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1. Inledning

Att bo i ett hus utan värmesystem är som att bo i vilket hus som 
helst. Det är okomplicerat och robust. (Arkitekt och initiativtagare till 
passivhusen i Lindås, 2002.)1

Jag tror att man måste lära sig att bo i ett sådant här hus. (Ulla bo-
ende i passivhusen i Lindås, 2002.)

Uttalandena ovan illustrerar två olika perspektiv på hur man kan begripa teknik i varda-
gen. Det ena gjordes av arkitekten bakom de första passivhusen i Sverige, som har lång 
yrkesmässig erfarenhet av lågernergibostäder. Det andra kommer från en person som 
endast i mycket begränsad utsträckning hade kommit i kontakt med lågenergibostäder 
och som under sin första vinter i passivhuset försökte förstå hur hon skulle få inomhus-
temperaturen komfortabel. Båda uttalandena handlar om passivhus, men det hade lika 
gärna kunnat röra sig om till exempel uppvärmning med fjärrvärme, eller att köra en 
elbil, eller kanske använda en ny energieffektiv diskmaskin.  

I denna avhandling skiftas fokus från det vanliga sättet att betrakta tekniska lösning-
ar, från produktutvecklarnas och experternas intentioner och deras syn på teknikens an-
vändning i vardagen, till ett mindre beforskat område, nämligen det sammanhang där 
användarnas vardagsliv utspelar sig. Hur förhåller användarna sig till tekniken? Hur 
tolkar de den och hur lär de sig att hantera den? Vilka funktioner fyller tekniken i deras 
vardag? Genom att lyfta fram detta skifte vill jag problematisera om, och i så fall när, 
det är möjligt att i förväg definiera teknikens värde och användning i vardagen. Jag vill 
med andra ord lyfta fram att det som utifrån experternas synvinkel är ett enkelt, ratio-
nellt och bra sätt att hantera tekniken, inte per definition också är det från användarnas 
perspektiv.2 Fallstudien som görs i avhandlingen rör passivhus med tillhörande teknik 
och utgångspunkten är de boendes vardag.

Byggandet av passivhus ligger i linje med Sveriges strategi att minska användningen 
av energi i bebyggelsen. I Sverige används för mycket energi i den byggda miljön, t.ex. 
för att värma upp eller kyla ned bostäder, till att duscha, tvätta kläder, äta mat o.s.v.. 143 
TWh, eller närmare 35% av Sveriges slutanvändning av energi kan knytas till bostads-
sektorn.3 Potentialen att minska energianvändningen i den byggda miljön anses vara 

1 Eek (2002), s 29. 
2 Jämför Hynes & Rommes (2006), Kempton (1987).  
3 Energimyndigheten (2008). Då är systemgränsen avgränsad till bostaden. Om även de energiförluster 
som uppkommer vid anläggningarna som producerar energi, samt förluster vid transport räknas med, d.v.s  
bostadssektorns andel av Sveriges totala energianvändningen, är procentandelen 40%. 
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stor, såväl av nationella som globala aktörer och är idag ett politiskt prioriterat område.4

Bakgrunden är de pågående klimatförändringarna och vikten av att dämpa den globala 
uppvärmningen,5 men det handlar också för Sveriges del om att främja hållbar och re-
surseffektiv energianvändning med utgångspunkt i inhemsk försörjning av energi.6 Ex-
empel på målsättningar är EU:s beslut att medlemsländerna år 2020 ska ha reducerat 
utsläpp av växthusgaserna till 20% under 1990 års nivå. År 2020 ska även 20% av ener-
gin komma från förnyelsebara källor, samtidigt som energianvändningen ska minskas 
med 20% genom energieffektiviseringar.7 Ett annat mål, som är direkt relaterat till den 
bebyggda miljön, är att Sverige ska minska den totala energianvändningen per upp-
värmd areaenhet i bostäder och lokaler med 20 % till år 2020 och med 50 % till år 
2050.8

Energi- och klimatrelaterade åtgärder inom den byggda miljön handlar särskilt om 
att minska andelen bostäder som värms med elvärme och att helt avskaffa uppvärmning 
med olja, samtidigt som uppvärmning med energi från förnybara energikällor främjas, 
t.ex. pellets och fjärrvärme.9 Andra viktiga satsningar för att minska behovet av upp-
värmning är att stimulera byggandet av lågenergihus och att uppföra mer välisolerade 
byggnader.10

Men samtidigt som potentialen för lönsamma energieffektiviseringar inom sektorn 
är stor, framgår i Energieffektiviseringsutredningen att detta inte är någon garanti för att 
de också genomförs.11 En beräkning visar till exempel att endast 15 % av de för fastig-
hetsägarna lönsamma åtgärderna genomförs.12 Tidigare forskning om energirelaterade 
investeringar i bebyggelsen visar även att minskningen av energianvändningen inte blev 
så stor som förväntat och att de uppställda målen inte nåddes.13 Det finns vad man kallar 
för ett ”energieffektiviseringsgap” mellan potentialen och vad som faktiskt görs.14

Men handlar det om ett gap?  Är det inte snarare en fråga om att man i förväg för-
sökt definiera teknikens värde och funktion? I det ”potentiella” och ”förväntade” finns 

4 Levine m.fl. (2007), http://www.managenergy.net/buildings.html, Statens offentliga utredningar 
(2008:110). 
5 Strategier för att dämpa den globala uppvärmningen är idag ett av de viktigaste energipolitiska miljömå-
len. Den förstärkta växthuseffekten kopplas i stor utsträckning samman med användningen av energirela-
terade resurser och då särskilt fossila bränslen såsom olja, kol och naturgas. Vid förbränning av dessa 
frigörs bl.a. höga halter av koldioxid, vilket tillsammans med metan anses vara en av de främsta orsakerna 
till den globala uppvärmningen: www.ipcc.ch.
6 Proposition (2008/2009:163).  
7 http://ec.europa.eu/climateaction/index_en.htm.
8 Proposition  (2005/06:145), även Proposition (2008/2009:163). I förhållande till 1995 års nivå. 
9 Proposition (2008/2009: 163), Statens offentliga utredningar (SOU2008:110). Idag värms ca en tredje-
del av småhusen upp med elvärme. Medan olja nyttjas av ett par procent av hushållen. Olika former av 
biobränslen, såsom pellets och ved samt fjärrvärme finns sammantaget bland ca 1/5 av hushållen. Ener-
gimyndigheten (2008). 
10 Proposition  (2008/2009:163), Statens offentliga utredningar (2008:110). 
11 Statens offentliga utredningar (2008:110). 
12 Ibid. 
13 Smith & Pett (2005), Svein & Ruud (2004), Milne & Boardman (2000), Green (2006) Bagge & Lind-
strii (2005). 
14 Statens offentliga utredningar  (2008:110). 
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ett inbyggt antagande om att människor agerar rationellt och därmed i enlighet med 
villkoren i de använda simuleringsmodellerna, de tekniska beskrivningarna, och utifrån 
den information de fick.15 Gapet aktualiserar behovet av det ovan nämnda skiftet, som 
innebär starkare betoning av att utveckla kunskap om hur energieffektiv teknik tolkas 
och blir en del av användarnas vardag.

Människors vardagliga användning av sin bostad och olika apparater spelar en 
mycket stor roll för energianvändningen och människors vardag varierar kraftigt i dessa 
avseenden. I en studie av hushåll i identiska bostäder framgår att det hushåll som an-
vände mest energi för uppvärmning använde tre gånger så mycket energi som det hus-
håll som gjorde av med minst.16 Detta indikerar att implementering av energieffektiv 
teknik kan få väldigt olika resultat.  

Flera forskare är kritiska till alltför ensidiga satsningar på energieffektiv teknik, och 
menar att satsningar också bör göras för att begränsa människors användning av energi-
relaterad teknik.17 Inköp av energieffektiv teknik anses t.o.m. stimulera människor att 
öka användningen. Denna så kallade ”rebound effect” kan uppträda när teknik blir billi-
gare i drift och människor helt enkelt får råd att använda den mer.18 Till exempel köps 
större frys och kyl om de drar mindre energi, kanske inomhustemperaturen höjs när di-
rektverkande elvärme byts ut mot bergvärme, eller kanske köper hushållet två ”miljö-
vänliga” bilar istället för en.

Tidigare forskning har dock visat att vardagens energianvändning i bostaden i rela-
tivt liten utsträckning vilar på ekonomiska ställningstaganden.19 Energianvändningen är 
snarare en konsekvens av människors vardagliga, rutinmässiga hantering av teknik, och 
den mening och funktion tekniken fyller i människans vardag.20 Förändras t.ex. männi-
skors hantering av tvätten i hemmet när de införskaffat en ny energieffektiv tvättma-
skin? Tvättar de oftare? Med högre temperatur? Ändras människors matvanor då de 
införskaffar större frys? Innebär kanske ny energieffektiv teknik att människors vanor i 
hemmet i allt större utsträckning vävs in i ett starkare beroende av energirelaterad tek-
nik?21

Tekniken innebär förändringar och vilka dessa förändringar visar sig bli framgår av 
det sociala sammanhang där tekniken används och tilldelas en mening.22 Förändringar 
är sällan omedelbara utan sker under ett utdraget förlopp där tekniken både formar och 
formas av det sociala sammanhanget.23

15 Shove (1998), Guy & Shove (2000), Parnell & Popovic Larsen (2005). 
16 Gram-Hanssen (2008b). Ett annat exempel på variationer återfinns i Palmborg (1986). 
17 Herring (2006), Shove (2004), Gyberg & Palm (2009).  
18 Herring (2006). 
19 Aune (2007), Widegren-Dafgård (1992). Här speciellt utifrån förhållandena i Norge och Sverige.   
20 Aune (1998), Shove (2003), Wilhite & Lutzenhiser (1999). 
21 Jämför Shove (2004). 
22 Lie & Sørensen (1996), MacKenzie & Wajcman (1985).  
23 Lie & Sørensen (1996), Sørensen (2006). 
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 Frågan är vilken inverkan implementering av energieffektiv teknik har i använda-
rens vardag. I denna avhandling undersöker jag detta genom att göra en fallstudie av hur 
passivhusets energikoncept och dess tekniker integreras i de boendes vardag i hemmet.

Energikonceptet för passivhus härrör från Tyskland där de första passivhusen bygg-
des i slutet av 1980-talet.24 I Sverige byggdes de första passivhusen i början av 2000-
talet i Lindås och det är dessa hus som ingår i min fallstudie. I Sverige växer intresset 
för passivhus, bland annat hos kommunala bostadsbolag, men också hos privatperso-
ner.25 På en politisk nivå är den nuvarande regeringens bedömning att det krävs en na-
tionell strategi för att främja lågenergibyggnader, och då används passivhus som exem-
pel.26 Idag finns flera passivhus i Sverige och energikonceptet har använts i olika typer 
av byggnader, såsom enfamiljshus, radhus, fyra- och femvåningshus, samt vid renove-
ring av ett miljonprogramområde och nyproduktion av skola och förskola.27

Beteckningen passivhus kommer från utgångspunkten att huset passivt tillgodogör 
sig värme från tre olika typer av källor: 1) solvärme som kommer in genom byggnadens 
klimatskal, 2) värme från människors kroppar, samt 3) överskottsvärme från använd-
ningen av olika apparater i bostaden.28 Detta brukar inte betraktas som energikällor, 
men i passivhus ska det räcka för att värma upp bostaden.  

Jag har hittills främst talat om ”energieffektiv” teknik, där ”effektiv” innebär att bi-
behålla samma, eller erhålla bättre, kvalitet med mindre mängd energi än tidigare.29  En 
intressant aspekt på energikonceptet för passivhus är att det även handlar om att hushål-
la med energi. Konceptet innebär att värmeförlusterna begränsas, med hjälp av ett väl-
isolerat och lufttätt byggnadsskal, och mekanisk värmeväxling av luft, d.v.s. den uteluft 
som tas in värms upp av (växlas med) inomhusluften.30 Det finns också en effektivitets-
tanke som går ut på att minska användningen av energi utan att göra avkall på komfor-
ten, eller att få en förbättrad komfort.31 En annan intressant aspekt på passivhus är att 
uppvärmningen utifrån användarens perspektiv inte enbart handlar om att hantera ener-
giteknik, utan den är dessutom beroende av användaren själv, dennes kroppsvärme och 
vardagliga användning av hushållsapparater i hemmet.

Det som är annorlunda med energikonceptet för passivhus och dess tekniker är såle-
des sättet att hantera värmen i bostaden. På vilket sätt förändras de boendes hantering av 
och förhållande till värmen inomhus då de flyttar till ett passivhus? De energirelaterade 
konsekvenserna av implementering av teknik för värme i passivhus härrör från hur 

24 Feist (2006). Företrädesvis av Wolfgang Feist i samarbete med bland annat Bo Adamsson, Lunds Uni-
versitet. Vid denna tid hade flera viktigare komponenter för att minska energianvändningen i byggnaden 
redan utvecklats, såsom välisolerade byggnadsskal, metoder för att minska köldbryggor (för att minska 
fuktrisken) förbättrad täthet, samt mekanisk värmeväxling av luft.  
25 Se www.passivhuscentrum.se.
26 Proposition (2008/2009:163), s 131.  
27 www.passivshuscentrum.se 
28 Schnieders & Hermelink (2006). 
29 Herring (2006).  
30 Feist m.fl. (2005).  
31 Schnieders & Hermelink (2006). 
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energikonceptet och dess teknik integreras, eller med ett annat ord domesticeras, i an-
vändarnas vardag. Det handlar om att undersöka hur de boende med stöd av passivhu-
sets energiteknik och andra resurser hanterar och förhåller sig till värmen i sin bostad, 
hur de lär sig att använda och tolka den nya tekniken och vilken funktion tekniken har i 
deras vardag.

Syfte och frågeställningar   
Användningen av energi i bostäder påverkas av den tekniska utrustningen, byggnads-
skalets och ventilationens utformning, uppvärmningssystemet och dess energislag, lik-
som av belysningen och hushållsapparaternas energiprestanda. Hur mycket energi som 
används bestäms sedan av hur människor utnyttjar den tekniska utrustningen,32 och det 
är från detta perspektiv som bostadens energisystem undersöks och förstås i denna av-
handling. Det handlar således om hur människor i sin vardag använder, väljer, och för-
håller sig till energiteknik i hemmet.  I denna avhandling rör det sig om ny energieffek-
tiv teknik i bostäder. 

Syftet är att undersöka hur energiteknik som utvecklats för att hushålla med ener-
gi och effektivisera energianvändningen domesticeras i hemmet.

Domesticering handlar om hur ny teknik integreras i användarens vardag och förstås 
som en process där människan anpassar och formar den nya tekniken efter sina egna och 
andras förutsättningar och motiv, samtidigt som det sker en anpassning till den design 
och funktion som tekniken påbjuder.  

Vilken inverkan den nya tekniken får – och uppfattas få – i människors vardagsliv är 
i slutändan en empirisk fråga. För att uppfylla avhandlingens syfte har jag gjort en fall-
studie av hur energikonceptet för passivhus med dess energitekniker domesticeras i bo-
endes vardag. Energikonceptet antas influera till ett nytt sätt att hantera värmen i bosta-
den. Studier av domesticering handlar om att undersöka användningen av tekniken ut-
ifrån användarnas perspektiv. När energikonceptet domesticeras handlar det i denna 
avhandling om förändring av de boendes hantering av och förhållande till värmekom-
forten i passivhuset.

Jag ställer fyra övergripande frågor till mitt empiriska material. Den första fråge-
ställningen tar sin utgångspunkt i två olika skeden vid domesticeringen. Det ena be-
handlar de boendes förvärv av passivhuset, och förhållanden innan de flyttade in, medan 
det andra skedet utgår från värmeförhållandena inomhus och energikonceptets infog-
ning i de boendes vardagliga aktiviteter. Frågan lyder:    

32 Utomhusklimatet är också av vikt.  
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Hur tolkas energikonceptet för passivhus utifrån köpet av bostaden respektive utifrån 
energikonceptets  infogning i vardagens aktiviteter i hemmet?

Min avsikt med den första frågeställningen är att utveckla kunskap om de boendes för-
förståelse av energikonceptet samt hur konceptet ”passar in” i deras vardagliga rutiner i 
hemmet. Med den andra frågeställningen är föresatsen att skapa förståelse för om och 
hur domesticeringen av passivhusets energikoncept förändrar de boendes hantering av 
och förhållningssätt till värmekomforten i hemmet. Frågan är:  

Vilka variationer framträder i domesticeringen av energikonceptet ? 

Om de första två frågeställningarna fokuserar domesticeringen av passivhusets energi-
koncept, behandlar de två sista de tekniska system för uppvärmning som finns i passiv-
husen. Huvudsakligen rör det sig om ett luftvärmesystem, med tillhörande luftvärmebat-
teri på 900W och i någon mån även det sol- och tappvarmvattensystem som finns i varje 
bostad. Med den tredje frågeställningen undersöker jag skäl till varför engagemanget för 
energitekniken begränsas. Frågan är:

Vilka begränsningar finns i de boendes samspel med och engagemang för energitekni-
ken?

Den fjärde och sista frågeställningen syftar till att undersöka hur de boende gradvis ökar 
sin förtrogenhet med och kunskap om hanteringen av värmekomforten i passivhuset. 
Fokus läggs då vid hur de tillägnar sig luftvärmesystemet och genererar följande fråga:  

Hur lär sig de boende, med grund i tidigare erfarenheter och med stöd av olika resur-
ser, att handskas med energitekniken i passivhuset?

Här lyfter jag fram en aspekt på domesticeringen som handlar om att göra den nya tek-
niken begriplig utifrån de boendes vardagliga sammanhang. Vikten av att förstå domes-
ticering som en lärprocess betonas i alla frågeställningarna. Begreppet domesticering 
studeras med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande.  
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Tidigare forskning och avgränsningar
Jag presenterar tidigare forskning för att positionera mitt val av problemområde och ge 
en bakgrund till avhandlingen. Först introduceras olika studier av värmekomfort, sedan 
behandlas energianvändning i bostäder och sist beskrivs i korta drag tidigare forskning 
som behandlar val och hantering av uppvärmningssystem.  

Studier av värmekomfort – olika forskningsinriktningar 

De boendes hantering av och förhållningssätt till värmekomfort inomhus är utgångs-
punkten i min studie av domesticering av energikonceptet för passivhus. Jag ska moti-
vera mitt val av denna utgångspunkt genom att övergripande beskriva hur tre olika 
forskningsinriktningar, den ”rationella”, den ”adaptiva” respektive den ”sociokulturella” 
inriktningen, undersöker värmekomforten i bostäder och hur de ser på människans roll.   

Den rationella forskningsinriktningen, behandlar värmekomforten (den termiska 
komforten) som ett abstrakt och mätbart fysiologiskt tillstånd med precisa kriterier för 
vilka temperaturer som är komfortabla.33 Värmekomforten betraktas primärt som en 
fråga om den fysiska relationen mellan människan och hennes omgivning. Variabler 
som beaktas är lufttemperaturer, ytornas temperaturer (golv, väggar e.t.c.) luftfuktighet 
och lufthastigheter, vilka relateras till människors aktiviteter och kläder (utifrån en fysi-
ologisk utgångspunkt).34 Vad som sedan bestäms vara komfortabelt utgår från under-
sökningar i laboratoriemiljöer, i s.k. klimatkammare där man har studerat människors 
acceptans av olika temperaturvärden vid olika fysiologiska förutsättningar.35 Utifrån 
detta har sedan olika standarder utarbetats.36 Sådana standardvärden används som refe-
rensram t.ex. då tekniska data (fysiska mätningar av luftfuktighet, lufthastighet och luft-
temperaturer) från en byggnad ska bedömas. Tekniska data jämförs då med de tekniska 
standarderna för att se om kraven på termisk komfort är uppfyllda. Projektörer av bostä-
der använder också standardvärden som indata i simuleringar för att beräkna uppskattad 
termisk komfort och energianvändning.37

Inom denna forskningsinriktning, betraktas människan i huvudsak som en passiv 
mottagare av ett visst termiskt klimat.38 Det är den materiella omgivningen som anses 
skapa människans välbefinnande.39 De ”tekniska installationerna” (för värme, ventila-
tion och luftbehandling) ska leva upp till de ”tekniska standarderna” och människans 

33 Nicol & Humpreys (2002). 
34 Ibid.  
35 Brager & de Dear (1998), (Nicol & Humpreys, 2002).
36 PMV (predicted mean vote) är det index som har används i störst utsträckning och det förutsäger de 
temperaturangivelser då störst antal människor är nöjda med det termiska klimatet. Olika kombinationer 
för kläder och aktivitet är då medräknade. PPD-index förtäljer det omvända, och förutsäger antalet perso-
ner som kommer att vara missnöjda med klimatet. Se Humphreys & Nicol (2002).  
37 Isaksson & Karlsson (2006).  
38 Shove (2003a),  Brager & de Dear (1998). 
39 Shove (2003a). 
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roll är marginell. Ett viktigt underliggande antagande i denna forskningsinriktning är att 
de tekniska standarderna kan användas som en definition av människors reella upplevel-
ser.40 Flera studier har ägnats åt att identifiera skillnader mellan de tekniska standarder-
na och människors uppfattning av termisk komfort, och slutsatsen är att överensstäm-
melsen inte är tillräckligt stor. Studierna visar också att människors relation till värme-
komfort är kontextuellt och kulturellt förankrad och beroende av utomhusklimatet, av 
människors möjligheter att påverka sin omgivning, och av deras förväntningar på vilken 
inomhustemperatur som kan åstadkommas i en viss byggnad.41

Utifrån bland annat ovanstående iakttagelser växte den adaptiva forskningsinrikt-
ningen fram. Värmekomforten betraktas här inte som ett neutralt fysiologiskt fenomen 
utan som kontextuellt förankrad, med en inneboende dynamisk föränderlighet. Humph-
rey och Nicol, företrädare för denna inriktning, menar att den har sin utgångspunkt i 
människan och den materiella omgivning hon samspelar med.42 Människan betraktas 
som en aktiv deltagare som med hjälp av olika resurser (t.ex. en tröja eller ett värmesy-
stem) förändrar värmeförhållandena inomhus tills dess att en acceptabel komfort har 
uppnåtts. Värmekomforten betraktas som en aktivitet, vilket betyder att människan, ge-
nom olika handlingar, anpassar omgivningen efter sin syn på värme.  Men det rör sig 
också om att människan till viss del rättar sig efter de rådande omständigheterna och 
anpassar sig till den materiella omgivningen. Också detta är en aktiv process där upple-
velsen av komfort kan få nya innebörder.

Så som betonas av Elizabeth Shove flyttas nu definitionen av vad som är värmekom-
fort från standarder och byggnadsdesign till människan och hennes användning av fy-
siska artefakter.43 Komfort blir i större utsträckning en fråga om människors användning 
av materiella resurser och kan beskrivas som:  

A creative process of trading, juggling and manipulation  
whether of clothes, activity and daily routine or of building 
technologies like windows and heating systems. (Shove, 2003, s 
36)

Det adaptiva angreppssättet betonar även att människans samspel med de materiella 
resurserna förändras över tid, vilket särskilt relateras till skiftningar i utomhusklimatet. 
Det har betydelse både för hanteringen av värmen (om t.ex. extra tröjor används eller 
fönster öppnas) och för människors upplevelse av värme och kyla.44

På senare tid har flera forskare betonat vikten av att i större utsträckning se värme-
komfort som ett sociokulturellt förankrat och formbart fenomen.45 Denna forskningsin-

40 Humphreys & Nicol (2002), Nicol & Humpreys (2002).  
41 Brager & de Dear (1998), Humphreys & Nicol (2002), Nicol & Humpreys (2002) , Humphreys & Han-
cock (2007).
42 Nicol & Humphrey (2002). 
43 Shove (2003). 
44 Brager och de Dear (1998), Nicol & Humphreys, (2002). 
45 Chappells & Shove (2005), Shove (2003a, 2003b, 2003c), Henning (2003), Gram-Hanssen, (2008b).  
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riktning innebär att den ovanstående processen ingår i en social och kulturell kontext, 
som formar hanteringen av värmekomforten och vad som betraktas som en acceptabel 
inomhustemperatur. Harold Wilhites m.fl. tvärkulturella studie om hushållens energire-
laterade vanor i Japan och Norge, ger exempel på detta. 46 Hushållen i Japan tenderade 
att prioritera individens termiska komfort. De värmde upp ”den egna kroppen” med 
hjälp av en traditionell kotatsu (en filt), eller dess moderna motsvarighet (en elektrisk 
matta) medan hushållen i Norge värmde upp samtliga rum i bostaden. I Norge har även 
värmen i bostaden en mer markant kulturell betydelse. Att inte ha det varmt, eller på 
norska ”koseligt”, hemma är inte socialt accepterat. Det är emellertid inte nödvändigt att 
göra en sådan tvärkulturell studie för att finna skillnader. Kirsten Gram-Hanssen visar 
t.ex. i en intervjuundersökning att danska hushåll som bor i identiskt lika radhus, har 
relativt olika syn på vad som är komfortabelt, liksom på hur värmen ska hanteras.47

Även de vetenskapliga utgångspunkterna som definierar vad komfort är kan förstås 
utifrån dess kulturella förankring. De standarder som utarbetats inom den rationella 
forskningsinriktningen betraktas då som ett av flera sätt att förstå komfort och som 
speglar de värden och förväntningar hos dem som har definierat och använder standar-
derna.48

Den sociokulturella forskningsinriktningen betonar att det inte är tillräckligt att utgå 
från den enskilda människans hantering av och syn på värmekomforten. Utgångspunk-
ten är att människan lever i en social värld och att hennes handlingar växer fram och 
färgas av medmänniskornas agerande, vilket i sin tur också formar hanteringen av vär-
mekomforten i bostaden.  Det innebär inte att handlingarna nödvändigtvis styrs av soci-
ala normer och regler, utan de grundas i mer underförstådda och ”delade förståelser” av 
hur värmekomforten i bostaden kan hanteras, vilket kan leda till att vissa normer blir 
legitima i en del sammanhang men inte i andra. 49

Skillnaden mellan den sociokulturella och den adaptiva forskningsinriktningen 
handlar emellertid inte så mycket om skilda sätt att betrakta värmekomforten och män-
niskans roll eftersom båda lyfter fram människan som en ”aktiv” deltagare och betraktar 
värmekomfort som en fråga om människans kontextuellt förankrade bruk av resurser. 
Men medan den adaptiva forskningsinriktningen baseras på iakttagelser från empiriska 
studier (företrädesvis jämförelser mellan enkäter och mätningar) vilar den ”sociokultu-
rella” inriktningen därutöver även på en teoretisk grund, som ger förståelse för vad 
människors samspel med tekniken formas av. Min förståelse av vad värmekomfort är 
grundas i ett sociokulturellt synsätt, liksom den också är färgad av det adaptiva an-
greppssättets betoning på samspelet mellan den sociala och materiella omgivning som 
formar värmekomforten i bostaden. 

