Oxtorget, i Värnamo kommun: Överklagande av beslut av Kommunfullmäktige 
i Värnamo kommun den 27 mars 2003, den 18 juni 2003. VMA.  

945 Miljödepartementet, Regeringen, Överklagande i fråga om detaljplan för Värnamo 14:2, Oxtor-
get, Värnamo kommun, den 2 oktober 2003. VMA.  

946 BSV arkitekter & ingenjörer ab, Nybyggnad bostäder Oxtorget Värnamo – hur går vi vidare?, 
den 11 november 2004. VMA.  
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Idén om att bygga passivhus hade väckts under en personalresa för 
bostadsbolagets medarbetare i juni 2002. Finnvedsbostäders VD Börje 
Göransson hade hört talas om radhusen i Lindås Park och han kontakta-
de Maria Erlandsson (Brandt) på Egnahemsbolaget som arrangerade ett 
studiebesök. Med på resan var också sex styrelseledamöter. Hans Eek 
närvarade under studiebesöket och där etablerades en kontakt som sena-
re skulle komma till nytta för Finnvedsbostäder.947 Fastighetsschefen på 
Finnvedsbostäder mindes hur de upplevde husen som vanliga och med 
trevliga planlösningar. Andra intryck var den tilltalande arkitekturen och 
att de upplevdes som moderna.948 

I oktober 2003 ordnade Energikontoret i Sydost ett s k kallat ”väckel-
semöte” för att missionera om energieffektivisering i byggnader. Väckel-
semötenas budskap var bl a att driftkostnaderna är de största energikost-
naderna för byggnader och att det finns en stor sparpotential, men kun-
skapen om hur man kan göra används inte. Dessutom skulle energicerti-
fiering av byggnader snart bli obligatoriskt och driftkostnaderna skulle då 
bli mer synliga för köpare och boende.949 På mötet presenterades begrep-
pet livscykelkostnadsanalyser, vilket väckte intresse hos Finnvedsbostä-
ders representanter. Finnvedsbostäder kom fram till att sådana analyser 
borde användas att beräkna energianvändningskostnader, särskilt för 
bostadsbolag som både bygger och förvaltar hus. 950 

Finnvedsbostäder bestämde sig hösten 2003 för att bygga hus enligt 
energikonceptet passivhus på Oxtorget.951 Bostadsbolagets styrelse skrev 
i årsredovisningen att: 

Projektet har blivit ett miljö och nollenergiprojekt där förebil-
den är lågenergihusen i Lindås och där livscykeltänkandet får en 
stor roll.952  

Genom den nya miljöinriktningen kunde Finnvedsbostäder vända den 
lokala opinionen mot exploateringen.953 Efter beslutet att bygga energief-

                                                 
947 Mejlkontakt den 15 juni 2006 med Börje Göransson, VD, Finnvedsbostäder, Värnamo. (Mejl-

kontakt Börje Göransson, VD, Finnvedsbostäder) och i följande noter.  
948 Intervju Per Magnus Rylander, projektledare, Finnvedsbostäder. 
949 Prolog Bygglogistisk AB (2003).  
950 Intervju Per Magnus Rylander, projektledare, Finnvedsbostäder. 
951 Finnvedsbostäder Årsredovisning (2004), s 5. FAM.  
952 Ibidem, s 5. FAM.  
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fektiva hus tystnade opinionen och istället fick projektet positiv upp-
märksamhet t ex i lokaltidningen Värnamo Nyheter. Tidningen hade en 
serie om Oxtorget, kallad ”Energisnålt på Oxtorget”, under åren 2005 
och 2006.954  

BSV, som vunnit markanvisningstävlingen åt Finnvedsbostäder, fick i 
uppdrag att leda projekteringen, ett jobb som delägaren Christer Nord-
gren åtog sig. Arkitekt Ingmari Gustavsson, och konstruktör Karin Ar-
vidsson, båda från BSV, blev också involverade. Nordgren behövde en 
VVS-konsult till sin projekteringsgrupp och kontaktade Stefan Olsson i 
Växjö, som jobbade på Fritjof Larsson Konsulter, FLK.955 Olsson hade 
sedan år 1980 arbetat som VVS-konsult i bl a Göteborg och med att 
utveckla solenergiteknik i bl a Kungsbacka.956  

Projektledaren på Finnvedsbostäder, Per Magnus Rylander, menade att 
vid den här tidpunkten behövde alla sätta sig på skolbänken för att lära 
sig att bygga passivhus.957 Finnvedsbostäder insåg att det skulle kosta en 
del att jobba på det sättet, men på grund av kunskapsbristen hos alla del-
tagare var det nödvändigt.958 Strax före jul år 2003 inleddes projekterings-
gruppens arbete med att förkovra sig i tekniken.959 VVS-konsult Olsson 
kontaktade Svein Ruud på SP, som han kände sedan tidigare, och däref-
ter började han fundera och räkna själv eftersom ”annars känner man sig 
inte trygg riktigt”. Han kom fram till ”jamen, det här funkar ju”.960 Dessutom 
hade Olsson kontakt med en av sina gamla arbetskamrater, Anders Ber-
nestål på Andersson & Hultmark i Göteborg, som hade varit med och 
projekterat Lindås Park innan byggentreprenören PEAB handlade upp 
en annan VVS-konsult. Men eftersom Oxtorget skulle bli det första 
svenska flerfamiljshuset som byggdes enligt passivhusprinciper, bedömde 
Olsson att det fanns behov av kunskap om hur tekniken fungerade för 

                                                                                                                 
953 Intervju den 16 december 2005 med Christer Nordgren, arkitekt, BSV arkitekter & ingenjörer 

AB, Värnamo. (Intervju Christer Nordgren, arkitekt, BSV) och i följande noter.  
954 Niskanen (2005a), Niskanen (2005b), Niskanen (2005c), Niskanen (2005d), Niskanen (2006a), 

Niskanen (2006b), Niskanen (2006c), Niskanen (2006d) och Nilsson (2006).  
955 Intervju Christer Nordgren, arkitekt, BSV.  
956 Intervju den 19 december 2005 med Stefan Olsson, VVS-konsult, Energikontoret Sydost, 

Växjö. (Intervju Stefan Olsson, VVS-konsult, Energikontoret Sydost) och i följande noter.  
957 Intervju Per Magnus Rylander, projektledare, Finnvedsbostäder. 
958 Mejlkontakt den 15 juni 2006 med Per Magnus Rylander, projektledare, Finnvedsbostäder AB, 

Värnamo.  
959 Intervju Christer Nordgren, arkitekt, BSV.  
960 Intervju Stefan Olsson, VVS-konsult, Energikontoret Sydost.  
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den boendeformen. Sådan kunskap fanns i Tyskland och Olsson tog reda 
på den via internet.961  

BSVs projekteringsledare Nordgren, arkitekt Ingmari Gustavsson och 
konstruktör Karin Arvidsson åkte tillsammans med Stefan Olsson till 
Lindås Park för att studera passivhus närmare på plats. Arkitekt Hans 
Grönlund, som hade gjort skisserna till Lindås Park, visade runt och be-
rättade entusiastiskt om projektet. Nordgren beskrev att han inte tyckte 
att husen såg konstiga ut, utan ”som vilket annat hus som helst”.962 Visuellt 
var dock husen annorlunda, med de tjocka väggarna, och Nordgren 
märkte också att det var så tyst inomhus. VVS-konsult Olsson minns att 
SPs simulerade boende hade gått sönder precis innan de kom dit, och 
därför var det inte så varmt som det borde ha varit: 

När vi plockade av oss skorna och skulle gå in så var det iskallt 
på golvet [skrattar] och det var ju lite pinsamt för han som visade 
oss husen.963 

Hans Grönlund berättade för besökarna från Värnamo om vilka misstag 
han ansåg att de hade gjort i projektet Hus utan värmesystem.964 Enligt 
Grönlund var totalentreprenad en nackdel för projektets möjligheter att 
realisera konceptet, eftersom arkitekten och byggherren hade förlorat 
sina möjligheter att styra projektet från och med projekteringen. Konse-
kvenserna rörde främst arkitektoniska delar, som inte hade byggts. Där-
emot fick inte Nordgren intryck av att energilösningarna i husen hade 
påverkats. Andra frågor som projekteringsgruppen från Värnamo ville 
diskutera var hur värmeåtervinningen hade fungerat, hur väl de hade 
lyckats bygga täta hus och vilka fönsterareor som var lämpliga för husen. 
Eftersom projekteringsgruppen var på studiebesök i december fick de 
uppleva hur husen fungerade under en kall årstid, och trots att det bara 
var någon enstaka lampa som lyste och de simulerade boende var ur 
funktion, var det enligt Nordgren varmt inne i huset.965  

Projekteringsgruppen kunde inte få kunskap från Lindås Park om hur 
konceptet fungerade som hyresrätt. Däremot hade Landskronahem byggt 

                                                 
961 Intervju Stefan Olsson, VVS-konsult, Energikontoret Sydost.  
962 Intervju Christer Nordgren, arkitekt, BSV.  
963 Intervju Stefan Olsson, VVS-konsult, Energikontoret Sydost.  
964 Intervju Christer Nordgren, arkitekt, BSV.  
965 Ibidem.  
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passivhus i hyresrätt och därför besökte projekteringsgruppen kvarteret 
Nornan i Landskrona.966 Från Nornan lärde sig gruppen att konceptet 
fungerade även för hyresrätter, men att hyresgästerna inte hade fått till-
räcklig utbildning i hur de skulle sköta de tekniska systemen. Det hade 
förvisso varit tekniska problem också, men framför allt tyckte Nordgren 
efter besöket i Nornan att de i Värnamo måste satsa ”väldigt mycket” på 
information till hyresgästerna.967 Trots att det var i Nornan som husen 
hade byggts i andra riktningar än öst-väst var det från forskning om rad-
husen i Lindås Park, som projekteringsgruppen i Värnamo hämtade kun-
skap om att husen kunde vridas utan att energiåtgången ökade speciellt. 
Arkitekt Grönlund, som visade runt i Lindås Park, refererade till skriftliga 
dokument, såsom doktorandrapporten. Annan skriftlig dokumentation 
som användes var författad av deltagare i projektet Hus utan värmesy-
stem såsom Hans Eek, SP samt PEAB.968 Under 2004 genomförde pro-
jekteringsgruppen även studieresor till andra bostadsprojekt med lågener-
gikoncept såsom Eksta Bostads AB i Kungsbacka och Jöns Ols i Lund. I 
Lund träffade projektgruppen energi- och byggnadsdesignforskare Maria 
Wall på Lunds Tekniska Högskola. Hon berättade om sitt fortsatta arbete 
med passivhus som bl a involverade arkitekten Hans Eek och konsulten 
Eje Sandberg.969 De hade Statens Energimyndighets uppdrag att under-
lätta utvecklingen av passivhus i Sverige.  

I inledningsskedet, under den s k förstudien, var det framför allt BSVs 
konsulter och FLKs Stefan Olsson som funderade över vilka tekniker 
som kunde vara lämpliga för Finnvedsbostäders passivhus. Från 
Finnvedsbostäder deltog projektledaren Rylander och VD Börje 
Göransson. En av konsulterna beskriver Göranssons inflytande som 
viktigt: ”han är en visionär, men samtidigt står han väldigt mycket med fötterna på 
jorden”.970 Under förstudien fanns det möjlighet att tänka lite friare, vilket 
gjorde att gruppen ”brainstormade” fram idéer.971  

Våren 2004 hade Hans Eek och Svein Ruud bjudits in för att presente-
ra sina erfareneheter.  De förmedlade sina erfarenheter från projektering-
en av Lindås Park och tryckte särskilt på att projekteringsgruppen måste 

                                                 
966 Intervju Christer Nordgren, arkitekt, BSV. 
967 Ibidem.  
968 Ibidem.  
969 Intervju Stefan Olsson, VVS-konsult, Energikontoret Sydost.  
970 Ibidem.  
971 Ibidem.  
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ställa krav på U-värdena för golv, väggar och tak. Dessutom påpekade 
Eek särskilt att U-värdet på fönstren måste formuleras som ett medelvär-
de för alla i byggnaden ingående fönster och att detta skulle byggentre-
prenören kunna verifiera. Förutom flertalet tekniska frågor som Eek 
tryckte på uttryckte han fördelen med att platschefen deltog i projekte-
ringen.972 Projekteringsgruppen beslutade efter mötet att i stort sett kopi-
era kraven på Oxtorgets byggnader från radhusen i Lindås Park.973  

Finnvedsbostäder uppgav dock att de var måna om att göra bättre lös-
ningar på sådant som hade fungerat dåligt i Lindås Park. En sådan sak 
var entreprenadformen. Finnvedsbostäder valde att arbeta med en styrd 
totalentreprenad vilket innebär att byggentreprenören skulle detaljprojek-
tera tillsammans med de konsulter som bostadsbolaget dittills hade arbe-
tat med.974 Dessutom hade byggherren rätt att avbryta samarbetet med 
byggentreprenören efter detaljprojekteringen om de inte uppfyllde kra-
ven. I augusti 2004 öppnades de anbud som hade kommit in från intres-
serade byggentreprenörer.975 I oktober 2004 antogs NCC som entrepre-
nör och i november inleddes detaljprojekteringen.  

En erfarenhet från Lindås var att beställaren behövde skriva in i för-
frågningsunderlaget för totalentreprenaden att de konsulter som dittills 
hade medverkat skulle fortsätta att projektera även efter att byggentre-
prenören hade övertagit ansvaret för produktionen.976 Byggentreprenören 
behövde inte betala för deras medverkan vilket gjorde att projekterings-
gruppen kunde lämna in önskemål hela tiden under projekteringen.977 
Syftet var att byggentreprenörens praktik, tillsammans med underentre-
prenörernas, och projekteringsgruppens teori skulle förenas till ett bra 
resultat. VVS-konsulten upplevde att det var ett klokt tillvägagångssätt, 
eftersom alla i konsultgruppen blev någorlunda samstämda i vad energi-
konceptet skulle vara för någonting.978 Ett problem var dock att när 

                                                 
972 BSV arkitekter & ingenjörer ab, Mötesnoteringar, den 7 maj 2004. FAM.  
973 Se BSV arkitekter & ingenjörer ab, Rambeskrivning – Bygg: för styrd totalentreprenad. Ny-

byggnad Bostäder Oxtorget, den 7 maj 2004. FAM.  
974 Intervju Per Magnus Rylander, projektledare, Finnvedsbostäder. 
975 Finnvedsbostäder AB, Viktiga milstolpar – Oxtorgetprojektet, (odaterad). FAM.  
976 Intervju Stefan Olsson, VVS-konsult, Energikontoret Sydost.  
977 Intervju Christer Nordgren, arkitekt, BSV.  
978 Intervju Stefan Olsson, VVS-konsult, Energikontoret Sydost.  
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byggentreprenören började delta i projekteringen behövde projekterings-
gruppen ”tugga om alltihopa igen”:979  

[…]vi har fått ta om och om igen, argumentera igen […] börja om 
igen och argumentera.980 

VVS-konsulten Olsson upplevde att projekteringen under våren 2005 var 
ineffektiv, med tanke på den tid som lades ned och att det bara var 5 hus 
som skulle uppföras. Däremot ansåg Olsson att tiden var nödvändig för 
att erhålla den kvalitet som husen nu förväntades få.981 Byggentreprenö-
ren behövde sättas in i konceptet och successivt under våren, då husen 
projekterades, tillkom underentreprenörer som alla skulle sättas in i pro-
jektet och energikonceptet. Hade projekteringsgruppen projekterat klart 
och gjort detaljritningar hade kanske problemet med att teori och praktik 
inte är samma sak orsakat problem.982 Projektledare Rylander trodde i 
efterhand att en detaljprojektering hade varit att föredra vilket hade inne-
burit att byggherren och projekteringskonsulterna hade styrt projektet 
ännu mer.983 

Efter detaljprojekteringen anordnade Finnvedsbostäder en heldag med 
en workshop tillsammans med Hans Eek och Eje Sandberg, där också 
projekteringskonsulterna och NCC deltog. Arbetschefen från NCC del-
tog men inga byggnadsarbetare, eftersom det ännu inte var klart vilka 
som skulle arbeta på bygget. Mötet inleddes med Hans Eeks berättelse 
om sina tidigare mindre lyckade projekt med lågenergihus samt om det 
lyckade projektet Hus utan värmesystem.984  

Stefan Olsson hade haft kontakt med teknikkonsulten Eje Sandberg, 
som skrev konsultrapporten om ”Byggnader utan värmesystem”. Sand-
berg stod också bakom informationen på hemsidan för hus utan värme-
system, som finansierades av Statens Energimyndighet. På hemsidan 
framgick att det var möjligt att söka stöd för extrakostnader för t ex ex-
pertstöd, kvalitetssäkring under produktion, mätningar och utvärderingar 
av de färdiga husen samt informationsspridning. Vid tidpunkten för för-
sta spadtaget på Oxtorget, som togs av Värnamos kommunalråd Maria 
                                                 
979 Intervju Stefan Olsson, VVS-konsult, Energikontoret Sydost.  
980 Ibidem.  
981 Ibidem.  
982 Intervju Christer Nordgren, arkitekt, BSV.  
983 Intervju Per Magnus Rylander, projektledare, Finnvedsbostäder. 
984 Ibidem. 
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Leifland och Finnvedsbostäders VD Börje Göransson, hade bostadsbo-
laget sökt 6,7 miljoner kronor i olika bidrag bl a från Energimyndighe-
ten.985 Med hjälp av Eje Sandberg sökte Finnvedsbostäder 1 600 000 
kronor från Energimyndigheten.986 Eftersom bidrag under en miljon 
kunde beviljas fortare bantade bostadsbolaget ansökan väsentligt och 
inriktade sig på att söka bidrag för expertstöd och mätningar motsvaran-
de 950 000 kronor, vilket beviljades av myndigheten.987 Aktiviteter såsom 
spridning av kunskap och erfarenheter från projektet ströks från ansö-
kan.988  

Beslutsprocesser bakom val av teknik  

Under projekteringen gjordes val av teknik till flerfamiljhusens energisy-
stem såsom stomme, fönster, värmesystem och ventilation. Likt i Bott-
nevägens projektering formulerades inga konkreta målvärden för husens 
energianvändning, men Lindås Park för förebilden varifrån inspiration till 
både energikonceptet och de ingående teknikerna hämtades.  

Husets skal 

Målet var att husen på Oxtorget skulle bli täta och välisolerade och att 
samma principer skulle tillämpas som i Lindås Park och i Nornan. Pro-
jekteringsgruppen utgick från att det inte skulle behöva tillföras någon 
värme: ”vi skulle värma de här husen med människor, belysning och maskiner”.989 
På det sättet skulle innetemperaturen bli 20 grader vid ”normal verksam-
het”.990 Projekteringsgruppen ”räknade baklänges” eftersom de visste hur 
mycket energi de kunde förlora, och på så sätt kunde de komma fram till 
vilka krav de skulle ställa på husets skal.991 Husen i Lindås Park betrakta-
des som referensobjekt men vissa delar, såsom ytterdörren, ville projek-
törerna göra bättre än i Lindås Park.  

                                                 
985 Lorentzson (2005). 
986 Intervju den 19 december 2005 med Stefan Olsson, VVS-konsult, Energikontoret Sydost, 

Växjö, Mejlkontakt Börje Göransson, VD, Finnvedsbostäder och Statens Energimyndighet, Be-
slut: Demonstrationsstöd för Hus utan värmesystem – kv Oxtorget i Värnamo, den 13 decem-
ber 2004. EA.  

987 Intervju Per Magnus Rylander, projektledare, Finnvedsbostäder. 
988 Intervju Stefan Olsson, VVS-konsult, Energikontoret Sydost.  
989 Intervju Christer Nordgren, arkitekt, BSV.  
990 Ibidem.  
991 Ibidem.  
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Stommen till husen kunde enligt Finnvedsbostäder vara antingen av 
betong eller trä och ingen av teknikerna föreskrevs i förfrågningsunderla-
get. Kraven formulerades som att en viss täthet skulle uppnås liksom 
vissa U-värden på golv, ytterväggar, fönster och yttertak.992 Tätheten skul-
le bli fyra gånger bättre än normalkravet och det skulle testas under tiden 
som husen uppfördes, eftersom att det då skulle vara möjligt att åtgärda 
bristerna. I förfrågningsunderlaget konstaterade projektörerna: 

Dessa krav innebär att konstruktion och byggnation av husen 
måste genomföras på ett ytterst noggrant sätt och att alla detal-
jer är viktigare än normalt.993 

I de förslag som kom in från olika byggentreprenörer vid upphandlingen 
av entreprenaden fanns både trästomme och betongstomme med, men i 
det skedet trodde projektgruppen att det skulle vara lättare att uppfylla 
kraven på täthet med en trästomme, eftersom det skulle bli lättare på 
byggarbetsplatsen att sätta upp plasten i en trästomme.994 Samtidigt trod-
de projektörerna att det skulle bli dyrare att bygga i trä, eftersom byggar-
betarna i Sverige inte var vana vid det. Betong hade dessutom fördelen 
att det var lättare att uppfylla ljud- och brandkrav.995 Ett bud med be-
tongstomme var det lägsta budet och därför valdes den byggentreprenö-
ren NCC. Men priset var ändå högre än vad Finnvedsbostäder kunde 
acceptera, eftersom byggentreprenörerna hade tagit betalt för noggrann-
heten och tätheten och därför förhandlades vissa saker bort t ex källa-
re.996  

För att klara täthetskraven måste husen utformas utan alltför mycket 
vinklar och vrår. Det krävde ett nära samarbete och en förståelse mellan 
konstruktör och arkitekt. I det här fallet arbetade arkitekt och konstruk-
tör på samma företag med arbetsplatserna bredvid varandra.997 I lokal-
pressen uttryckte dock arkitekten en viss besvikelse över arkitekturen och 

                                                 
992 BSV arkitekter & ingenjörer ab, Rambeskrivning – Bygg: för styrd totalentreprenad. Nybyggnad 

Bostäder Oxtorget, den 7 maj 2004. FAM.  
993 Ibidem.  
994 Intervju Christer Nordgren, arkitekt, BSV.  
995 Ibidem.  
996 Intervju Per Magnus Rylander, projektledare, Finnvedsbostäder. 
997 Intervju Christer Nordgren, arkitekt, BSV.  
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hon hoppades att i kommande projekt av liknande slag skulle det finnas 
möjlighet till mer ”vågade satsningar rent arkitektoniskt”.998   

Under detaljprojekteringen lyckades inte byggentreprenören och kon-
sulterna förena två krav som ställdes upp för fönstren. Dels skulle de ha 
ett U-värde på 0,85 W/m²K ”som ett medelvärde per ytenhet för samtliga i 
projektet ingående fönster”,999 dels krav på ett speciellt beslag som skulle 
göra att fönstren skulle kunna vippas upptill för vädring. Resultatet var 
att fönstren fick ett genomsnittligt U-värde på 0,92 W/m²K i bygghand-
lingarna.1000 Konstruktören uppskattade att de försämrade U-värdena 
skulle innebära 0,25 procents högre energiåtgång, vilket inte kompense-
rades för genom någon annan åtgärd.1001 Eftersom det var Finnvedsbo-
städer som ville ha beslagen, då de var praktiska för de boende, accepte-
rades förändringen av gruppen.1002   

Finnvedsbostäders VD Börje Göransson medverkade aktivt i projek-
teringsarbetet. Bland annat ifrågasatte han varför inte de inte skulle 
kunna ställa samma krav på dörren som på de andra delarna av 
klimatskalet. Göransson gjorde en beräkning av ytterdörren i Lindås 
Park som tillsammans med vindfånget där hade ett U-värde på 1,0 
W/m²K, och eftersom målsättningen var att husen på Oxtorget skulle 
bli bättre än de i Lindås Park inkluderade det även dörren. Målet var att 
dörren skulle få ett U-värde på 0,5 W/m²K. Göransson använde sina 
kontakter på företaget Swedoor, där de lyckades utveckla en dörr med 
U-värde 0,6 W/m²K vilket skulle ge en besparing på 200 kWh per år 
jämfört med en standarddörr.1003  

Uppvärmningen  

I maj 2004 kom projektledare Hans Eek och energiteknikforskare Svein 
Ruud till Värnamo för att tillsammans med projekteringsgruppen gå ige-
nom förfrågningsunderlaget inför upphandlingen av byggentreprenör. 
Forskaren Svein Ruud hade gjort en utredning på uppdrag av Finnveds-

                                                 
998 Niskanen (2005c). 
999 BSV arkitekter & ingenjörer ab, Rambeskrivning – Bygg: för styrd totalentreprenad. Nybyggnad 

Bostäder Oxtorget, den 7 maj 2004. FAM.  
1000 Intervju Christer Nordgren, arkitekt, BSV.  
1001 Ibidem.  
1002 Intervju Christer Nordgren, arkitekt, BSV.  
1003 Mejlkontakt Börje Göransson, VD, Finnvedsbostäder. 
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bostäder och under mötet framkom vikten av att passivhus behöver nå-
got slags tillskott av värme.  

I Värnamo föreskrivs ofta uppvärmningsform för ett bostadsområde i 
markavtalet mellan kommun och markexploatör. I avtalet för Oxtorget 
står: ”Byggnaderna ska värmas upp med fjärrvärme”.1004 Deltagarna i projek-
teringsgruppen var medvetna om kommunens påbud och VVS-konsult 
Olsson var rädd att det skulle stjälpa hela energikonceptet. Under projek-
teringen gjordes en utvärdering av olika uppvärmningsalternativ och kon-
sulterna kunde konstatera att uppvärmningsbehovet var så litet att de inte 
trodde att fjärrvärmebolaget skulle vara intresserat av att ansluta de 40 
lägenheterna, och installera den teknik som skulle krävas för en sådan 
anslutning.1005 Dessutom behövde undercentralerna och pumparna till en 
sådan fjärrvärmeanslutning el, som lika gärna kunde användas till att 
värma tilluften i värmeväxlaren.1006 Finnvedsbostäders VD Göransson 
skötte kontakterna med Värnamo Energi, som levererar fjärrvärme i 
kommunen. Någon diskussion var det egentligen inte frågan om, enligt 
Göransson, utan Värnamo Energi accepterade Finnvedsbostäder förslag 
om att inte ansluta husen till fjärrvärmenätet.1007 

Alternativet till fjärrvärme var den teknik som hade använts i Lindås 
Park, en värmeväxlare med ett värmebatteri. En liknande teknik hade 
även använts i Nornan, men där hade en annan tillverkare och leverantör 
valts. När projekteringsgruppen för Oxtorget var på besök i Nornan rea-
gerade flera på att värmeväxlaren var så liten och de tyckte inte att det var 
konstigt att det senare kom fram att de boende hade problem med vär-
men i Nornan.1008 I förfrågningsunderlaget hade projekteringsgruppen 
formulerat kraven på värmeväxlare som en funktion och inte som ett 
fabrikat. När sedan underentreprenören för VVS skulle köpa in aggregat 
så hade de två olika alternativ varav den ena var samma fabrikat som 
hade installerats i Lindås Park. Båda dessa alternativ fanns sedan hos 
Finnvedsbostäder under våren 2005 för att projekteringsgruppen skulle 
kunna ”gå och klämma och dra lite i dom, trycka på knappar och så”.1009 Ols-

                                                 
1004 Värnamo kommun, Avtal mellan Värnamo kommun och Finnvedsbostäder AB: Marköverlå-

telse, den 10 januari 2002, s 2. VMA.   
1005 Intervju Stefan Olsson, VVS-konsult, Energikontoret Sydost.  
1006 Intervju Per Magnus Rylander, projektledare, Finnvedsbostäder. 
1007 Mejlkontakt Börje Göransson, VD, Finnvedsbostäder. 
1008 Intervju Per Magnus Rylander, projektledare, Finnvedsbostäder. 
1009 Intervju Stefan Olsson, VVS-konsult, Energikontoret Sydost.  



Energikonceptet på Bottnevägen och Oxtorget 

 211 

sons uppfattning var att de skulle behöva göra avfrostningsfunktionen 
bättre än i Lindås Park, eftersom problemen där måste lösas när syste-
men redan var installerade. En av tillverkarna kunde uppfylla det krav 
som Olsson ställde och därför valdes det fabrikatet, vilket var samma 
som hade installerats i Lindås Park.  

Värme från solfångare var ett alternativ som hade funnits med i dis-
kussionerna från början och en del av ”helhetslösningen”, enligt VVS-
konsult Olsson.1010 Bostadsbolaget hade dessutom ett antal begagnade 
ackulmulatortankar som skulle passa till att lagra solvärmt vatten. Bidrag 
till solfångare kunde erhållas från Boverket. Det var inte bestämt från 
början hur värmen skulle tas tillvara och det fanns förslag på att nyare 
typer av solfångare, kallade vakuumsolfångare, skulle användas.1011 Stu-
diebesöken till Ekstahus i Kungsbacka och Lindås Park, som hade tradi-
tionella solfångare, visade projekteringsgruppen i Värnamo att den tekni-
ken var hållbar och fungerade, och därför valdes traditionella solfångare.  

Vid ett studiebesök till kvarteret Jöns Ols i Lund fick projekterings-
gruppen inspiration till att undersöka möjligheterna att ta tillvara på den 
värme som finns i avloppsvattnet. I Jöns Ols användes en avloppsvärme-
växlare i ett av husen, och projektledare Rylanders åsikt var att alltför 
mycket energi försvann med avloppsvattnet som istället skulle kunna tas 
tillvara.1012 Kallvattnet i Värnamo är relativt kallt, och kallare än i Lund 
där avloppsvärmeväxlaren inte hade gett så mycket besparing. I Värnamo 
skulle det kalla vattnet kunna förvärmas med hjälp av varmt avloppsvat-
ten, men återbetalningstiden skulle ändå bli för lång enligt Olsson. Pro-
jekteringsgruppen försökte då att komma på någon enkel lösning för att 
kunna ta tillvara på energin i avloppsvattnet ändå, lösningar som Olsson 
beskriver som ”Åsa-Nisse-lösningar”.1013 Rylander beskriver hur Olsson 
hade en mängd idéer, men att det hade inneburit alltför mycket arbete för 
bostadsbolaget som skulle sköta växlarna.1014 Värmeväxlare för avlopps-
vattnet fanns med i förfrågningsunderlaget inför upphandlingen av bygg-
entreprenör, men i arbetet med att minska produktionskostnaderna för 
Oxtorget togs senare källarna under husen bort, där växlarna för av-
loppsvattnet skulle ha stått, och därmed avskrevs tekniken för gott.  
                                                 
1010 Intervju Christer Nordgren, arkitekt, BSV.  
1011 Intervju Stefan Olsson, VVS-konsult, Energikontoret Sydost.  
1012 Intervju Per Magnus Rylander, projektledare, Finnvedsbostäder. 
1013 Intervju Stefan Olsson, VVS-konsult, Energikontoret Sydost.  
1014 Intervju Per Magnus Rylander, projektledare, Finnvedsbostäder. 
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Ett problem som hade visat sig i Lindås Park och som projekterings-
gruppen ville lösa rörde hur badrummet skulle värmas på ett effektivt 
sätt. Finnvedsbostäders VD Göransson kände till att det var vanligt med 
eluppvärmda toalettsitsar i Japan, vilket framfördes som ett alternativ till 
handdukstork som annars hade rekommenderats för passivhus.1015 Tan-
ken var att varmvatten skulle kunna cirkulera i toalettstolen för att både 
värma sitsen och utgöra en ”liten kamin” i badrummet.1016 VVS-konsulten 
beskriver att det var både ett seriöst förslag och något av ett skämt:  

Ok, det var ju inte riktigt allvarligt, men det var med i handling-
arna och NCC räknade på det […] Vi skrattade gott åt detta, 
men jag trodde att det skulle fungera.1017  

När någon yppade att risken för bakterietillväxt skulle blir högre med en 
temperatur nära kroppsvärmen, avgjorde det till förslagets nackdel. Istäl-
let valde projekteringsgruppen att skriva att en eldriven handdukstorkare 
skulle installeras, något som VVS-konsulten beskriver som ”lite fusk”.1018  

Sedan några år tillbaka har det blivit populärt att installera s k individu-
ell mätning av olika energitjänster i hyresrätter. Finnvedsbostäder hade 
installerat individuell mätning i tidigare nybyggen, och ansåg att det var 
självklart att göra på samma sätt i Oxtorget.1019 Individuell mätning inne-
bär att hyresgästerna betalar för den energi de använder istället för, vilket 
fortfarande är vanligt, dela på kostnaderna och betala en osynlig post på 
hyresavin.  