46 Wilhite m.fl. (1996). 
47 Gram-Hanssen  (2008b).  
48 Chappells & Shove (2005).  
49 Reckwitz (2002a), s 244-245. Reckwitz gör en distinktion mellan homo economicus, homo sociologi-
cus, vilket han ställer mot “kulturella teorier” för att synliggöra skilda utgångspunkter.  
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Energianvändning i bostäder 

I denna avhandling tolkar jag energianvändningen i bostaden utifrån människors sam-
spel med tekniken och dess inbäddning i en sociokulturell omgivning. Det innebär att 
jag undersöker användningen av energi som en integrerad del av människors förhåll-
ningssätt till och bruk av resurser för att hantera värmen i bostaden. Det ger ett mer hel-
täckande perspektiv än studier som enbart betonar det ”tekniskt potentiella” (t.ex. att 
man har införskaffat ett energieffektivare uppvärmningssystem) eller det ekonomiskt 
rationella (där t.ex. energianvändningen för uppvärmningen i bostaden primärt anses 
beroende av energipriset och de boendes inkomster).50

Ett exempel på energirelaterad forskning som undersöker energianvändningen som 
en integrerad del av människors vardag är Kajsa Ellegårds forskning som behandlar och 
visualiserar hur energianvändningen formas med en grund i vardagens mångfald av ak-
tiviteter i hemmet; vård och omsorg av barn, matlagning, hygien, underhållning.51 Ett 
annat exempel är Loren Lutzenhiser & Harold Wilhite studie av hur människors an-
vändning av energi formas av sociala händelser och de normer som omgärdar dessa.52

De använder sig av begreppet ”social load”, där ”social base load” består av människors 
”normala” energianvändning i förhållande till t.ex. bostadsyta, innehav av hushållsappa-
rater och deras vardagliga rutiner för användning av dem, medan ”social peak load” 
refererar till en ökning av användningen, baserat på olika sociala händelser, som t.ex. 
besök av vänner.  Författarna pekar på att det finns en tendens att människan organiserar 
det materiella för att kunna upprätthålla ”social peak load”, och exempel på det är över-
dimensionering av bostadsyta (gästrum, finrum) och högre inomhustemperatur.  

Ett tredje exempel är Margrete Aunes avhandling som syftar till att öka kunskapen 
om hur sociala, materiella och kulturella sidor av energianvändningen vävs samman.53

Hon analyserar energianvändningen i hemmet som ett medel och ett resultat av såväl 
människors materiella såsom kulturella omgivning. Utifrån detta utvecklar hon begrep-
pet energikultur. Begreppet är uppbyggt kring två olika dimensioner varav den ena utgår 
från hushållens resurskultur och består av centrala vardagslivsrutiner, innetemperaturer, 
boyta, bruk och innehav av bil etc. Den andra dimensionen baseras på hushållens för-
hållningssätt och värderingar kring miljö och energianvändning. Detta skapar fyra olika 
kulturer, eller, med andra ord, fyra olika sammanvävningar av hushållens rutiner, för-
hållningssätt, värden och materiellt bruk. Med dessa energikulturer visar Aune hur 
energianvändningen ingick i och var ett resultat av olika sätt att utforma vardagslivet.  

I såväl Lutzenhiser & Wilhite som i Aunes studie betonas att användningen av tek-
nik är en del av en social och kulturell omgivning som formar energiåtgången. Detta 
framhålls även av Elizabeth Shove som undersöker energianvändningen som en integre-

50 Lutzenhiser (1993).  
51 Ellegård (2001, 2008). 
52 Lutzenhiser & Wilhite (1999). 
53 Aune (1998).  
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rad del av vardagens praktiker i hemmet.54 Hon lägger tonvikt på vanor och rutiner och 
hur de organiseras i vardagen och hon menar att detta har stor betydelse för energian-
vändningen. Det handlar om hur vardagliga praktiker såsom tvätt, matlagning, städning, 
uppvärmning i hemmet organiseras och i vilken utsträckning energirelaterad teknik är 
inbäddade i dem. Shove har något mer detaljerat undersökt hur enskilda praktiker kring 
renlighet, bekvämlighet och komfort organiseras i vardagen.

Med Shoves termer konstitueras exempelvis ”tvättpraktiken” i hemmet av vanor och 
rutiner för hur man brukar tvätta, vilka kläder som tvättas tillsammans, hur mycket klä-
der som tvättas åt gången, hur ofta och när man tvättar, vilken temperatur som ska an-
vändas, o.s.v.. En central forskningsfråga för Shove är huruvida organiseringen av var-
dagliga praktiker förändras och om de utvecklas i mer hållbar riktning eller om de tvärt-
om bäddas in i ett beroende av energi. Vad är det då som driver utvecklingen i en viss 
riktning? Shove visar t.ex. att konventionerna går mot att vi tvättar oftare men i allt läg-
re temperaturer.55 Det drivs fram bl.a. genom utveckling av apparater och tvättmedel, 
men också genom förändringar av människors syn på renlighet, vilket kan handla om 
smuts och bakterier, känslan av fräschhet, och vad som är socialt accepterat.  

Ett annat exempel är utvecklingen av praktiker för uppvärmning av bostäder vilket 
enligt Shove drivs fram av både kommersiella intressen och forskningsresultat. Med 
utgångspunkt från den rationella forskningsinriktningen har universella standarder arbe-
tats fram som definierar termisk komfort utifrån specifika och ”optimala” kriterier. Des-
sa byggs sedan in i byggnader, i form av luftkonditionering och kraftfulla värmesystem 
och förändrar sedan människors konventioner och syn på vad som är komfortabelt.56

Det är ett resursintensivt projekt som Shove illustrerar med hjälp av metaforen ”spärr-
hake”, d.v.s. att riktningen går åt ett håll och när komfortstandarderna ”låses in” i den 
materiella strukturen är det svårt att gå samma väg tillbaka. Synen på vad som är kom-
fortabelt och hur värmekomforten ska hanteras är enligt Shove av stor vikt för använd-
ningen av energi: 

In simple energy-related terms, understanding what comfort 
means, how it is defined and how it is realized is of immense 
environmental significance, especially since conventions of 
comfort appear to be converging around the world in ways that 
require the use of resources-intensive technology. If sustainabil-
ity is our focus, then so are meanings of comfort and the manner 
of its provision. (Shove, 2003c, s 194.) 

Shoves iakttagelse är central för min fallstudie. Om den resursintensiva tekniken har 
inneburit att människors syn på värmekomfort har förändrats, är det då möjligt att en 
mer energieffektiv teknik kan sätta ”spärrhaken” ur funktion? Innebär t.ex. energikon-

54 Shove (2003a, 2003b, 2003c).  
55 Shove (2003a, 2003b).
56 Shove (2003a, 2003b), Cooper (1982). 
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ceptet för passivhus att de boendes syn på värmekomforten i bostaden förändras i mer 
hållbar riktning? På vilket sätt förändras människors hantering av värmen i bostaden? 
Och hur hanteras värmen i bostaden? 

Kirsten Gram-Hanssen har i en studie av fem hushåll undersökt likheter och skillna-
der i hushållens hantering av värmen i bostaden. 57 Exempelvis har hushållen liknande 
rutiner för vädring, medan de största skillnaderna återfinns i deras rutiner för att reglera 
radiatorerna och att använda dörrarna inomhus. En del låter alltid dörrarna inomhus stå 
öppna och har konstant termostaten på samma temperatur, medan andra skiftar i dessa 
ageranden antingen på ett kaotiskt sätt eller mer systematiskt. I sina ageranden vägleds 
hushållen av deras olika förhållande till och syn på hanteringen av värmen, vilket har 
föranlett Gram-Hanssen att göra följande kategorisering: ”Hot, cosy and easy”, ”Fresh 
air and enjoy life”, “Concerned but it is not that easy”, ”Want and save and know how”, 
samt “Just habits and little concern”.58

Energianvändningen varierade kraftigt mellan hushållen och Gram-Hanssen pekar 
på att hushåll med lägre energianvändning har en medveten och systematisk hantering 
av värmen (t.ex. sänker värmen varje kväll istället för enstaka kvällar). Både Gram-
Hansens studie och denna avhandling studerar de boendes hantering av värmen som en 
social praktik. Före 1900-talet lades det t.ex. ned mycket tid på att samla ved som då 
utgjorde den primära energikällan för värme i Sverige. Med kol, koks och därefter olja 
och sedan el och fjärrvärme som de dominerande uppvärmningskällorna försvann suc-
cessivt också mycket av den typen av arbetsinsatser vilket naturligtvis förändrade denna 
praktik.59 Hushållen måste likväl kunna hantera värmekomforten i sin bostad. Utgångs-
punkten i min avhandling är att hanteringen av värme utgör en vardaglig praktik som i 
stor utsträckning är beroende av teknik och olika föremål. Människan väljer hur energi-
relaterad teknik ska användas i olika sammanhang, om byggnadsskalet ska kompletteras 
(t.ex. tilläggsisoleras, eller sätta upp tätningslister), när fönster öppnas, vilken tempera-
tur det ska vara inne, vilka kläder som ska användas o.s.v.. Hur hon väljer beror bland 
annat på hennes förhållande till och syn på komfort. Alla dessa val har betydelse för hur 
praktiken utformas och har således konsekvenser för energiåtgången. Då blir det ange-
läget att undersöka på vilket sätt praktiken förändras när ny teknik för att hantera vär-
men domesticeras i de boendes vardag.  

Bostaden som energisystem delas in på olika sätt i litteraturen. En tekniskt oriente-
rad indelning utgår ofta från olika funktioner, exempelvis klimatinstallationer, d.v.s. 
byggnadsskal, värmesystem och ventilation, och installationer för teknisk betjäning
såsom hushållsapparater, belysning och uppvärmning av varmvatten.60 En annan indel-

57 Gram-Hanssen (2008b). 
58 Ibid.  
59 Hallin (1989). Kol och koks dominerade under 1900-talets första hälft, Oljeberoende växte fram med 
start 1950-talet och 20 år framåt. För att sedan ersättas med elvärme i småhus och fjärrvärme i flerbo-
stadshus.
60 Abel (2000).  
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ning som ofta används i statistiska sammanhang utgår från skillnader mellan värmean-
vändning (vatten och inomhustemperatur) och apparaters elanvändning (hushållsel och 
driftel).61 En tredje indelning som återfinns hos Annika Carlsson-Kanyama och Anna-
Lisa Lindén mfl. utgår istället från hushållens göromål i bostaden utifrån behoven: varm 
och ljus innemiljö, mätt och belåten, hel och ren samt underhållning.62

Eftersom passivhus förväntas värmas upp med stöd av sol, hushållsapparater och 
kroppsvärme kan de inte enkelt placeras in i dessa kategorier av energisystem. I energi-
konceptet för passivhus förlorar gränsen mellan ovan nämnda kategorier sin betydelse 
genom att hushållselen förväntas bidra till inomhustemperaturen. Därmed är den varma 
innemiljön beroende av de övriga kategorierna, mätt och belåten, hel och ren samt un-
derhållning.

Val och hantering av uppvärmningssystem i bostaden

Jag ska kort lyfta fram några tydliga drag som framkommer i tidigare forskning som 
behandlar val av uppvärmningssystem i småhus och i viss mån också hur detta system 
hanteras. I Sverige värms idag ca en tredjedel av småhusen med elvärme (direktverkan-
de och vattenburen), 10% av fjärrvärme respektive biobränslen (pellets och ved) och ca 
30 % har någon form av värmepump.63

Ett tydligt drag då hushållen uttalar sig om sitt uppvärmningssystem är att uppfatt-
ningen om vad som är ett ”bra” respektive ”mindre bra” sätt att värma upp bostaden på 
skapas i bedömningen av relationen mellan tillgängliga system. Värmepump, särskilt 
bergvärme, och fjärrvärme verkar vara eftertraktade sätt att värma bostaden när hushåll 
väljer värmesystem vid konvertering.64 Dessa värmesystem uppfattas som bättre i jäm-
förelse med andra vanliga uppvärmningssätt. Exempelvis förväntas fjärrvärme vara 
mindre arbetsamt och bekvämare än pellets,65 billigare än el,66 och mer miljövänligt än 
olja.67

De konsekvenser för miljö- och resurshushållning som ett visst sätt att värma bosta-
den för med sig verkar ha viss betydelse för vad som väljs, men av tidigare studier 
framgår att de mycket sällan är huvudskäl till att välja ett visst specifikt uppvärmnings-
sätt.68 Däremot har miljökonsekvenser viss betydelse när hushåll väljer bort ett alterna-
tiv, eller när de väljer att byta ut ett befintligt.69 När olja väljs bort vid byte av värmesy-

61 www.boverket.se. Ytterligare en indelning som används i byggreglerna är bostadens energianvändning, 
exklusive hushållsel.   
62 Carlsson-Kanyama m.fl. (2004). 
63 Energimyndigheten (2008).  
64 Mahapatra (2008), Mårtensson & Frederiksen (2005).  
65 Klintman m.fl. (2003). 
66 Perman (2008). 
67 Jörgensen (2008). 
68 Sernhed & Pyrko (2006), Jörgensen (2008).  
69 Jörgensen (2008). 
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stem har miljökonsekvenserna betydelse och idag värmer endast ett par procent av små-
husägarna sin bostad med olja.70

Ett annat drag är att de värden ett enskilt uppvärmningssystem tillskrivs är färgade
av de boendes egna erfarenheter och av den sociala omgivningens åsikter. När det gäll-
er det förstnämnda kan t.ex. pellets beskrivas som ett mycket bekvämt system, som för-
knippas med liten arbetsinsats om man själv tidigare har eldat med ved.71 Förväntningar 
kan också slå fel. Exempelvis förväntade sig hushåll som helt saknade erfarenhet av 
uppvärmning med pellets, att arbetsinsatsen med detta bränsle skulle bli betungande, 
men så blev inte fallet.72 Ett annat exempel är då hushåll som bytt till fjärrvärme fick 
erfara att detta uppvärmningssystem inte riktigt var så enkelt och bekvämt som de hade 
förväntat sig – åtminstone inte i början.73

Betydelsen av den sociala omgivningens uppfattningar – vad familj, släkt, vänner 
och särskilt grannar säger inför val av värmesystem – har lyfts fram i flera studier. Om 
grannarna har värmepump eller väljer att konvertera till fjärrvärme, då är sannolikheten 
stor att konvertering till samma uppvärmningssätt också görs av andra i närheten.74

Uppvärmningssystemet i bostaden knyter även samman dess användare med ett vi-
dare socialt och materiellt nätverk kring energiförsörjning och hushållens uppfattningar 
om olika sätt att värma upp bostaden är också relaterat till detta nätverk. Den största 
skillnaden verkar uppträda mellan system som är lokala d.v.s. om värmeproduktionen 
sker i den egna bostaden (bergvärme, pellets, ved, solceller etc) och system som är cen-
trala och där värmeproduktionen sker någon annanstans och distribueras till bostaden 
(som är fallet med elvärme och fjärrvärme).     

Fjärrvärme lyfts t.ex. i en del studier fram som säkrare i drift än t.ex. bergvärme. 
Många hushåll är anslutna till samma fjärrvärmesystem och riskerna är i stor utsträck-
ning överlämnade till energibolaget.75 Dock framhålls också att detta skapar ett beroen-
deförhållande till det aktuella energibolaget, d.v.s. man blir starkt bunden till ett energi-
slag och ett system, och vidare upplevs möjligheterna att påverka som små.76 Exempel-
vis finns det en oro för att bolagets monopolställning på sikt kan leda till höga priser.77

Relationen mellan hushållen och de bolag som äger och handhar produktionen av värme 
bottnar ytterst i tillit – eller avsaknad av tillit.78

Möjlighet till flexibilitet och kontroll över uppvärmningssättet i bostaden är positiva 
värden som återkommer i tidigare studier. Det syns delvis i statistiken genom att närma-
re 40 % av hushållen i småhus har någon form av kombipanna, där man kan skifta mel-

70 Energimyndigheten (2008).  
71 Henning (2003), Klintman m.fl. (2003).  
72 Klintman m.fl. (2003). 
73 Sernhed & Pyrko (2006), Klintman m.fl. (2003). 
74 Jörgensen (2008).  
75 Klintman m.fl. (2003). 
76 Klintman m.fl. (2003). 
77 Sernhed & Pyrko (2006).  
78 Klintman m.fl. (2003).  
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lan olika bränslen.79 De tekniska systemen skapar således också olika handlingsmöjlig-
heter för hushållen. En del hushåll sitter fast i ett uppvärmningssystem med direktver-
kande el, eftersom konvertering till ett annat uppvärmningssätt blir alltför komplicerat 
och kostsamt. Tidigare studier visar att sådana fastlåsningar begränsar hushållens möj-
ligheter att agera.80

Centraliserade respektive lokala system verkar också generera olika grad av synlig-
het. Då källan till värmen flyttas bort från bostaden försvinner också en del av energi-
försörjningens närvaro i huset liksom även de boendes ansvar för produktionen. Det får 
till konsekvens att de inte aktivt behöver tänka på produktionen av värme.81 Använd-
ningen av energi tas för givet och sker utanför deras vardagliga sammanhang.82 Detta är 
än mer påtagligt för boende i flerbostadshus där värmen ofta ingår i hyran.

Tidigare forskning har behandlat val av uppvärmningssystem, men har i mindre ut-
sträckning undersökt hur tekniken sedan domesticeras i hemmet, t.ex. hur de boende lär 
sig att hantera det nya värmesystemet i bostaden, oavsett vilket system de valt.  

Disposition   
Avhandlingen består av åtta kapitel. I detta första kapitel har avhandlingens problemom-
råde introducerats och syfte, frågeställning och tidigare forskning inom området presen-
terats. I det andra kapitlet behandlas teoretiska utgångspunkter. Här redogörs för av-
handlingens huvudbegrepp, domesticering, samt det sociokulturella perspektivet på lä-
rande. I kapitel tre beskrivs valet av fall, undersökningsmetod, hur fältarbete och ana-
lysarbete förlöpte. Här beskrivs också passivhusen och informanterna.  

I kapitel fyra till sju skildras hur energikonceptet för passivhus med dess energitek-
niker domesticeras i de boendes vardag. Här besvaras avhandlingens fyra frågeställ-
ningar, en i varje kapitel. I det åttonde och sista kapitlet drar jag slutsatser i relation till 
avhandlingens övergripande syfte.

79 Energimyndigheten (2008).  
80 Jörgensen (2008), Hallin (1989). 
81 Löfström (2008).  
82 Hallin (1989). 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Jag undersöker hur ny teknik som utvecklats för att hushålla med och effektivisera an-
vändningen av energi, domesticeras i hemmet. Avhandlingens huvudbegrepp är domes-
ticering. I fallstudien handlar det om att förstå hur passivhusets energikoncept, med till-
hörande teknik för att hantera värmen, successivt integreras i de boendes vardag, hur de 
boende på olika sätt anpassar sig efter det nya sättet att hantera värmen, samtidigt som 
de anpassar konceptet efter sina egna vardagsliv.

Det teoretiska perspektiv som ligger till grund för att undersöka denna process bott-
nar i ett sociokulturellt perspektiv på lärande.83 Två förhållanden motiverar att jag un-
dersöker domesticeringen från denna teoretiska synvinkel. För det första vill jag betona 
att människors aktiviteter är en del av och framvuxna ur ett socialt, kulturellt, och mate-
riellt sammanhang, vilket orienterar deras sätt att tänka och handla i vardagen. Jag an-
vänder mig här av begreppet praktik för att begreppsliggöra sådana sammanhang. För 
det andra är det sociokulturella perspektivet ett redskap som lämpar sig för att förstå 
domesticeringen som en lärprocess, vilket är ett centralt motiv i denna avhandling.

I det första avsnittet behandlas begreppet domesticering, därefter ska användaren av 
tekniken kontextualiseras. I det andra avsnittet betraktar jag domesticering utifrån ett 
lärandeperspektiv med en grund i ett sociokulturellt perspektiv. Där presenteras också 
begreppet praktik. I det sista och tredje avsnittet fokuserar jag användarens samspel med 
tekniken i vardagens praktiker i hemmet. 

Integrering av tekniken i vardagens sociala sammanhang 
Begreppet domesticering understryker att värdet och användningen av tekniken bör för-
stås med utgångspunkt i användarnas sociala sammanhang. Jag ska i det följande belysa 
närmare vad den förståelsen innebär.  

Domesticering

Begreppet domesticering utvecklades ursprungligen inom media- och konsumtions-
forskningen i början av 1990-talet. Det handlade då om att förstå hur informations- och 
kommunikationsteknologier konsumerades och hur detta var länkat till innovation och 
design. Med begreppet ämnade Roger Silverstone, Eric Hirsch, David Morley och Les-
lie Haddon öka förståelsen för hushållens vardagliga engagemang och involvering i den 
materiella kulturen eller mer precist, deras dynamiska konsumtionsprocess i bostaden.84

83 Säljö (1996, 1999, 2000, 2005), Wertsch (1991), Vygotsky (1978, 1986).  
84 Silverstone m.fl. (1992), s 15ff., Silverstone (1994), s 122 ff., Silverstone & Haddon (1996), s 64 ff. De 
beskriver domesticering som en process där tekniken integreras i ”hushållens moraliska ekonomi”, vilket 
består av fyra delprocesser av appropriering, objektivering, inkorporering och omvandling, vilka har 
beskrivits som icke åtskilda faser (Silverstone m.fl. 1992, s 20), moment (Silverstone 1994, s 123) eller 
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Konsumtion är i denna mening inte enbart en transaktion av ett objekt i en affär, utan 
detta är bara dess initiering, vilken fortskrider i en konsumtionsprocess i hushållens pri-
vata sfär. Detta förlopp ska primärt inte förstås som en ”förbrukning”, som till exempel 
att äta upp maten, att använda slut på produkter och tjänster, vilket är en vanlig innebörd 
i ordet konsumera. För denna ”destruktiva sida” är, såsom Hirsch påpekar, inte nödvän-
digtvis det processen handlar om.85 Snarare har den, med utgångspunkt i den sociala 
miljön, huvudsakligen en produktiv och kreativ sida. En teknik har en symbolisk såväl 
som praktisk funktion i tillvaron och denna kan vara mer eller mindre meningsfull. Do-
mesticering är ett begrepp som lyfter fram hur människors sociala omformning av tek-
niken tar sig uttryck. Det handlar om att göra tekniken till sin egen och att tilldela den 
en mening i vardagen.86

Hur domesticeringens produktiva och kreativa process ska förstås har omformats 
över tid.87 I den presentation av begreppet som här följer ämnar jag varken gå på djupet 
i den ursprungliga teoretiska utgångspunkten, eller i detalj beskriva dess omformningar. 
Snarare kommer jag att lyfta fram drag från tidigare forskning om domesticering som 
enligt min tolkning är väsentliga för att förstå vad processen handlar om och som jag 
har använt som utgångspunkt för att analysera de boendes domesticering av energikon-
ceptet och dess teknik. 

Knut H. Sørensen, Margrethe Aune och Morten Hatling betonar i sin teoretisering av 
begreppet att en domesticeringsprocess består av tre olika sammanvävda dimensioner.88

Den första involverar den praktiska och konkreta användningen av tekniken. På vilket 
sätt används tekniken? För vilka ändamål används tekniken? Skiljer det sig t.ex. från 
produktutvecklarnas intentioner? Den andra dimensionen tar upp frågan om teknikens 

senare som aspekter. (Silverstone & Haddon 1996, s 64 1) Begreppet appropriering betonar att övergång-
en från den ”allmänna” definitionen av tekniken, vilken t.ex. framställts i reklam etc. till den ”privata” 
som inleds då ”varan” blir ett ”objekt” d.v.s. förvärvas av konsumenten och förflyttas till hemmets domä-
ner. Det är en dimension av konsumtionen som visas i ägande och där objektet blir fysiskt tillgängligt i 
hemmet. Begreppet objektivering berör objektets infogning i hushållets materiella kultur och spatiala 
ordning, den tilldelas en plats i bostaden. Det är en process där objektets materiella, estetiska och symbo-
liska värden visas upp och tar sig uttryck. Detta ger även en bild av de normer och värden som råder inom 
hushållet: vem som värdesätter tekniken och vem som har tillgång till den, och synliggör på så sätt även 
en spatial och symbolisk differentiering mellan t.ex. kön och ålder. Begreppet inkorporering berör an-
vändningen av objektet. Det handlar om dess funktion i vardagen; på vilket sätt den används och varför, 
samt hur den inkorporeras i vardagslivets rutiner. Tidsdimensionen är här central. Användningen fogas in 
i hushållens tidschema av göromål och den kan både uppta och frigöra tid för andra aktiviteter. Det är 
hushållet som formar teknikens funktion, och den kan mer eller mindre överensstämma med t.ex. desig-
ners intentioner. Slutligen, begreppet omvandling är en process som belyser hushållens relation med om-
världen i den meningen att hushållet förmedlar processens innehåll till utomstående. Det innebär att den 
privata kulturen (om behovet och önskan finns) förs fram och delas med den publika, vilket i sin tur kan 
fångas upp av designer, produktutvecklare och marknadsförare.
85 Hirsch (1992), s 209. 
86 Se Lie & Sörensen (1996), Aune m.fl. (2000). 
87 Se Berker m.fl. (2006).  Begreppet har genom åren även använts och inspirerat flertalet empiriska stu-
dier som belyser användarnas domesticering av, inte enbart media och kommunikationsteknik, utan även 
andra typer av teknologier såsom; bilen, bostaden och uppvärmningssystem för att nämna några. Se t.ex. 
Sörensen (1994), Aune, (2007) och Löfström (2008). 
88 Aune m.fl. (2000), se även Sørensen (1996). 
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mening i vardagen och tidigare studier har särskilt lagt tonvikt vid dess symboliska be-
tydelse i relation till den enskilda individens identitet och hur han eller hon vill presen-
tera sig själv för andra. Anne Sofie Laegran, som har undersökt ungdomars domestice-
ring av bilen, visar exempelvis att denna teknik för en grupp av ungdomar symboliserar 
”miljöförstöring” och ”slöseri med pengar”. För dem är bilen enbart ett transportmedel 
som används sparsamt. En annan grupp (raggarna) identifierar sig starkt med denna 
teknik, det är en symbol för såväl känslomässig som rumslig frihet, och de tillbringar 
mycket tid i bilen.89 I denna undersökning har således teknikens symboliska betydelse 
stor inverkan på såväl om som hur tekniken används. Slutligen, den tredje dimensionen 
involverar lärande, att tekniken också är ett objekt som måste tolkas och göras begrip-
ligt för att kunna användas på ett ändamålsenligt sätt.  I vardagen är dessa tre dimensio-
ner oupplösligt inflätade i varandra och jag tolkar det som en process där förståelsen av 
och meningen med tekniken växer fram successivt, samtidigt som det också krävs att 
tekniken på ett eller annat sätt uppfattas som meningsfull för att det ska vara motiverat 
att använda och lära sig hantera tekniken. Dessa sammanflätade dimensioner kan sägas 
visa människans engagemang i relation till tekniken och beroende på de enskilda di-
mensionernas konkreta innehåll och hur de vävs samman formar den enskilda männi-
skan i viss mån ett unikt engagemang. I min användning av begreppet domesticering 
läggs tonvikten vid den första och sista dimensionen och de konkreta innebörder som är 
förknippad med tekniken.  

De tre dimensionerna existerar emellertid inte i ett vakuum. De ingår i ett socialt, 
kulturellt och materiellt sammanhang som ligger till grund för och formar engagemang-
ets utseende. Silverstone m.fl. betonar särskilt teknikens infogning i en materiell och 
tidsmässig ordning.90 Den materiella ordningen har med teknikens rumsliga förankring i 
bostaden att göra. Tekniken tilldelas mer eller mindre temporärt en plats i bostaden, i ett 
särskilt rum bland andra artefakter, där den i större eller mindre utsträckning visas upp. 
Det kan skapa förståelse för de estetiska värden som knyts till tekniken, och vem som 
värdesätter den (vilket rum den står i t.ex.). Katie J Ward visar i en studie kring domes-
ticering av datorn att för personer som arbetar hemifrån symboliserar denna teknik arbe-
te. För att upprätthålla gränsdragningar mellan arbete och fritid placeras därför datorn i 
utrymmen som de definierar som arbetsrelaterade zoner, till exempel på övervåningen, 
eller i ett något mer avskilt rum.91 På detta sätt hindrar de arbete och fritid från att gå in i 
varandra i allt för hög grad. 

Den tidsmässiga ordningen handlar om teknikens infogning i hushållets rutinmässi-
ga scheman. Användningen av tekniken fogas in i hushållets vardagliga rutiner och tid-
schema av göromål och den kan både uppta och frigöra tid för andra aktiviteter. Fokus 

89 Laegran (2003). 
90 Silverstone m.fl. (1992), s 20 ff., Silverstone (1994), s 123 ff  Silverstone & Haddon (1996), s 64 ff.  
91 Ward (2006). 
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ligger på hur länge och när tekniken används och dess relation till andra aktiviteter i 
vardagen.

Människans engagemang i tekniken och dess infogning i vardagens rutiner och bo-
stadens utrymme sker i ett konkret socialt sammanhang, närmare bestämt i förhandling-
ar med andra som också på olika sätt deltar i processen. Detta är en central utgångs-
punkt.92 I de mellanmänskliga samspelen kring tekniken synliggörs å ena sidan olika 
grader av engagemang i den nya tekniken, till exempel att hushållsmedlemmarna kan ha 
olika syn på dess tillvaro i bostaden.93 Då exempelvis Aune analyserade hushållens do-
mesticering av datorer i hemmet lyfte hon fram två olika sorters förhållanden till teknik, 
instrumentellt respektive expressivt.94 Ett instrumentellt förhållande rörde sig om en 
målorienterad och praktisk relation till datorn, den var ett redskap för att utföra vissa 
uppgifter. Det expressiva handlade om att tekniken i sig var ett mål, det var något mer 
än ett redskap för att utföra vissa uppgifter. Dessa hushållsmedlemmar var intresserade 
av datorn som artefakt, de hade en önskan att lära sig om dess beskaffenhet och genom 
detta utvecklades ett stort engagemang och en nära relation mellan dem och tekniken.  

Å andra sidan ges en bild av att teknikens plats och funktion i bostaden kan skapa 
konflikter. I Aunes ovan refererade studie var det i en del hushåll företrädesvis mannen 
som frekvent använde datorn hemma, en sysselsättning som enligt övriga hushållsmed-
lemmar upptog för mycket tid, eller med andra ord, det blev för lite tid kvar till annat, 
som att umgås med familjen. Vidare finns exempel i andra studier där vissa hushålls-
medlemmar på olika sätt kontrollerar användningen av tekniken i hemmet, vilket är sär-
skilt tydligt i relationen mellan föräldrar och barn.95 Föräldrar kan sätta upp restriktioner 
för barnens bruk av telefonen, vilka tv-program de får titta på, vilka datorprogram eller 
internetsidor de får använda och hur mycket de får bruka dessa medier.96 Restriktioner-
na kan också handla om att begränsa hela familjens användning, genom att t.ex. ”en-
dast” äga en dator/tv. Tvister om t.ex. hur och när tekniken ska användas, vem som ska 
använda den och var den ska placeras kan således påverka hushållens relation till tekni-
ken. Vidare ger det också en insyn i könsmässiga skillnader. Hur skapas, återskapas 
eller förändras t.ex. synen på vad som är manligt och kvinnligt genom samspelet kring 
tekniken och dess användning?97

Det sociala samspelet kring tekniken ska dock inte förstås som en intern process för 
de enskilda hushållsmedlemmarna (även om Silverstone m.fl. i mångt och mycket har 
beskrivit det som så, vilket har varit föremål för kritik).98 Tidigare studier visar även att 
vänner, bekanta, media o.s.v. används som resurser för att såväl skapa mening som för 

92 Se Silverstone m.fl. (1992), Lie & Sørensen (1996).  
93 Se Aune (1996), Hynes & Rommes (2006).    
94 Aune (1996), s 91ff. 
95 Se Aune (1996), Hynes & Rommes (2006), Hirsch (1992).   
96 Se Vestby  (1996), Bakardjieva (2005), Hirsch (1992).  
97 Se Lie & Sørensen (1996).  
98  Bakardjieva (2006),  Ward (2006), Haddon (2006). 
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att underlätta förståelsen av tekniken.99 Maria Bakardjieva beskriver t.ex. hur hennes 
informanter vid användning av datorn, tog stöd av vad hon kallar ”varma experter”, 
bekanta som var lätta att kontakta och som hade mer erfarenheter av datorer.100

En domesticeringsprocess är primärt fokuserad på själva tillägnelsen av tekniken 
och hur den blir en del av människors rådande normer, värderingar och vanor.  Det har 
dock ibland misstolkats som att denna process leder till att statiska vanor, betydelser 
och normer etableras i relation till tekniken.101 Enligt Haddon handlar resultatet av en 
domesticeringsprocess föga om en determinerad relation mellan människor och teknik. 
Det har heller aldrig varit intentionen med begreppet utan relationen mellan tekniken 
och hushållet formas och förändras kontinuerligt.102 Domesticeringen av teknik är såle-
des en process som är föränderlig i flera avseenden. Det rör sig om förändringar i såväl 
sociala som tekniska förhållanden; barnen växer upp, hushåll kan splittras och rutiner 
förändras. Tekniken i bostaden möbleras om, går sönder och ny teknik kan innebära 
förändrat förhållande till befintlig o.s.v. Detta artikuleras tydligare av Sørensen genom 
begreppen re-domesticering och av-domesticering. Det förstnämnda innebär att vid för-
ändrade förhållanden omprövas relationen till tekniken och en ny process av domestice-
ring kan inledas. Det andra pekar på den process som inleds om enskild teknik försvin-
ner från kontexten.103 Sedd utifrån detta perspektiv tillför enligt min mening begreppet 
en speciell dimension. Den visar att processen är varierande, att relationen mellan tekni-
ken och den sociala miljön ändrar form och skepnad under processens gång och att den 
både innefattar element av förändring och stabilitet. Att se domesticeringen av teknik 
som en lärprocess är ett sätt att illustrera detta. Det som i ett initialt skede betraktades 
som komplicerat, blir successivt mer förståeligt, och efter ett tag, kanske till och med 
trivialt. 104

Begreppet domesticering fokuserar teknikens sociala sammanhang, men det uteslu-
ter inte att det finns begränsningar i vad som är möjligt att forma. Detta accentueras 
tydligare av bl.a. Lie och Sörensen som utgår från aktör-nätverks teori (ANT) för att 
betona denna sida.105 Med bl.a. utgångspunkt i ANT-forskaren Madeleine Akrichs se-
miotiska begrepp script tydliggörs hur designers skriver in sina visioner och idéer om 
användningen i den. Därmed ges tekniken en viss form, funktion och utseende som i sin 
tur också begränsar och möjliggör användningen av tekniken.106 En domesticeringspro-
cess ska således förstås som en ömsesidig process där människor i sina sociala vardagli-
ga aktiviteter anpassar och formar tekniken efter sina egna förutsättningar, motiv och 

99 Ibid.
100 Bakardjieva (2006, 2005).  
101 Se Shove m.fl. (2007), s 8. 
102 Haddon (2006), s 117-118. 
103 Sørensen (1994). 
104 Sørensen (1996), s 13.  
105 Lie & Sørensen (1996), även Sørensen (2006). I ANT betraktas tekniken som en viktig aktör ungefär 
som människors agerande, är en del av och påverkar händelseförlopp. Se Bijker & Law (1992).  
106 Akrich (1992). 
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värderingar, samtidigt som de anpassar sig till de ramar som tekniken påbjuder.107 Do-
mesticering rör sig således inte enbart om socialisering av tekniken och, som betonats 
ovan, föga om att tekniken determinerar människors handlande, utan tekniken både 
formar och formas av det sociala sammanhanget. 

Vilken inverkan tekniken sedan får är en empirisk fråga. Om Silverstone m.fl. fram-
häver att tekniken formas för att passa in i hushållens rutiner, sociala relation och rå-
dande kultur, betonar Maria Bakardjieva, utifrån sin etnografiska studie av Internet, att 
tekniken huvudsakligen användes för att söka nya upplevelser och sociala relationer.108

Jag tolkar det som att domesticering är en process där människors relation till tekniken, 
mer eller mindre uttalat, bidrar till förändring och förnyelse samtidigt som det (i varie-
rande grad) också handlar om en anpassning och en infogning i ett etablerat (men förän-
derligt) sociokulturellt och materiellt sammanhang.  

Kontextualisering av användaren 

Domesticeringens fokus på det sociala sammanhanget och dess samspel kring tekniken 
bidrar till att ge inblick i olika grader av engagemang, till exempel vem som företrädes-
vis använder tekniken, vem som inte gör det och varför. I Silverstones m.fl. studier är 
det främst det sociala sammanhanget i bostaden som fokuseras, och således hushålls-
medlemmarnas relationer till tekniken. Lie och Sørensen lyfter fram domesticering även 
i andra sammanhang och pekar på att dylika processer pågår, t.ex. på arbetet och på fri-
tiden.109  I detta avsnitt kommer jag att visa hur jag ser på användaren och introducera 
det sammanhang som han eller hon ingår i.  

Vem som är användaren av tekniken är inte helt självklart. Det är ett otydligt be-
grepp, som ibland kan inrymma alla (företag, organisationer eller individer) som inte 
producerar tekniken, ibland enbart den person som handgripligen håller i tekniken.110

Det görs stundom en skillnad mellan olika led i användningen, såsom mellan slutanvän-
dare och förmedlare, där den senare kategorin handhar eller ”förmedlar” tekniken till 
slutanvändaren. Det kan t.ex. röra sig om teknisk utrustning som sjuksköterskor och 
läkare använder (förmedlar) åt patienter111, eller säljare/företag som förmedlar/säljer 
tekniken åt konsumenter.112 Förmedlarna innehar således positionen mellan producen-
terna och de individer som i slutändan ska utnyttja tekniken.

En allt för allmän definition av användaren kan dölja en viktig kategori, nämligen 
dem som inte använder tekniken men som likväl berörs av dess existens. Det kan handla 
om dem som gör aktivt motstånd mot en särskild produkt, eller dem som av olika skäl 
undviker att köpa en teknik, eller inte använder den då den väl är köpt.113  Wyatt gör en 

107 Se Sørensen (2006), Lie &  Sørensen (1996), Aune (2007). 
108 Silverstone m.fl. (1992), samt Bakardjieva (2006, 2005). 
109 Lie & Sørensen (1996), Berker m.fl. (2006). 
110 Se Aune m.fl. (2002), samt Rohracher (2006).  
111 Se Saetnan (1996).   
112 Hubak (1996).  
113 Se Bauer (1995), s 14-15.  
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särskillnad mellan ”have nots” och ”want nots”. Båda kategorierna handlar om använda-
re som inte brukar en viss teknik, men orsakerna bakom skiljer sig. ”Have nots” är indi-
vider som ofrivilligt antingen har slutat eller aldrig haft möjlighet att börja använda tek-
niken, medan ”want nots” är de som självmant har slutat eller av egen vilja aldrig bör-
jat.114 Om denna grupp döljs vet vi inte heller varför tekniken förblir obrukad, om det 
handlar om intresse/ointresse, ekonomi, kunskaper, utestängning o.s.v..  

En allt för snäv definition kan också vålla problem. Är det t.ex. enbart den person 
som handgripligen justerar börvärdet till en termostat som använder tekniken eller är det 
alla som vistas i bostaden?  

Användaren behöver kontextualiseras för att göra domesticeringen begriplig. Bero-
ende på vilket perspektiv och vilken kontext som behandlas förändras också innebörden 
av begreppet. Användaren har t.ex. kategoriserats utifrån ett medborgar-, ett genus- 
samt ett konsumentperspektiv.115 Den sistnämnda berörs delvis i min teoretiska ram, då 
jag använder mig av begreppet domesticering, vars ursprungliga innebörd faller inom 
detta perspektiv. Jag ska därför belysa det något närmare. För Silverstone m.fl. är ett 
hushåll dels en självständig och unik social, kulturell och ekonomisk enhet som formar 
användningen av tekniken.116 Dels är hushållets medlemmar i kraft av sitt arbete, sin 
fritid och sitt engagemang, aktiva deltagare i en vidare kontext av produktion och kon-
sumtion av varor.117 Denna sista innebörd hänger samman med att domesticering som 
begrepp betraktas som ett led i ett vidare produktions- och konsumtionssammanhang, 
d.v.s. det förstås som en delprocess länkad till såväl innovation, produktion och mark-
nadsföring.118 Men om Silverstone m.fl. således relaterar begreppet domesticering till en 
vidare konsumtionsprocess av varor och tjänster, utgår Lie och Sørensen liksom Bar-
kardjieva i sin tolkning av begreppet istället från användarnas vardagsliv vilket företrä-
desvis inte (eller i alla fall långt ifrån enbart) är relaterat till konsumtion.119 Bakardjieva 
lyfter fram varför:  

The notion of consumption keeps the analyst captive to the eco-
nomic understanding of production, with respect to which con-
sumption appears as the subordinate twin. Domestication is con-
sumption when seen from the standpoint of designers, producers 

114 Wyatt (2003), s 76. 
115 Se Rohracher (2006), Oudshoorn & Pinch (2003).  
116 Vilket innebär “a set of cognitions, evaluations, and aesthetics, which are themselves defined and 
informed by the histories, biographies,  and politics of the household and its members.” Silverstone m.fl. 
(1992), s 18.   
117 Ibid. Det senare är emellertid ett engagemang som definieras och utgår från det första. Denna ”dubbel-
het”  benämns för hushållens moraliska ekonomi.  
118 Se Silverstone (2006), s 232, Silverstone & Haddon (1996). I den senare skildrar författarna alla led i 
den övergripande s.k innovationsprocessen, vilket delas in i olika faser (eg. ”creating the artefact”, ”con-
structing the user”, ”catching the consumer” samt ”consumption”, vilket består av commodification och 
domesticering). 
119 Lie & Sørensen (1996),  Bakardjieva (2006). 
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and marketers. From the standpoint of users it is part of every-
day life. (Bakardjieva, 2006, s 70)

Det finns således en tendens att användaren som konsument i för stor utsträckning be-
traktas utifrån produktutvecklarnas perspektiv. Det blir helt enkelt teknikens (eller det 
som konsumeras) sammanhang som följs, från idé till slutfas, inte användarens.120 Den 
här avhandlingen har, i linje med Lie & Sörensen och Bakardjieva, utgångspunkt i män-
niskors vardagsliv.

Den studerade kontexten är i denna avhandling i stor utsträckning situerad i hem, 
som byggs upp av flera olika vardagliga praktiker såsom att laga mat, äta, sova, olika 
typer av underhållning, socialt umgänge osv. Jag betraktar människan först och främst 
som användare av en mångfald av olika materiella resurser i vardagen.121 Med stöd av 
teknik formar människan sina vardagliga praktiker och detta betraktas som en aktiv och 
kreativ process. Med en utgångspunkt i energikonceptet för passivhus utgör de boendes 
förhållande till och hantering av värmeförhållandena i passivhuset det sammanhang som 
fokuseras i avhandlingen. Utifrån detta sammanhang ska alltså domesticeringen av pas-
sivhusets energikoncept förstås. Domesticering av en enskild teknik, betraktas här som 
en dimension av de boendes hantering och förhållande till vardagens praktiker i allmän-
het och komfortpraktiken i synnerhet.

Vilka är då användarna av den teknik som finns tillgänglig i hemmet? För att undvi-
ka en alltför snäv definition av användningen ställer jag istället frågan: Vilka relationer 
upprättar människor till tekniken i olika situationer? Don Ihdes analys av de strukturella 
drag som omgärdar människans relation till tekniken kan bidra till att ge en klarhet i 
detta.122  Jag exemplifierar med tre typer av relationer som är relevanta här. För det för-
sta kan vi ha en mer ”förkroppsligande relation” till tekniken, vilket innebär att an-
vändningen av tekniken på olika sätt omvandlar människans kroppsliga sinnen eller 
perception. Glasögonen och kikaren är sådana exempel, uppvärmningssystemet i hem-
met är ett annat, i den mening att den förändrar vår upplevelse av värmeförhållanden 
inomhus. Vi ”känner” via apparaten. En annan relation benämner Ihde för ”bakgrunds-
relation”. Det handlar ofta om automatiska och semi-automatiska system såsom upp-
värmningssystem, vilka verkar någonstans i kulisserna, utan att påkalla uppmärksamhet. 
En tredje relation är den tolkande relationen, som involverar aktiviteter som innefattar 
att förstå och göra tekniken eller tingen användbara och begripliga, såsom att tolka siff-
rorna på termostaten, att kunna läsa och förstå instruktionsboken o.s.v.. Användaren 
behöver med andra ord kunskaper för att tolka tekniken. Utifrån detta perspektiv är t.ex. 
samtliga som vistas i bostaden under vintern på sätt och vis ”användare” av uppvärm-
ningssystem, även om inte alla upprättar en tolkande relation. I samtliga tre relationer, 
tillskrivs tekniken också en viss mening. Men det är enbart den sistnämnda, som invol-

120 Se Silverstone (1994), Silverstone & Haddon (1996).     
121 Se Shove & Pantzar (2005).  
122 Ihde (1990), s 72 ff.   
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verar tolkning och konkret användning av tekniken, som öppnar för domesticering en-
ligt de kriterier som beskrivits i avsnittet ovan.  

Förändrat deltagande i sociala praktiker 
Att hantera värmeförhållandena inomhus handlar om konkreta vardagliga aktiviteter, 
som att ta på sig en tröja då det är kallt, eller ställa in uppvärmningssystemet. Det rör sig 
ofta om flera vanemässiga handlingar, vilka omgärdas av mer eller mindre underför-
stådda betydelser och erfarenheter. Det är inte nödvändigtvis en praktik som människor 
vanligtvis tänker på att de deltar i. Kanske är det främst vid tydlig konfrontation, till 
exempel ett möte där det finns flera möjliga alternativ som medvetenheten om deltagan-
det växer fram. Det är då människor uppmärksammar och erhåller konkret vetskap om 
att det finns andra sätt att handla, andra resurser att tillgå och andra sätt att använda dem 
på än vanligt.123 Passivhusets energikoncept kom med ett sådant alternativ. Då hushål-
len förvärvade dessa bostäder förvärvade de också nya materiella resurser för att hantera 
värmeförhållandena inomhus, samtidigt som de kanske gick miste om andra. Det var 
också nya resurser som på ett eller annat sätt måste göras bekanta och begripliga för att 
kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. 

I detta avsnitt kommer jag att lyfta fram domesticeringen som en lärprocess, med ut-
gångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande.124 Utifrån detta perspektiv agerar 
människan med stöd av olika typer av resurser: materiella resurser (cykel, bil, penna, 
papper o.s.v.), språkliga/intellektuella resurser (t.ex. förmågan att tala, skriva, logiskt 
tänkande) och sociala resurser (stöd av medmänniskor) som finns i hennes omgivning. 
Hur hon sedan samspelar med sina resurser, samtalar med sina medmänniskor eller an-
vänder en viss teknik, formas av det sammanhang hon befinner sig i. Lärande blir här en 
fråga om hur människan genom sitt deltagande i sociala praktiker tillägnar sig olika 
typer av resurser.125 Detta avsnitt inleds med en diskussion om begreppet praktik och 
sedan följer en beskrivning av hur lärande förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
och där begreppen kulturella redskap, appropriering, och utvecklingszon är i fokus.

Social praktik

Att studera människors handlande utifrån ett sociokulturellt perspektiv innebär en ana-
lys av hur människors förståelser och handlingar ingår i, eller med ett annat ord är situe-
rade i, en kontext.126 Det är helt enkelt inte givande att analysera människors förhåll-
ningssätt och handlingar utan att också ha förståelse för i vilken omgivning de utspelar 
sig. Roger Säljö, som bidragit till att utveckla det sociokulturella perspektivet på lärande 
ger följande exempel: Att med knytnävarna slå ned en annan människa är olagligt och 

123 Se Wertsch (1991), s 126.  
124 Säljö (1996, 1999, 2000, 2005), Wertsch (1991), Vygotsky (1978, 1986). 
125 Säljö (1996, 2005). 
126 Säljö (1996), även Lave (1993). 
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ger ofta upphov till fängelse för misshandel. Men i boxningsringen är detta tillväga-
gångssätt däremot legitimt.127 Kontexten, vare sig det är boxningsringen, snabbköpet, 
läkarbesöket eller kanske en lektion i skolan är inte något som ”påverkar” de individer 
som befinner sig i sammanhanget, utan ”våra handlingar ingår i, skapar och återska-
par kontexter”. 128 I detta avsnitt ska jag belysa närmare vad det innebär. 

Begreppet kontext kan beskrivas som det som ”omger oss”.129 Det är ett allomfat-
tande begrepp och inbegriper såväl det som pågår och är lokaliserat i vår närhet, liksom 
de mer perifera skeenden som griper in i vår vardag. Det är ett begrepp som måste pre-
ciseras för att inte bli urholkat. Det är fruktbart att lyfta fram olika delar av kontexten, 
t.ex. den fysiska, den kommunikativa, den historiska,130 eller hur dessa gestaltas på oli-
ka nivåer.

Begreppet sammanhang används ofta synonymt med kontext. Jag kommer inte hel-
ler att göra någon strikt skillnad mellan dessa begrepp. Enligt Theodore Schatzki kan 
begreppet sammanhang förstås som ”sammanfogning”.131 Begreppet sammanhang be-
tonar då i större utsträckning hur kontextens inbördes delar hänger ihop. T.ex. att skicka 
e-post rör sig om att kommunicera via datorn. Det är ett sammanhang där en materiell 
artefakt sammanlänkas med en kroppslig, språklig och social handling. Här behövs det 
liksom ovan en precisering. Vilka delar hänger ihop, och vilket är sammanhanget? Ett 
sätt att hantera detta är att utgå från begreppet praktik. Jag kommer att lyfta fram några 
drag och innebörder som ger en bild av hur en praktik kan förstås.132

I allmänna termer avser begreppet praktik (eller praxis) mänskligt handlande.133

Denna generalitet är dock vanligtvis något mer konkretiserad, då begreppet ofta impli-
cerar ett ”handlande inom ett visst område,” vanligtvis ett yrkesinriktat område. Dels i 
meningen att praktisera inom ett yrke, att öva sig på vissa arbetsuppgifter, dels som en 
benämning på hela områdets yrkesutövning, t.ex. en ”läkarpraktik”.134

Det jag i det följande ska beskriva implicerar i viss mån också ett ”handlande inom 
ett visst område”. Det rör sig om mer koordinerade sammanhang av handlingar av olika 
slag, såsom ett sätt att leka, att arbeta, att konversera, att äta och laga mat. En praktik, 
t.ex. ett sätt att laga mat, består av flera olika delar som hänger samman med varandra 
på ett komplext sätt och som syftar till specifika mål. Matlagning konstitueras av olika 
aktiviteter, såsom att plocka fram rätt ingredienser, bereda dem på önskvärt sätt, och 
kanske tillaga dem på spisen. Som resurser används olika artefakter, men också kunska-

127 Säljö (2000), s 130. 
128 Ibid, (2000), s 135. 
129 Ibid, (2000), s 129. 
130 Ibid, s 135-137. 
131 Schatzki (1996), s 14. 
132 De drag som lyfts fram härstammar till stor del från Schatzkis och Reckwitz definition och diskussion 
av begreppet. Detta avsnitt syftar emellertid inte till att på djupet redogöra för deras teoretiska utgångs-
punkter.
133 Se t.ex. Reckwitz (2002). 
134 De två innebörderna återfinns i Svensk ordbok (1986). 
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per (tidigare erfarenheter) om hur man kan gå tillväga, liksom normer om hur man bör 
gå tillväga. Vad som sedan tillagas beror på vad man har råd att äta, vad man kan och 
vill äta och vad andra i hushållet vill äta o.s.v..  

En praktik är i grunden social.135 Det handlar då inte enbart om människors konkreta 
samexistens inom praktiken (laga mat tillsammans), utan även den enskilda individens 
utförande bottnar i en socialitet, då hon delar detta med en mångfald andra. Det vill 
säga, människorna är en del av samma praktik även om de inte känner varandra. Det 
handlar om en ”delad förståelse” av vad en viss praktik handlar om. En tredje infalls-
vinkel är att olika praktiker hänger samman med varandra på ett komplext sätt, och 
sammanlänkningarna är sociala.136 De råvaror som används i matlagningen är produce-
rade i andra sociala praktiker, den mat som en person lagar i sin ensamhet ska kanske 
konsumeras av hela familjen vid ett senare tillfälle. Sociala praktiker kan beskrivas som 
det ”sociala livets byggstenar”.137 Människans tillvaro består utifrån detta sätt att se av 
ett komplext sammanhang av praktiker, utspridda över tid och rum, som följer efter var-
andra och som pågår samtidigt.138 Den utgörs av praktiker som människor deltar i och 
som i ett sociokulturellt perspektiv också orienterar människans sätt att tänka och hand-
la.

Schatzki, som med grund i Wittgensteins arbete har utvecklat en teori om sociala 
praktiker, understryker denna dubbla betydelse då han betonar att en praktik kan förstås 
utifrån två olika utgångspunkter. Den ena är en ”koordinerad enhet” vilken innefattar en 
kombination av kroppsliga och språkliga handlingar som är sammanlänkade med var-
andra på ett specifikt sätt.139 Denna sammanlänkning är bl.a. grundad i förståelser av 
vad man kan säga och göra, explicita normer och regler samt olika innebörder som inne-
fattar t.ex. mål, medel, förväntningar, känslor och tillstånd. 