Resultat från planeringsfasen: energikonceptet på Oxtorget 

Energisystemet i Oxtorgets lägenheter kom att likna energisystemet i 
radhusen i Lindås Park. Tekniker som värmeväxlare med värmebatteri, 
solfångare och tätt byggnadsskal följde med från Lindås Park. Hyresgäs-
terna på Oxtorget kommer likt bostadsrättsägarna i Lindås Park att betala 
för den energi de använder, eftersom Finnvedsbostäder kommer att mäta 
och debitera för elanvändningen. Skillnaderna består i att stommen bygg-

                                                 
1015 Intervju Stefan Olsson, VVS-konsult, Energikontoret Sydost.  
1016 Ibidem.  
1017 Ibidem.  
1018 Ibidem.  
1019 Intervju Per Magnus Rylander, projektledare, Finnvedsbostäder. 
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des i betong och extra värme sattes in i badrummen i form av en timer-
styrd handdukstork. Dessutom fick lägenheterna bättre ytterdörrar.  
 
 
 

 
 
Figur 16. Finnvedsbostäders flerfamiljshus på Oxtorget i Värnamo, våren 2006. Foto: Wiktoria Glad. 
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Sammanfattande analys – formning i nya projekt 
Bostadsbolagen formade energikonceptet passivhus som hade realiserats 
i Lindås Park som en del av transformationsprocessen. Formningen 
skedde dels inom projektet Hus utan värmesystem, dels i övergången mel-
lan Lindås Park och projekten på Bottnevägen respektive Oxtorget, dels 
inom de båda senare projekten. I de nya projekten formulerades idén in-
ledningsvis som att bygga hus baserade på erfarenheter från Lindås Park, 
vilket innebar att konceptet skulle förändras, eftersom allt inte hade fun-
gerat bra i Lindås Park.1020 I en byggprocess brukar idéformuleringen 
benämnas programskede eller förstudie, och då kan inspiration hämtas 
från andra platser och andra projekt.1021 Begreppet lösgörning kan användas 
för att visa hur en helhet delas upp i olika delar för att kunna fraktas till 
en annan plats för att där bli formade till någonting nytt.1022 Tekniken 
måste skiljas från en fysisk plats och ett visst lokalt sammanhang för att 
kunna transporteras till en annan plats. I det här fallet skulle ett energi-
koncept förflyttas från den plats där det realiserades i Lindås Park.  

Med tidsgeografiska analyser kan flexibilitet på en given plats undersö-
kas.1023 Jag använder begreppet att sätta något i verket, vilket betyder att 
människor aktivt tar till sig en innovation, omsätter den i handling och 
inordnar den i existerande strukturer. Hägerstrand menade att det måste 
finnas förutsättningar för att en innovation ska få fäste.1024 En av grund-
tankarna i Hägerstrands innovationsstudier är självklarheten att för att en 
innovation ska sättas i verket krävs att innovationen överhuvudtaget är 
känd. Hans slutsats är att människors agerande i förhållande till en inno-
vation är avhängigt den spridning som informationen har fått, men också 
vilket intresse en person har av att agera på ett visst sätt.1025 För att sätta 
idén om passivhus i verket krävdes att vissa tekniker fanns tillgängliga för 
mottagarna, i deras föreställningsvärld såväl som i deras fysiska värld. 
Teknik för att bygga mycket täta och välisolerade hus måste vara tillgäng-

                                                 
1020 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  

  Intervju Per Magnus Rylander, projektledare, Finnvedsbostäder. 
1021 Nordstrand (2000), s 7. 
1022 Hägerstrand (1974a), s 6. 
1023 Mutersbaugh (1999), s 47. 
1024 Hägerstrand (1974a), s 16. 
1025 Hägerstrand (1953), s 142. 
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lig i beställarens, konsulternas och byggarnas föreställningsvärld och fy-
siska värld. Vid förmedlingen av energikonceptet från Lindås Park ut-
trycktes att passivhusidén byggde på kända tekniker som kombineras på 
ett nytt sätt. Således var förväntningarna i de nya projekt som inspirera-
des av Lindås Park att kunskapen om tekniken redan fanns och ”bara” 
kunde kombineras till ett nytt koncept. Det visade sig emellertid att just 
detta ”bara”, själva formandet (moulding), krävde resurser och att restrik-
tioner hanterades. Restriktionerna var, både för Bottnevägen och Oxtor-
get, att deltagarna i planeringen behövde skaffa sig mer kunskap om kon-
ceptet och tekniken. Bottnevägen härbärgerade såväl deltagare som aldrig 
hade deltagit i planeringen av liknande hus, som deltagare som hade del-
tagit vid seminarierna och projekteringen av Lindås Park. De senare hade 
kunskap om konceptet som de verbaliserade under projekteringen av 
Bottnevägen och formulerade som att det ska vara lågenergihus med 
tjocka väggar och tjocka tak.1026 Projektet på Bottnevägen syftade aldrig 
på att åstadkomma passivhus utan lågenergihus genom att erfarenheterna 
från radhusen i Lindås Park skulle utnyttjas i projektet.1027 Flera av delta-
garna nämner Lindås Park som utgångspunkten.1028 Min tolkning är att 
Lindås Park, som var ett passivhusprojekt, var förlagan, men att Egna-
hemsbolaget ville anpassa husen på Bottnevägen mer till köparnas krav, 
med avseende på komfort och pris. Låg energianvändning var mindre 
styrande.  

Kommunen styrde projekten genom sitt ansvar för utformningen av 
detaljplanerna. Detaljplanerna måste vara klara innan byggprojekten kun-
de starta, och eftersom detaljplaneprocessen för både Bottnevägen och 
Oxtorget drog ut på tiden försenades båda. För projekteringen av Oxtor-
get innebar den extra tiden att idén om att bygga passivhus uppmärk-
sammades och sattes i verket hos Finnvedsbostäder.  

I Bottnevägenprojektet sattes energikonceptet i verket under programfasen 
och främst inom byggherrens organisation. Kunskaper traderades via 
tidigare projektledare och inhämtades genom texter med forskningsresul-
tat. Den dokumentation som användes från Lindås Park var främst 
forskningsrapporten från SP och doktorandrapporten. För Oxtorget 
gjorde den utdragna detaljplaneprocessen att bostadsbolaget fick tänka 
                                                 
1026 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
1027 Mejlkontakt Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.   
1028 Intervju Jörgen Berg, arkitekt, Pyramiden Arkitekter. 

  Intervju Henrik Carlsson, konstruktör, WSP. 
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vidare kring planerna och det var mer en slump att det råkade bli just 
Oxtorget som fick passivhus. Intresset för livscykelperspektiv på bostä-
der väcktes på ett seminarium, men det var studiebesöket i Lindås Park 
som tillsammans med personliga kontakter, övertygade projektgruppen 
att det var möjligt att bygga passivhus.  

Imitation är en viktig del av när en idé överförs och används i nya pro-
jekt enligt Sahlin-Andersson. Hennes studier visar på att ett koncept, i 
hennes fall vetenskapsparker, kan ses som lösningen på lokala problem 
eftersom de har visat sig fungera på det sättet på andra platser.1029 Lindås 
Parks radhus skulle vara förebilden för Bottnevägens rad- och parhus, 
men syftet var också att modifiera konceptet för att göra det bättre. Likt 
vetenskapsparkerna hade projektet Hus utan värmesystem figurerat flitigt 
i massmedia och på olika sektorsinriktade seminarier, särskilt i det lokala 
sammanhanget i Göteborg. Planeringen av vetenskapsparker har kritise-
rats för att inte ta hänsyn till lokala förhållanden när de skulle byggas 
upp,1030 medan deltagarna i planeringen av passivhus snarare kan sägas 
vara väl medvetna om att de lokala förhållandena har stor betydelse för 
resultatet av byggprocessen. För det första väntade Egnahemsbolaget 
med att påbörja något nytt projekt innan utvärderingarna var klara och 
vetenskapligt grundade slutsatser från Lindås Park kunde dras. Dessutom 
hade bostadsbolaget erfarenheten att husen skulle bli dyrare att köpa än 
traditionellt byggda hus, eftersom mer material och arbetstid skulle åtgå 
under uppförandet. Därför ville Egnahemsbolaget bygga de nya husen på 
en attraktiv plats, där priset ändå skulle bli högt och köparna inte förvän-
tades vara så priskänsliga.1031 Byggsektorns aktörer kan sägas vara bättre 
på att anpassa ett koncept till lokala förhållanden än andra, eftersom det 
ingår i deras egna föreställningar att varje byggprojekt är unikt, och de 
därför knappast kan reproducera redan byggda hus.1032 Samtidigt är just 
det en utgångspunkt för kritik, eftersom produktionskostnaderna anses 
bli högre än vad de skulle ha kunnat vara om byggsektorn producerade 
mer industriellt.1033  

                                                 
1029 Sahlin-Andersson (1996), s 78. 
1030 Ibidem, s 79. 
1031 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
1032 Kadefors (1995), 395. 
1033 Observation under deltagande vid seminariet Byggherrens ansvar för att forma ”rätt” framtid, 

den 28 oktober 2004, Göteborg. 
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Med fokus på imitation är perspektivet att mottagaren av en idé, t ex 
ett energikoncept, är den aktive parten, vilket tydligt kan ses i Bottnevä-
gen. Idéerna i sig är inte bärande utan det är i mottagarens sammanhang 
som de ges betydelse och kan tranformeras. Under projekteringen av 
Bottnevägen fanns det både deltagare som hade erfarenhet från det tidi-
gare liknande projektet i Lindås Park, och deltagare som inte hade någon 
erfarenhet av passivhus. Detta torde ha haft en positiv påverkan på delta-
garnas förmåga att imitera ”Lindåskonceptet”. Ingen av deltagarna i pro-
jekteringen av husen på Oxtorget hade någon erfarenhet av lågenergihus, 
men VVS-konsulten hade varit med i flera solvärmeprojekt. VVS-
konsulten var således bärare av solfångartekniken och projektgruppen 
kom att betrakta solfångarna som en del av helheten, och som en möjlig-
het att ytterligare minska energianvändningen. Kritik framfördes mot 
Landskronas självuppvärmande hus, som inte hade tagit tillvara på möj-
ligheten med solfångare och ändå hävdade att de kunde minska mängden 
köpt energi mer än Lindås Park.  

Förutsättningarna inför projekteringen av Bottnevägens hus var såle-
des annorlunda än för projekteringen av Oxtorgets hus. Bottnevägens 
byggprocess var en s k generalentreprenad där projekteringsdeltagarna 
fick ett program med funktioner och mål som skulle omsättas till teknis-
ka lösningar, som i sin tur skulle formas till text och lämnas till byggent-
reprenören. Byggentreprenören var således utestängd från stora delar av 
processen. Syftet med generalentreprenader är att byggherren ska kunna 
kontrollera hela processen1034. Finnvedsbostäder i Värnamo valde en 
annan modell när byggentreprenören skulle involveras än Egnahemsbo-
laget i Göteborg gjort. Byggentreprenören kallar modellen partnerskap 
som innebär ökad grad av samarbete mellan beställare och entreprenör. 
För bostadsbolaget är det en ”styrd totalentreprenad”, där betoningen 
ligger på att entreprenören kan styras mer än i fall där totalentreprenad 
används. Oxtorgetprocessen var tidsmässigt mer utdragen och den lilla 
projekteringsgruppen kunde länge komma med kreativa förslag på hur 
olika tekniska problem skulle lösas, som att använda toalettstolen som en 
kamin med cirkulerande varmt vatten. 

I Bottnevägens projektering valdes en strategi där projekteringsdelta-
garna fick ett större ansvar. Resultatet av projekteringen skulle vara färdi-
ga bygghandlingar, som byggentreprenören sedan skulle följa på byggar-

                                                 
1034 Byfors & Kellner (2005), s 64. 
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betsplatsen.1035 Byggprocessen blir mer fragmenterad, byggherrens roll 
viktigare samtidigt som byggentreprenörens roll minskar när styrning 
sker med hjälp av skriftliga handlingar. Oxtorgets process betonade bygg-
herrens roll samtidigt som de ville ta tillvara på byggentreprenörens 
praktiska erfarenheter. Eftersom teori och praktik inte nödvändigtvis 
behöver vara samma sak, som en projektör betonade, var båda delarna 
viktiga att beakta i planeringen. Projekteringsgruppen betraktade hela 
processen som en lärprocess. I Bottnevägens process var inställningen en 
annan och t ex VVS-konsulten menade att de seminarier som ”det las 
otroligt mycket på” för radhusen i Lindås Park inte behövdes den här gång-
en eftersom ”den biten var ju gjord här [och] man behöver ju inte utreda det en gång 
till”.1036 VVS-konsultens uttalande visar att han betraktade seminarierna i 
Hus utan värmesystem som ett forum för att lösa tekniska frågor snarare 
än ett tillfälle att lära av varandra vilket skulle kunna vara möjligt i alla 
byggprojekt.  

Under formningen av energikonceptet från Lindås Park måste en rad 
osäkerheter pareras. Osäkerheten hos konsulterna, även bland dem som 
varit med och byggt Lindås Park, gjorde att det krävdes mer tid än i tradi-
tionella byggprojekt för att diskutera fram de olika delarna av Bottnevä-
gen. Osäkerheten gällde i stort sett allt som hade med husen att göra, 
eftersom ingenting från Lindås Park energikoncept kunde imiteras utan 
att först formas. Flera av konsulterna använde beräkningar för att minska 
sin egen osäkerhet. I Oxtorgetprojektet beskrev en konsult hur han ”räk-
nade baklänges” för att få klart för sig vilka värden olika tekniker behöv-
de ha. Det innebar att man behövde sätta upp mål för hur mycket värme 
husen läckte ut och hur mycket värme som skulle behöva tillföras, d v s 
husens energibalans. En av arkitekterna i Bottnevägenprojektet beskrev 
hur han ville göra just på det sättet – ”räkna baklänges”, men att ingen på 
Bottnevägens projekteringsmöten nappade på förslaget. Det kan bero på 
att de aldrig satte upp några mål för husen energianvändning.  