Den andra utgångspunkten utgår från människors deltagande i praktiken.140 Den 
handlar om de ofta specifika sätt som både kroppsliga och språkliga handlingar utförs 
på. Den är avhängig människors förståelser av praktiken, hur de förhåller sig till de 
normer och regler som uttalat råder, liksom vilken betydelse och innehåll praktiken har. 
Deltagande kräver en praktik, men en praktik kräver samtidigt deltagande för att repro-
duceras. Det handlar således, som betonats ovan, om ett ömsesidigt skapande och åter-
skapande av praktikens innehåll och innebörder. 

135 Reckwitz (2002a) betonar att det som skiljer teorier om praktiker från andra kulturella perspektiv är 
särskilt lokaliseringen av det sociala. Utgångspunkten är att den existerar i praktiker, snarare än i t.ex. 
mentala meningsstrukturer, eller enbart interaktion.   
136 Se Schatzki (1996), kap 6. 
137 Säljö (2005), s 57.   
138 Enligt Schatzki (1996), s 88 ff., finns det två olika sorters praktiker, den ena är i större utsträckning 
utspridd i tid och rum, vilket då rör sig om handlingar som syftar till att beskriva, följa regler, förklara, 
fråga ut, undersöka, föreställa. Den andra, vilken är aktuell i den här avhandlingen, sker inom olika ”soci-
ala domäner”, sk ”integrative practices”, såsom matlagningspraktiker, underhållningspraktiker osv.   
139 Schatzki (1996), s 89 ff.
140 Schatzki, (1996), kap 4. 
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En praktik som en koordinerad enhet är i viss mån också en fixerad enhet. Fixering-
en skapas genom rutiner, genom det vi återkommande gör. Begreppet praktik betonar 
också de vanemässiga handlingarna.141 Andreas Reckwitz definition framhåller detta: 

A practice is a routinized type of behaviour  which consists of 
several elements, interconnected to one other: forms of bodily 
activities, forms of mental activities, things and their use, a 
background knowledge in the form of understanding, know-
how, states of emotion and motivational knowledge. (Reckwitz, 
2002a, s 249)

De vanemässiga handlingarna (och de sammanhållande elementen) upprätthåller prakti-
ken som enhet och människors rutinmässiga deltagande reproducerar praktiken. Det 
utgör grunden till en ”delad förståelse” av vad en praktik är och som handlar om mer 
eller mindre underförstådda betydelser och erfarenheter. Men det är också ett synsätt 
som har kritiserats för att ge en alltför statisk bild av människors tillvaro, då betoningen 
finns på det återkommande och människors ”delade förståelser”.142

Men det återkommande är en fundamental del av mänskliga praktiker. De etablerade 
handlingarna ”för-tolkar” situationer för oss och ger därmed en ram genom vilken vi 
kan orientera våra handlingar.143 I denna ram ingår även de ting vi omger oss med. 
Reckwitz definition av praktiken ovan framhåller en, för denna avhandling, fundamental 
dimension, nämligen praktikens materiella delar och användningen av dessa.144 Det är 
en nödvändig komponent i praktiken:   

Things handled in a social practice must be treated as necessary 
components for a practice to be ”practiced”. (Reckwitz 2002b, s 
212)

Tingen är ofta en förutsättning för människors deltagande i praktiken.145 Att delta i en 
praktik innebär således oftast att man använder ting på ett särskilt sätt, och den vane-
mässiga användningen av tingen bidrar till att upprätthålla praktiken. Tingen är resurser 
för att utföra allehanda uppgifter. De materiella resurserna kan dock även begränsa 
människors handlingar och förståelse av praktiken. Staket är ett effektivt sätt att ute-
stänga människor på, svårtolkade texter ett annat och att placera en sak i fel praktik ska-
par ofta förvirring (kanske tvättmaskinen på diskmaskinens plats i köket). Tingen är 

141  Reckwitz (2002a) Se även  Warde (2005), Shove & Pantzar (2005) och Gram-Hanssen (2008). 
142 Se Warde (2005).  
143 Säljö (2000), 129 ff. 
144 Se Reckwitz (2002a). I Resnick (2002b) kritiserar han bla Schatzki för att i för stor utsträckning ute-
lämna de fysiska artefakterna.  Se även Shove m.fl. (2007), Gram-Hanssen (2008a).   
145 I en modern bostad behövs t.ex. en kastrull och en spis när man ska koka potatis, och när man ska 
spela fotboll behövs en boll. 
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således inga ”döda” objekt, utan de bidrar till att forma och bestämma innehållet i en 
praktik.146 Men det handlar inte om att de ”determinerar” innehållet.  

En praktik som en koordinerad enhet, med dess ingående materiella delar, kan be-
traktas som bestämd i den meningen att den vägleder och föreslår handlingar, men det 
finns alltid en situerad uttolkning av innebörder.147 Varje människa deltar i en praktik 
utifrån sin egen position och ståndpunkt. Olika människor begriper olika delar av den, 
och den kan ha olika innebörder för olika människor.148 Detta ger också en inneboende 
grogrund för förändring. Alan Warde beskriver praktikens statiska och dynamiska för-
lopp:

At any given time a practice has a set of established understand-
ings, procedures and objectives: emphasize process like habitua-
tion routine, practical consciousness, tacit knowledge tradition 
and so forth.[...] Practices also contain the seeds of constant 
change. They are dynamic by virtue or their own internal logic 
of operation, as people in myriad of situations adapt, improvise 
and experiment. (Warde 2005, s 140-141)  

En social praktik förändras och utvecklas således successivt över tid. Praktiken som en 
koordinerad enhet har en historia, liksom enskilda människors deltagande har en speci-
fik historia grundad i tidigare deltaganden. Warde indikerar två olika aspekter som jag 
anser är betydelsefulla för denna inneboende förändring. Den ena har att göra med den 
mångfald av praktiker som människor deltar i och de ”myriader” av situationer som hon 
befinner sig i. Vardagens praktiker är sammanvävda i varandra och vad människan väl 
gör i olika situationer är inte avhängigt deltagandet i en enskild praktik, utan är förank-
rat i förståelsen av situationen och de villkor som omgärdar den.149 Och när olika socia-
la omständigheter i vardagen förändras, vilket betonades ovan i avsnittet om domestice-
ring, får det också implikationer för deltagandet i enskilda praktiker. Vardagliga prakti-
ker, som tvätt och matlagning, kan exempelvis omorganiseras då tillökning sker inom 
familjen, eller när nya tider och aktiviteter för skola, arbete och fritid introduceras.   

Den andra rör sig om att människan med en grund i tidigare sociokulturella erfaren-
heter, med Wardes uttryck, ”anpassar sig, improviserar och experimenterar” och succes-
sivt förändrar sitt deltagande i vardagens praktiker. Detta krävs för att tillmötesgå för-
ändrade sociala omständigheter eller sker som ett svar på nya värderingar eller intres-
sen, men också, vilket är i fokus i denna avhandling, för att tillmötesgå de förändringar 
som ny teknik kommer med. När de materiella delarna byts ut, kanske att den åldrande 
oljepannan ersätts med uppvärmning med pellets, handlar det inte enbart om ett byte av 
teknik, utan också om en förändring i människors konkreta handlingar i förhållande till 

146 Se Reckwitz (2002a, 2002b) Shove m.fl. (2007), Säljö (2005, 2000). 
147 Säljö (2005, 2000). 
148 Se även Dreier (2000).  
149 Schatzki (1996), s 96.  
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hanteringen av värmeförhållandena inomhus. Människors förändrade deltagande i en 
praktik förstås också som en lärprocess, vilket är föremålet för nästa avsnitt.150

Att appropriera  kulturella redskap för att bli kompetenta deltagare i praktiker  

Vi lär oss kontinuerligt nya saker i vardagen, på arbetet, i skolan såväl som i hemmet. 
Lärandet sker således långt ifrån enbart i undervisningssammanhang, utan i alla sam-
manhang. Termen ”lärande”, i meningen en ständigt närvarande och allomfattande pro-
cess, kan dock ge upphov till en något urlakad innebörd, eller såsom Roger Säljö påpe-
kar, den blir vag och oprecis om den används på ett allmänt sätt.151 Det sociokulturella 
perspektivet preciserar dock vad denna process innebär. Det handlar om hur människor, 
genom deltagande i sociala praktiker, tillägnar sig kulturella redskap och därmed hur de 
successivt blir allt mer kompetenta aktörer i verksamheter.152

Kunskaper är utifrån detta perspektiv inte några färdigförpackade neutrala enheter 
som människan bär runt på, utan de är socialt och kulturellt färgade. De visas i handling 
då vi samtalar, skriver och använder artefakter av allehanda slag i konkreta aktiviteter. 
Låt mig utgå från ett exempel.  

En kväll lärde jag min femårige son att spela kort. Han var sedan tidigare bekant 
med kortens utseende, ruter, klöver, spader och hjärter, och han kunde också läsa och 
hantera siffrorna, men han hade inte tidigare spelat. Vi kom överens om att pröva på att 
spela två kortspel som jag definierade som ”enkla”. Det jag sedan försökte lära honom 
var min erfarenhet av hur dessa kortspel kunde spelas och jag berättade hur det skulle gå 
till, samtidigt som jag visade med korten. Att han hade förstått delar av mina instruktio-
ner framkom då han ofta spelade korten på det sätt jag visat. Men framför allt tyckte han 
det var roligt (speciellt eftersom han vann).  

Vad människor lär sig och inte lär sig framkommer i handlingar. Genom de ord som 
yttras (vilket i ovanstående exempel ofta gav mig information om vilka kort han hade på 
handen) och genom det sätt ”korten spelas”. Lärande bygger på samspelet mellan tidiga-
re erfarenheter (att han t.ex. sedan tidigare kunde hantera siffrorna och var bekant med 
kortens utseenden), engagemang och de resurser som finns att tillgå i en specifik situa-
tion. Det senare innebar att jag stöttade och visade honom hur man spelade, vilket gjor-
des med stöd av korten.   

 Inom det sociokulturella perspektivet på lärande utgör de fysiska tingen en integre-
rad del av människors lärande.153 I nästan alla sammanhang använder människor fysiska 
artefakter för att utföra olika uppgifter i vardagen och dessa har betydelse för männi-
skors sätt att tänka och handla. Lärandet har ett innehåll och är länkat till ett specifikt 
sammanhang, det kan handla om att spela kort i hemmet, eller med stöd av penna och 

150 Jämför Lave (1993), s 3 ff. 
151 Säljö (2005), s 140 ff. 
152 Ibid, Säljö (1996).   
153 Se Säljö (1996, 1999).   
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papper räkna tal i skolan. I denna process tar en person också stöd från sina medmänni-
skor, hon lär sig i samspelet med andra.  

Kunskaper är med andra ord sociala, d.v.s. de återfinns primärt i samspelet mellan 
människor i en social praktik för att sedan bli en del av den enskilde individen. Lev  
Vygotsky, som levde 1896 – 1934, studerade barns lärande, hur tänkande och språk 
utvecklades. Detta beskrev han som en utveckling, vilken i stor utsträckning växte fram 
i barnets samspel med den sociala omgivningen, snarare än inifrån barnet.154

Barnets förståelse av omvärlden bör sökas i de sociokulturella aktiviteter som hon 
engagerar sig i och successivt tar till sig. Det handlar om de olika former av sociala re-
surser som hon har till sitt förfogande för att förstå och tänka, liksom för att agera i en 
given miljö. Dessa resurser benämns redskap och Vygotsky gör en skiljelinje mellan 
olika sorters redskap.155 Dels språkliga/intellektuella redskap,156 vilka handlar om vår 
användning av det talade och skrivna språket, vår möjlighet att räkna och tänka i termer 
av logik i olika sammanhang. Dels fysiska redskap, vilka är de materiella ting som är 
skapade av människan i ett givet samhälle såsom pennan, pappret, miniräknaren, bilar, 
båtar och bostäder.157 Det finns också ett tredje mycket viktigt redskap, och det är med-
människorna. En människa lär i samspel med andra och med stöd av mer erfarna perso-
ner har hon möjlighet att tillägna sig saker som hon inte hade kunnat klara av själv.158

Indelningen ovan är inte självklar. Säljö föredrar att istället benämna de resurser som 
omger oss för kulturella redskap vilka har både språkliga respektive fysiska sidor.159

Det handlar om att uppdelningen i språkliga respektive fysiska redskap leder till att tan-
ke och materia separeras ifrån varandra på ett missvisande sätt. Utifrån ett sociokultu-
rellt perspektiv är de fysiska redskapen inga ”neutrala” eller ”döda” ting, utan de är ska-
pade av människor och de bär därför spår av insikter, värderingar och erfarenheter.160

Kunskaper har så att säga överförts eller delegerats till fysiska artefakter och om indivi-
den har förmåga att använda redskapen kan hon också dra nytta av dessa kunskaper.

Säljö, Eklund och Mäkitalo, visar att de uppgifter som människan klarar av att räkna 
ut är helt beroende av de externa redskap som hon har tillgång till. Ett svårt tal kan vara 

154 Vygotsky, (1986 [1934]), kap 2. Enligt Kozulin (1998) tenderar det senare snarare att ge upphov till en 
cirkeldefinition där människors medvetande förklaras genom just människors medvetande, såsom i kogni-
tionsteori.  
155 Vygotsky (1978), s 52 ff.  
156 Vygotsky använder egentligen termen  ”tecken” el. sign   
157 Vygotsky, vars primära intresse var att förstå hur redskapen formade mänskliga psykologiska proces-
ser, menade att den väsentliga skillnaden mellan dessa redskap rörde sig om deras sätt att vägleda mänsk-
ligt handlande. De språkliga är internt orienterade, de innehar positionen mellan omvärlden och indivi-
dens inre psykologiska processer, medan de fysiska primärt är externt orienterade, d.v.s. för att utföra 
vissa aktiviteter i konkreta sammanhang. Se Vygotsky (1978), s 55. Vygotskys särskiljande mellan de 
olika redskapen innebär dock inte att de ska studeras som två olika processer. Snarare handlade det om 
hur bruket av olika redskap sammanstrålar i ett givet socialt sammanhang. Vygostsky skildrade ofta hur 
fysiska redskap användes som symboliska representationer, t.ex. en knut som används som stöd för min-
net. Se Vygotsky (1978, 1986). 
158 Se Säljö (2000). 
159 Säljö (2005), s 25ff. 
160 Denna process kallar Donalds enligt Säljö (2005) s 50-51, för externalisering.
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omöjligt att räkna ut i huvudet och relativt komplicerat med hjälp av papper och penna, 
men det är kanske helt trivialt med hjälp av miniräknare.161 För att en miniräknare skall 
vara meningsfull måste du dock kunna hantera den, t.ex. ha en insikt om hur olika ope-
rationer kan matas in. Med andra ord, intellektuella processer finns ”lagrade i artefak-
ten” och är inneboende vid användningen.162

Mänskligt handlande sker alltid via de kulturella redskapen och ingen handling kan 
separeras från sin kontext.163 Handlingen är situerad i (en del av) ett sammanhang, vil-
ket har betydelse för såväl tänkande som språkbruk. Wertsch framhåller att det är 
mänskliga aktiviteter som primärt differentierar användningen av redskap. Det handlar 
om att människan använder ett visst redskap i stället för ett annat därför att det fungerar 
mer ändamålsenligt i vissa ”aktivitetssfärer” än i andra:164

Different forms of thinking are more appropriate for different 
spheres of human activity. Common sense is better for one 
sphere of life, science for another, philosophic criticism for a 
third. (Wertsch, 1991, s 101).   

Wertschs forskning, som syftar till att förstå hur människans mentala processer formas 
av de redskap hon nyttjar och de sociokulturella sammanhang hon är en del av, behand-
lar företrädesvis språkliga meningsstrukturers inbäddning i olika sammanhang.165

Men den ändamålsenliga användningen gäller emellertid alla kulturella redskap, så-
ledes även de materiella. Tingen används som resurser för att hantera praktiker, och de 
sociala praktikerna vägleder också vilka ting som bör ingå. Begreppet social praktik 
fångar in människors kroppsliga aktiviteter och prioriterar inte det intellektuellt språkli-
ga och reflexiva handlandet på bekostnad av det vardagliga till synes triviala.166 Sociala 
praktiker ger vägledning och influerar mänskligt handlande. På sätt och vis kan de ock-
så förstås som kulturella redskap, resurser för att handla, som redskap för redskapen.167

I ett sociokulturellt perspektiv talar man om att de kulturella redskapen medierar 
verkligheten.168 Då mänskligt tänkande och handlingar är framvuxna ur och därmed 
färgade av olika sociokulturella sammanhang och dess kulturella redskap, så är vår för-
bindelse med omgivningen varken ”omedelbar” eller ”naturlig”.169 Det finns ett kultu-
rellt ”raster” mellan människan och omvärlden. Ett ”raster som hjälper oss att konstitu-

161 Säljö m.fl. (2006). En konsekvens av användningen av redskap är också att visst kunnande och vissa 
förmågor försvinner (t.ex. räkna tal i huvudet, eller med papper och penna) medan nya tillkommer. 
162 Se även Säljö (2005), s 190.  
163 Wertsch (1991).  
164 Wertsch (1991), s 100-102.  
165 Vygotskys forskning handlade i stor utsträckning om mellanmänskliga processer på en mikronivå. 
Wertsch (1991), placerar in detta i ett bredare samhälleligt perspektiv. 
166 Se Shove m.fl. (2007). 
167 Även om Vygotsky primärt framhöll att det var språket. 
168 Se Wertsch (1991), samt Säljö (1996, 1999). 
169 Se Säljö (2000), s 81. 
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era företeelser och varsebli världen enligt specifika kriterier”.170 De sociala praktikerna 
och dess kulturella redskap ”för-tolkar” eller med andra ord medierar tillvaron för oss, 
de orienterar och stödjer vårt sätt att tänka och handla.

Samtidigt handlar vi alltid med stöd av de (medierade) kulturella redskap som vi 
(genom en socialisationsprocess) har tillägnat oss. Om det sker utifrån den ”för-
tolkning” de sociala praktikerna erbjuder, eller via de ”kunskapserbjudanden” som föl-
jer med t.ex. miniräknaren, är en öppen fråga.171

För att handla måste människan således kunna hantera de sociokulturella redskap 
som erbjuds i olika sammanhang. Utifrån detta perspektiv kan vi förstå de kulturella 
redskapen som en ”förlängning” av människans kropp och tanke.172  Men det är en för-
längning under förutsättning att människan har förmåga att hantera redskapet. Det krävs 
att hon lär sig hur tekniken kan användas, vilket utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
beskrivs som ett gradvist förlopp.173 Roger Säljö använder sig av begreppet approprie-
ring174 för att begreppsliggöra detta, vilket innebär en process där

människor bekantar sig med, prövar och successivt ökar sin för-
trogenhet med att använda kunskaper och redskap i sociala 
handlingar. (Säljö, 2005, s 51) 

Det är en bekantskap som sker i en specifik kontext och som formas i de konkreta akti-
viteter människor utför i olika praktiker. Det handlar först och främst om att få prakti-
ken att fungera. I denna process prövar sig människan fram i användningen av tekniken 
och hon tar stöd och hjälp av de sociala och materiella resurser som omgivningen erbju-
der. Säljö och Ramsten berättar exempelvis hur en enkel materiell resurs som kaffe-
bryggaren fyller en viktig funktion för tillverkningen av lättbetong och för lärandet av 
denna arbetsmiljö.175 Vid kaffebryggaren samlas de som arbetar med betongen och där 
utbyter de tankar och lärdomar, återberättar viktiga händelser, samt analyserar uppkom-
na problem.    

170 Säljö (2000), s 100.  
171 För att erhålla en insikt i detta bör en analys av mänskligt handlande innehålla följande ingredienser: 
”the individual(s) in the concrete situation and the mediational means employed“  Wertsch, (1991), s 12. 
172 Säljö (2000, 2005), Vygotsky (1978). 
173 Gäller även andra kulturella redskap. 
174 Appropriering har en grund i begreppet internalisering, Se Säljö (2000), s 115 ff och Säljö (1996). 
Begreppet internalisering kommer från Vygotsky (1978) och handlar om transformeringen av yttre mel-
lanmänskliga aktiviteter till inre individuella kunskaper. Det är då inte frågan om en sorts överföring av 
kunskaper, d.v.s. det är inte en kopia av den externa verkligheten som internaliseras. Internalisering hand-
lar om hur medvetandet formas, vilket är en utdragen social process och består av ” a long series of deve-
lopment events”. (ibid, s 57) .Vi lär oss successivt med stöd av de redskap som finns till hands i en given 
situation och utifrån de syften och motiv som speglar sammanhanget. Zone of proximal development 
(ZPD) beskrivs som mycket central för denna process. Begreppet internalisering har kritiserats. Bl.a. av 
Lave & Wenger (1991), samt Säljö (2000) som menar att det indikerar en alltför skarp gräns mellan män-
niskans ”insida” och ”utsida”, vilket leder till en ovälkommen dualism, och påminner utifrån den synvin-
keln om ”inhämtning” och ”inlärning.” .  
175 Ramsten & Säljö, (2004) s 36 ff. 
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Medmänniskors betydelse för lärande visas särskilt i begreppet utvecklingszon (zone 
of proximal development, ZPD). Vygotsky beskrev denna zon som skillnaden mellan 
vad en individ kan prestera ensam och vad hon kan åstadkomma med stöd av mer erfar-
na personer.176 Vygotsky, som företrädesvis studerade barns lärande, visade att barn 
runt åtta år med kompetent vägledning kanske kunde prestera som en 9-, 11- eller 12-
åring. Det handlar om det enskilda barnets potential att lära, men också om hur ett kom-
petent utformat stöd möjliggör tillägnelse av kunskaper. Stödet ska bidra med nya per-
spektiv som individen själv inte kunnat tillägna sig. Samtidigt bör stödet inte befinna sig 
för långt bort från den lärandes livserfarenheter. Det ska vara möjligt att begripa. Det 
har sin utgångspunkt i samspelet mellan den som lär och den som lär ut.  

Om detta placeras in i ett större samhälleligt perspektiv ser man vidden av ovanstå-
ende iakttagelse. En utvecklingszon kan då betraktas som mötet mellan människans 
erfarenheter och förmågor och den vägledning som finns till hands in i en viss kulturs 
kunskaper och sätt att handla.177 En konsekvens av detta är att med kompetent guidning 
in i en social praktik har en människa möjlighet att delta på helt andra grunder än om 
detta stöd saknats. Stödet behöver inte heller alltid ges i direkt samspel med andra män-
niskor, utan det kan även ges via skriftliga instruktioner, eller andra fysiska artefakter, 
om dessa kan tillmötesgå den lärandes sociokulturella erfarenheter.  Som påpekats tidi-
gare influeras människans sätt att tänka och handla av denna vägledning via stöd från 
medmänniskor eller fysiska artefakter, men det finns alltid en situerad uttolkning med 
en grund i hennes tidigare sociokulturella erfarenheter och det sociala sammanhang som 
hon ingår i. Det handlar, som Engeström betonar, inte enbart om att tillägna sig en kul-
tur utan också om att skapa den.178

Approprieringen av kulturella redskap handlar således inte om ”inlärning” eller ”in-
förlivning” av kunskaper, det är med Säljös ord inget ”yttre” som kommer ”in” i männi-
skors ”inre”.179 Utan vi tillägnar oss en förtrogenhet med hur språkliga såväl som 
kroppsliga handlingar kan organiseras och vilken betydelse dessa har för utförandet av 
olika sociala praktiker. Att lära, att t.ex. se saker från ett annorlunda perspektiv, öppnar i 
sin tur nya möjligheter att handla. Detta kan betraktas utifrån såväl de enskilda erfaren-
heter vi gör i vardagen, som utifrån en längre tids lärprocess. Vygotskys exempel om 
schackspel kan illustrera detta.

A chessplayer´s moves are determined by what he sees on the 
board; when his perception of the game changes his strategy will 
also change. (Vygotsky 1986, s 170.) 

176 Se Vygostsky (1986), s 186ff, (1978), s 84-91. Vygotsky menade att ZPD definierade de funktioner 
hos barnet som ännu inte hade ”mognat” men som var på väg att utvecklas. Det betonar barnets potential
att lära, istället för hennes mentala mognad. Enligt Vygotsky var det just i denna zon lärandet skulle ske.  
177 Se Säljö (2000), s 119-125. 
178 Engeström (1987), s 172. 
179 Se Säljö (2000), s 152.  
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På mikronivå är en schackspelares strategier beroende av vad som sker på spelbor-
det, hur motspelaren väljer att agera. Hans tolkning av spelet förändras allteftersom 
spelpjäser åker ut och nya drag görs. På denna nivå ser han således kontinuerligt saker 
från ett lite annorlunda perspektiv, allteftersom spelförloppet rör sig framåt. Efter en 
lång tids ihärdigt spelande blir han eller hon dock en allt mer kompetent deltagare i 
schackspelspraktiken. Schackspelarens tolkning och förhållningssätt till spelet är nu helt 
förändrat och hans strategier liknar inte alls dem han hade från början. Successivt har 
spelaren lärt sig att använda pjäserna på ett allt mer strategiskt sätt. 180

Människor lär sig alltid utifrån sin egen position och ståndpunkt i sociala praktiker, 
vilket har en grund i tidigare erfarenheter och vad hon tycker är meningsfullt att veta.181

Utifrån denna position exponeras hon för olika resurser och tillägnar sig successivt kun-
skaper, eller med andra ord möjligheter att använda redskap. Då hon deltar i en för hen-
ne helt ny praktik, till exempel att spela schack, uppmärksammar hon helt enkelt andra 
saker än då hon ägnat sig åt denna aktivitet under en längre tid.

Lärande är inte nödvändigtvis en enkel process att gå igenom. Redskapen och dess 
ingående i sociala praktiker ”bjuder motstånd för den oinvigde” och utgör olika typer av 
svårigheter som måste övervinnas.182

Boel Berner har i sin forskning undersökt vad som krävs för att hantera olika typer 
av apparater på ”genomteknifierade” arbetsplatser inom t.ex. produktion, reparation och 
service.183 Hon lyfter fram att det finns ett gap mellan vad arbetsgivarna tror är tillräck-
liga kunskaper och de betydligt mer mångfacetterade kunskaper som krävs av arbetarna 
för att lära sig att hantera olika situationer och skiftande omständigheter.  Den grund-
läggande kunskapen; att ”starta, stanna, rengöra, och underhålla maskinen”, räcker en-
ligt Berner, för ett ”idealtillstånd av rutinmässigt arbete”.184 Men i den dagliga använd-
ningen av tekniken uppstår kontinuerliga problem som måste lösas (teknik som krånglar 
och ställs in fel, arbetsmaterial som fastnar) vilket kräver att arbetarna lär sig lägga 
märke till, identifiera och åtgärda fel och avvikelser som uppstår för att arbetet ska fun-
gera på ett ändamålsenligt sätt.  