Egnahemsbolaget ville använda kunskapen från Lindås Park, och valde 
bland den kunskap som fanns tillgänglig. Jag exemplifierar här med be-
slutsprocessen bakom fönstervalet för att visa hur kunskap som hade 
förvärvats där, ändå inte ansågs användbar. Byggherren beställde en ut-
redning om fönstren trots att det redan fanns kunskap om fönstren från 

                                                 
1035 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
1036 Intervju Lars Eng, VVS-konsult, Bengt Dahlgren. 
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Lindås Park. Ett skäl till detta var att Egnahemsbolaget ville sänka kost-
naderna, och fönstren som valdes till Lindås Park hade varit för dyra i 
förhållande till deras funktion. Byggherrens förväntningar var att kostna-
derna för fönster med lågt U-värde ha sjunkit sedan radhusen i Lindås 
Park byggdes1037. Ansvaret för fönstren föll mellan stolarna då ingen ville 
ta ansvar för fönstren själv, utan de upplevdes vara en ”kombinerad frå-
ga” som flera av konsulterna var inblandade i. Kunskapen om fönstrens 
betydelse för passivhusens prestanda varierade stort mellan konsulterna. 
En konsult hänvisade till myndighetskraven, U-värde 1,2 W/m²K, som 
är anpassade till mer konventionella hus. En annan konsult menade att 
ett U-värde på 1,0 W/m²K är ett bra värde. Den utredning en konsult 
gjorde var avgörande för fönstervalet och projektledaren säger efteråt att: 
”Och det är jag är inte riktigt hundra på att jag fattar än”.1038 Egnahemsbolaget 
motiverade valet av fönster med att: ”Man tjänar inte så mycket energi på de 
sista procenten U-värde […] jag tror nog att det kommer att funka ändå”.1039 Det 
fanns inga bärare för idén om fönster med mycket låga U-värden i Bott-
nevägen och kom heller inte att föreskrivas i bygghandlingarna. De fakta 
som fanns om fönstren i forskningsrapporterna från Lindås Park före-
språkade förändrade storlekar på fönstren, men inte förändrade U-
värden. Projektledaren hade, efter att ha läst utredningarna, tolkat bud-
skapet som att ”glasen [är] lite för bra egentligen” i förhållande till priset på 
fönster med lågt U-värde.1040 Eftersom flera deltagare saknade referenser 
till Lindås Park, refererade de istället till myndighetskrav och egna erfa-
renheter. Någon gemensam grund för att skapa en betydelse i stil med 
”fönster för passivhus”, d v s fönster med liknande prestanda som i 
Lindås Park, fanns inte. Projektledaren menade att:  

[…] vi har frångått Lindåskonceptet egentligen [med avseende på 
fönstren], eftersom vi har glas som är lite mer energikrävande än 
fönstren där, men samtidigt billigare produktionskostnader.1041  

Projekteringen är en beslutsprocess där ett byggprojekt får en immateriell 
form i och med den text, handlingarna, som produceras. Genom för-
                                                 
1037 Mejlkontakt Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget. 
1038 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
1039 Ibidem.  
1040 Ibidem.  

  Mejlkontakt Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget. 
1041 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget.  
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handlingar förändras energikonceptet och formas till att passa i ett nytt 
sammanhang och till en ny enhet. I projekteringar är det tydligt att viss 
teknik har vissa förespråkare. I Bottnevägenprojektet var aldrig avsikten 
att bygga hus som skulle kunna uppfylla kriterierna för de passivhus som 
byggts i bl a Tyskland. Inte heller fanns det på agendan att uppfylla kra-
ven som formulerats i rapporten ”Byggnader utan värmesystem”. Utvär-
deringarna som hade gjorts av projektet i Lindås Park gav argument för 
att det behövde finnas ett värmesystem. Detta värmesystem behövde 
dessutom vara flexibelt och ha fler ”möjligheter” i användningen. Med 
möjligheter menade Egnahemsbolaget att de boende skulle kunna ställa 
in en ”behaglig värme” inomhus på vintern. Egnahemsbolaget ansåg inte 
att sådan värme kunde uppnås med den teknik som installerats i Lindås 
Parks hus, vilket tyder på att Egnahemsbolaget hade annan information 
än den som transporterades från Lindås Park via massmedia, studiebesök 
och forskningsrapporter. Trots det innehöll förfrågningsunderlaget till 
byggentreprenörer tre alternativ och beslutet om värmesystem kan synas 
vara ett val mellan olika alternativ. Men eftersom det övergripande målet 
var att de boende skulle kunna styra innetemperaturen mer än i Lindås 
Park fanns det redan från början bara ett ekonomiskt hållbart alternativ, 
nämligen en luftvärmepump. I forskningsrapporten behandlades pro-
blemet med att värmeväxlaren och värmebatteriet i Lindås inte räckte till 
för att nå de boendes komfortkrav, men alternativen diskuterades inte 
ordentligt. Därför måste varje byggherre som skulle sätta energikonceptet 
i verket själv lösa problemet med hjälp av den teknik som fanns tillgäng-
lig på marknaden.  

I processen kring Oxtorget fanns flera kreativa förslag på hur värme-
behovet skulle ha kunnat tillgodoses, men ändå kom utformningen att 
likna energikonceptet i Lindås Park och var på det sättet en imitation. 
Det kan bero på att flera personer från projektet Hus utan värmesystem 
tillfrågades om olika tekniker och kunde på det sättet under processens 
gång påverka projektet i Värnamo. Deltagarna i projekteringsgruppen 
använde Old Boy Network dels för att själva bli övertygade om att ener-
gikonceptet skulle fungera, dels i valet mellan olika tekniker i formnings-
processen av energikonceptet. I nätverket fanns personer med erfarenhet 
av såväl konceptet som helhet och t ex solvärme som en fungerande tek-
nik.  
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Egnahemsbolagets krav på husen inför projekteringen av Bottnevägen 
var att ”vi skulle bygga hus lika Lindås”1042, och det hade också de konsulter 
som intervjuats uppfattat. Det var dock inte självklart vad som menades 
med att husen skulle likna energikonceptet i Lindås Park. Projektledaren 
menade att det var ”systemlösningarna” och ”helheten”, vilket innebär att 
funktionerna, t ex inomhusklimat, skulle vara likvärdigt, eller helst bättre. 
Däremot sattes inga konkreta mål upp för energianvändningen, såsom i 
Hus utan värmesystem där låg energianvändning och bra inneklimat var 
två mål som passivhus ansågs kunna uppfylla. Orsaken till att mål inte 
sattes i upp var bl a Egnahemsbolagets erfarenheter visade att det fanns 
en diskrepans mellan teoretiska beräkningar och de boendes reella ener-
gianvändning. Arkitekten uppfattade det som att syftet var att inte spara 
energi ”in absurdum”, utan bygga trevliga hus för dem som skulle bo 
där1043. Från Egnahemsbolagets perspektiv var projektet på Bottnevägen 
aldrig tänkt att ha ett energisystem med Lindås Parks passivhusstandard. 
Således var det bara ytligt sett som Bottnevägen skulle imitera Lindås 
Park, eftersom centrala delar i grundidén bakom Lindås Park saknades 
redan från början.  

Røvik visade hur konsulter sällan kan följa ett byggprojekt till slut och 
därför inte kan se eller erfara slutresultatet. Konsulternas kunskap om en 
åtgärd härrör således från planeringsfasen och från teoretiska bedöm-
ningar, och bottnar inte i hur åtgärderna fungerade i praktiken.1044 I pro-
jekteringen av Bottnevägen hade konsulterna andra förutsättningar än i 
mer konventionella byggprojekt, eftersom utvärderingar fanns publicera-
de, även om alla dock inte verkade ha tagit del av dem.  

Projekteringen av Bottnevägens par- och radhus innebar en process 
där deltagarna gav en ny betydelse åt det energikoncept som hade för-
verkligats i Lindås Park. Referenser till den teoretiska idén om passivhus 
användes inte alls under projekteringen, utan referenserna gick framför 
allt till de specifika husen i Lindås Park. Eftersom Bottnevägen inte var 
något forskningsprojekt fanns det aldrig någon ambition att försöka för-
fina den teknik som var del av det energikonceptet efter Lindås Park utan 
det gällde främst att hantera de ekonomiska kalkylerna för projektet och 
göra boendet mer attraktivt för kunderna. Under projekteringen av Ox-

                                                 
1042 Intervju Fredrik Davidsson, projektledare, Egnahemsbolaget. 
1043 Deltagande vid projekteringsmöte nr 3 Bottnevägen, den 20 oktober 2004. 
1044 Røvik (1992), refererad i Sahlin- Andersson (1996), s 80. 
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torget användes däremot energikonceptet från projektet Hus utan värme-
system. Både begreppet Hus utan värmesystem och ”passivhus” använ-
des dessutom i marknadsföringen av projektet. Referenserna gick även i 
den processen till de konkreta husen i Lindås Park, men deltagarna häm-
tade även inspiration från lågenergihus i Landskrona och Lund, och in-
spirerades av teknik från Japan och Tyskland.  

Exformationen kring begreppet ”Lindåshus” 

När idéer om fysiska ting ska transporteras från en fysisk plats till en an-
nan försvinner en del kontextbunden information, som bland annat kan 
vara knuten till personer som deltagit i byggprocessen. Nørretranders 
använder begreppet exformation för att beteckna hur information, som 
människor tagit emot många gånger, successivt blir osynlig och tas för 
given.1045 Sålunda kan ett ord som ”Lindåshus” väcka en rad associationer 
hos de personer som hör ordet, beroende på mottagarens erfarenheter 
och kunskap. Saknas erfarenhet eller kunskap om ”Lindåshus” väcker 
dock inte ordet några särskilda associationer, och budskapet om att husen 
har ett speciellt energikoncept når inte fram. När någon person i plane-
ringsprocessen för Bottnevägen eller Oxtorget refererade till ”Lindåshu-
sen”, väckte ordet säkert inte samma associationer hos alla. Hos några 
kanske det inte väckte några associationer alls. De som inte har egna erfa-
renheter, eller själva har satt sig in i vad ordet syftar på, har inte samma 
möjligheter att förstå vad den som använder ordet refererar till. Nørre-
tranders ställer frågan om det är möjligt att överföra exformationer,1046 en 
fråga som är relevant för ”Lindåshusen”. Kan alla de delar som bäddats 
in i ordet ”Lindåshus” överföras till människor som inte har några egna 
erfarenheter därifrån? Avsändaren kan aldrig vara säker på att budskapet 
når fram, och att ordet framkallar de önskvärda associationerna hos mot-
tagaren. Mottagaren kan inte heller vara säker på vad avsändaren har sor-
terat bort och vad som är det egentliga budskapet. 

Göteborg stads tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret använde sig i 
detaljplanens handlingar konsekvent av begreppet ”lågenergihus” och 
”Lindås” medan idébärarna, projektledare Hans Eek och författarna till 
konsultrapporten använde Hus utan värmesystem eller ”Byggnader utan 
värmesystem”. Lågenergihusen på Bottnevägen skulle enligt kommunen 
                                                 
1045 Nørretranders (1993), s 131ff. 
1046 Ibidem, s 134. 
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vara som husen i Lindås Park och därmed fanns ett givet energikoncept 
med vissa principer och tekniker som ska användas. Bra isolering och 
värmeväxlare nämndes som de huvudteknikerna konceptet ansågs bestå 
av, medan solfångarsystem och fönster med mycket bra U-värden inte 
alls nämndes. Exformation förutsätter att de som hör ett ord har kunska-
per om företeelsen eftersom den inte förklaras. ”Lindåshus” står för ett 
energikoncept som mottagaren av budskapet förväntas ha kunskap om. 
När sedan energikonceptets innehåll beskrivs nämns vissa tekniker, andra 
inte. Eftersom mottagaren av budskapet i detaljplanehandlingarna bl a är 
allmänheten så innebär ordet ”Lindåshus” en förmedling av energikon-
ceptet som utesluter att många människor förstår vad planen innebär. 
”Lindåshus” eller ”husen i Lindås” användes av bl a samhällsbyggnads-
minister Mona Sahlin.1047 En sådan benämning av energikonceptet gör att 
det förknippas med en särskild plats och det blir svårt att föreställa sig 
energikonceptet på en annan plats. 

Ingen kritik förekom mot att energikonceptet skulle realiseras igen i 
Göteborg. Jämfört med reaktionerna på Lindås Park var det dock fler 
positiva röster som gjorde sig hörda, både politiker och tjänstemän. 
Marktilldelningen till byggherren villkorades t ex till hus som byggdes lika 
radhusen i Lindås Park och kan ses som ett uttryck för kommunens in-
tresse av fler lågenergihus. I Värnamo förekom ingen offentlig debatt om 
Finnvedsbostäders val att bygga passivhus. De fick istället mycket positiv 
uppmärksamhet i lokalpressen.  

 
 

                                                 
1047 Jensfelt (2005), s 38. 
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KAPITEL NIO 

Sammanfattande slutsatser 

För att uppfylla syftet med min avhandling, som är att öka förståelsen för 
processer i införandet av ett energikoncept, har jag undersökt tre bygg-
projekt som alla skulle realisera det energikoncept som kallas passivhus i 
t ex Tyskland. Projekten har presenterats som processer och följts från 
idé till dess att tekniska lösningar valts. Tre frågor har väglett mitt arbete: 
Hur introducerades och förankrades ett energikoncept för energisnåla 
bostäder under byggprocesser? Vilka är processerna bakom valen av tek-
niker i bostadshusen? Hur sprids kunskaper och erfarenheter om energi-
konceptet och dess införande till bygg- och energisektorn? I detta avslu-
tande kapitel ska frågorna besvaras genom att återknyta till avhandlingens 
teori och empiri.  

Passivhus är mitt exempel på ett innovativt energikoncept som transpor-
teras till ett nytt byggprojekt där det sätts i verket, och formas genom be-
slutsprocesser under planeringen för att till slut materialiseras.1048 Det 
handlar om hur och av vem konceptet bärs och transporteras till nya bygg-
projekt, och hur och vem som i sin tur sätter det i verket och formar 
konceptet.1049 En sådan process benämner jag transformation. I mitt fall 
innebar transformationen att energikonceptet omformades, men inte 
bara det, utan också att teknikerna omformades för att passa det refor-
merade konceptet. Energikonceptet transformerades och olika tekniker 
bars in i eller fördes ut ur konceptet av olika deltagare. Min slutsats är att 
det är betydelsefullt att tekniker har aktiva bärare i projekten för att bli en 
del av det materialiserade energikonceptet. Genom att följa trajektorier 
för människor och ting har jag identifierat kopplingar mellan människor 
och teknik och energikonceptet. Till exempel visade sig teknikerna vara 
löst eller hårt kopplade till energikonceptet via de människor som funge-
rade som teknikbärare.  

De tre byggprojekten har olika karaktär, delvis beroende på att det för-
sta gav inspiration till de följande. Initiering, finansiering, forskarmedver-
kan och upplåtelseform skiljde sig åt. Det första projektet, Hus utan vär-
mesystem, initierades som ett forskningsprojekt, men fick även söka efter 

                                                 
1048 Hägerstrand (1974c), s 19 och Mutersbaugh (1999),s 47. 
1049 Erlingsdottír (1999), s 32 och Hägerstrand (1974c), s 19.  
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kommersiella partners. Projektet hade både forskningsbidrag och kom-
mersiell finansiering1050. De två efterföljarna, Bottnevägen och Oxtorget, 
initierades och drevs av kommunala bostadsbolag. Bottnevägenprojektet 
saknade helt forskarstöd, men byggherren kunde utnyttja egna erfarenhe-
ter från Hus utan värmesystem i Lindås Park. Forskare engagerades som 
konsulter under planeringen av Oxtorget och projektet fick ekonomiskt 
stöd från Statens energimyndighet för utvärdering. De tre forskningspro-
jektens upplåtelseform skiljde sig också: radhusen i Lindås Park såldes 
som bostadsrätter, par- och radhusen på Bottnevägen såldes som ägande-
rätter och lägenheterna i flerbostadshusen på Oxtorget skulle hyras ut av 
det kommunala bostadsbolaget. Trots olikheterna kommer jag att spegla 
de olika projekten i varandra, för att på detta sätt erhålla en djupare för-
ståelse för de förutsättningar som måste beaktas, när ett energikoncept 
för energsnåla bostadshus ska planeras och byggas.  

Konceptet lösgjordes och transporterades 
I det här avsnittet kommer jag att dra slutsatser om transporten av ener-
gikonceptet från ett projekt där det materialiserats och därmed bundits 
till en speciell plats, till ett nytt byggprojekt. Transport sker genom att 
energikonceptet lösgörs och bärs in i andra projekt av människor som 
engagerat sig för konceptet. Vilka tekniker konceptet förknippas med i 
det nya byggprojektet är inte självklart utan tekniker måste aktivt bäras 
över från ett projekt på en plats till nästa. Energikonceptet är således inte 
självgående när det flyttas från en plats till ett ställe där det ånyo ska ma-
terialiseras. Konceptet måste accepteras av deltagare i det nya projektet 
för att det ska kunna sättas i verket och kopplas till den nya platsen. I den 
processen fattas beslut som kan innebära att konceptets innebörd om-
formas.  

Konceptet passivhus är framför allt materialiserat i södra Tyskland, 
men även i Österrike och Schweiz. Jag presenterade inledningsvis några 
svenska forskningsprojekt från slutet av 1970-talet och början på 1980-
talet som resulterade i att hus byggdes enligt liknande principer. De som 
var verksamma inom området i Sverige under denna period nämnde 
dock främst USA som ursprung för principen att bygga bostadshus där 

                                                 
1050 Planeringen och uppföljningen var huvudsakligen forskningsfinansierade medan själva bygget 

och försäljningen var kommersiellt drivna.  
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passiv värme var den viktigaste energikällan. Projektet Hus utan värmesy-
stem, som den här avhandlingen främst har handlat om, inspirerades dels 
av de nämnda svenska projekten, dels av de tyska passivhusprojekt som 
arkitekten och initiativtagaren till transporten, Hans Eek, hade medverkat 
i. Även andra faktorer än energikonceptet i sig motiverade deltagare att 
engagera sig i Hus utan värmesystem. Exempelvis ansåg flera deltagare 
att utvecklingen i Sverige gick åt fel håll, eftersom byggreglerna blev 
mindre precisa och kontrollen av huruvida de uppfylls numera får utföras 
av byggentreprenörerna själva. Deras drivkraft var att påverka byggsek-
torn att bygga mer energisnåla hus i Sverige. En del deltagare i projektet 
Hus utan värmesystem ansåg att utvecklingen av energisnåla hus gick 
alltför långsamt, och några menade att Sverige tappat mark när det gällde 
att bygga energisnåla hus. Mot denna bakgrund lösgjordes energikoncep-
tet passivhus och ett nytt energikoncept, anpassat efter svenska förhål-
landen formulerades teoretiskt av projektledare Hans Eek tillsammans 
med forskarna i forskningsansökan för projektet Hus utan värmesystem. 
De tekniker som förknippades med konceptet i tidigare svenska och tys-
ka projekt och som lösgjordes och transporterades av Hans Eek var ett 
välisolerat och tätt byggnadsskal, inklusive fönster med mycket lågt U-
värde, en till- och frånluftsvärmeväxlare med hög verkningsgrad samt 
solfångare. 

För att energikonceptet skulle transporteras från materialiseringen på 
en plats och få tillräcklig förankring för att kunna sättas i verket och ma-
terialiseras på en annan, krävdes att det uppfattades som trovärdigt. Tro-
värdighet skapades genom att Hans Eek vid upprepade tillfällen lade 
fram en kronologisk berättelse om hur han hade lärt sig av sina misstag, 
och så småningom kommit fram till att täta och välisolerade hus, i kom-
bination med aktiv ventilation med värmeåtervinning som tog tillvara på 
”gratisenergi”, var det bästa sättet att bygga energisnåla hus. Slutsatsen 
var att om den passiva värmen kunde behållas inne i husen skulle inte så 
mycket energi behöva köpas. Eek redovisade också en beräkning av 
kostnaden för det extra isoleringsmaterial och de annorlunda tekniker 
som krävdes i ett passivhus. Beräkningen visade att Hus utan värmesy-
stem inte skulle bli dyrare är andra hus, eftersom kostnaden för viss tradi-
tionell teknik, såsom ett radiatorsystem, sparades in. I det läget var det 
ingen som ifrågasatte beräkningen eller reagerade på att t ex extra arbets-
kostnader, p g a merarbete med bl a tätning och materialhantering, inte 
var inräknade.  



Kapitel nio 

 

 228 

VD:n för Egnahemsbolaget i Göteborg tilltalades av energikonceptet i 
forskningsprojektet Hus utan värmesystem, men han litade inte helt på 
de teoretiska beräkningarna, utan ville själv uppleva passivhus för att 
bedöma hur dessa fungerade, och om hans företag skulle våga ge sig in i 
projektet. Då, i mitten av 1990-talet, måste han åka till Tyskland för att se 
passivhus. Efter hans besök valde företaget att göra den kommersiella 
satsning som materialiserade Hus utan värmesystem i Lindås Park. Hans 
Eek var drivande i att forma energikonceptet för svenska förhållanden i 
forskningsprojektet Hus utan värmesystem. Han värvare deltagare inför 
materialiseringen av Hus utan värmesystem och utnyttjade sina tyska 
kontakter för att övertyga Egnahemsbolagets VD. Hans Eek kan alltså 
ses som en konceptbärare mellan inspirationskällan och det första projektet 
i min avhandling. Den trajektoria som beskriver Hans Eeks professionel-
la aktiviteter för Hus utan värmesystem vindlar mellan många olika plat-
ser och möten med olika personer. Andra deltagare från projektet blev 
också konceptbärare, medan ytterligare andra var teknikbärare. Så var ex-
empelvis konsulterna från Hus utan värmesystem specialister på VVS 
och kunde bära den tekniken in i andra projekt, men de hade inte möjlig-
het att bära hela konceptet.  

När energikonceptet lösgjorts från husen i Lindås Park transporterades 
det vidare av olika bärare som använde flera kanaler för spridningen av 
konceptet. Denna spridning hade betydelse för att projekten på Bottne-
vägen och Oxtorget inleddes. Egnahemsbolaget hade praktisk erfarenhet 
av energikonceptet och den spreds framförallt internt i bolaget. Bolaget 
ville använda dessa erfarenheter för att bygga nya hus enligt energikon-
ceptet. De saknade emellertid teoretisk kunskap om passivhus och ville 
därför invänta resultaten från den uppföljning av forskningsprojektet 
som genomfördes av Sveriges Provnings- och forskningsinstitut som 
publicerades först hösten 2004. Radhusen i Lindås Park hade byggts med 
hänsyn till solinstrålningen och orienterats i förhållande till väderstrecken 
så att passiv solvärme skulle göra så mycket nytta som möjligt. Simule-
ringsresultat i doktorandrapporten från 2003 visade emellertid att det var 
möjligt att orientera husen även i andra riktningar och att det inte var 
viktigt med så stora fönsterareor i söderfasaderna som forskarna i projek-
tet Hus utan värmesystem hade antagit. Medan Egnahemsbolaget vänta-
de på forskningsrapportens resultat byggdes hus enligt liknande idéer av 
det kommunala bostadsbolaget i Landskrona. De kallade bostadsprojek-
tet för ”självuppvärmande hus”. I Landskrona togs mindre hänsyn till 
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väderstreck vid orienteringen av husen än i Lindås Park. Vid ett studiebe-
sök till husen i Landskrona inspirerades Egnahemsbolagets projektledare, 
Fredrik Davidsson, av de självuppvärmande husens varierande orienter-
ing. Således var det sinnliga upplevelser som avgjorde att husen på Bott-
nevägen kom att planeras och byggas utan större anpassning till solin-
strålningen. Flera deltagare under planeringsfasen för Bottnevägen sak-
nade såväl egna upplevelser av resultatet från Lindås Park, som kunskap 
förvärvad genom skriftlig dokumentation. Det kunde bli problematiskt 
eftersom kommunen framhöll i detaljplanen att erfarenheter från Lindås 
Park skulle användas för husen på Bottnevägen. Bland konsulterna fanns 
emellertid teknikbärare som också agerade konceptbärare, t ex konstruk-
tören, som såg till att erfarenheter från Lindås Park togs tillvara och att 
teknik därifrån utvecklades. Anställda inom Egnahemsbolaget som tidi-
gare deltagit i projektet Hus utan värmesystem arbetade med andra bygg-
projekt när Bottnevägen planerades, och kunde därmed endast delta i 
konsultativa funktioner. Samordningen mellan andra projekt inom Egna-
hemsbolaget, liksom deras förläggning i tiden i förhållande till varandra, 
utgjorde således avgörande kopplingsrestriktioner för Bottnevägenpro-
jektet. Dessa kopplingsrestriktioner gav i sin tur upphov till kunskaps-
mässiga kapacitetsrestriktioner inom Egnahemsbolagets projektgrupp.   

Transporten av energikonceptet till Värnamo och bostadsbolaget 
Finnvedsbostäder var delvis annorlunda. Detaljplaneprocessen var en 
styrningsrestriktion för de ursprungliga planerna på Oxtorget. Bostadsbo-
laget fick respit och möjlighet att tänka i nya banor, och intresserade sig 
för något som låg rätt i tiden och kunde ge bolaget positiv uppmärksam-
het. Finnvedsbostäder hade ringa erfarenhet av lågenergihus, och de an-
ställda inspirerades vid ett studiebesök till Lindås Park och transporterade 
sina upplevelser därifrån tillbaka till Värnamo. I kombination med bola-
gets nya intresse för livscykelperspektiv passade passivhusen väl in i bo-
stadsbolagets ambitioner att bygga mer energisnåla hus. De sinnliga upp-
levelserna spelade även här en viktig roll för beslutet att bygga energimäs-
sigt okonventionella bostäder. Under projekteringskonsulternas studiere-
sa var det framför allt arkitekt Hans Grönlunds svar på deras frågor som 
övertygade om att energikonceptet var möjligt att genomföra även i Vär-
namo. Finnvedsbostäder sökte i sin planeringsprocess också aktivt upp 
deltagare från planeringen av Hus utan värmesystem för att genom trade-
ring lära sig energikonceptet och få förstahandsinformation om erfaren-



Kapitel nio 

 

 230 

heterna. Lindåsprojektets deltagare fungerade således som teknikbärare 
och konceptbärare mellan de båda materialiseringarna.  

Konceptet sattes i verket och formades 
Slutsatser om hur energikonceptet sattes i verket och formades av dem 
som skulle projektera och bygga husen på en viss plats presenteras i detta 
avsnitt. Att sätta energikonceptet i verket innebär att deltagarna accepte-
rar de grundläggande principerna för husens energikoncept och inleder 
materialiseringen. I det första projektet innebar det att deltagarna skulle 
planera och bygga hus, som liknade den tyska standarden för passivhus. 
Flera av deltagarna var inledningsvis skeptiska, men samtidigt gjorde 
forskare i Lund beräkningar som visade på att det var möjligt och en 
försiktig optimism spirade om att det skulle gå. I detta inledande skede 
användes beräkningsprogram och simuleringsprogram. När resultaten 
från beräkningarna visade att det var teoretiskt möjligt skapades trovär-
dighet och konceptet kunde antas av de flesta inom projektet. Därmed 
fanns underlag för att få fortsatt forskningsstöd och sprida budskapet via 
massmedia: det går att bygga hus utan värmesystem. Beställaren av Hus 
utan värmesystems kommersiella del, Egnahemsbolaget, övertygades 
emellertid, som framgått tidigare, på ett annat sätt: genom att besöka 
liknande, befintliga hus i Tyskland. Studiebesöket fungerade således som 
den utlösande faktorn för att byggprojekten skulle bli av. Hans Eeks upp-
repade uttalanden och förklaringar till hur husen skulle komma att funge-
ra låg också bakom att konceptet sattes i verket av deltagare. Han berät-
tade samma historia och gav samma argument gång efter gång. Koncep-
tet beskrevs som enkelt och logiskt och det främsta argumentet var att 
det var det bästa sättet med att kraftigt minska energianvändningen i bo-
städer. Genom att följa den trajektoria som beskriver Hans Eeks ageran-
de under projektets faser, framgår att han var en eldsjäl med förmåga att 
tilltala en mängd olika intressegrupper, och engagera dem för projektet. 
Han rörde sig mellan olika yrkesgrupper och kan också betraktas som en 
gränsgångare mellan forskare och andra professioner såsom konstruktörer, 
arkitekter och byggnadsarbetare. Eldsjälar har förmågan att agera politiskt 
och kan förmedla visioner om en bättre framtid, i det här fallet var det en 
vision om en mer energieffektiv utveckling. Den utveckling Eek hade sett 
ända sedan han inledde sin arkitektbana gick i en annan riktning än hans 
vision. Eldsjälar har ett engagemang utöver det vanliga och kan sätta 
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igång projekt som för utomstående verkar ogenomförbara. Genom hela 
projektet, och även därefter, höll Eek fast vid det energikoncept som var 
utgångspunkten för Hus utan värmesystem trots att det omformades 
under processens gång. Eek förmedlade budskapet om energikonceptet 
och det attraherade massmedia som i stort sett reproducerade Eeks bild 
av projektet. Eeks budskap passade på löpsedlar och i rubriker. Detta 
gjorde att såväl energikonceptet som projektet Hus utan värmesystem 
uppmärksammades, men enligt projektets kritiker var massmedias pre-
sentation ofta okritisk. För projektets eldsjäl var det ursprungliga energi-
konceptet ett medel för att väcka intresse och enrollera deltagare. Ett 
annat medel för detta, som användes internt inom projektgruppen, var 
den seminarieserie, som inledde projektet Hus utan värmesystem, och 
där deltagare från olika professioner möttes kring viktiga frågor relaterade 
till energikonceptet. I denna process skapades flera konceptbärare, och 
framför allt forskarna kom att spela en roll för uppmärksamheten i fors-
karvärlden. Seminarieserien liksom konceptbärarens upprepade presenta-
tioner av projektet gjorde att den kunskapslucka som många deltagare 
inledningsvis hade kunde fyllas. På det viset möttes kapacitetsrestriktio-
nen, bristande kunskap om konceptet, och deltagarnas nya kunskaper 
blev en resurs såväl för Hus utan värmesystem som för de projekt som 
startade senare och var baserade på samma energikoncept. Lyckade eld-
själar har insikten att lärande, sitt eget och andras, är basen för att genom-
föra ”omöjliga projekt”. En insikt eldsjälen Eek praktiserade i Hus utan 
värmesystem.  

För att sätta ett energikoncept i verket måste även deltagare engageras 
för att forma konceptet till någonting materiellt. I byggprojekt är det 
byggentreprenören som har den rollen. Byggentreprenören i Hus utan 
värmesystem engagerades efter ett bud baserat på ett förfrågningsunder-
lag som forskarna presenterade i ett tidigt skede. Konjunkturen i bygg-
sektorn var dålig i slutet av 1990-talet och alla jobb var intressanta. PE-
ABs bud på Hus utan värmesystem lämnades av det skälet och hade inget 
att göra med energikonceptet. PEABs deltagare måste likaväl som kon-
sulterna lära sig energikonceptet, och forskarna måste fördjupa sin kun-
skap. Seminarierna innebar därmed att några kunskapsrelaterade kapaci-
tetsrestriktioner undanröjdes, men samtidigt blev styrningsrestriktioner 
uppenbara genom att byggentrepenören skulle ta över ansvaret för att 
driva projektet när det skulle materialiseras. Seminarierna under plane-
ringsfasen syftade till att förena forskarnas och konsulternas teoretiska 
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kunskaper med byggentreprenörens praktiska. Eftersom forskarna var 
välrepresenterade under seminarierna, var det främst deras teoretiska 
perspektiv som tog utrymme. När sedan projekteringen inleddes och 
PEAB drev projekteringsmötena kom andra frågor än de som funnits 
under seminarierna på dagordningen. Teori och praktik förenades inte 
riktigt som projektledaren hade tänkt sig, eftersom byggentreprenören 
menade att det inte gick att bygga på det sätt som forskarna och konsul-
terna hade föreslagit. Istället för växelverkan mellan teori och praktik 
under seminarierna diskuterades teorin där, medan praktiken tog plats 
efteråt, under projekteringsmötena. Ett exempel på formning var att 
byggentreprenören gjorde förändringar som enligt arkitekten Hans Grön-
lund försämrade radhusens estetiska kvaliteter. Sådana kvaliteter rymdes 
inte inom byggentreprenörens ekonomiska ramar. Byggentreprenören 
fortsatte att forma konceptet och anpassa teknikerna till de ekonomiska 
villkoren. Därför köpte PEAB in andra fönster än de som arkitekten 
hade tänkt sig. U-värdet för fönstren tolkades på ett annat sätt än arkitek-
ten avsett i det skriftliga underlaget och därmed skapades utrymme att 
köpa fönster från ett annat företag än det som utvecklat fönster som 
uppfyllde de krav han ställt. En annan formning gjorde Egnahemsbolaget 
genom valet att inte köpa alla vitvaror av lägsta energiklass, och frångick 
därmed intentionen att hålla nere elanvändningen i radhusen. Jag har inte 
studerat byggfasen i projekten Bottnevägen och Oxtorget, men liknande 
formningar av tekniker kan också ha skett i den fasen av de projekten.  