Den oerfarne arbetaren ställs också inför en rad oklara omständigheter som han eller 
hon måste anpassa sig till och lära sig att hantera med utgångspunkt i tidigare erfarenhe-
ter.  Ett exempel som Berner pekar på är de instruktioner som ges av de mer erfarna 
arbetarna, vilket ofta går ut på att demonstrera hur tekniken fungerar. Visar instruktio-
nerna på välbeprövade sätt att handha tekniken eller är det just ”instruktören” som anser 
att det fungerar bra? Vad i instruktionerna är viktigt att komma ihåg och vad beror på 
tillfälliga omständigheter? Är instruktionerna ett krav, en regel som måste följas, eller 

180 Det är den senare dimensionen som Vygotsky betonar, och det är relaterat till lärandet om vetenskapli-
ga begrepp. 
181 Se Dreier (2000).  
182 Säljö (2005), s 147, Ilmonen (2004), Berner (1999), s 110. 
183 Berner (2008, 1999). 
184 Berner (1999), s 93. 
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handlar det om tips och råd som instruktören delger? Det handlar i större eller mindre 
utsträckning om att navigera mellan olika osäkerheter för att hitta sitt eget sätt att hand-
ha tekniken, vilket inte nödvändigtvis behöver överensstämma exakt med instruktörens. 
Ett annat exempel är den perceptuella anpassning som krävs i en ny miljö, att kunna 
filtrera bort det som han eller hon i vanliga fall hade lagt märke till (maskinernas oljud, 
lukter och kanske maskinernas snabba hastighet) samtidigt som man måste lära sig kän-
na igen och handla utifrån nya fenomen som han eller hon normalt inte uppmärksam-
mar. Det är en lärprocess som är en del av och involverar det sociala sammanhanget. 
Det krävs t.ex. samarbete med andra för att få arbetet gjort, samtidigt som medarbetaren 
också bedöms för det som görs, av såväl arbetsgivaren som av medarbetarna. Den en-
skilda arbetaren är dock inte enbart inriktad på att förstå hur maskinerna och arbetsplat-
sen fungerar, utan det övergripande målet är att få arbetet gjort på ett ändamålsenligt 
sätt, att kunna hantera arbetssituationen lite bättre.185

En lärprocess, en successivt ökande förståelse, visas genom och finns inneboende i 
ett förändrat deltagande i aktuella sociala praktiker. Men de oklara omständigheter och 
svårigheter som människor stöter på i sitt deltagande i sociala praktiker övervinns inte 
alltid, och de resurser som människan exponeras för fungerar långt ifrån alltid som red-
skap i sociala handlingar. Det är inte heller rimligt eller möjligt att lära sig om allt, utan 
människor försöker lära sig hantera de resurser som är viktiga för att möjliggöra och 
delta i för henne väsentliga sociala praktiker. Att delta skapar med andra ord möjligheter 
att lära.

Appropriering av teknik är, som begreppet domesticering understryker inte nödvän-
digtvis en konfliktfri process. De involverade personerna behöver inte nödvändigtvis 
vara överens om hur redskapen ska användas i olika situationer. Vad som är tillbörliga 
kunskaper och vad som är en relevant lösning på ett problem, går inte att finna i det ge-
nerella, utan är avhängigt aktiviteterna och den specifika kontexten. Inte heller är läran-
det alltid till gagn.186 Även mindre fördelaktiga eller rent av destruktiva handlingar är 
resultat av lärprocesser. Vi kan ”fastna” i ett kort- eller schackspelsberoende, och hög 
energianvändning kan ses som ett resultat av människors sätt att använda energikrävan-
de teknik. Det är också något vi har lärt oss.  

Samspelet med tekniken i hemmets vardagliga praktiker 
I denna avhandling undersöker jag hur de boende genom domesticering av passivhusets 
energikoncept förändrar sitt deltagande i en social praktik som handlar om att hantera 
värmekomforten inomhus. Den praktiken är i stor utsträckning uppbyggd av materiella 
artefakter: byggnadsskal, kläder, och tofflor som bibehåller värmen, respektive el-
element, luftvärmebatteri och kanske värmeljus som genererar värme. De boendes sam-

185 Berner (1999), s 110. 
186 Se Säljö (2000, 2005).  
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spel med de materiella resurserna spelar stor roll för utformningen av praktiken och 
sålunda för andelen energi som används. I detta avsnitt behandlas och sammanfattas 
samspelet med tekniken i vardagens praktiker och dess inplacering i hemmet.   

Samspel med tekniken 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande betraktas teknik som ett kulturellt red-
skap, en materiell artefakt bestående av en kombination av fysiskt material och mänsk-
liga idéer och erfarenheter. Det innebär att människan ”har lagt ut spår”, eller med andra 
ord, externaliserat kunskaper, insikter och värderingar i materiella objekt. 187

Därmed är det missvisande att säga att denna externalisering är avhängig enskilda 
designers eller produktutvecklares kunskaper, idéer eller visioner. Utifrån ett sociokul-
turellt perspektiv visas kunskaper i handling och de formas genom deltagande i olika 
samhälleliga praktiker. Därför betraktas teknik som ett resultat av människors deltagan-
de i specifika praktiker, som en produkt av en formation av mänskliga aktiviteter, arte-
fakter, värden och kunskaper. Denna formation ger tekniken ett specifikt innehåll och 
utseende. Akrich lyfter exempelvis fram att produktutvecklare och designers i sitt delta-
gande skriver in betydelser i tekniken (de gör ett script), att det finns en strävan att förse 
användarna med särskilda värden, kunskaper, handlingar och motiv. Det ger tekniken en 
viss form, utseende och funktion, vilket gör den mer eller mindre unik.188

Ovanstående beskrivning räcker emellertid inte riktigt till. Det går inte att bortse från 
att ett dylikt deltagande är framväxt ur ett visst ”sociohistoriskt” sammanhang, vilket 
spänner lång tid tillbaka och där ny teknik är beroende av tidigare teknikutveckling, 
situerade i mänskliga verksamheter.189 Framväxten av ny teknik är även en del av en 
social och kulturell omvärld, eller mer specifikt av människors ”delade förståelser” av 
hur artefakter bör se ut och hur de kan användas i olika praktiker. Det formar såväl an-
vändning som utveckling av ny teknik.

Jag utgår från hushållens vardagliga sammanhang i bostaden. Insynen i hur enskilda 
tekniker är uppbyggda och deras respektive konkreta bakgrund, är med utgångspunkt i 
hushållens perspektiv vanligtvis begränsad. Det materiella ingår i olika sociala praktiker 
och är en resurs för att utföra dessa. Nicol och Humphreys, som bl.a. undersöker männi-
skors anpassning till olika klimat och byggnader, visar exempelvis att människors age-
randen och framför allt förväntningar på inomhustemperaturen förändrades beroende på 
om bostaden var utrustad med luftkonditionering eller självdrag.190 Tekniken med dess 
specifika form, utseende och funktion, influerar och vägleder således människans delta-
gande i praktiken. Så gör också människors ”delade förståelser” av hur artefakterna ska 
användas och vilka artefakter som anses ingå i en praktik, eller som Säljö uttrycker det: 
”Artefakterna flyter inte omkring i ett socialt vakuum, utan vi uppfattar att de är till för 

187 Se Säljö (2005), s 50 ff. (Med hänvisning till Donalds 1991). 
188 Ackrich (1992). 
189 Se Säljö (2005), samt även MacKenzie & Wajcman (1985). 
190 Nicol & Humphrey (2002). 
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något”.191 Människor uppfattar således att en del fysiska artefakter ingår i en komfort-
praktik. Det kan vara exempelvis uppvärmningssystem, öppna spisar, elradiatorer, ylle-
tröjor, mattor, gardiner eller ett mer eller mindre välisolerat klimatskal. Men använd-
ningen av artefakterna är alltid öppen för olika tolkningar och vad som uppfattas ingå i 
en praktik är långt ifrån självklart.

Ett exempel kan hämtas från Wilk och Wilhites studie som undersökte hushållens 
energirelaterade agerande i bostaden. De fann att hushåll i mycket liten utsträckning 
tätade med tätningslister, trots att det var en billig åtgärd för att minska energianvänd-
ningen.192 Författarna kom fram till att orsaken till att denna aktivitet uteblev var att den 
saknade symboliskt eller estetiskt värde och inte relaterades till värmekomforten. Ut-
tryckt något annorlunda så kan man tänka sig att tekniken saknade tillhörighet i en prak-
tik. Den uppfattades inte ingå i bostadens renoveringsprojekt och inte heller i hushållens 
aktiva hantering av värmeförhållandena inomhus. För att få en praktik att fungera an-
vänder sig människan således av de artefakter som hon har vetskap om, som är begripli-
ga och som har en mening. Hon formar ”sitt eget sätt” att hantera praktiken, vilket i 
mångt och mycket består av vanemässig användning av artefakter, till exempel tofflorna 
som alltid tas på, golvvärmen som alltid är på i badrummet, eller fönstret som öppnas 
varje morgon. Teknikens innebörd, dess roll och värde i praktiken definieras alltid i 
förhållande till människors användning.193 Det är en definitionsprocess som inrymmer 
alla som deltar i praktiken, inte enbart dem som handgripligen använder resursen.

Sammanfattningsvis, i denna avhandling utgår jag ifrån att teknik förvärvas för att 
ingå i och möjliggöra sociala praktiker.194 Då ny teknik genom en längre eller kortare 
process av domesticering, blir en del av ett sammanhang, förändras ofta människors 
hantering och förståelse av praktiken. Det handlar således inte om att den nya tekniken 
determinerar människors handlingar utan den kommer med ”nya influenser” och erbju-
der nya möjliga sätt att handla. Men vilket värde tekniken får och hur den används for-
mas dock av de sociala sammanhang i vilken tekniken är placerad.195 Detta innebär 
emellertid inte att tekniken betraktas som en ”passiv beståndsdel” som hushållen fritt 
kan omforma efter egna önskemål, utan dess specifika form, utseende och funktion, 
skapar en ram för användningen.196

Detta samspel mellan teknikens ”influenser” och människors situerade uttolkning 
beskrivs här som en samproduktion. Det är en process som utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv har en grund i människors tidigare sociokulturella erfarenheter  och influeras 
av deras ”delade förståelser” av hur en praktik bör och kan utföras.  

191 Säljö (2005), s 230.  
192 Wilk & Wilhite (1985). 
193 Se Resnick (2002b), Säljö (2005). 
194 Se Shove m.fl. (2007). 
195 Såsom också betonats om begreppet domesticering ovan. 
196 Ibid. 
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Att forma ett hem  

Deltagandet i vardagens praktiker ingår i och betraktas i denna avhandling som en del 
av en process som handlar om att forma bostaden till ett hem. I Sverige tillbringar vi i 
genomsnitt över två tredjedelar av den sammanlagda tiden i bostaden.197 En bostad är 
lokaliserad på en viss plats och utformad för människor, artefakter och aktiviteter. Den 
är en ”speciell konfiguration av objekt” som är skapade för att möjliggör olika prakti-
ker.198 Att sova, laga mat, äta, umgås, samtala och sköta sin personliga hygien är enbart 
några exempel på praktiker som i en bostad vävs samman till ett komplext mönster.199

En bostad kan också brytas ned i ett antal mindre inramningar för specifika praktiker. 
Köket brukar utrustas med föremål, såsom kyl, frys, spis, vilka används som resurser för 
att förvara, laga mat och äta mat o.s.v.. Sedan tillkommer de ting som hushållsmedlem-
marna tillför såsom bunkar, vispar, gafflar, knivar, diskborstar o.s.v..

En nybyggd bostad är en skapelse av designers och produktutvecklares engagemang 
för att skapa utrymme för sociala praktiker och den är färgad av en blandning av histo-
riska och samtida, sociokulturella sammanhang. En bostads materiella utformning väg-
leder människors handlingar och organiseringen av dem. Kirsten Gram-Hanssen pro-
blematiserar detta i en studie av hushåll som bor i identiska radhus där samtliga använde 
rummen på övervåningen som sovrum, medan undervåningen nyttjades som vardags-
rum. Denna organisering ligger å ena sidan väl i linje med arkitektens planering, men 
speglar å andra sidan en kulturell norm. Den bottnar således i en delad förståelse av hur 
en bostad ska se ut och användas, med olika sovrum för vuxna och barn och ett gemen-
samt vardagsrum.200 Men det finns alltid en öppning för tolkning av hur en bostad ska 
användas. Gram-Hanssens studie visar att källaren nyttjades såväl som sovrum, lekrum, 
arbetsrum och hobbyrum etc av de olika familjerna. Gieryn kallar samspelet mellan 
bostadens ”fixerade” och ”formbara” betydelse för byggnadens ”dubbla realitet”: 

Analysis must respect the double reality of buildings as struc-
tures, structuring agency but never beyond the potential restruc-
turing by human agents. (Gieryn, 2002, s 41).

Det handlar om och hur en bostad formas till ett hem. Ett hem inrymmer definitionen av 
bostaden som artefakt, men understryker samtidigt att det är en domesticerad bostad. Ett 
hem är då en materialiserad process som har sin utgångspunkt i människors praktiska 
och symboliska engagemang, som kan sägas ge uttryck för en ”investering av betydel-
ser” i den fysiska miljön.201  Detta engagemang tar sig också olika uttryck. Aune ex-

197 Ellegård (2002) . 
198 Se Schatzki (1996), s 186 ff . 
199 Se t.ex. tidsgeografiska studier, Ellegård & Wihlborg (2001). 
200 Gram-Hanssen (2008b), s 14. 
201 ”Investment of meaning ” Silverstone (1994), s 28  Silverstone gör en relativt vanlig distinktion mel-
lan utrymme (space) och plats (place). Genom hushållens praktiska och emotionella engagemang i ”spa-
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emplifierar vad det kan innebära med en utgångspunkt i tre olika analytiska kategorier 
av ett hem.202

Den första, ”the home as haven”, handlar om den symboliska formeringen av hem-
met. Det rör sig om behovet av att skapa en känsla av trygghet, en personlig atmosfär 
och ”mysig stämning”. De materiella avtrycken i bostaden är inte lika markanta som i 
övriga kategorier. I den andra kategorin är hemmet ett livslångt ”projekt” av ombyggna-
tioner och upprustning. Nya krav ställs i takt med att människors smak förändras och 
den fysiska miljön måste byggas om i överensstämmelse med det. Ett hem formas och 
omformas således för att kontinuerligt kunna ge uttryck för människors personliga smak 
och stil. I den sista analytiska kategorin är hemmet en ”arena för aktiviteter”. Här värde-
ras inte det materiella lika högt, i alla fall inte som ett personligt uttryck för smak och 
stil. Ett hem ska vara praktiskt och möjliggöra olika aktiviteter som att arbeta, tvätta, 
laga mat och att umgås. Det rör sig om att skapa möjligheter för social samvaro och 
aktiviteter.203

Ett hem kan således betraktas som en domesticeringsprocess (och som ett resultat av 
en sådan), vilken handlar om att göra bostaden till sin egen. Det är en process som inne-
bär en inneboende dynamisk relation mellan hushållsmedlemmarnas engagemang, in-
ramningen och omgivningen utanför.204 Man kan tänka sig att studera dylika processer i 
andra inramningar. En skola, en fabrik, ett bibliotek o.s.v. formas av de deltagare som 
vistas där och de pågående praktikerna. Att forma en bostad till ett hem (förutom att det 
är en annan sammanvävning av praktiker) har utifrån ett perspektiv beskrivits som an-
norlunda. Det handlar, som Bakardjieva påpekar, om “en känsla av makt och kontroll att 
forma sina egna betingelser och att kunna välja mellan olika handlingsmöjligheter.”205

Till vilken grad den känslan infrias är dock en öppen fråga, som bland annat beror på 
ägandeförhållanden, sociala förhandlingar och kunskaper.

Sammanfattning
I denna avhandling används begreppet domesticering för att förstå hur ny teknik som 
utvecklats för att hushålla med och effektivisera användningen av energi, integreras i de 
boendes vardagliga praktiker. Begreppet utgår från hushållens vardagliga sammanhang 
och hur hushållsmedlemmarnas engagemang i tekniken successivt förändras genom att 
den används, görs begriplig och tilldelas en mening i vardagen. Engagemanget är en del 
av ett socialt, materiellt och kulturellt sammanhang som det också fogas in i och formas 

ce” formas det till ”place”. Denna plats (som dock inte nödvändigtvis behöver vara en bostad) är ett hem. 
Ibid, s 26 ff.
202 Aune (2007). De analytiska kategorierna är baserade på kvalitativa intervjuer och observationer utifrån 
två olika studier av norska hushåll och deras energianvändning 
203 Ibid.  
204 Se t.ex. Gieryn (2002). 
205Bakardjieva (2006), s 69 (min översättning).  
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av. Detta sammanhang framgår av teknikens rumsliga och tidsmässiga placering, liksom 
de sociala förhandlingar och konflikter som omgärdar användningen av den. Domestice-
ring är en process där människan å ena sidan anpassar sig till den nya teknikens form 
och funktion, samtidigt som, å andra sidan, användningen av tekniken integreras i och 
formas utifrån det sociala, materiella och kulturella sammanhanget.  

Jag studerar domesticeringen utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. De bo-
endes domesticering av tekniken tolkas därmed i mångt och mycket som en lärprocess, 
vilket betonas med stöd av begreppen appropriering och utvecklingszon. Anpassningen 
handlar om hur människan successivt bekantar sig med och ökar sin förtrogenhet med 
den nya tekniken genom att använda och tolka den. Detta sker i samspel med hennes 
tidigare erfarenheter, och med stöd av de kulturella redskap (resurser) som finns i hen-
nes omgivning. I denna process är människan inte enbart fokuserad på att göra tekniken 
begriplig, utan hennes lärande ingår i och är en del av de sociala praktiker hon deltar i.

Den kontext som behandlas i avhandlingen är huvudsakligen situerat i ett hem. 
Hemmet skapas när flera olika vardagliga sociala praktiker utövas, såsom att laga mat, 
äta, sova, olika typer av underhållning, socialt umgänge o.s.v.. Samtidigt som männi-
skan deltar i de vardagliga praktikerna formar hon dem. Därmed är domestice-
ring/approprieringen av en teknik en dimension av, en del av människors deltagande i 
vardagens praktiker. Det handlar först och främst om att människan domesticerar den 
nya tekniken för att göra praktiken ”till sin egen”. Han/hon vill att praktiken ska fungera 
på ett ändamålsenligt sätt.  

Med en utgångspunkt i energikonceptet för passivhus och dess principer för att be-
vara värme (genom välisolerat byggnadsskal och värmeväxling av luft) och generera 
värme (genom de passiva principerna för utnyttjade av sol, kroppsvärme och hushålls-
apparater), handlar den praktik som ställs i centrum om människors förhållande till och 
hantering av värmekomforten inomhus. Jag undersöker således hur domesticeringen av 
passivhusets energikoncept och dess teknik förändrar de boendes deltagande i ”värme-
komfortpraktiken”, vilket jag förkortar med ”komfortpraktiken” och vars innehåll jag 
låter empirin besvara. Energikonceptet och den nya teknikens specifika form kommer 
med nya influenser och öppnar för nya möjliga sätt att hantera värmen.  

Hur de sedan hanterar värmen och förhåller sig till energikonceptet formas dock ge-
nom deras deltagande i vardagens sociala praktiker. Det är en process som utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv har en grund i människors tidigare erfarenheter, och influeras 
av deras ”delade förståelser” av hur en praktik bör och kan utformas. 
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3. Beskrivning av fall och tillvägagångssätt 

I detta kapitel ska jag presentera mitt val av fall och undersökningsmetod, samt hur jag 
arbetat med analyserna av materialet. Kapitlet inleds med att jag diskuterar valet av fall 
och metod och där beskriver jag också bostäderna och informanterna. Därefter skildras 
fältarbetet, förutsättningar för och tillvägagångssätt vid intervjuerna. Slutligen går jag 
igenom hur jag analyserat och bearbetat mitt empiriska material.  

Fallstudie
Syftet med avhandlingen är att undersöka hur energiteknik, som utvecklats för att hus-
hålla med och effektivisera användningen av energi, domesticeras i hemmet. Undersök-
ningen behandlar en process (domesticering) som kräver en empirinära studie utifrån 
användarnas sociala sammanhang i bostaden. För att studera detta har jag gjort en 
fallstudie.  

“You would use the case study method because you deliberately wanted to cover 
contextual conditions, believing that they might be highly pertinent to your phenomenon 
of study” skriver metodforskaren Robert Yin.206 Eftersom det sociokulturella perspekti-
vet på lärande utgår ifrån att människans sätt att använda och tolka de resurser hon har 
till sitt förfogande alltid är beroende av den kontext hon ingår i är sådana “kontextuella 
villkor” inte enbart “mycket relevant” utan en nödvändig utgångspunkt i denna avhand-
ling. Yin menar vidare att det studerade fallet avgränsas med stöd av det syfte och frå-
geställningar som ställs. Mitt fall avgränsas således till att studera domesticeringen av 
energiteknik med en utgångspunkt i de boendes sammanhang i hemmet och jag är inrik-
tad på att studera energiteknik som syftar till energieffektivisering och att hushålla med 
energi.

Jag har gjort en fallstudie av hur energikonceptet för passivhus med tillhörande tek-
nik domesticeras. Radhusen i min fallstudie är belägna i Lindås, söder om Göteborg och 
där finns 20 lägenheter. Dessa byggdes 2001 och var de första passivhus som byggdes i 
större skala i Sverige.  

Val av fall

Att utforma och använda olika tekniker för att hushålla med energin och effektivisera 
energianvändningen i vardagen är en vanlig och allt jämt växande företeelse, inte minst 
i Sverige.207 Energimärkning av vitvaror, olika former av visualisering för att öka med-
vetandet om t.ex. elförbrukningen och smarta fönster, är exempel på hur teknik utfor-
mas för att få oss att bli mer medvetna om vår energianvändning liksom att ge samma 
nytta fast med lägre tillförsel av el eller värme. Det finns således en mängd tekniker som 

206 Yin (1994), s 13. 
207 Carlsson-Kanyama & Lindén (2002), Gyberg & Palm (2009). 
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skulle kunna utgöra lämpliga ”fall” för denna studie. I denna studie har jag dock valt att 
fokusera på uppvärmningsteknik då uppvärmningen utgör en mycket stor andel av den 
energi som används i bostaden.208 Utgångspunkten för energikonceptet för passivhus är 
att i princip helt ta bort denna energikrävande post.

Det handlar först och främst om att begränsa värmeförlusterna och med stöd av ett 
välisolerat och tätt byggnadsskal och installation av mekanisk värmeväxling av luft be-
vara den värme som finns inomhus. Men det handlar dessutom om att värme skapas 
genom människors kroppar, deras bruk av hushållsapparater. Därutöver kan värmen från 
solen tillgodogöras. I början av 2000-talet fanns det ytterst få lågenergihus i Sverige och 
skillnaden mellan passivhusen i Lindås och övrig nybyggnation var stora när det gällde 
energifrågor.209 De svenska byggreglerna ställde förhållandevis låga krav på energihus-
hållning på bostäder och hade inte stärkts nämnvärt på många år.210

Då uppvärmning av bostäder är en ytterst väsentlig del av hushållens energianvänd-
ning utgör passivhusens energikoncept ett särdeles intressant fall i fråga om att en så 
central aspekt som värmekomfort, som ofta tas för given och sällan problematiseras, 
görs till en aktiv del av de boendes vardagliga liv. 