När energikonceptet sattes i verket i Bottnevägen- och Oxtorgetprojek-
ten var processerna inte eldsjälsdrivna. Egnahemsbolaget utsåg en projek-
teringsgrupp för att i detalj teoretiskt formulera energikonceptet för 
Bottnevägen. På det sättet skulle det teoretiska arbetet styra byggentre-
prenörens praktiska. Byggentreprenören som handlades upp av byggher-
ren deltog således inte alls i formandet av konceptet eller vid valet av 
teknik, utan förutsattes omsätta de skriftliga handlingarna till artefakter. 
Egnahemsbolaget konstruerade därigenom styrningsrestriktioner för 
byggentreprenören. Därmed hanterades inte den kapacitetsrestriktion 
som entreprenörens bristande kunskap om energikonceptet innebar. 
Byggherren hoppades på detta sätt kunna behålla kontrollen över projek-
tet längre in i processen än vad som var fallet i Lindås Park. Till projekte-
ringen av Oxtorget valde byggherren Finnvedsbostäder en annan strategi 
under projekteringen och byggentreprenören NCC involverades i ett 
tidigt skede för att teoretisk och praktisk kunskap skulle förenas i proces-
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sen. Finnvedsbostäder hade identifierat kunskapsluckor om energikon-
ceptet och strategin var ett sätt att hantera den kapacitetsrestriktionen. 
Det var emellertid inte självklart att den byggentreprenör som handlades 
upp i det skedet sedan även skulle få uppföra husen. NCC riskerade hela 
tiden att inte få fortsätta arbeta i projektet om företaget inte visade intres-
se och kunnighet, och satte ett rimligt pris. NCC kallade arbetssättet för 
partnerskap, vilket innebär just att byggentreprenören involveras i ett tidigt 
skede och sedan har kontinuerlig dialog med beställaren. Vid partnerskap 
planeras projektet tillsammans med de olika intressenterna och under 
uppförandet sker dialog. På det sättet byggs förtroende upp mellan be-
ställare och utförare. Jag konstaterade tidigare att beställaren från sitt 
perspektiv behåller kontrollen över projektet medan utföraren från sitt 
perspektiv har ökat samarbete med beställaren. Genom att definiera 
partnerskap på det sättet kan både beställare och utförare associera till 
någonting positivt. För Finnvedsbostäder och NCC hängde passivhusens 
tekniska system och organiseringen av projektet nära samman. För att 
genomföra projektet krävdes att organiseringen tog hänsyn till att bygg-
projektet var tekniskt annorlunda än konventionella projekt. Det var en 
annorlunda idé som skulle integreras i deltagarnas medvetande och sätta 
prägel på hur projektet utfördes. Samverkansformen mellan beställare och 
utförare ansågs således ha stor betydelse för alla tre projekten, och de 
båda senare projekten hade lärt sig från Lindås Park att inte använda to-
talentreprenad. Det råder emellertid fortfarande osäkerhet vilken organi-
sationsform som passar uppförandet passivhus, men nu har tre olika 
modeller prövats som borde utvärderas efter färdigställandet av husen.  

Energikonceptet innebär en radikal förändring av byggnadens energi-
system, genom frånvaron av ett traditionellt sådant. Sådana radikala för-
ändringar kan påverka inte bara det aktuella undersystemet, (husets ener-
gisystem) utan även det större sociotekniska system som husen är en del 
av. Lokala ordningsfickor på en högre hierarkisk nivå behöver påverkas 
vilket är omvänd riktning på hur inflytande brukar utövas. I denna om-
vända betydelse skulle energikonceptet generellt kunna påverka t ex bygg-
teknik och finansiering av nya småhus, d v s nya institutioner kan etable-
rades som stödjer den nya byggteknik som passar energikonceptet pas-
sivhus. Byggtekniken behöver förändras för att få ner arbetskostnaderna, 
eftersom nuvarande teknik och kunnande inte kan hantera tjocka väggar 
och extrem tätning på ett kostnadseffektivt sätt. Kundernas finansiering 
av köpet behöver anpassas så att en högre initial kostnad för husen kan 
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tas, och som senare kompenseras av minskade löpande kostnader. Ett 
byggprojekt för 20 radhus kan emellertid knappast förväntas omedelbart 
ändra förhållandena som bärs upp av en hel samhällssektor. Istället blev 
deltagarna i de tre projekten tvungna att använda befintliga metoder för 
att lösa problem och därmed bidrog de till att upprätthålla etablerade 
gränsförhållanden och ordningarna i redan etablerade lokala ordnings-
fickor kunde bibehållas. Rådande föreställningar om hur energisystem 
planeras och byggs ifrågasattes inte. Projektgrupperna som sådana hotade 
inte någon tradition utan de var tillfälliga konstellationer och kunskaperna 
som förvärvades i de här projekten behövde inte betyda förändringar i 
projektörernas ”hemmaverksamhet”. Deltagarna kunde gå tillbaka till sin 
ordinarie arbetsplats och utföra samma sysslor som innan de här projek-
ten genomfördes. Därmed fanns en viss grad av ofarlighet i organisatio-
nerna inför energikonceptets materialisering.  

Formandet gör det tydligt att tekniker behöver bärare för att användas 
i passivhus. Sådana tekniker var t ex fönster med mycket lågt U-värde, 
mycket effektiv värmeväxlare och solfångare. I projektet Hus utan vär-
mesystem bars dessa tre tekniker av Hans Eek. Hans egna erfarenheter 
pekade på att de skulle fungera i konceptet. Sådan kunskap dokumente-
rades, t ex i rambeskrivningen till Hus utan värmesystem, och då trädde 
principen om exformation i kraft, genom att orden i dokumenten naturligt-
vis innebar en omfattande begränsning av den information som bäraren 
av tekniken själv hade erfarenhet av. Byggentreprenören som tolkade den 
skriftliga referensen om de nya teknikerna, relaterade dem till sin erfaren-
het som grundades på traditionella tekniker. När entreprenören i sin 
praktik skulle forma den nya tekniken till materiell teknik, byggde därför 
formningen på att begreppen för tekniken tolkades utifrån olika exforma-
tioner. Den entreprenadform som valdes tillät att en ny organisation bil-
dades i samband med projekteringen och därmed skiljdes de ursprungliga 
bärarna av energikonceptets tekniker organisatoriskt från beslutsproces-
sen. På så sätt åtskiljdes olika trajektorier (t ex fönsterteknikens bärares 
respektive fönstrens) efter seminarieseriens slut till dess att fönstren var 
monterade i husen. 

Energikonceptet, d v s ett svenskt passivhus, associeras ofta med Hans 
Eek. Hans trajektoria följer emellertid inte energikonceptets trajektoria in 
i de senare båda projekt som den här avhandlingen har behandlat. Varken 
Bottnevägen eller Oxtorget initierades av Hans Eek, men han bjöds in till 
ett par möte under projekteringen av Oxtorget. Energikonceptet före-
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träddes således inte av någon särskild bärare på väg in i de efterföljande 
projekten. Däremot fanns det bärare av enskilda tekniker, såsom tätt och 
välisolerat byggnadsskal i Bottnevägen respektive solenergiteknik i Ox-
torget. Detta pekar på att vissa delar av energikonceptet behövde bärare 
för att komma i fråga i de nya husen. Solfångarteknik saknade bärare i 
Bottnevägenprojektet och fick inte heller tillträde dit. Fönster med myck-
et lågt U-värde saknade bärare i både Bottnevägen och Oxtorget och det 
visade sig att sådana fönster prioritierades bort i båda byggprojekten.  

Genom att kalla ett bostadsprojekt för något så till synes motsägelse-
fullt som Hus utan värmesystem kan även övergripande energipolitiska 
syften med projektet uppnås. Namnet signalerade att det skulle gå att 
bygga hus på ett radikalt annat sätt än brukligt. Projektnamnet visade sig 
vara bra för att marknadsföra idén hos både forskningsfinansiärer och 
massmedia, som därmed intresserade sig för energikonceptet. Namnet 
väckte uppmärksamhet, vilket även var viktigt för att engagera deltagare 
och ekonomiska resurser för projektet som förverkligades i Lindås Park. 
Sedan radhusen i Lindås Park hade utvärderats hade energikonceptet i 
realiteten fått en annan form, eftersom energianvändningen var högre än 
man räknat med under planeringen och de boende hade använt värme-
batteriet mer som ett värmesystem än som back-up. Transformationen av 
konceptet från forskningsansökan år 1997 till dess materialisering i 
Lindås Park 2001 och senare även i Bottnevägen och Oxtorget gör det 
svårt att finna en bestående och heltäckande benämning. Namnet ”pas-
sivhus” hade exempelvis inte använts för radhusen i Lindås Park, men i 
Värnamo kallade bostadsbolaget projektet på Oxtorget för både ”passiv-
hus” och ”Hus utan värmesystem” i sin marknadsföring. Egnahemsbola-
get var mer försiktiga i sin marknadsföring av Bottnevägen och använde 
inte något av dessa begrepp, delvis beroende på att husen skulle säljas 
som äganderätter och bostadsbolaget ville inte lova köparna för mycket. 
De tekniska utvärderingarna har visat att den passiva solvärmen spelade 
mindre roll för Hus utan värmesystem än planerat i Lindås Park, och när 
passivhus orienteras utan hänsyn till solinstrålningen, som i Bottnevägen, 
försvinner den ena delen av betydelsen av passiv, nämligen passiv sol-
värme. Benämningen självuppvärmande hus som användes i Nornan i 
Landskrona, är mer passande eftersom den i viss mån anknyter till att det 
krävs aktiviteter av de boende för att värma husen. Husen är inte särskilt 
passiva från de boendes perspektiv. I genomsnitt var total energianvänd-
ning i Lindås Parks radhus 69 kWh per kvadratmeter och år, men varia-
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tionerna mellan olika hus och hushåll var ganska stor. För mitthusen var 
medelvärdet 64 kWh och det var inget hushåll som kom ner till de 39 
kWh som forskarna trodde inför byggstarten i Lindås Park. För upp-
värmningen används ungefär 19 kWh, vilket är en tredjedel mer än stan-
darden för tyska passivhus, 15 kWh per kvadratmeter och år. 

 

Vad krävs för att ett innovativt energikoncept ska införas? 
Inledningsvis ställde jag några frågor som handlade om vad som krävs 
för att ett nytt energikoncept ska införas när energisystemet konstrueras 
för ett hus. I detta avsnitt ska jag dra slutsatser om detta från de tre 
okonventionella byggprojekt som jag undersökt och som alla startades 
och genomfördes i syfte att använda ett alternativt energikoncept. 

För det första startades byggprojekten av människor som redan hade 
egna sinnliga upplevelser av passivhus, antingen genom att själva ha medver-
kat i projekt sin yrkesroll eller genom att ha vistats i dem under studiebe-
sök. De hade alltså information av hög kvalitet om energikonceptet. Ing-
et av de tre projekten startades av organisationer eller personer som bara 
hade läst om passivhus. En slutsats är därför att det är viktigt för besluts-
fattare att få tillträde in i bostäder med alternativa energikoncept för att 
våga satsa. Även levandegörande berättelser om principerna för passivhus 
fungerade engagerande för deltagarna. I projektet Hus utan värmesystem 
agerade projektledare Hans Eek som en eldsjäl och i de två senare bygg-
projekten var det bostadsbolaget Göteborgs Egnahem och projekterings-
gruppen för Oxtorget som framträdde som engagerade organisationer. Bo-
stadsbolagen agerade som starka byggherrar som formulerade krav, mer 
eller mindre tydligt, mot andra grupper. Dessutom värvades deltagare 
med engagemang och erfarenhet från mindre konventionella energitekni-
ker, såsom solfångare. Eldsjälens förmåga att upprepa budskapet vid 
otaliga tillfällen gjorde att Hus utan värmesystem och radhusen i Lindås 
Park blev kända, men energikonceptet var vagt formulerat och det var 
oklart om det avsåg den teoretiska bestämningen från konsultrapporten, 
energisystemet i Lindås Parks radhus eller en utveckling av det sistnämn-
da.  

För det andra präglades byggprocesserna av att både teoretisk kunskap 
och praktisk erfarenhet behövde hanteras i organisationerna. I de tre 
projekten användes teori och praktik för att lära om passivhus. Besluts-
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processen i Hus utan värmesystem blev en dragkamp mellan teori och 
praktik, där byggentreprenörens praktik var svår att förena med delar av 
forskarnas och konsulternas teori. De följande två projekten tog lärdom 
av detta och använde andra entreprenadformer för att kunna sätta upp 
styrningsrestriktioner som hindrade entreprenören att gå utanför energi-
konceptet. I Bottnevägenprojektet betonades betydelsen av att utveckla 
den teoretiska kunskapen hos byggherren och konsulter, eftersom prak-
tisk erfarenhet redan fanns i byggherrens organisation och hos ett par 
konsulter som hade medverkat i Hus utan värmesystem. I Oxtorgetpro-
jektet behövde såväl byggherren som konsulter och byggentreprenörer 
skaffa sig mer kunskap om energikonceptet och hur det hade realiserats 
tidigare, i Lindås Park och andra byggprojekt. Teoretisk kunskap, praktisk 
erfarenhet och egna upplevelser från studiebesök blandades och gav fler-
dimensionell kunskap. Sådan kunskap fick deltagarna genom att i olika 
sammanhang pendla mellan att vara experter och elever. Sammanfatt-
ningsvis kan jag konstatera att båda efterföljande projekten ville bygga 
bättre hus än Lindås Park, men uppfattningen om vad som skulle vara 
bättre varierade. En jämförelse mellan dessa projekt visar att i Bottnevä-
gen, vars hus skulle säljas som äganderätter, ansträngde sig deltagarna att 
göra husen bättre för de boende, t ex enkel styrning av inomhusklimatet, 
större möjligheter att påverka temperaturen och att minska kostnaderna 
för köparna, t ex billigare fönster. I Oxtorget, där lägenheterna skulle 
hyras ut, försökte man istället förbättra energikonceptets tekniska pre-
standa genom att t ex undersöka möjligheterna att ta tillvara på värme 
från avloppsvattnet.  

I energikonceptets sociotekniska väv återfinns några starkt kopplade de-
lar och svagt kopplade delar. De starkt kopplade delarna var bl a en okon-
ventionell organisering av byggprojekten vilket framträdde i alla tre pro-
jekten. Syftet med organiseringen var att åstadkomma en starkare styr-
ning från byggherrens sida och få en fast förankring av energikonceptets 
idé. Andra starkt kopplade delar var beställarorganisationerna vilka nästan 
uteslutande har varit kommunala bostadsbolag.1051 Deras uppdrag skiljer 
sig från mer kommersiella byggherrar, eftersom de ofta ska bidra till hela 
kommunens utveckling och se till även andra intressen än enbart ekono-
miska. Passivhusen har således hittills främst varit kopplade till en viss 
sorts byggherre. Andra starkt kopplade delar är passivhusens byggnads-

                                                 
1051 I Lidköping byggs ett enfamiljshus, där en privatperson är byggherre.  



Kapitel nio 

 

 238 

skal, där de senare projekten har tävlat om att konstruera tätare och mer 
välisolerade hus. Svagare kopplingar till konceptet har teknikerna för 
uppvärmning av luft och varmvatten, det vi vanligen associerar till bygg-
nadens energisystem. Förutom de tekniker som hittills provats: värme-
växlare, luftvärmepump, direktverkande el i form av handdukstork och 
golvvärme finns det andra projekt där möjligheterna att använda fjärr-
värme utreds. En annan löst kopplad teknik visade sig solfångarna vara. I 
Hus utan värmesystem var de en självklar del av energikonceptet och 
verkningsgraden var inte avgörande för valet av teknik. Senare användes 
just verkningsgraden för att argumentera mot att solfångare skulle instal-
leras. 

Fortsatt forskning  
I den här avhandlingen har jag studerat transformationen och spridning-
en av ett energikoncept, kallat passivhus, vilket är en kontinuerlig process 
som inte stannar vid de byggprojekt jag presenterade här. Jag kommer 
naturligtvis att försöka följa hur energikonceptet sprids vidare, alternativt 
spridningen avstannar. Kan den svenska småhussektorn anpassa sig till 
en innovation som antagligen kräver en förändrad syn på byggkostnader 
relativt driftskostnader? Konjunkturerna i byggsektorn och i samhället i 
stort har betydelse för spridningen och frågan är om energikonceptet kan 
överleva när konjunkturerna är mindre gynnsamma än i skrivande stund. 
En faktor som antagligen hade betydelse för att tekniken för lågenergihus 
inte spreds på 1980-talet var de låga energipriserna, vilket förstås är en 
viktig faktor för driftkostnaderna. Idag agerar staten på olika sätt som kan 
gynna eller missgynna användningen och spridningen av passivhus. 
Energideklarationerna kan göra kunderna mer uppmärksamma på drift-
kostnaderna och i Boverkets nya byggregler finns specificerade krav på 
energianvändningen i bostadshus, men nivåerna ligger långt över de nivå-
er passivhus kan komma ned i och ställer inte några stora krav på bygg-
sektorn.  

Passivhusen i Lindås Park hamnade mitt i en het debatt om luftvärme. 
Debatten gällde både huruvida luftvärme var ett energisnålt sätt att värma 
bostadshus, och om de boende kunde få hälsoproblem i hus som är luft-
värmda. I debatten förekom hårda ord och olika forskare och energiex-
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perter kritiserade varandra för ovetenskaplighet.1052 Denna vetenskapliga 
konflikt skulle vara intressant att följa.  

En annan frågeställning är relaterad till aktörer på lokal nivå. I min 
studie framgår att kommunala bostadsbolag varit initiativtagare till att 
bygga passivhus. De har delvis ett annat uppdrag än stora byggentrepre-
nörer och mindre privata fastighetsägare. Det vore intressant att under-
söka de kommunala bostadsbolagens uppdrag och deras tolkning av 
uppdragen. Vilket är deras handlingsutrymme för att använda mer okon-
ventionella energikoncept? Hur betraktar de alternativa energikällor i 
förhållande till fjärrvärme med avseende på vilket beroende eller obero-
ende det skapar? Relationerna mellan kommunala bostadsbolag och 
fjärrvärmeföretag har delvis behandlats av temaforskarna Jenny Palm1053 
och Anna Green1054, men skulle kunna undersökas ytterligare med pas-
sivhus som ett exempel, eftersom oberoendet från stora, centraliserade 
energisystem där dras till sin spets. En annan relation som är intressant är 
den mellan bostadsbolag och deras kunder, d v s de boende. Kunskap 
om interaktionen mellan hyresgäster i passivhus och deras hyresvärd sak-
nas eftersom upplåtelseformen för passivhus tidigare främst varit ägande-
rätter eller bostadsrätter.  

Ytterligare en intressant grupp att undersöka är de konsulter som pro-
jekterar passivhus eller andra hus som använder okonventionell teknik 
för uppvärmning. Konsulterna har expertkunskap inom sitt område, men 
hur skaffar de sig kunskapen och hur förvaltar de den? Deras utbildning, 
erfarenheter och kunskaper vore intressant att studera närmare. Relatio-
nerna mellan byggherre och konsulter med avseende på vilken kunskap 
som värderas och kan användas borde undersökas ytterligare.  

                                                 
1052 Se t ex Jahnsson (2000), s 76ff och Bergman (2000), s 44ff.  
1053 Palm (2004). 
1054 Green (2006).  
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Summary 

Issues of energy use are on the political agenda, both internationally and 
nationally in Sweden. One of the driving forces behind this are the prob-
lems caused by global warming as an effect of emissions from the burn-
ing of fossil fuels. The housing sector accounts for approximately 40 
percent of total energy demand in Western European countries, includ-
ing Sweden, and fossil fuels are also used to produce heat and electricity 
for housing. Goals for a reduction of the energy use in dwellings are set  
both politically and within the housing sector itself.  

A passive house is an energy concept which is said to reduce the energy 
demand for heating in dwellings by 80 percent. Passive houses have pri-
marily been built in Germany and in accordance with a German standard 
dictating that space heating load must not exceed 10 W per square metre, 
and that no more than 15 kWh per square metre per year should be used 
for heating. This can be achieved since these dwellings are extremely air 
tight, have thick insulation and rely mainly on passive sources of heating, 
for example solar heating through window panes and heat surplus from 
humans and domestic appliances. Researchers describe passive houses as 
a cost efficient way of minimizing the energy demand from the housing 
sector. In addition, passive houses are said to increase the comfort level 
for inhabitants. In 2001, twenty terraced passive houses were erected in 
Göteborg, Sweden. This was the result of a four year long research and 
building process, called “Houses without heating systems”, with the aim 
to develop passive houses for a Nordic climate.  

In this thesis, the passive house is regarded as an innovative energy 
concept which has been introduced to Sweden. The purpose of the study 
is to provide an understanding of processes in the implementation of an 
innovation for energy-saving dwellings. Three questions are posed in the 
beginning of the study, which have guided the analytical work: How was 
the energy concept introduced and established among participants in the 
building process? What happened in the decision-making processes when 
the energy concept was defined? How was knowledge and experience 
from the energy concept disseminated? To answer these questions, I 
followed the energy concept in a process of transformation where it was 
subject to five fundamental acitivites: decomposition, moulding, composition, 
transportation and storage. I use these concepts in a model to describe the 
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transformation process in three different housing projects in Sweden. 
The concepts originate from a time-geography perspective, founded and de-
veloped by the Swedish geographer Torsten Hägerstrand. The aim of his 
research was to develop an approach for process and system analysis 
which did not separate the physical, socio-cultural and mental aspects of 
the world, a socio-technical ecology. The basic concept is time-space, which is a 
conjunction of the chronological and chorological aspects of every proc-
ess. A time-space diagram shows both a map and a life line or trajectory of 
individuals or things, and the diagram is used to illustrate movements in 
time and space. Pockets of local order contain actors, artefacts and material 
and they are organised for certain projects and in the pockets actors must 
use resources and handle restrictions of various kind. The fundamental activi-
ties, mentioned before, can be used to describe pockets of local order 
which is a concept used to analyse the capability to control actions and 
how orders are structured in time-space.  

The empirical part of the thesis comprises a case study which investi-
gates the transformation of the energy concept in three housing projects. 
The energy concept is regarded as the case which is followed in planning 
procedures, at the building site, in knowledge transfer from “Houses 
without heating system”, and adoption in two new projects, Bottnevägen 
and Oxtorget. The transformation process is reconstructed with data 
from interviews, minutes, articles, reports, etc, and presented as stories of 
different sequences including how the housing projects were organised, 
how the energy concept was established among the participants, how 
decisions were made and what messages were presented about the energy 
concept in mass media.  

The 20 terraced houses in Göteborg were not the first attempt to in-
troduce houses with passive energy in Sweden.  In the late 1970’s and 
early 1980’s, a few experimental housing projects were carried through. 
But there were only a few follow-ups and no market introduction. In the 
1980’s and 1990’s the energy prices in Sweden were relatively low and 
incentives for energy-saving dwellings were lacking. Since then, the situa-
tion has changed and economic and political incentives are now present. 
The project in Göteborg was initiated by an architect who had been in-
volved in some of the experimental projects earlier, both in Sweden and 
in Germany. From this experience he draw the conclusion that passive 
houses were the ideal way of producing dwellings with low energy de-
mand and a good indoor climate for inhabitants. The initator was enthu-



Summary 

 243 

siastic about the concept and acted as an idea carrier for passive houses. 
To enact the energy concept he involved people who were experts in the 
field and with whom he had a good relationship. One could say that the 
initiator used his Old Boys Network, old friends in the business, and 
related the concept to the discourse of ecological modernisation. This all 
took place within the local urban regime of Göteborg called Göteborgsan-
dan, or the spirit of Gothenburg, which provided a resource of joint efforts 
from the municipality, academia, and the Göteborg trade and industry.  

To suit the Nordic climate in Sweden, the German standard had to be 
moulded which required research on some of the technologies. For this 
purpose, three Swedish research institutes, the Faculty of engineering in 
Lund, Chalmers University of Technology and Swedish National Testing 
and Research Institute (SP), together with the architect’s office EFEM, 
where the initiator worked, applied for funding from a Swedish research 
council called Byggforskningsrådet. The initiator applied for project 
management. In 1997 they received funding for the development and 
improvement of building components, the ventilation system and the 
design of the building. The same year, the housing company Göteborgs 
Egnahems AB, decided to get involved in the project and take on the 
role of building proprietor. They involved a building contractor, PEAB, 
and different consultants at an early stage of the project since the idea 
was that practitioners, from the contractor, and researcher, with a more 
theoretical approach, would develop a joint understanding of passive 
houses in a Nordic climate. The building propriator and contractor were 
actors on the market and had to cover their own expenses. All partici-
pants in the project met in seminars in 1998 where different parts of the 
energy system in buildings were presented and discussed informally. The 
seminars were organised mainly by and for researchers and funded by the 
research council. The formal part of the planning process, so-called pro-
jection meetings, were held in parallel to the seminars but organised and 
funded by the building contractor. During these parallel processes the 
energy concept was moulded in different ways since the goals between 
market actors and researchers differed and it was difficult for the building 
contractor to fulfil the demands from researchers and the architect’s of-
fice.  

Passive houses can be definied as socio-technical systems since the indoor 
climate depends heavily on human acitivities and the use of household 
appliances. However, the technical parts of the system were emphasised 
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in the planning process, and knowledge about inhabitants was neglected. 
In the press, it was stated that the technology of the energy concept was 
“simple and well-known” to the market, but researchers ended up forc-
ing manufacturers to develop technology up to the standard necessary in 
passive houses in Sweden.  

The results of the planning process was a moulding of the energy con-
cept in terms of goals for energy demand since the goal was reformulated 
from 15 kWh to 39 kWh per year and square meter. The researchers had 
an unusually large impact on the theoretical moulding of the energy concept 
since they, for example, made data simulations of different window areas 
and scenarios with different household sizes and time spent indoors. 
They set the standards referring to a “normal” family as consisting of two 
adults and two children, all of whom spent a certain amount of time at 
home using different appliances, and the amount of electricity a normal 
household in Sweden is expected to use. These points of departure were 
questioned in mass media and during the detail plan process held by the 
municipality of Göteborg. Other controversial parts of the energy con-
cept included air-heat, which had been debated in Sweden since the 
1980’s and was partly forbidden in 1994. In 1999 the regulations around 
air-heat were loosened, but it was still controversial among experts in the 
energy sector. Some parts of the energy system became controversial 
among the participants during the planning process. A pipe buried in the 
ground and used to pre-heat air before it entered the houses was thor-
oughly investigated and debated. In the end, it was considered to much 
of a risk and everyone agreed to exclude it from the energy system. A 
reheater of 900 W was installed in the air-to-air heat exchanger to provide 
a back-up during cold periods.  

At this point, the energy concept was an intangible composition de-
scribed in documents from the seminars and projection meetings and an 
expression of the participants’ ideas of the energy concept. The intan-
gable parts of the project were then transported to the building site, where 
the building contractor would build the terraced houses in Lindås Park, 
Göteborg. The concept was once again moulded by the building contrac-
tor and the construction workers at the building site and moulded into a 
tangible composition. At the building site, a pocket of local order was estab-
lished which challenged the traditional way of building. A new ingredient 
was that the architect was handled as a resource who took active part in the 
process and taught the construction workers about the energy concept 
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and how to build airtight houses. The moulding at the building site 
moulded the energy concept from a cost-efficient concept to which no 
extra costs were added, into an expensive building procedure due to the 
work done by the builders. The extra insulation and air-tightness de-
manded careful craftsmanship and more working hours for the contrac-
tor. The building contractor suffered a financial loss, and they stated in 
official reports that the economic aspect of the energy concept did not 
work.  

The project manager was a technology carrier of extremly low emission 
windows. The passive design required windows with a certain standard, 
which the project manager had written down in the specification of re-
quirements to the building contractor. Due to the tender agreement, the 
project manager lost control over the procurement of technologies to the 
houses and at the building site the contractor decided to procure differ-
ent windows with a lower standard, which caused a conflict between the 
project manager and the contractor.  

The building proprietor was also involved in the moulding of the en-
ergy concept in order to make them appealing to potential buyers. Paral-
lel to the building process, Göteborgs Egnahems AB tried to market the 
houses to people interested in buying a small house in the Göteborg area. 
After a few attempts and no real success, Göteborgs Egnahems AB de-
cided to change the roofing from sedum to ordinary tile, since tile was 
perceived as less eco-designed and sedum repelled potential buyers ac-
cording to the building proprietor. Another change was to offer the 
houses as co-operative flats. Göteborgs Egnahems AB managed to sell 
all the flats in the co-operative except one in which SP, Swedish national 
testing and research institute, would simulate inhabitants and do detailed 
measurements of the energy consumption in a virtual household. This 
house was also shown to visitors on guided tours in the area. Since 2000, 
when the building site was established, between 3000 and 4000 visitors 
have attended guided tours to Lindås Park, where the concept was stored 
and used by inhabitants.  

During the years of planning and building, the project manager had 
marketed the concept via mass media. Basically the same message can be 
found in different newspapers and journals: houses can function without 
a heating system, meaning little or no extra costs. The message was pre-
sented in the present tense as if the concept was already realised and 
worked as expected. The papyrophobia, i. e. resistence to written sources of 



Summary 

 

 246 

knowledge in the building sector, was taken care of by the project man-
ager since he also presented the project at over 100 seminars and lectures 
since the project started. After people moved into the houses in 2001, the 
articles focused on the inhabitants, the owners, who confirmed that the 
houses functioned as promised and expected.  

Between 2001 and 2003 the research institute SP, which had been a 
participant in the planning process, evaluated the houses. Results from 
the evaluation were published in 2004. The results partly confirmed the 
picture given in the media, and the researchers concluded that it was pos-
sible to build houses without a traditional heating system in a Nordic cli-
mate, but they never defined this as an air-heating system. The energy 
consumption was higher than expected, 69 kWh per square metre and 
year which was explained by unexpected household behaviours, for ex-
ample a demand for a higher indoor temperature and the use of extra 
heaters to keep the temperature up. 19 kWh were used for heating. Most 
parts of the year passive heating was enough and no heating system was 
used. But SP provided some suggestions as to how to improve the con-
cept if it was used in other housing projects. Extra heat was necessary 
during cold periods in winter and the reheater had been used by the in-
habitants more extensively than a ‘back-up’ heating system would have 
been used. SP suggested that more than 900 watt heaters would be in-
stalled in other, similar houses. The energy concept was then moulded 
into a low energy concept or houses without a traditional heating system. The 
evaluation was made by dependent evaluators who were partly responsi-
ble for how the concept was moulded in the planning process. Results 
from dependent evaluators may be less valuable since they have incen-
tives to present the concept as better than it is. Some participants contin-
ued to market the concept as houses without heating systems but were 
criticised in the mass media.   