Sett i detta sammanhang var passivhusen i Lindås en innovation. Potentialen att 
minska energianvändningen för uppvärmning beskrevs som mycket stor och husen 
marknadsfördes som ett ”hus utan värmesystem”.211

Att husen väckte stort intresse framgår även av den uppmärksamhet som de fick. 
Under de första två åren (men även senare) kom det med en informants ord ”busslaster” 
med människor till området som ville titta på husen.212 Flera av de boende har även in-
tervjuats i massmedia och flera artiklar och akademiska avhandlingar har publicerats om 
just dessa passivhus.213 Därtill utförde Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) mät-
ningar av energianvändning och inomhustemperatur i samtliga lägenheter under de för-
sta åren. De gjorde också utförligare mätningar i ett av radhusen, vilket användes som 
provlägenhet.214

Det första passivhuset byggdes i Tyskland i slutet av 1980-talet. Vid denna tid hade 
flera viktigare komponenter för att minska energianvändningen i byggnaden redan ut-
vecklats, såsom välisolerade byggnadsskal, metoder för förbättrad täthet, samt mekanisk 

208 En vanlig uppskattning är att ungefär 60% av energianvändningen i ett genomsnittligt småhus går åt 
till uppvärmning av inomhusluften, medan ca 20% går åt till varmvatten och 20% till hushållsel. Energi-
myndigheten (2002). År 2007 var slutanvändningen av energi i sektorn bostäder och lokaler 143 TWh. År 
2006 används ca 81 TWh för uppvärmningen av värme och varmvatten. Energimyndigheten (2008). 
209 Nässén & Holmberg (2005a, 2005b).  
210 Tidigare forskning påtalar att satsningen på energihushållning och effektivisering i bebyggelsen stan-
nade av i mitten av 80-talet och följdes av nästan 20 år med begränsade konkreta initiativ. Nässén & 
Holmberg menar exempelvis att byggreglerna inte stärktes nämnvärt, medan Elmroth (2005) anser att 
reglerna snarare har stimulerat till en hög elanvändning i bebyggelse då flertalet undantag skrevs in.  
211 Egnahemsbolaget, EFEM arktitektkontor, och Formas. (Odaterad).   
212 Rakel 05. 
213 För att nämna några där 1) boende tillfrågas: Fahlgren (2002), Dimming (2002), Karlsson (2002) He-
yman (2006),  2)  artiklar och avhandlingar  Wall (2006), Glad (2006), Karlsson (2006).   
214 Ruud & Lundin (2004). 
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värmeväxling av luft, men också tankar om passiv solvärme. 215 Tekniken för passivhus 
bygger således på kunskaper som bland annat implementerats i tidigare lågenergibostä-
der och var utifrån en teknisk synvinkel inte ”unikt” eller nytt. Däremot var passivhusen 
uppenbarligen både nya och unika utifrån ett bredare socialt och samhälleligt perspek-
tiv. Detta var också ett viktigt skäl till att jag valde Lindåsfallet. I tidigare forskning har 
unikhet varit en vanlig utgångspunkt till att man gör en fallstudie av en företeelse.216

Idag finns det uppskattningsvis mer än 20000 passivhus i Europa.217 Störst är mark-
naden i Tyskland och Österrike, men den skandinaviska marknaden har vuxit relativt 
snabbt de senaste åren och i Sverige finns i dag ca 700 passivhus i olika bostadsformer 
och ytterligare 200 är under uppbyggnad.218 Efter Lindåshusens färdigställande har Fo-
rum för energieffektiva byggnader utarbetat en kravspecifikation över vilka värden som 
bör uppnås för att en bostad ska kallas ett passivhus. Ett krav är att den tillförda energin 
för uppvärmningen inte får överstiga en effekt på 10W/m².219 I en bostad på t.ex. 100 
kvm innebär det således en installerad tillskottsvärme på maximalt 1000W.220  Karaktä-
ristiskt för passivhus är vidare att klimatskalet ska ha låga U-värden,221 och ju lägre vär-
de desto bättre är isoleringsförmågan. Ytterväggarna bör komma ned till ca 0.1W/m² 
(ungefär en halvering), medan fönstren skall klara 0.9 W/m². Ventilationen i passivhus 
kontrolleras med ett mekaniskt till- och frånluftssystem. Det innebär att den värme som 
finns inomhus tas tillvara genom värmeväxling, d.v.s. den uteluft som tas in värms upp 
av den inomhusluft som förs ut.222 Ett annat karaktärsdrag är att värmeväxlaren ska ha 
en hög verkningsgrad.223 Målet med passivhusets energikonceptet beskrivs i övergri-
pande termer som att möjliggöra en komfortabel inomhusmiljö, vilket innebär god luft-

215 Feist (2006).  Det första huset byggdes 1991 i Darmstadt, Tyskland.  Företrädesvis av Wolfgang Feist i 
samarbete med bland annat Bo Adamsson, Lunds Universitet.  Se även Glad (2006).  
216 Se Yin (1994).   
217 http://www.buildingtalk.com (data från sept 2009). Se Cepheus (odaterad) för information om tidiga 
satsningar på passivhus.    
218 www.passivhuscentrum.se  (data från maj 2009). 
219Erlandsson m.fl. (2009). Detta krav varierar något beroende på bostadstyp och var i Sverige passivhu-
set skall byggas. T.ex.  i norra delen av Sverige är effekten  12-14W/m². Den centraleuropeiska standar-
den är på 10W/m². I den centraleuropeiska/tyska standarden för passivhus, är kravet att bostadens upp-
värmning maximalt får uppgå till 15kWh/m² och år (motsvarande värde är i många bostäder ca 
90kWh/m²). Se Feist m.fl. (2005). I kravspecifikationen för passivhus betonas även att A-klassade vitva-
ror liksom lågenergilampor bör användas, dels för att förhindra att det blir för varmt inomhus, dels för att 
minska den totala energianvändningen. Även solfångare till tappvarmvattnet rekommenderas. Erlandsson 
m.fl. (2009)  Solfångare används också i många passivhus. Feist m.fl., (2005).  
220 Det rekommenderas att tillskottsvärmen tillförs via tilluften, eftersom det är en kostnadseffektiv lös-
ning. Det är också en vanlig lösning i passivhus, med det är inget krav Feist m.fl.. (2005). 
221 Ett U-värde är ett mått på hur mycket värme eller kyla som transporteras genom väggen. 
 Ju lägre U-värde, desto bättre isoleringsförmåga har byggnadsskalet. 
222 Se Feist m.fl. (2005).  
223 85%  Begreppet verkningsgraden anger hur stor del av den tillförda energin som i en energiomsättning 
omvandlas till nyttig energi. ”Energispill” förekommer alltid då energi omvandlas. Målet är en så hög 
verkningsgrad som möjligt, med således minsta möjliga ”energibortfall”. 
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kvalitet och termisk komfort samtidigt som byggnaden ska vara mycket energieffektiv 
och byggd på ett kostnadseffektivt sätt.224

Om det finns förhållandevis många forskningsrelaterade artiklar som rör tekniska 
komponenters krav och prestanda, finns det betydligt mindre skrivet om passivhusets 
energikoncept och teknik utifrån ett användarrelaterat perspektiv.225 Vad innebär det för 
de boende när ett traditionellt uppvärmningssystem ersatts med mindre kraftfulla tek-
niska system som är beroende av deras egen kroppsvärme och aktiviteter i bostaden?  
Ett sådan skifte gör det relevant att också undersöka bostäderna utifrån användarnas 
synvinkel.

När marknaden för passivhus växer väcks också frågor som påtalats i inledningen av 
denna avhandling: På vilket sätt domesticeras energitekniken i användarnas vardag? 
Finns det någon ”rebound effekt” förknippat med energikonceptet? När jag undersöker 
användningen av energi i bostaden som en integrerad del av människors val av resurser 
och bruk av dessa för att hantera värmen, blir då frågan huruvida energikonceptet bidrar 
till att förändra dessa vanor. Vilka är de energirelaterade konsekvenserna?

En viktig fråga handlar om de boendes förhållande till och upplevelse av värmen i 
passivhuset. Enligt energiforskaren och sociologen Elizabeth Shove har människors 
konventioner och syn på vad som är komfortabelt förändrats i linje med utveckling av 
mer resursintensiv teknik för t.ex. uppvärmning.226 Om denna teknik har bidragit till att 
människors syn på värmekomforten har förändrats i ett historiskt perspektiv, är det då 
möjligt att vända riktningen med hjälp av energieffektiv och energihushållande teknik? 
Innebär passivhusets energikoncept att de boendes förhållande till värmekomforten i 
bostaden förändras och tar en mer hållbar riktning?  

Val av metod  

En utgångspunkt för de teoretiska perspektiv som denna avhandling vilar på är att tek-
nikens mening och användning i vardagen inte bör definieras i förväg utan måste förstås 
utifrån användarnas perspektiv och de sammanhang de lever och verkar. Detta var också 
en utgångspunkt för mitt val av metod. För att undersöka domesticering av energiteknik 
i passivhus valde jag den kvalitativa forskningsintervjun. Kvale menar att det är en in-
tervju ”vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 

224 Feist m.fl. (2005). Tanken är  att passivhus ska byggas på ett kostnadseffektivt sätt, för att ha möjlighet 
att konkurrera med andra bostäder. De extra investeringar som passivhus kräver (t.ex. bättre fönster och 
mer isolering) kompenseras delvis av att man inte behöver bekosta ett traditionellt uppvärmningssystem. 
Resultat från tolv tidigare passivhusprojekt byggda i början av 2000-talet visade dock i medeltal en ökad 
total byggkostnad på ca 8%. Schnieders &  Hermelink (2005) menar emellertid att det är kostnader som 
kommer att sjunka, i takt med att investeringskostnaderna blir lägre (t.ex. energieffektiva fönster). Enligt 
Eek (2002) beräknas livscykelkostnaderna för passivhus vara lägre än liknande hus, eftersom en mindre 
mängd energi förväntas gå åt då husen används.  
225 Tekniskt orienterad artiklar och avhandlingar  i urval: Feist m.fl. (2005), Jansson (2008), Karlsson 
(2006), Schnieders & Hermelink (2005), Wall (2008),  Passivhus Norden (2008).  
226 Shove (2003a). 
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tolka de beskrivna fenomenens mening.”227 Den kvalitativa intervjuns styrka handlar 
om att forskaren därigenom kan fånga in en mängd olika skildringar om ett ämne och 
synliggöra mångfacetterade, och även motsägelsefulla, sätt att tolka en viss företeel-
se.228 Den ger med andra ord möjlighet att förstå olika innebörder och sätt att förhålla 
sig till och använda teknik i vardagen. Vad intervjun företrädesvis skall behandla be-
stäms initialt och övergripande av forskaren. Kvale utgår från att intervjun är halvstruk-
turerad, d.v.s. forskaren förbereder och utvecklar en intervjuguide med teman och frågor 
som ligger till grund för intervjun, men som inte är helt styrande.229

Jag kommer att diskutera intervjumetoden mer ingående i nästa avsnitt då jag be-
skriver fältarbetet, och ska här kort relatera valet av denna metod till andra tänkbara 
alternativ.  En annan vanlig metod inom fallstudier är observationer, som också skapar 
närhet och kontextuell förankring till det empiriska materialet och underlättar för fors-
karen att personligen tolka förlopp och handlingar.230 Detta var dock inte något tänkbart 
alternativ, eller ens komplement då jag valde metod, eftersom bostaden är en privat sfär 
där det är etiskt tveksamt att genomföra observationer.  

Ett annat sätt att fånga in användningen av enskilda tekniker är att komplettera med 
loggböcker som placeras vid tekniken eller dagböcker där informanterna under ett par 
dagar skriver vad de gör och varför, samt vilken teknik som nyttjas.231  Detta använde 
jag i mindre skala genom att låta en informant skriva dagbok under två dagar, medan två 
hushåll skrev i loggböcker som låg vid luftvärmesystemet.232 Det redovisas dock inte 
explicit i denna avhandling utan har använts som en del av bakgrundsmaterialet vid be-
arbetningen av det empiriska materialet.233

Observationer och loggböcker kan bland annat fånga in att människors sätt att tolka 
användningen av tekniken inte nödvändigtvis behöver stämma överens med hur de an-
vänder den.234 Avsikten med denna avhandling är att undersöka hur informanterna själ-
va tolkar tekniken och användningen av den och därför är intervjumetoden lämplig. 
Med den kvalitativa forskningsintervjun som instrument undersöker jag således hushål-

227 Kvale (1997), s 13. 
228 Ibid. 
229 Ibid (1997), s 14, 32.  
230 Se Merriam (1994).  
231 Se Ellegård & Whilborg (2001).  
232 Dagboken skrevs av Alva 2002, medan Hanna & Hannes 05, samt Karl & Karin 05 använde logg-
böcker under två veckors tid år 2005. 
233 Det hade säkerligen varit givande att t.ex. lämna ut loggböcker till de informanter som kunde tänka sig 
att skriva ned t.ex. när de använder luftvärmesystemet, vad de gör och varför, samt om de samtidigt tar 
stöd och samtalar med någon annan i bostaden - inte minst under första året då det var nytt för de boende 
att hantera tekniken. Detta material skulle sedan ha kunnat användas som underlag vid intervjutillfället för 
att anknyta till specifika situationer. Det fanns praktiska skäl till att detta inte gjordes mer systematiskt. 
Ett sådant skäl var att hushållen redan deltog i forskningsprojekt (mätstudie) och att intresset från mass-
media och omvärlden var stort och att mycket av deras privata tid redan tagits i anspråk.
234 Se Seale (1998) Det är en vanlig kritik mot intervjuer. Liknande ”problem” som finns med intervjuer 
existerar dock även med dag- och loggböcker. Det vill säga, det är inte säkert att användarna skriver ned 
vad de gör. Även observationer innefattar en tolkningsprocess, där forskaren kan tolka situationen på 
olika sätt.
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lens beskrivningar av och resonemang om hur de har gått och går tillväga och hur olika 
händelser förlöpte i anslutning till passivhusens energiteknik.

Beskrivning av passivhusen i Lindås 

Passivhusen i Lindås söder om Göteborg består av 20 radhuslägenheter uppdelade på 
fyra husrader där varje lägenhet är på 120 kvadratmeter i två plan. Utvändigt är de 
svartmålade med gula och röda detaljer. På taket till varje radhuslägenhet finns 5m² 
plana solfångare belägna som bidrar till uppvärmningen av tappvarmvatten. Åt söder är 
fönstren stora, såväl på över- som undervåningen och de leder ut till en balkong på 
övervåningen respektive en uteplats på bottenplanet. Balkongen skjuter ut en bit ovan-
för undervåningens fönster för att förhindra övervärmning under sommaren när solen 
står som högst.235 På norrsidan är fönstren färre och mindre. Här finns också entrén till 
bostäderna. Ingången till varje bostad består av ett vindfång, d.v.s. en ytterdörr följt av 
en ouppvärmd entré, som angränsar till en inre ytterdörr. Tanken med vindfånget är att 
skydda ytterdörren mot värmeläckage.236 Till varje radhuslägenhet finns ett förråd i an-
slutning till vindfånget på norrsidan.

Radhusen i Lindås.  

Undervåningen består av kök, vardagsrum, badrum och hall. I badrummet finns förutom 
toalett, handfat och dusch, även förvaringsutrymmet för pump och reglerutrustningen 
till solfångaren. Här finns också en ackumulatortank på 500 liter som är utrustad med en 
elpatron, som hjälper till då solen inte räcker till. 

I köket är kyl, frys, spis, ugn och vanligtvis också diskmaskin placerad. Initialt var 
tanken att samtliga hushållsapparater skulle vara av energiklass A, men då upphandling-

235 Egnahemsbolaget (2001a, 2001c). 
236 Ibid.  
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en gjordes uppfylldes inte detta med hänvisning till kostnadsbilden. Det standardpaket 
för kök som sedan togs fram innehöll inte några A-klassade vitvaror.237 I köket återfinns 
ventilationsaggregatet i ett av skåpen. Det består av en värmeväxlare, fläktar, filter, 
spjäll, luftvärmebatteri, samt en styrcentral.238

Luftvärmebatteriet är på 900W och värmer upp den utomhusluft som kommer in i 
bostaden.239 Hushållen kan själva välja om de vill sätta på batteriet. Via styrcentralen 
kan de boende sedan ställa in önskad temperatur (börvärde),240 se den aktuella rums-
temperaturen, samt temperaturen på den värmeväxlade utomhusluften. I bostaden till-
förs luften och värmen via don241 placerade i vardagsrummets tak och vid golvnivån i 
de tre sovrummen. Temperaturen kan inte styras i enskilda rum utan regleras via styr-
centralen.

 Övervåning till vänster och undervåning till höger 

I vardagsrummet sträcker sig fönstren från golvet upp till taket. I gavellägenheterna, 
finns även ett stort fönster åt väster eller öster. Trappan till övervåningen är belägen i 

237 Ruud & Lundin (2004 ), s 54, Glad (2003).   
238 Bostädernas ventileras mekaniskt, med hjälp av värmeväxling av in- och utomhusluft (från och tilluf-
ten). Luften utomhus tas in genom en ventil på norrsidan av huset och förvärms i värmeväxlaren med den 
luft som går ut från huset. Frånluften släpps sedan ut via en luftkanal på taket. Enligt Sveriges tekniska 
forskningsinstituts mätningar hade värmeväxlaren en verkningsgrad på mellan 82-87%. På sommaren då 
luften inte behöver återvinnas finns ett spjäll som kan öppnas för ”sommarförbigång”. Ruud & Lundin 
(2004), s13, Karlsson (2003), s 63-64, Temovex (2001). 
239 Luftvärmebatteri, eller eftervärmningsbatteriet, värmer upp luften efter det att värmeväxlingen har 
skett.  
240 Låt oss säga att 20°C önskas. Då slår batteriet automatiskt av då temperaturen i frånluften når 21 lik-
som det går på igen då temperaturen (i frånluften) sjunker till 19. Man säger att det inställda börvärdet har 
en ”dödband på ± 1°C. (se Ruud & Lundin 2004). 
241 Don är det munstycke som luften sprids ut i rummet genom. Luftens hastighet och spridning påverkas 
av dess utformning. Karlsson (2003), s 55.  
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vardagsrummet. Trapputrymmet är utformat som ett öppet schakt och sträcker sig ända 
upp till taket där ett öppningsbart takfönster är placerat. På övervåningen finns ett all-
rum och i gavellägenheterna finns här två små detalj- och sidofönster. Två mindre sov-
rum (B, C) åt söder samt ett större sovrum (A) och ett badrum åt norr gränsar till all-
rummet på övervåningen. Det är högt i tak i samtliga sovrum. I badrummet på övervå-
ningen finns förutom toalett, handfat och dusch även tvättmaskin och torktumlare i 
samtliga lägenheter. Ovanför hallen finns även ett loft som man kan nå via en lucka 
(och en nedfällbar stege) i taket. 

Byggnadsskalet har en fasad av trä och isoleringen består av mineralull och cellplast. 
Väggarna är välisolerade, ungefär 50% omfångsrikare än ett dåvarande konventionellt 
småhus.242

För att klara kravet på lufttäthet finns en diffusionstät plastfolie i alla ytterväggar, 
tak och golv och då Sveriges tekniska forskningsinstitut tryckprovade bostäderna243

klarade de Boverkets dåvarande byggregler med god marginal.244 Fönstren är s.k. låg-
emissionsfönster, som släpper in solens ljus samtidigt som värmeförluster och kallras 
minskats.245 De består utav tre glas med mellanrum fyllda med en gas som minskar 
värmeledningen.246 Gavelhusen har en något större yta yttervägg och större sammanlagd 
fönsteryta, eftersom det finns fönster på gavlarna.247 För en något mer omfattande be-
skrivning av tekniken se bilaga 3.

Presentation av informanter

Jag har genomfört två intervjuomgångar med boende i passivhusen i Lindås. Den första 
gjordes i oktober och november 2002 då jag intervjuade sammanlagt 22 personer, från 
16 av 19 hushåll, och den andra gjordes i februari 2005 då sammanlagt 21 personer 
medverkade, från 15 av 19 hushåll. Att det enbart var 19 hushåll och inte 20 som bodde 

242 Byggnadsskalets fasad är av trä, vilket följs av 43 cm isolering bestående av mineralull och cellplast. 
Taket som är täckt med tegel och solpannor har en isolering på 48 cm och husen står på en bottenplatta av 
betong med 25 cm isolering under. Ruud & Lundin (2004). 
243 Byggnadskonstruktionens lufttäthet är enligt författarna viktig. Då en bostad är välisolerad är det bety-
delsefullt att byggnadskonstruktionen har så pass god lufttäthet att fuktig inomhusluft inte har möjlighet 
att tränga ut i värmeisoleringsskiktet, för då uppstår lätt kondensering, vilket resulterar i fuktskador (Ruud 
& Lundin 2004). 
244  Ruud & Lundin (2004), s 10-11, 17-19. Boverkets dåvarande byggregler rekommenderade 0,8 l/s m2

SP: s mätningar visar på resultat mellan 0,20-0,44 l/s. Alltså i en del fall fyra gånger tätare.  Se Boverket 
(2009) samt Ruud & Lundin (2004), s 16ff . Ytterväggarna har ett U-värde på 0.1 W/m², taket, 0.08 
W/m², golvet 0,09 W/m², ytterdörren 0.8 W/m² samt fönstren 0.85 W/m². Takfönstret samt gavellägenhe-
ternas sidofönster har ett något sämre U-värde. 
245 När det är kallt ute blir insidan på glaset kallt och luften på insidan av fönstret blir kall och sjunker, sk 
kallras.  
246 De två yttre glasen är även belagda med ett metallskikt (antingen är silver eller tennoxid), som reflek-
terar värme tillbaka in i rummet bättre än en obelagd glasyta. Gasen är antingen krypton eller argon bero-
ende på om fönstren är öppningsbara eller ej. Se Werner (2003)  
247 Dessa fönster har också något sämre U-värde än övriga fönster. Se Ruud & Lundin. Det finns även två 
små fönster på övervåningen.  
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i radhusen berodde på att ett av husen användes som provlägenhet för mätningar.248 Den 
var obebodd även i februari 2005.
Informanterna hade tidigare bott i olika hustyper. Det varierade mellan fristående villor, 
radhus, parhus och flerfamiljshus. De hade bott i hyresrätter och bostadsrätter. Dessa 
hus värmdes upp med hjälp av elvärme (direktverkande och vattenburen), fjärrvärme, 
bergvärme, luftvärmepump eller olja. En majoritet av de intervjuade flyttade till passiv-
huset 2001 då radhusen var under uppbyggnad och såldes.

I min redovisning av undersökningen använder jag fingerade namn på de boende när 
jag hänvisar till dem och jag anger också vilket år intervjun är gjord. Informanter med 
samma initiala bokstav tillhör samma hushåll. Sammanlagt har 31 informanter från 20 
hushåll deltagit i studien. 12 informanter har jag intervjuat såväl 2002 som 2005. Infor-
manternas hushåll består av mellan två och fem medlemmar. Nio av hushållen bor i 
gavellägenheter och elva i mittlägenheter. 

Informanter hösten 2002 och vårvintern 2005 
1. Alva 02 & 05 Alf 02 & 05   
2. Gunilla 02   

3.Hanna 05  Hannes 05  

4. Lisa  05   

5. Karl 02    Karin 02 & 05 

6. Maria 02  Marcus 05  

7. Paulina 02 & 05  

8. Rickard 02 & 05  Rakel 02 & 05  

9. Ville 02 & 05  Vera 02 & 05 

10. Caroline 02   Christer 05 

11. Daniela 02  David 02 

12. Frida 02   Fredrik 05  

13. Elin 05  Edvin 05 

14. Ida 02 & 05  Isak  02 & 05 

15. Johanna 02   

16. Nina 02   

17. Sandra 05   

18. Oda 02 & 05   

19. Tea 02 & 05   

20. Ulla 02    

Informanter från de 20 intervjuade hushållen med uppgifter om antal intervjutillfällen och år. 

Jag har valt att ge knapphändig information om de intervjuade och inte berättat vad de 
har för yrke och ålder o.s.v.. Det beror på att själva området är identifierat och känt i 

248 Sveriges tekniska forskningsinstitut gjorde mätningarna. Se Ruud & Lundin (2004). 
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vida kretsar, och att en sammansatt dylik information direkt skulle kännas igen av dem 
som bor i passivhusen där många känner varandra väl.249 Det senare kan jag emellertid 
inte helt komma ifrån då de beskrivningar och citat som lyfts fram i avhandlingen kan 
komma att identifieras av andra än dem som uttalar det.  

Då jag exemplifierar med citat, vilket sker i riklig omfattning, har jag haft ambitio-
nen att lyfta fram olika informanters utsagor inom samma tema. Det är ändå tydligt att 
hänvisningarna inte är jämt fördelade över mina informanter. Exempelvis är de som jag 
har intervjuat två gånger vanligtvis citerade i större utsträckning än de som jag enbart 
samtalat med en gång. På grund av intervjuernas kvalitativa karaktär har informanterna 
också betonat olika delar i samtalet olika mycket, vilket innebär att enskilda informanter 
kan vara mer framträdande i vissa kapitel än andra. Att sprida källhänvisningen bland 
informanter har också vägts mot innehållet i enskilda resonemang. Det förekommer i 
flera fall att jag har valt det citat som på bästa sätt förtäljer om en iakttagelse, på bekost-
nad av spridningen. 

Citaten som presenteras är exempel på hur informanterna uttrycker det som under-
söks, liksom de ger läsaren en tydlig hänvisning till de källor som min analys baserar 
sig på.  I de fall då jag lyfter fram centrala betydelser så handlar det primärt om infalls-
vinklar som flera av de boende samtalar om.   

Längre citat återges i texten med indrag, medan kortare citat finns inom citations-
tecken i den löpande texten. Citaten har föregåtts av en viss redigering. Det handlar då 
företrädesvis om upprepningar (t.ex. ”liksom” två gånger i följd) utan särskild betydel-
se, som inte förändrar något utan enbart försämrar läsbarheten.250  Då jag hänvisar till 
flera informanter använder jag vanligtvis ordet boende ibland ordet hushåll, vilket då är 
en hänvisning till de medverkande informanterna. Informanter som bor i samma bostad 
benämner jag samboende.  

Dokument och mätningar

Förutom det empiriska material som forskningsintervjuerna har resulterat i har jag också 
använt mig av informationsmaterial som hushållen fick innan de flyttade till bostäderna. 
Informationsmaterialet består av en presentation av passivhusen och dess koncept, hu-
sens planlösning och utseende, rumsbeskrivning och tillvalslista över teknik.251 Jag har 
även använt mig av den informationspärm sk ”huspärm” som gavs till hushållen när de 
flyttade in.252 Här finns de olika delarna av radhusens tekniska installationer beskrivna, 
med kapitelindelningar såsom el, rör, ventilation, vitvaror, golv o.s.v., vilka var sam-
manställningar av information från olika tekniktillverkare. I denna pärm fanns även en 

249 I några enstaka fall har jag i texten dock lyft fram att vederbörande informant har en yrkesutbild-
ning/yrke som t.ex. underlättar förståelsen av energitekniken, då jag funnit det alltför relevant för att 
kringgås.
250 Det framställer även informanten i en onödigt ofördelaktig dager. Se Devault (1990), s 107.  
251 Egnahemsbolaget (2000a) Lindås park etapp 1, Egnahemsbolaget (2000b) Lindås park, Egnahemsbo-
laget (2000c) Lindås park radhus. Även Egnahemsbolaget m.fl. (odaterad) Hus utan värmesystem. 
252 Peab & Egnahemsbolaget (odaterad) Huspärm, Energihus - Lindås Park. 
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kort beskrivning av vad passivhuset energikoncept (som benämndes lågenergihus) inne-
bar, information om att mätningar av energianvändning och lufttemperaturer skulle vid-
tas samt en kontakt och leverantörslista.253

Jag har också använt mig av resultat från Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP), som 
genomfört mätningar av inomhustemperaturer och energianvändning i passivhusen.254

SP har mätt den totala elanvändningen och lufttemperaturen inomhus i samtliga lägen-
heter under två års tid. Lufttemperaturen är mätt på över och undervåningen centralt i 
huskroppen. I sex lägenheter mättes även temperatur och luftfuktighet i det större bad-
rummet på övre plan. SP har även genomfört mer detaljerade studier i den av de tjugo 
lägenheterna som används som provningslägenhet.255

Fältarbete
Förutsättningar för och förberedelser inför intervjuerna ska presenteras här. Detta följs 
av en beskrivning av hur jag kontaktade informanterna. Avslutningsvis reflekterar jag 
över intervjusituationen.  