Göteborgs Egnahems AB was, as an organisation, an idea carrier of 
“Lindåshus” due to their experience from that housing project. They 
claimed they wanted to use their experience in another project, and in 
2004 the planning begun. The “Lindåshus”-concept was enacted in an-
other project called Bottnevägen. This was not planned as passive hous-
ing, since the experience of the idea carrier Göteborgs Egnahems AB 
was that the inhabitants required better heating and cooling standards. 
The “Lindåshus”-concept was decomposed before being transported from 
Lindås Park and some parts of the concept were excluded. Right from 
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the start, it was, for example decided that the terraced and semidetached 
houses in Bottnevägen would have a heating system and no goals for low 
energy consumption were set. Göteborgs Egnahems AB’s experience 
showed that inhabitants required more options for heating and cooling 
and they did not, therefore, want to make any promises about low energy 
consumption since they believed it was easy to miscalculate when trying 
to predict individual household behaviour. Some parts that were taken 
for granted in the former project, for example windows with extremely 
low-emittance glass or solar panels for hot water, were not transported to 
Bottnevägen. These technologies lacked technology carriers and nobody 
carried with them the technology from former housing projects. Fur-
thermore, the concept was an exformation in the Bottnevägen project 
which lacked information from the tangible and intangable aspects of 
Lindås Park.  

In another part of southern Sweden, the housing company Finnveds-
bostäder, planned for multi-family dwellings at Oxtorget in the town of 
Värnamo. The managing director, board members and personnel at 
Finnvedsbostäder all made a study tour to Lindås Park in 2002. They 
were inspired by the conventional apperance of the houses and thought 
they could use the energy concept together with their new found interest 
in life cycle costs for lettings. Finnvedsbostäder started to plan for 
“Houses without heating systems” and planned to mould the concept 
according to experience and knowledge from Lindås Park. The goal was 
to improve the energy concept stored in Lindås Park. The planning proc-
ess was open to different suggestions to decrease the energy demand 
even more, and creative propositions were posed during the planning 
process. One of the consultants was a carrier of solar energy technology 
and the houses ended up with solar collectors for hot tap water. The 
energy concept was moulded in the planning process but ended up being 
very similar to the energy concept in Lindås Park, due to the involvement 
of idea carriers and technology carriers.  

These three housing projects are all good examples of how to imple-
ment energy-saving housing in Sweden. Some conclusions can be drawn 
from the case of a passive house concept for a Nordic climate. First, the 
projects were started by people who themselves had their own experience of 
passive houses. These included participants in former low energy pro-
jects, but also people who had visited exhibition projects in Germany or 
in Lindås Park. They functioned as idea carriers and carried the concept to 
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different geographical areas. Some technologies are not accepted by mar-
ket actors and need technology carriers to be considered as a part of the en-
ergy concept. Second, multidimensional knowledge was important and in-
cluded experiencing the passive houses in various ways: touching and feel-
ing the technology and talking to colleagues and inhabitants in Lindås 
Park. Accordingly, access to built examples is important for innovative 
energy concepts in housing. 

The energy concept challenged the order in pockets of local orders on dif-
ferent levels. Since the houses demand more craftsmanship, the buyers 
must be prepared to invest more when buying, but they will probably pay 
less for heating. So far, the building proprietors investing in passive 
houses in Sweden have mainly been housing companies owned by the 
municipality, which will own the houses for several years and are inter-
ested in keeping the running costs down. Passive houses to be sold on 
the market are built in popular neighbourhoods where real-estate prices 
already are high.  
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Käll- och litteraturförteckning 

I fotnoterna förekommer begreppet ibidem, vilket betyder ”i samma 
verk” och hänvisar till källan eller litteraturen i ovanstående fotnot. När 
jag refererar till källor med långa namn har jag gjort förkortningar och 
skrivit dem inom parentes i fotnoten där referensen förekommer första 
gången tillsammans med texten och i följande noter. Därefter används bara 
förkortningen.  

Otryckta källor 

Intervjuer och personlig kommunikation 

Berg, Jörgen, arkitekt, Pyramiden Arkitekter AB, Göteborg, intervju den 
11 januari 2005.  

Bernestål, Anders, VVS-konsult, Andersson & Hultmark AB, Göteborg, 
intervju den 22 juni, 2004.  

Berntsson, Ingemar, byggnadsarbetare, PEAB Sverige AB, Göteborg, 
intervju den 12 maj 2004.  

Carlsson, Henrik, konstruktör, WSP Sverige AB, Göteborg, intervju den 
10 januari 2005.  

Davidsson, Fredrik, projektledare, Göteborgs Egnahems AB, Göteborg, 
intervju den 10 januari 2005, mejlkontakt den 5 juni 2006.  

Eek, Hans, projektledare, Göteborg Energi AB, Göteborg, intervju den 
28 oktober 2002, telefonkontakt den 4 april 2006, korrespondens den 
14 augusti 2006.  

Elf, Bengt Olof, byggnadsarbetare, PEAB Sverige AB, Göteborg, inter-
vju den 27 april 2004.  

Eliasson, Kurt, VD, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg, intervju den 
12 november 2004. 

Eng, Lars, VVS-konsult, Bengt Dahlgren AB, Göteborg, intervju den 11 
januari 2005.  

Enqvist, Peder, byggnadsarbetare, PEAB Sverige AB, Göteborg, intervju 
den 27 april 2004.  

Erlandsson (Brandt), Maria, byggledare, Göteborgs Egnahems AB, Gö-
teborg, intervju den 2 december 2002. 
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Grönlund, Hans, arkitekt, EFEM arkitektkontor AB, Göteborg, intervju 
den 27 april 2004. 

Göransson, Börje, VD, Finnvedsbostäder AB, Värnamo, mejlkontakt 
den 15 juni 2006.  

Helmrot, Anna, arkitekt, EFEM arkitektkontor AB, Göteborg, intervju 
den 27 april 2004. 

Holmberg, Rolf, projektledare, AB Landskronahem, Landskrona, intervju 
den 30 november 2005.  

Johansson, Egon, byggnadsarbetare, PEAB Sverige AB, Göteborg, inter-
vju den 27 april 2004.  

Johansson, Östen, byggnadsarbetare, PEAB Sverige AB, Göteborg, in-
tervju den 27 april 2004.  

Lindgren, Birger, arbetschef, PEAB Sverige AB, Göteborg, intervju den 
8 november 2002, korrespondens den 29 maj 2006, mejlkontakt den 
26 juni 2006. 

Lundin, Torbjörn, lagbas, PEAB Sverige AB, Göteborg, intervju den 27 
april 2004.  

Längvik, Agneta, säljare, Göteborgs Egnahems AB, Göteborg, intervju 
den 2 december 2002. 

Lövgren, Ingemar, byggnadsarbetare, PEAB Sverige AB, Göteborg, in-
tervju den 27 april 2004.  

Nordgren, Christer, arkitekt, BSV arkitekter & ingenjörer AB, Värnamo, 
intervju den 16 december 2005.  

Olsson, Anna, WSP Samhällsbyggnad (tidigare Göteborgs Stad Stads-
byggnadskontoret, Göteborg), mejlkontakt den 24 maj 2006.  

Olsson, Stefan, VVS-konsult, Energikontoret Sydost, Växjö, intervju den 
19 december 2005.  

Rignäs, Bertil, VD, Göteborgs Egnahems AB, Göteborg, mejlkontakt 
den 18 december 2002, mejlkontakt den 14 juni 2006.  

Rolén, Conny, forskningssekreterare, Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande FORMAS, Stockholm, intervju den 29 
november, 2002.  

Ruud, Svein, energiteknikforskare, SP Sveriges provnings- och forsk-
ningsinstitut, Borås, intervju den 19 november 2002, mejlkontakt den 
3 augusti 2006.  

Rylander, Per Magnus, projektledare, Finnvedsbostäder AB, Värnamo, 
intervju den 1 december 2005, mejlkontakt den 15 juni 2006.  
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Sundström, Barbro, planarkitekt, Göteborgs Stad Stadsbyggnadskonto-
ret, Göteborg, telefonkontakt den 26 april 2006, mejlkontakt den 28 
april 2006.  

Svanberg-Olsson, Anneli, registrator, Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande FORMAS, Stockholm, telefonkontakt 
den 10 augusti 2006. 

Svanbom, Klas, bygglovschef, Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, 
Göteborg, intervju den 25 november 2002.  

Tejlerdal, Gunnar, platschef, PEAB Sverige AB, Göteborg, intervju den 
25 november 2002.  

Tervonen, Voitto, byggnadsarbetare, PEAB Sverige AB, Göteborg, in-
tervju den 27 april 2004.  

Turesson, Henrik, arkitekt, Pyramiden Arkitekter AB, Göteborg, intervju 
den 11 januari 2005.  

Wall, Maria, energi och byggnadsdesignforskare, Lunds tekniska högsko-
la, Lund, intervju den 16 december 2002, mejlkontakt den 23 maj 
2006.  

Observationer 

Deltagande vid studiebesök den 21 augusti 2002, Lindås Park, Göteborg. 
Deltagande vid seminariet Byggherrens ansvar för att forma ”rätt” fram-
tid, den 28 oktober 2004, Göteborg.  
Deltagande vid projekteringsmöte nr 2 Bottnevägen, den 13 oktober 
2004, Egnahemsbolaget, Göteborg. 
Deltagande vid projekteringsmöte nr 3 Bottnevägen, den 20 oktober 
2004, Egnahemsbolaget, Göteborg.  
Deltagande vid projekteringsmöte nr 4 Bottnevägen, den 3 november 
2004, Egnahemsbolaget, Göteborg.  
Deltagande vid projekteringsmöte nr 5 Bottnevägen, den 10 november 
2004, Egnahemsbolaget, Göteborg.  
Deltagande vid samgranskningsmöte Bottnevägen, den 24 november 
2004, Egnahemsbolaget, Göteborg.  
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Formas arkiv 

Forskningsprojekt Hus utan värmesystem, d nr 2001-102 (FAa) 
Forskningsprojekt Hus utan värmesystem, d nr 2001-136 (FAb) 
Forskningsprojekt Hus utan värmesystem, d nr 2001-131 (FAc)  

Statens energimyndighets arkiv 

Demonstrationsprojekt, nr 22143-1 (EA) 

Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontorets arkiv 

Detaljplan Lindås Park (GSAa) 
Detaljplan Bottnevägen (GSAb) 

Göteborgs stad, Fastighetskontorets arkiv 

Markanvisning Bottnevägen (GFA) 

Värnamo kommun, Miljö- och stadsbyggnadskontorets arkiv 

Detaljplan Oxtorget (VMA) 

PEAB Sverige AB, arbetsmaterial 

Projektering Hus utan värmesystem (PAM) 

Göteborgs Egnahems AB, arbetsmaterial 

Projektering Bottnevägen (GAM) 

Finnvedsbostäder AB, arbetsmaterial 

Projektering Oxtorget (FAM) 



Käll- och litteraturförteckning 

 253 

Tryckta källor 

Dagstidnings- och facktidskriftsartiklar  

”Inslag i Vetenskapsradions veckomagasin om radhus i Lindås” i Granskat och 
klart: Beslut vid Granskningsnämndens sammanträden, nr 2 2004, 
http://www.grn.se/upload/PDF-filer/info/gok04-2.pdf (tillgänglig 
den 5 maj 2006).   

Andersson, Sven (1998) ”Ja – under vissa förutsättningar” i VVS-forum, 
nr 8 augusti. 

Bengtsson, Lars-Erik (1998) ”Termosteknik minskar behovet” i VVS-
forum, nr 8 augusti.  

Berglund, Thomas (1999) ”Hus med mänsklig värme” i Svenska Dagbladet, 
den 27 april.  

Bergman, Gunnar W (2000) ”Nationellt program behövs för avveckling 
av luftvärmesystemen” i VVS-forum, nr 5 maj.  

Bergquist, Johan (2004) ”Husen som värmer sig själva” i Peabjournalen, nr 
1. 

Claesson, C G (1998) ”Varm utan värme: I framtiden kan det räcka att 
huset är välisolerat” i Göteborgsposten, den 9 maj.  

Claesson, C G (2003) ”Mänsklig värme ska klara kylan i ’snåla’ hus” i 
Göteborgsposten, den 5 oktober.  

Davin, Bertil L (1998) ”Javisst – men där vill inte jag bo” i VVS-forum, nr 
8 augusti. 

Eek, Hans (1998a) ”Helt utan värme – kan man bo i ett sådant hus?” i 
Byggforskning nr 3, s 28-31.  

Eek, Hans (1998b) ”Hus utan värmesystem – kan man bo där?” i VVS-
forum, nr 8, augusti. 

Eek, Hans (1998c) ”Hus utan värmesystem – replik och klargöranden” i 
VVS-forum, nr 10. 

Eriksson, Leif (1998) ”Bygger hus utan värme: Energisnåla radhus skall 
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Bilaga. Exempel på intervjuguide 
Intervjuguide för informant NN  2004-04-04 
Wiktoria Glad, Tema T, LiU 
 

1. Inledningsvis 
a. Beskriv mig och mitt projekt. 
b. Visitkort. 
c. Bandspelaranvändningen. 
d. Publicering och användning av materialet. 
e. Om önskas kommer att få läsa utskriften och användningen av cita-

ten innan publicering. 
f. Beskriv kort din egen yrkeskarriär och yrkesroll. 
g. Beskriv kort din roll i projektet. 
h. Vilken erfarenhet har du av byggnaders energisystem? 
i. Vilken erfarenhet har du av energisnåla hus? 

 
2. När och på vilket sätt inleddes projektet?  

a. Vilka var inblandade då?  
b. Vilket var syftet med projektet? 
c. Hur skulle projektet finansieras? (Forskningsmedel?)  
d. Hur skulle projektet organiseras? Varför så? 
e. Vilka reaktioner mötte du i din omgivning när du berättade om 

projektet? 
f. Lokaliseringen? 
g. Hade ni några särskilda mål med energiförsörjningen och energian-

vändningen? 
h. Entreprenadform? 

3. Erfarenheter och kunskap från andra projekt 
a. Vilka bra erfarenheter har du av Lindåsprojektet? 
b. Vilka mindre bra erfarenheter har du av projektet? 

4. Hur arbetade ni med framtagningen av programmet? 
a. Vilka närvarade? 
b. Hur fattades beslut? 
c. Hur resonerade ni om energilösningarna då? 

5. Hur arbetade ni med projekteringen? 
a. Vilka närvarade? 
b. Hur fattades beslut? 
c. Fanns det saker som ni behövde diskutera och som ni inte var 

överens om? 
d. Fanns det saker som var självskrivna som alla var överens om? 
e. Konstruktion? 
f. Värmesystem – Värmeväxlare? 
g. Fönster? 
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h. Solfångare? 
6. Hur gick byggandet till? När handlades byggentreprenören upp?  

a. Vem var platschef? 
b. Speciella krav på byggnadsarbetarna?  
c. Materialhanteringen? 
d. Väderskydd? 
e. Tryckprovning? 
f. Någonting som du är speciellt nöjd med? 
g. Vad blev inte som du hade tänkt dig? 

7. Inflyttning 
a. Hur värvades boende?  
b. Marknadsföring? 
c. Fanns det boende som inte ville bo här? Som ångrade sig när de 

hade flyttat in? 
d. Vilken information fick de boende om hur de skulle bo i husen? 
e. Hur har de boende framställts i massmedia? 

8. Stöd från? 
a. Forskare? 
b. Kommun – detaljplaneprocessen? 
c. Myndigheter? 
d. etc? 

9. Studiebesök 
a. Hur många? 
b. Vilka? 
c. Hur har du berättat om husen (processen, tekniken… etc)?  
d. Annan uppmärksamhet 

10. Annan spridning av resultaten? 
a. Seminarier? 
b. Konferenser? 
c. Artiklar i tidskrifter (facktidskrifter)? 
d. Hur har projektet framställts? 
e. Vem/Vilka är det som har fått synas och höras? 

11. Reflektion 
a. Hur ser du på projektet idag? 
b. Vad skulle du göra annorlunda i ett nytt projekt? 
c. Har alla aktörer fått ut det de velat i projektet? 
d. Nya liknande hus på gång? 
e. Hur används kunskapen företaget? 
f. Hur används kunskapen i ditt arbete på företaget? 

 
12. Avslutningsvis 

a. Vad skulle du själv vilja tillägga för ett ge en bra bild av projektet? 
b. Vilka personer skulle du säga kan mer om de frågor som jag har 

ställt? 
c. Kan jag återkomma till dig om jag har ytterligare frågor? 

 