Förutsättningar och förberedelser 

Den intervjuguide som tas fram för en undersökning bör enligt sociologen Karin Wi-
derberg återspegla det man i förväg strävar efter att uppnå.256 Då jag 2002 formulerade 
underlag för intervjuerna och förberedde mig för studien fanns det två utgångspunkter. 
Den ena var att intervjuerna skulle användas inom ramen för ett projekt med tvärveten-
skapliga ambitioner,257 den andra att intervjuerna skulle användas som grund för av-
handlingen. Det tvärvetenskapliga projektet innebar att doktorander med olika discipli-
nära bakgrunder258 studerade passivhusets energisystem utifrån olika perspektiv.259 Min 
studie utgick från de boendes perspektiv och handlade om hur de hanterade värmen in-
omhus och hur de tolkade tekniken och energikonceptet, medan min kollega Wiktoria 
Glads studie undersökte passivhusen i Lindås utifrån produktutvecklarnas synvinkel, 
deras syn på och deltagande i forskningen, projektering och byggprocessen. Från ett 
tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv genomfördes studier av det termiska klima-

253 Dokumenten har emellertid inte varit fokus för analys (t.ex. textanalys), utan de har mer verkat som 
stöd för mina informanters resonemang och utsagor. Detsamma gäller mätningarna.  
254 Ruud & Lundin (2004).   
255  I provningslägenheten har närvaro av människor simulerats genom bruket av fyra cylindrar som in-
vändigt försetts med glödlampor (som ska motsvara två vuxna och två barn). Ruud & Lundin (2004). Se 
även Karlsson (2006). 
256 Widerberg (2002), s 68. 
257 Det tvärvetenskapliga projektet är ett obligatoriskt moment  i forskarutbildningen inom den nationella 
forskarskolan Program energisystem. Projektet utgår från ett energirelaterat problemområdet och utförs 
vanligtvis inom ett av de tre konsortierna.  
258 Vi var två doktorander med samhällsvetenskaplig bakgrund, och en teknolog och tre naturvetare. 
259 Vi var alla verksamma i ett konsortium som utifrån ett sociotekniskt perspektiv studerar ”Byggnaden 
som energisystem.” De övriga doktoranderna var Wiktoria Glad, Fredrik Karlsson, Tobias Boström, Ma-
rie-Louise Persson samt Anna Werner.  
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tet, uppvärmningen och ventilationssystemet, speciella lågenergifönster, solfångar- och 
tappvarmvattensystemet samt byggnadssimuleringar.260

Det tvärvetenskapliga angreppssättet innebär en strävan att utifrån ett problemområ-
de integrera olika discipliners insikter, metoder och förhållningssätt.261  Det var också 
vår ambition med tvärprojektet där vi utifrån ett integrerat socialt och tekniskt perspek-
tiv försökte tydliggöra och problematisera skillnader och likheter då olika företeelser 
undersöktes. Ett exempel är att de boendes hantering av och förhållande till värmen i 
passivhuset jämfördes med fysiska mätningar av den termiska komforten.262 I en fall-
studie undersöks ofta problemområdet med hjälp av flera olika metoder och perspek-
tiv.263 Sett utifrån fallstudiemetoden är mitt angreppssätt i avhandlingen något begränsat 
eftersom den i stor utsträckning består av intervjuer med de boende, d.v.s. jag betraktar 
fallet primärt utifrån en specifik källa och ett perspektiv. Men att avhandlingens fallstu-
die inledningsvis gjordes inom ramen för ett tvärvetenskapligt projekt är en fördel efter-
som det gav mig en vidare insikt över såväl produktutvecklarnas utgångspunkter såsom 
hur värmekomforten i bostaden definierades utifrån en mer tekniskt orienterad synvin-
kel.

Med hjälp av min intervjuguide ville jag 2002 undersöka hur de boende tolkade 
energikonceptet med tillhörande teknik och hur de hanterade värmen inomhus.264 Det 
kom således att handla om vad det innebar att bo i ett hus med välisolerade väggar, me-
kanisk ventilation, och vars uppvärmning baserades på kroppsvärme, apparater och sol. 
Jag formulerade frågor om konsekvenserna för inomhusklimatet (företrädesvis olika 
inomhustemperaturer, men också luftkvalitet, ljud och ljusförhållanden), samt om och 
hur hushållens vardagliga användning av apparater och människors närvaro och frånva-
ro i bostaden påverkade värmen och vilka aktiviteter de utförde för att få det varmare.265

Vidare fanns frågor om hushållens användning av luftvärmebatteriet under den för-
sta vintern, deras förståelse av ventilationssystemet, solfångare och fönster samt infor-
mationen om densamma. Jag behandlade även hur köpet av radhuset gått till och vad 
energianvändning och miljö hade för betydelse för hushållen, samt hur de trivdes med 
att bo i passivhusen. Företrädesvis stod förhållandena om vintern i fokus men även öv-
riga årstider togs upp. Jag relaterade även på olika sätt till deras tidigare bostäder och 
vad de var vana vid från tidigare. Jag formulerade också specifika frågor på förslag från 
övriga deltagare och utifrån deras delstudier i tvärprojektet. Det gav ibland upphov till 
en del specifika frågor om t.ex. statiskt elektricitet och takfönstrets funktion, vilka jag 
annars kanske inte hade frågat om.  

260 Boström m.fl. (2003).  
261 Se Berner (1997), s 44-45. 
262 Se Isaksson & Karlsson (2006). 
263 Se Yin (1994), s 13. 
264 Se intervjuguide i bilaga 1.  
265 Vid denna tid var studier av värmekomfort nytt för mig. Jag tog vid tidpunkten t.ex. stöd av standardi-
serade enkäter kring inomhusklimatet för att se vilka frågor som vanligtvis ställdes. Andersson (1998).  
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Vid denna tid var det något oklart på vilket sätt empirin skulle användas i min av-
handling. Det var i stor utsträckning en explorativ studie med övergripande intention att 
undersöka hur det var att bo i passivhus utifrån de boendes tolkningar av passivhusets 
energikoncept och deras hantering av värmen. Det var sedan utifrån detta empiriska 
material som jag formulerade frågeställningar för nästa delstudie och för den fortsatta 
inriktningen på avhandlingen. Det som särskilt fångade mitt intresse var hushållens be-
skrivningar av hur de försökte komma underfund med hur luftvärmesystemets skulle 
fungera. Jag ville veta mer om hur hushållen resonerade om användningen av denna 
teknik, hur de tillägnade sig den och vilket förhållningssätt de hade till den. Detta var ett 
av skälen till att jag två och ett halvt år senare valde att göra uppföljningsintervjuer med 
hushållen. Ett annat skäl var att det var intressant att synliggöra eventuella förändringar 
över tid. Vidare saknades även en del infallsvinklar om det sociala sammanhanget vid 
den första intervjuomgången. Sammanfattningsvis, jag var mer intresserad av att göra 
en mer uttömmande studie om ett specifikt boendesammanhang, istället för att välja 
ytterligare ett fall och därmed åstadkomma en något grundare analys.266

Begreppet domesticering och den teoretiska förankringen i ett sociokulturellt per-
spektiv på lärande kom tydligare att prägla förberedelserna med den andra intervjugui-
den, som kom att fokusera på hur luftvärmen och solfångarsystemet var en del av det 
sociala sammanhanget. Intervjuguiden kom särskilt att kretsa kring de boendes använd-
ning av olika typer av resurser för att förstå tekniken i olika situationer och under olika 
tidsperioder.267 Andra frågor som fördjupades tog upp teknikens mening och funktion i 
vardagen, arbetsfördelningen kring tekniken och förhandlingar om inomhustemperatu-
ren. Jag formulerade också frågor om uppvärmningssättet i deras tidigare bostad för att 
få en bild av deras erfarenheter, vilket jag endast ytligt fångat in i den första intervjuun-
dersökningen. Andra frågeställningar som jag tog upp behandlade eventuella föränd-
ringar av värmekomforten och av de boendes förhållningssätt till energiteknik över tid. 
Ett tema som återfinns i min analys, men som inte explicit fanns i någon av intervjugui-
derna var betydelser kring upplevelser av värme och kyla. Detta kom dock stundtals 
ändå upp då informanterna samtalade om vad som var komfortabelt.   

Vid intervjun 2005 var det några år sedan flera av informanterna förvärvade passiv-
huset. Detta var till viss del ett dilemma för mig, eftersom flera av de frågeställningar 
som jag var intresserad av att behandla nu låg ett par år tillbaka i tiden. Det skulle inne-
bära att jag frågade om de boendes minnen av hur de t.ex. lärde sig att hantera energi-
tekniken. Metodforskaren Pål Repstad menar ”att människor minns det förgångna ge-

266 Se Hydén (2001), s 148-149, som menar att det ger ett mer innehållsrikt material att intervjua en per-
son två gånger. En tid efter tvärprojektet funderade jag på att gå vidare med andra typer av lågenergihus. 
Det fanns en tanke om att eventuellt intervjua hushåll som bor i det så kallade solhusen i Gårdssten utan-
för Göteborg. En del intervjuer genomfördes också med personer (inte hushåll) som var involverade i 
satsningen.    
267 Se intervjuguide bilaga 2. 
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nom ett filter av tankar och tänkesätt som de tillägnat sig långt senare.”268 För att under-
lätta för informanten att minnas hur det var då, förespråkar Repstad att intervjusamtalet 
ska kretsa kring konkreta händelser, då människan i regel minns dem bättre än tankar 
och känslor.269 Enligt Robert Witkin kan forskaren verka för att samtalet om händelsen 
sker i presens som om det händer här och nu, vilket ytterligare underlättar för informan-
ten att leva sig in i och minnas situationer.270 Detta var insikter som jag tog med mig i 
arbetet med att utveckla intervjuguiden inför den andra intervjuomgången. Konkret in-
nebar detta att jag vid intervjutillfällena ofta bad informanten att beskriva olika situatio-
ner då de använde tekniken, vilka resurser de nyttjade och så vidare, och fortsatte sedan 
att utveckla intervjusamtalet kring det.  

Kontakten med hushåll

Hösten 2002 tog jag först kontakt med byggherren, Egnahemsbolaget, för att informera 
om min studie och samtidigt bad jag om adress- och telefonlista till hushållen. Därefter 
skickade jag ett brev till samtliga 19 hushåll som drygt en vecka senare följdes upp med 
ett telefonsamtal. Informanter från 16 hushåll var vid detta tillfälle intresserade av att 
medverka och tidpunkt för intervju bokades in under telefonsamtalet. Det sammanlagda 
antalet informanter år 2002 blev till slut 22.271

Med det brev som skickades ut fanns tre syften. Det första var att informera om min 
studie och vad intervjun övergripande skulle handla om, vilket kort upprepades vid tele-
fonsamtalet liksom före varje intervju.272 Det andra var att fråga om de var intresserade 
av att medverka i en intervju, vilket i så fall skulle ske på anonym basis.273 Det tredje 
syftet var att ge de boende en möjlighet att tänka igenom om de ville medverka i studien 
eller ej för att undvika att de fattade ett förhastat beslut åt det ena eller andra hållet un-
der telefonsamtalet.274

Proceduren med brev och telefonsamtal återupprepades i februari 2005. Då skickade 
jag dock ut två brev med olika formuleringar, där, ett ställdes till nyinflyttade hushåll 
och det andra till de hushåll som medverkat tidigare. Vid detta tillfälle hade fem perso-
ner från fyra av de hushåll som var med 2002 flyttat från området.275 Ytterligare en per-
son som medverkade 2002 avböjde med hänvisning till att hon var på väg att lämna 
bostaden. Dock tillkom 6 nya informanter från fyra hushåll. En av dem hade bott i pas-

268 Repstad (1993), s 73.  
269 Ibid, s 74.  
270 Witkin (1994).  
271 Jag berättade vid telefonsamtalet att jag gärna samtalade med samtliga vuxna i hushållet men att det 
gick bra med endast en. Hur många som kom att delta vid intervjun, visste jag emellertid inte förrän vid 
intervjusituationen. Två hushåll tackade av okänd anledning nej, vid intervjuomgången 2002, medan en 
familj inte befann sig i sin bostad under denna tidsperiod.
272 www.vr.se/Humsam/etikregler: om informationskravet.  
273 Ibid: konfidentialitetskravet.  
274 Ibid: samtyckeskravet.  
275 En av dessa informanter som jag samtalade med i telefon berättade att skälet till att de flyttat var  på 
grund av att de önskade bo i en fristående villa istället för ett radhus.  
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sivhuset sedan 2001, men som jag då inte kom i kontakt med. Bortsett från en informant 
som 2002 intervjuades tillsammans med sin partner, var de resterande som avböjde 
2005 personer som jag tidigare inte hade intervjuat. Sammanlagt deltog 21 informanter 
från 15 hushåll denna gång.  Vid telefonsamtalet 2005 bad jag emellertid att få samtala 
med, om inte båda så med den som främst hade hand om bostadens energiteknik. Detta 
innebar ett ”skifte” av informant i tre hushåll.276

Intervjusamtalen 

Jag har intervjuat samtliga informanter i deras respektive bostäder.277 År 2002 varade 
intervjun vanligtvis mellan en till två timmar. En tidsvariation som i stort var relaterad 
till om det var en eller två som intervjuades samtidigt. Vid sex av intervjuerna deltog då 
två vuxna. Intervjuerna 2005 varade i genomsnitt en timme. Även denna gång var det 
två vuxna som medverkade vid sex tillfällen. Samtliga intervjuer inleddes med att jag 
berättade om studien och jag frågade om de samtyckt till att intervjun spelades in på 
band. Jag förde även anteckningar under intervjutillfället.278 I flera fall, mitt under in-
tervjun eller i slutet av den, fördes samtalen framför ventilationsaggregatet (där bl.a. 
värmeväxlaren och styrcentralen är belägen) där informanten demonstrerade apparaten 
för mig. Denna visning kom dock inte alltid med på bandet.279

En kvalitativ forskningsintervju är en särskild form av mänskligt samspel där kun-
skap utvecklas genom en dialog.280 Det är en dialog där jag som intervjuare definierar 
det övergripande innehållet utifrån intervjuguiden och dess teman och de frågor som jag 
vill behandla, samtidigt som det finns en tydlig strävan att låta informanterna påverka 
samtalets utveckling. Denna strävan har inneburit att samtliga teman behandlats i varje 
intervju, men däremot har inte varje fråga alltid ställts eller fått samma utrymme. De 
intervjuade var också tydligt med och formade innehållet i intervjun och frågor som de 
kände var särskilt betydelsefulla fick mer utrymme. Däremot är en forskningsintervju 
inget ”jämlikt” samtal eftersom det är jag som forskare som i stor utsträckning definie-
rar vad innehållet ska handla om.281 Jag styrde t.ex. tillbaka samtalet på de teman som 
skulle behandlas då diskussionen ibland hamnade för långt utanför området.  

Jag upplevde att merparten av intervjuerna utvecklades till informella och avslapp-
nade samtal mellan mig och informanterna. Men det fanns några undantag, där jag inte 
riktigt lyckades nå den informella samtalsformen. Det kan ha med informantens ointres-
se för ämnesområdet att göra, i kombination med min oförmåga att vid tillfället skapa 

276 Se presentationen av informanter i föregående delavsnitt.  
277 Flera av intervjuerna skedde på kvällstid, medan en del ägde rum mitt på dagen och några på efter-
middagen. Alla intervjuer utom en genomfördes i informanternas vardagsrum. En intervju genomfördes i 
ett av rummen på andra våningen, vilket användes som arbetsrum. 
278 Tre doktorander inom tvärprojektet, Tobias Boström, Marie-Louise Persson, och Fredrik Karlsson 
medverkade vid var sitt intervjutillfälle hösten 2002. Då höll jag fortfarande i intervjun, men de förde vid 
dessa tillfällen anteckningar och deltog stundtals också i intervjusamtalet.    
279 Detta skrev jag ned under tiden eller i efterhand.  
280 Kvale (1997).  
281 Se ibid.  
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ett engagemang. Dessa intervjuer blev heller inte riktigt lika innehållsrika. Jag upplevde 
dock att de flesta var intresserade av att samtala om ämnesområdet, däremot kunde olika 
delar röra olika intressen. De som t.ex. var insatta i energitekniken samtalade gärna om 
den, medan de som var mindre insatta inte var lika entusiastiska, så till vida att de inte 
stött på problem, för dem samtalade de gärna om. Intresset var hos en del något större 
2002 än 2005.

Under de första tre till fyra intervjuerna som gjordes 2002 höll jag mig något mer  
strikt till intervjuguiden och dess ordning. Men, som Schwalbe och Wolkomir lyfter 
fram, innefattar intervjuprocessen element av lärande och ju mer forskaren intervjuar 
desto mer bekant blir hon med det empiriska forskningsområdet och de frågor som med 
fördel kan ställas.282 Relativt snabbt kände jag mig också bekvämare med situationen, 
intervjuguiden lades åt sidan och togs endast fram i slutet för att kontrollera att merpar-
ten av frågorna hade behandlats och att aktuella områden hade ringats in.

Under intervjuerna 2002 märkte jag ganska tydligt att innehållet och diskussionen 
blev fylligare om samtalet kretsade kring konkreta händelser. Grundat i denna erfaren-
het, och som påtalats ovan för att underlätta informantens minne, utgick intervjuerna 
2005 ofta från konkreta händelser, vilka samtalet sedan fortsatte utifrån. En del händel-
ser var dock fortfarande svåra att komma ihåg, och det gällde särskilt samtalen om in-
formationen före köp som jag belyste 2002. När jag återkom till detta i intervjun år 
2005 blev resultatet inte vidare bra eftersom informanterna inte mindes detta särskilt 
väl.

Vid sex av intervjutillfällena, både 2002 och 2005, intervjuades två vuxna i hushållet 
samtidigt, och detta tillvägagångssätt hade såväl för- som nackdelar. Vid ett par inter-
vjuer upplevde jag relativt tydligt nackdelar, i och med att den ene talade i betydligt 
större utsträckning än den andre. I ett hushåll var detta särskilt tydligt, då en av infor-
manterna svarade för dem båda i termer av att ”vi tycker att..” o.s.v. Den andre avbröt 
dock stundtals då denne inte instämde i det sagda. Även om jag vid dessa intervjuer 
försökte få med den mer tystlåtne så lyckades jag inte riktigt. Där hade det varit bättre 
att intervjua dem var för sig. Men jag märkte också stora fördelar med att intervjua hus-
hållsmedlemmarna samtidigt, särskilt när båda var ungefär lika engagerade. När samta-
let kretsade kring händelser längre tillbaka i tiden kunde de hjälpa varandra att komma 
ihåg. Beskrivningarna av en händelse eller ett fenomen blev även ofta fylligare då de 
diskuterade det tillsammans. 

Vissa teman är uppenbart problematiska att samtala om med enbart en person i hus-
hållet och där behandlingen av temat kräver att man antingen intervjuar båda, var och en 
för sig eller tillsammans. Det handlar särskilt om eventuella skillnader och likheter mel-
lan hushållsmedlemmarna t.ex. vem som företrädesvis använder energitekniken eller om 
de har olika uppfattningar om temperaturen inomhus. Följande citat illustrerar detta tyd-
ligt:   

282 Schwalbe & Wolkomir (2003). 
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Har ni olika uppfattningar om hur varmt ni ska ha det inomhus?  
Isak: nä 
Ida: ja 
Isak: Vi har nog aldrig diskuterat det tror jag, inte direkt.283

Den enskilde hushållsmedlemmen ger sin egen bild av situationen och den behöver inte 
överensstämma med den andres, även om han (eller hon) tror sig veta hur det förhåller 
sig. Utifrån det perspektivet är det inte lika givande att enbart samtala med en av hus-
hållsmedlemmarna då denna aldrig kan representera hela hushållet. Så förhåller det sig 
särskilt med fyra hushåll.284 I fem av hushållen fanns enbart en vuxen person med barn 
och i de fall då jag skiftade informant mellan intervjuomgångarna har jag delvis också 
kunnat göra jämförelser mellan de olika intervjutillfällena.  

Flera hushåll har barn och dessa har jag inte intervjuat. I enstaka fall, har dock bar-
nen involverats lite grann, av eget intresse eller om den vuxne frågat, om t.ex. uppfatt-
ningar om värmen.285 Däremot har det hänt en del gånger att den andre hushållsmed-
lemmen också var hemma vid tillfället för intervjun och stundom involverats i samta-
let.286

Bearbetning och analys av intervjumaterial  
Avhandlingen var från början i stor utsträckning en explorativ studie för att hantera frå-
gor som: Vad innebär det att hantera värmen i passivhus? Hur tolkar de boende tekni-
ken? Vilka resurser använder de? Jag har haft ett empirinära förhållningssätt, och det 
empiriska materialet har fått definiera innehållet.287 Här har begreppet domesticering 
och det sociokulturella perspektivet på lärande varit vägledande. Utifrån detta har sedan 
de slutgiltiga frågeställningar som ligger till grund för min studie utkristalliserat sig.  

Direkt efter varje intervjutillfälle skrev jag en sammanfattning utifrån mina anteck-
ningar och mitt omedelbara minne av intervjun, vilket vanligtvis blev ca en sida.288 Det-
ta var ett sätt att gå igenom intervjun en gång till och reflektera över vad som sades, då 
jag inte hann att transkribera mellan intervjutillfällena.289 Samtliga intervjuer har sedan 

283 Isak & Ida 05. 
284 Tea 02 & 05, Gunilla 02, Johanna 02, Sandra 05.  
285  T.ex. Oda 05, Christer 05, Marcus 05.   
286 Han eller hon har då t.ex. varit upptagen med småbarnen, men har ibland involverats i diskussionen då 
hon blivit tillfrågad av sin partner eller på eget bevåg.   
287 Se Widerberg (2002), s 144.  
288 Bortsett från de tre gånger då mina kollegor i tvärprojektet var med på var sin intervju för då anteck-
nade de och  skrev sammanfattning.  
289 Sammanfattningen gjordes också av säkerhetsskäl, ifall något band mot förmodan skulle gå sönder. 
Vid ett tillfälle 2002 satte jag av misstag inte på bandspelaren på ett korrekt sätt, vilket jag inte kom på 
förrän efter en kvart. Jag tog då emellertid inte om intervjun utan jag tittade då endast på min samman-
fattning.     
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transkriberats i sin helhet 290 och då har företrädesvis konventionell stavning (ej talspe-
cifik) använts och allt tal har skrivits ut i rätt ordning.291  Det första steget i bearbetning-
en av det transkriberade materialet handlade sedan om att organisera det.292  Jag gjorde 
först en övergripande organisering i olika teman, med olika omfattning. T.ex. om ”an-
vändning av luftvärmen första tiden”, ”användning senare tid”, ”förvärvandet av radhu-
set”, ”arbetsdelningen kring tekniken”, ”platsens betydelse”, ”energi och miljö”, ”kom-
munikationen med grannar” och så vidare. Detta var ett sätt för mig att samla mer han-
terbara avsnitt på ett ställe.  

Vissa teman var också från början mer hanterbara och bättre organiserade än andra, 
såsom ”arbetsdelningen kring tekniken” och ”platsens betydelse”. Det senare handlade 
om att utifrån ventilationsaggregatets placering i bostaden undersöka vilka värden de 
boende tillskrev apparaten. Detta material delade jag sedan i sin tur in i teman, utifrån 
det Kvale benämner meningskategorisering, vilket innebär att forskaren strävar efter att 
uttala informanternas uttalande mer precist.293 Det handlade om relativt negativa om-
dömen, till exempel att det var en artefakt som t.ex. ” de tog upp en plats som kunde 
användas för annat”, eller en artefakt ”som inte fick synas”.  

Utöver meningskategorisering har jag även använt mig av meningstolkning, vilket 
innebär att forskaren går utöver det sagda för att utveckla relationer eller innebörder 
som inte omedelbart framgår i texten.294 T.ex. hur man kan tolka hushållens beskriv-
ningar av hur de skapar värme inomhus med stöd av hushållsapparater och kroppsvär-
me. Hur förhåller sig arbetsdelningen kring energitekniken till deras uppfattningar om 
värme? Vad är det för process som växer fram när deras konkreta aktiviteter för att han-
tera värmen och göra tekniken begriplig läggs ihop?   

Tolkningen av det empiriska materialet har gjorts i omgångar.295 Inledningsvis 
främst när jag läste igenom transkriberingarna och antecknade i koncentrerad form olika 
utsagor och innebörder, senare i större utsträckning när jag producerade utkast till text 
och arbetade om redan skrivna utkast.  

En del bearbetningar har varit mer tidskrävande än andra, exempelvis arbetet med 
kapitel 5 som utifrån de boendes hantering och förhållande till värmen undersöker olika 
variationer i domesticeringen av passivhusets energikoncept. I det empiriska materialet 
var det tydligt att de boendes flytt till passivhuset på flera sätt hade inneburit ett föränd-

290 Detta gjorde jag själv utom med sex av banden från 2002 där jag fick utomstående hjälp. 
291 Liknar det Linell (1994) benämner talåtergivning 2. Längre diskussioner som handlat om annat under 
t.ex. kaffepaus har jag inte tagit med.   
292 Se Widerberg  (2002), s 139.  
293 Se Kvale (1997), s 175 ff. 
294 Ibid, s 182 ff.  
295 Transkriberingarna från 2002 analyserades dock omgående utifrån tvärprojektets syfte och har även 
verkat som underlag i artiklar t.ex. Isaksson (2005), Isaksson & Karlsson (2006). En bearbetning som 
givetvis har varit viktig för underlaget i denna avhandling. Men då jag har varit föräldraledig i två längre 
perioder var det dock först hösten 2007 som jag ordentligt kom igång med bearbetningen av det empiriska 
materialet och de analyser som ligger till grund för denna avhandling.   
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rat sätt att hantera värmen, samtidigt som flera företeelser uppfattades som bekanta med 
hänvisning till bl.a tidigare erfarenheter och andra bostäder. Jag kunde också se både 
likartade och olikartade sätt att hantera värmen i passivhusen. Det var tydligt att det 
handlade om en samproduktion, där passivhusets energikoncept både formade och for-
mades av det sociokulturella sammanhanget. För att få en mer samlad bild gick jag då 
igenom det transkriberade materialet och organiserade det utifrån en kategori som vi 
kan kalla för ”aktiviteter för att bli komfortabel och deras förhållande till komfort i pas-
sivhuset.” Då skrev jag i koncentrerad form ned beskrivningar om detta (ca en sida per 
hushåll och år) och arbetade fram mindre textstycken om de boendes upplevelser av 
värmen och deras sätt att tolka och använda tekniken. För att tydliggöra de variationer 
som jag kunde se i det empiriska materialet arbetade jag också fram fyra olika analytis-
ka kategorier. Utifrån begreppet ”domesticeringszon”, som är en kombination av be-
greppet domesticering och med en inspiration från det sociokulturella begreppet ”ut-
vecklingszon”, renodlades kategorierna ytterligare något och länkades samman med det 
teoretiska perspektivet. 

Under processens gång har jag också sökt efter begrepp och resonemang från teori 
och tidigare forskning som kan bidra till att tolka och lyfta fram innehållet i empirin.  
Ett exempel är begreppet praktik, som arbetades in relativt sent i avhandlingen. Det 
hjälpte mig att avgränsa och definiera hushållens hantering av värmekomfort och det 
sammanhang som samspelet med tekniken ägde rum. Det gav mig med andra ord en 
möjlighet att teoretiskt ”sätta ord” på detta sammanhang.  Andra exempel är Kemptons 
socialt och kulturellt förankrade mentala modeller av hur termostater fungerar, ”valv-
modellen” respektive ”feed-back modellen”, samt Berners begrepp ”perceptuell anpass-
ning”296 som i bägge fall nyttjas för att öka förståelsen för de boendes konkreta lärpro-
cess.  

En sak som sammantaget har väglett tolkningen av det empiriska materialet är det 
teoretiska perspektivets tonvikt på processer och sociala och materiella sammanhang. 
Detta har inneburit att jag har undvikit kategoriseringar som har en utgångspunkt i indi-
viden, t.ex. olika karaktärsdrag hos människor såsom ”moralisten”, ”kompetente tradi-
tionalisten”, ”kollektivisten” och ”yuppien”. 297

Enligt Yin är det viktigt att en fallstudie baseras på en teoretisk ansats.298 Det gör det 
möjligt att dra analytiska generaliseringar, eftersom fallstudien utgår från en teori med 
generaliserande anspråk.299 Min ambition är att avhandlingens fallstudie, också ska öka 
förståelsen för hur energiteknik implementeras mer generellt.  

296 Kempton (1987), Berner (1999, 2008).  
297 Exemplet är hämtat från Olsson m.fl. (1991) studie som lyfter fram fyra olika energikaraktärer. Det 
ska dock inte förstås som en kritik mot denna studie, som vilar på en annan teoretisk inriktning.  
298Yin (1994), s 30ff.
299 Yin (1994), s 30 ff skiljer mellan statistiska generaliseringar (kvantitativa underlag som t.ex. undersö-
ker hur många som uttalar sig likartat i en enkät) och analytiska generaliseringar.  
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Då jag i slutdiskussionen behandlar det övergripande syftet visar jag också, med 
grund i teorin och utifrån min fallstudie, på olika drag som är framträdande då energi-
teknik domesticeras i bostaden. Det handlar t.ex. om vikten av att skifta fokus från den 
”potentiella” och ”förväntade” energianvändningen till användarnas vardagliga sam-
manhang, för att förstå vad implementering av energiteknik i bostaden innebär för ener-
gianvändningen. Det senare har gett en förståelse för varför energianvändningen varie-
rar, eller mer konkret, hur användarnas förutsättningar och sätt att tolka och förhålla sig 
till olika energitekniker i vardagen får olika konsekvenser för användningen av energi. 
Det handlar också om det sociala sammanhangets betydelse för människors sätt att för-
hålla sig till och använda materiella resurser och hur man kan förstå människors sätt att 
handla i vardagens praktiker i allmänhet och ”värmekomfort praktiker” i synnerhet. Jag 
visar även hur människans lärande och kunskaper om energitekniken är kontextuellt 
förankrat och innefattar ett samspel mellan hennes tidigare erfarenheter och hennes an-
vändning och förhållande till de resurser som finns i omgivningen.     
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4. Passivhusets energikoncept  

I tidningen Energimagasinet kunde man år 2001 läsa att Sveriges förmodligen energi-
snålaste hus finns mellan Göteborg och Kungsbacka.300 I Ny teknik står ett år senare att 
de 20 radhuslägenheterna är unika för Sverige, eftersom de helt saknar ett traditionellt 
värmesystem. Att värma upp bostaden handlar inte längre om att genera värme utan om 
att bevara den värme som ändå skapas naturligt av solen och genom människors vardag-
liga aktiviteter i hemmet.301

Sedan 1970-talet har arbete pågått med att energieffektivisera den byggda miljön för 
att minska dess miljöbelastning. Denna energieffektivisering handlar om att med stöd av 
tekniska lösningar bibehålla samma, eller erhålla bättre kvalitet, men med mindre 
mängd energi. Passivhusens energikoncept har såväl i vetenskapliga tidsskrifter och 
statliga utredningar som i massmedia lyfts fram som ett exempel på en möjlighet att 
åstadkomma energieffektivisering.302 Passivhus som en symbol för energieffektivisering 
i bebyggelse och som ett praktiskt exempel på dess genomförbarhet är troligtvis den 
mest spridda tolkningen av konceptet. Därmed inte sagt att denna tolkning av energi-
konceptet är lika väl förankrad i alla sammanhang, eller att den delas av alla.

I detta kapitel kommer jag att utgå från två olika sammanhang och skeden av domes-
ticeringen av passivhusets energikoncept. Det första rör sig om köpet av passivhuset och 
behandlar den roll energikonceptet spelade när hushållen förvärvade bostäderna och den 
förförståelse som fanns om den kommande användningen av konceptet. Det andra hand-
lar om perioden då energikonceptet är infogat i och anpassat efter de boendes vardag 
och de återkommande aktiviteterna i hemmet med sin ofta tidsbundna ordning. Då står 
värmeförhållandena inomhus i centrum. Det handlar om hur det välisolerade byggnads-
skalet, kroppsvärme, sol och hushållsapparater fungerar som en resurs för att hantera 
värmen. Syftet med kapitlet är att undersöka hur olika tolkningar av energikonceptet 
formas med en grund i dessa sammanhang och tidskeden. Skiljer det sig åt från pro-
duktutvecklarnas tolkning av passivhusets energikonceptet?  

De första tre avsnitten utgår från de boendes köp av passivhusen, medan det sista 
grundas i energikonceptet som en resurs för att hantera värmen inomhus.  

300 Bengtsson (2001). 
301 Fahlgren (2002). Arkitekten och initiativtagaren till husen beskriver de viktigaste förutsättningarna: ett 
välisolerat byggnadsskal med lågenergifönster och en mycket effektiv värmeväxlare. 
302 Nässén & Holmberg (2005), Schnieders & Hermelink (2006), Feist m.fl. (2005), Wall (2006), Prop 
(2008/2009:163), s 131, Fransson (2003), Sternlycke (2003), Karlsson (2002).   
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Marknadsföring av energisnåla hus och köpet av ett attraktivt läge 
Nästan ingen av dem som köpte passivhusen i Lindås söder om Göteborg hade tidigare 
hört talas om energikonceptet. De boende mötte således energikonceptet för första 
gången i samband med att de stod i begrepp att köpa en bostad, och därmed att flytta 
från en annan bostad. Detta sammanhang formar de boendes engagemang och förhåll-
ningssätt till energikonceptet.

Merparten av radhusen marknadsfördes och såldes som bostadsrätter under hösten 
och senhösten 2000.303 Men de salufördes inte som ”passivhus” utan i broschyrerna 
kunde man istället antingen läsa om ”energisnåla radhus” eller ”hus utan värmesy-
stem”.304 De boende som förvärvade radhusen denna höst måste förlita sig på bilder, 
ritningar och informationen i marknadsföringen, eftersom byggnationen av radhusen då 
enbart var påbörjad. Flera boende hittade husen och information om dem när de sökte 
på Internet305, andra berättade att de såg en annons i Göteborgsposten.306 Radhusen 
marknadsfördes med tydligt fokus på energilösningen. De såldes som ”Energiradhus”307

eller ”20 st energisnåla radhus”.308 Följande beskrivning återkom i broschyrerna. 

Husen behöver inte tillföras energi för uppvärmning. Ett extremt 
välisolerat hus i kombination med specialfönster och en mycket 
effektiv värmeväxlare gör det möjligt att maximalt utnyttja vär-
men från solen, maskiner, belysning och människor och på så 
sätt få en behaglig inomhusmiljö. På taket finns solfångare som 
beräknas klara uppvärmningen av hälften av varmvattenbehovet. 
Energiåtgången beräknas till endast 5000kWh/år. (Egnahems-
bolaget 2000b) 

Marknadsföringens betoning på uppvärmning och dess energianvändning är intressant 
ur den synvinkeln att säljaren valde att så markant lyfta fram något som vanligtvis inte 
betonas i marknadsföring av bostäder och som dessutom sällan står i fokus i människors 
vardag.309 Anna Ketola, som har undersökt människors föreställningar om energi- och 
elanvändning menar att uppvärmningsteknologier vanligtvis fyller en relativt undan-
skymd roll, pannorna är belägna i källaren, och elementen göms bakom gardiner eller 
elementskydd.310 Margrethe Aune betonar i sin avhandling från 1998 att vardagens 
energianvändning ”tas ofta för given” och att det är få som tänker på att det går åt energi 
när de t.ex. tar en dusch, eller lagar mat.311

303 Tre av radhusen såldes i början av 2001. Glad (2006) och Johanna 02. 
304 Egnahemsbolaget (2000a) samt Egnahemsbolaget m.fl. (odaterad). Se också Glad (2006).  
305 T.ex. Caroline 02, Frida 02, Ida & Isak 02, Johanna 02.  
306 T.ex. David & Daniela 02, Maria 02, Rickard & Rakel 02, Tea 02, Ville & Vera 02. 
307 Egnahemsbolaget (2000c).  
308 Tex Egnahemsbolaget (2000a , 2000c).  
309 Putman & van der Burg (2007) respektive t.ex. Aune (1998), Shove (2003), Wilhite &Lutzenhiser 
(1999). 
310 Ketola (2001). 
311 Aune (1998). 
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Ett viktigt skäl till marknadsföringens starka fokus på energifrågan var troligtvis att 
processen bakom radhusen tillkomst hade sin utgångspunkt i att konstruera en bostad 
med så låg energianvändning som möjligt. Radhusen kallades då ”hus utan värmesy-
stem”, och byggde på tidigare tyska och svenska byggprojekt där teknik kombinerats på 
nya sätt för att passivt tillvarata värme. Målsättningen var att bygga en svensk bostad 
som klarade den tyska passivhusstandarden.312

Wiktoria Glad, som i sin avhandling från 2006 undersöker hur konceptet för passiv-
hus introducerades i Sverige och implementerades som bostadsprojekt med särskilt fo-
kus på passivhusen i Lindås, beskriver hur ”Hus utan värmesystem” initierades 1996 
som ett kombinerat forsknings- och byggprojekt av en arkitekt från EFEM arkitektkon-
tor i Göteborg. Vid denna tid fanns enskilda tekniker för passivhus tillgängliga i Sveri-
ge, men behov av vidareutveckling ansågs nödvändig för anpassning till det svenska 
klimatet.313 Forskare från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP),314 Lunds tekniska 
högskola och Chalmers tekniska högskola, utvecklade och utvärderade tillsammans med 
EFEM olika energilösningar. Forskningen koordinerades kring en seminarieserie. Där 
deltog även Egnahemsbolaget som blev byggherre, PEAB, som kom att bli byggentre-
prenör, samt VVS och el-konsulter. 

Glad lyfter fram att de flesta deltagarna engagerade sig i projektet på grund av ett in-
tresse för energisnåla byggnader.315 En viktig bakomliggande drivkraft var att visa 
byggsektorn att det går att bygga mer energisnåla hus i Sverige. Utvecklingen inom det-
ta område ansågs gå långsamt framåt eller till och med i motsatt riktning.316 Deltagarnas 
ambition var således att introducera och realisera ett energikoncept i bostadshus som 
skulle byggas och senare säljas. 

Sett från hushållens perspektiv ser det annorlunda ut. Intervjuerna visar att det var 
andra faktorer som var mer styrande för köpet och valet av bostad. Hushållen köpte inte 
ett ”energikoncept” för att minska användningen av energi för uppvärmningen, utan de 
köpte i första hand en nybyggd, snyggt designad och prisvärd bostadsrätt och det vikti-
gaste av allt, det var beläget i ett attraktivt område. Det geografiska läget var den hu-
vudsakliga orsaken till att de boende blev intresserade av radhusen. Det motiverades av 
att de kunde bo nära släkt och vänner,317 bo kvar i närheten av ett område där de bott 
tidigare,318 bo i en naturskön omgivning,319 ha en närhet till skola, kommunikationer 

312 Glad (2006), s 79. 
313 Exempelvis behövde byggnadsskalet byggas tätare och mer välisolerade samt med en bättre värmeväx-
lare än i tidigare byggprojekt (Glad 2006). 
314 SP hette vid denna tidpunkt Statens Provningsanstalt. Namnet ändrades senare först till Sveriges Prov-
nings och Forskningsinstitut och sedan till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
315 Förutom PEAB och projekteringskonsulterna som enligt Glad (2006), s 88 angav ekonomiska skäl. 
316 Ibid, s 227. 
317 T.ex. Alva & Alf 02, Frida 02, Gunilla 02, Rickard & Rakel 02, Ulla 02, Johanna 02. 
318 T.ex. Caroline 02, Ulla 02, Gunilla 02, Rickard 02.  
319 T.ex. Daniela & David 02, Maria 02, Rickard 02.  
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och affärer320 samt av att området hade en fördelaktig geografisk placering mitt emellan 
Göteborg och Kungsbacka. 321 David och Daniela berättar om det enligt följande: 

David: Läget är ju väldigt bra. 
Daniela: Jag tror det var mycket det. Jag tror att vi bestämde det 
när vi gick här och tittade så tyckte vi att det låg fint. Det är la-
gom både till Göteborg när man jobbar där och lagom till 
Kungsbacka [där Davids släkt och vänner bor]. Vi bestämde det 
nästan med en gång. (David & Daniela 02) 

Ett annat viktigt skäl var ekonomiskt. Hushållen hade råd att köpa husen och uppfattade 
det dessutom som relativt prisvärt.322 Prisnivån jämfördes med andra bostäder i områ-
det. Isak berättade t.ex. att de hade jämfört med ett annat radhus en bit därifrån, byggt 
30 år tidigare, vilket efter beräkningar visade på liknande boendekostnad.323 Oda fram-
höll att det ur en ekonomisk synvinkel var ett bra alternativ ”allting är ju fruktansvärt 
dyrt här ute”.324 Även bostadsformen, att radhusen såldes som bostadsrätter, nämndes. 
Några boende beskrev bostadsformen som en fördel,325 eftersom de nu inte behövde 
låna lika mycket pengar.326 Andra menade att det hellre skulle vilja äga själva, och att 
månadshyran på 6000-7000 kr upplevdes som väldigt hög.327  Åter andra poängterade 
att bostadsformen inte spelade någon större roll.328

Flera tilltalades även av att husen var nyproducerade.329 Det var ”fräscht” att allting 
var nytt, samt kändes ”bekvämt”, inte minst på grund av att saker och ting inte förvän-
tades gå sönder i första taget.330 Radhusens storlek och dess interiör uppfattades som 
”funktionellt”331 och ”lagom stort”.332 Som nämnts ovan köpte många radhuset när dess 
form och design endast fanns på ritningar och bilder och att dessa bilder var estetiskt 
tilltalande var inte oviktigt för en del.333 Den estetiska dimensionen, den ”fräsiga arki-
tekturen”334 var dock något som framhölls särskilt starkt bland dem som köpte radhusen 
i ett senare skede då de var färdigbyggda och kunde beskådas på plats.335

320 T.ex. Maria 02, Ville & Vera 02, Ulla 02, Karin 02, Ida & Isak 02. 
321 T.ex. Daniela & David 02, Gunilla 02, Ville & Vera 02, Ida & Isak 02.  
322 T.ex. Oda 02, Isak & Ida 02, Gunilla 02, Nina 02, Ville & Vera 02, Rickard & Rakel 02, Maria 02.  
323 Isak 02. 
324 Oda 02. 
325 T.ex. Rickard & Rakel 02, Nina 02, Ville & Vera 02.  
326 T.ex. Nina 02, Rickard & Rakel 02.  
327 T.ex. Oda 02, Tea 02,  Ulla 02, Paulina 02.  
328 T.ex. Alf & Alva 02, Caroline 02, Daniela & David 02, Maria 02.  
329 Caroline 02, Lisa 05, Johanna 02, Maria 02, Oda 02, Rickard & Rakel 02, Tea 02. 
330 T.ex. Rickard & Rakel 02, Oda 02. 
331 Elin 05.  
332 Caroline 02, Hanna & Hannes 05.  
333 T.ex. särskilt Oda 02, även t.ex. Karin 02, Frida 02, Nina 02. 
334 Hannes 05. 
335 Hanna & Hannes 05, Sandra 05, Paulina 02 och 05, Elin 05. 
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För de boende handlade köpet om att föreställa sig en tillvaro i bostaden. Vilka för-
utsättningar har bostaden att bli ett hem? I en artikel från 2007 visar Aune att domesti-
cering av en bostad handlar om att skapa trygghet och en personlig atmosfär som över-
ensstämmer med hushållsmedlemmarnas smak och stil. Men det rör sig också om att 
möjliggöra och underlätta såväl praktiska som sociala aktiviteter i vardagen.336 De bo-
endes betoning av bostadens placering, den omgivande miljön och dess kriterier, visar 
att den kontexten utgör en mycket väsentlig del av föreställningarna om det nya hem-
met. Den omgivande miljön är med andra ord utryckt en viktig förlängning av hemmet, 
den ska bidra med att upprätthålla sociala kontakter, känsla av tillhörighet och trygghet 
liksom underlätta praktiska göromål i vardagen.   

Att förvärva en bostad handlar således i första hand om att söka efter och finna en 
plats i en omgivning där man vill bo. Att bostadens läge lyfts fram som ett huvudsakligt 
skäl visas även i andra studier som har undersökt hushålls köp av miljö- och energipro-
filerade bostäder.337 Erfarenheter från kampanjer för passivhus i Tyskland visade att 
betoningen på ”passivhus” och ”låg energianvändning” gav ett mycket litet gensvar. I 
Tyskland var det inte förrän marknadsföringen ändrade inriktning och lyfte fram mer 
konventionella attribut såsom just ”en väldigt attraktiv plats”, efter ”balkong” och ”nya 
byggnader” som efterfrågan blev större.338 Lenny Putman och Sander van der Burg un-
dersöker i en artikel från 2007 om det finns utrymme för miljörelaterade frågor vid köp 
av bostäder. Deras forskning visar att miljö och energifrågor vanligtvis behandlas i rela-
tivt ringa utsträckning då bostäder säljs och köps. Det ingår inte som en del av denna 
praktik och därmed inte heller i köparnas föreställning om det framtida hemmet. Det är 
möjligt att detta kommer att förändras. Sedan januari 2009 krävs att småhus vid försälj-
ning kan uppvisa en energideklaration av byggnaden, för att synliggöra energianvänd-
ningen i bostaden och visa hur man kan minska åtgången.339  I marknadsföringen av 
passivhusen var dock energikonceptet i centrum och när försäljningen inleddes krävdes 
inga förändrade försäljningsargument för att husen skulle kunna säljas.340 Men var 
kommer energikonceptet in i processen?  

Energianvändningen: Från förförståelse till användning 
Ett viktigt försäljningsargument i broschyrerna var den låga energianvändningen, 
5000kWh/år, som passivhusets energikoncept förväntades ge upphov till.341 Trots att 
passivhusens låga energianvändning inte framhölls som det centrala för köpet och valet 
av bostad av det boende så spelade det ändå en viss roll. De vägdes in som en del av 

336 Se Aune (2007).  
337 Se Green (2006), Löfström (2008).  
338 Schnieders & Hermelink (2006). 
339 Se www.boverket.se  
340 Radhusen marknadsfördes dock först till hushåll i bostadsbolagets tomtkö och då var intresset svalt. Se 
Glad (2008).  
341 Egnahemsbolaget (2000b, 2000c). 
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köpet och sågs som en ”extra bonus”,342 eller som en ”en bidragande orsak till att man 
kände att totalgrejen blev bättre”.343 Då jag här lyfter fram vad denna ”extra bonus” 
innebär kommer jag också in på hushållens praktiska användning av energikonceptet.

En del av köpet 

En del av de boende lyfte fram den låga energianvändningen och betraktade den utifrån 
ett miljöperspektiv.344 Genom att köpa just denna bostad förväntade de sig använda be-
tydligt mindre energi till uppvärmning än om de hade köpt en annan bostad med ett 
konventionellt uppvärmningssystem. Med köpet av passivhuset minskas deras belast-
ning på miljön. Det kändes viktigt för ”barnen, för familjen och naturen att man ska 
kunna ha världen kvar” menade exempelvis Paulina.345 Karin berättade att hon av miljö-
skäl sedan lång tid tillbaka hade velat bo i ett energisnålt hus.346 Såväl Karin såsom Pau-
lina ger uttryck för ett visst engagemang kring energi- och miljöfrågor.  

Aktörerna bakom radhusen hade under lång tid arbetat med att utforma ett energi-
koncept för svenska förhållanden för att minska energianvändningen i bebyggelsen. 
Men enligt Wiktoria Glad, som studerat denna process, var inte avsikten att de skulle 
åstadkomma en särskild typ av bostad för personer med stort miljöengagemang och hög 
medvetandegrad. Glad beskriver att:  

Hus utan värmesystem skulle vara ett boende där många olika 
hushållstyper kunde leva energisnålt utan särskilda förkunska-
per. (Glad, 2006, s 88) 

Det var få boende som framhöll att de före köpet var engagerade i miljöfrågor, men det 
var också få som gav uttryck för den direkta motsatsen. Marias kommentar ”inte mer än 
vanligt” är ett svar som återkommer bland de intervjuade då de samtalade kring sitt mil-
jöengagemang.347 ”Det vanliga” innebar ”smågrejer” i vardagen såsom källsortering av 
papper och glas, inlämning av batterier, att inte diska under rinnande vatten o.s.v..348

Tea nämner att hon är med i naturskyddsföreningen, Nina att hon köper ekologisk 
mjölk.349 Att vara engagerad handlade om att göra mer ”än det vanliga”.  Karin Skill har 
i sin avhandling beskrivit hur människors miljörelaterade handlingar begränsas och 
formas av sociala samspel och normer som tydliggör vad man ska och bör göra.350 Att 
vara miljöengagerad och göra mer än de flesta är att gå utanför dessa normer, vilket är 
ett uttryck för det som Daniella i denna studie beskriver som ”extremt” och Ville menar 

342 Tea 02. 
343 Karl 02. 
344 T.ex. Isak & Ida 02, Paulina 02, Karl 02 & Karin 02 & 05. 
345 Paulina 02. 
346 Karin 02. 
347 Maria 02. 
348 T.ex. David & Daniela 02, Oda 02, Ulla 02, Nina 02. 
349 Tea 02 respektive Nina 02.  
350 Skill (2008), s 235 ff. 
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är ”fanatiskt”.351 Samtidigt är köpet av passivhuset en handling som i sig delvis uppfat-
tas sträcka sig utanför normerna:  

Rakel: Jag tycker att det [passivhusens energikoncept] är käckt, 
miljövänligt och bra.  
Det är så kul, många som får reda på att vi bor här ute, aha då 
föreställer dom sig att man är värsta miljöaktivist.  
Rickard: att vi är ett stort kollektiv och att vi går omkring i röda 
strumpor. (Rakel & Rickard 02)  

Aktörerna bakom husen lyfter fram att det inte skulle vara en ”ekoby” för den särskilt 
miljöengagerade och de boende betonar att de inte har ett engagemang utöver de vanli-
ga.352 Rickards och Rakels diskussion visar emellertid att den sociala omgivningen före-
ställer sig ett sådant engagemang, att det hörde ihop med att bo i lågenergihus. Varken 
de boende eller aktörerna bakom konceptet handlar i enlighet med de sociala normerna. 
En tolkning är att produktutvecklarnas intentioner snarare var att ”bryta” mot dessa 
normer, och att de boende genom köpet också medverkade till detta. 

Vid förvärvandet av bostaden var energikonceptet snarare förknippat med ekonomi 
än miljö.353 Med en beräknad energiåtgång på endast 5000kWh/år förväntades drifts-
kostnaderna bli låga, vilket beskrevs som viktigt i summeringen av de ekonomiska åta-
ganden som köpet av bostaden skulle medföra.354  Det var värdefullt ”att spara på nå-
got”.355 Några påpekade även att debatten i samhället gav intryck av att kostnaderna för 
energin var på väg uppåt, att det därför var bra att minska denna utgift.356 För flera av de 
boende var således energikonceptet en viktig del av den samlade ekonomiska bedöm-
ningen av bostaden och som gjorde den mer prisvärd.  

Som visades i föregående avsnitt utgör också de ekonomiska begränsningarna och 
möjligheterna, till skillnad från miljöfrågorna, en väsentlig del av denna praktik, vilket i 
stor utsträckning orienterar såväl köparnas som säljarnas sätt att tänka och handla. Så 
betonades till exempel den låga energianvändningen i marknadsföringen av passivhu-
sen, men likväl saknades en tydlig koppling till miljöperspektivet. Det var den ”totala 
köpta energin” som beräknades till ca 5000kWh,357 vilket snarare anspelar på lägre 
driftskostnader (och därmed lägre boendekostnad) än på mindre miljöbelastning. 

En del av vardagen 

Reklam och olika broschyrer för marknadsföring kan ge viktiga indikationer på hur säl-
jarna och produktutvecklarna menar att tekniken bör användas. ANT-forskaren Madele-

351 Daniela 02 & Ville 02, se även Skill (2008). 
352 Se Glad (2006).  
353 Tea 05, Rickard 02, Christer 05, Isak & Ida 02, Johanna 02, Karin 05, Marcus 05. 
354 Särskilt Johanna 02, Isak & Ida 02, Marcus 05. 
355 Christer 05. 
356 T.ex. Marcus 05 & Karin 05. 
357 Egnahemsbolaget (2000c). 
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ine Akrich hävdar att marknadsföring är ett sätt för designer och produktutvecklare att 
kommunicera sin vision om användningen av tekniken.358 Marknadsföring handlar såle-
des inte enbart om att uppmärksamma potentiella kunder på en vara eller en tjänst och 
att därigenom underlätta försäljningen, utan den fungerar också som ett redskap för pro-
duktutvecklarna att vägleda köparen i deras kommande användning. I den skriftliga 
marknadsföringen av passivhusen framstår den beräknade energianvändningen på ca 
5000kWh per år, som en dominerande vägledning av energikonceptets användning. En-
ligt Karl, en av de boende, var det också en förväntad energianvändning, eller uttryckt 
med hans egna ord, ”den årsförbrukning på elen som vi blev lovade”.359

Då de boende ser tillbaka på sin energianvändning efter ett och ett halvt år i bosta-
den är flera av dem nöjda. Nina berättar t.ex. att det känns bra att ha ”så liten elräkning 
som möjligt”, samtidigt som det är positivt att det också sparar på miljön.360 Ofta utgår 
samtalen från både ett miljörelaterat och ett ekonomiskt perspektiv, även om det senare, 
som handlar om de lägre driftskostnader som konceptet fört med sig är något mer fram-
trädande. Det gäller särskilt när den minskade åtgången av energi konkretiseras. ”Det är 
framför allt billigt i drift på elen” berättade t.ex. Alf och lyfte fram att de nu förbrukar 
en tredjedel mot vad de gjorde i den eluppvärmda villa som de tidigare bodde i.361

Den uppmätta åtgången av köpt energi skilde sig däremot från den beräknade ener-
gianvändningen som lyftes fram i informationsbroschyrerna. I Sveriges tekniska forsk-
ningsinstituts mätvärden för september 2002 till och med augusti 2003 återfinns ett me-
delvärde på 8721 kWh/år för samtliga radhuslägenheter baserat på de hushåll som 2002 
medverkade i intervjustudien.362 De hushåll i min studie som förbrukade mest el ligger 
enligt SP:s mätningar på ca 12000 kWh/år363, d.v.s. mer än dubbelt så mycket som den 
beräknade energianvändningen. Det hushåll som använde minst köpt energi hamnade på 
ca 6800kWh/år, vilket är klart närmare den beräknade användningen. Den lägre siffran 
indikerar att det är möjligt att med stöd av energisnål teknik markant minska använd-
ningen av energi i bostaden, den högre siffran visar att det inte är så enkelt. Det visar att 
ny energieffektiv teknik långt ifrån är det enda som bestämmer användningen av energi, 
utan utfallet är resultatet av en samproduktion mellan användarna och tekniken. Vad är 
det för samproduktion som krävs för att nå upp till den beräknade och förväntade ener-
gianvändningen? Ida och Isak som berättade att de låg på en elförbrukning på ca 7400 
kWh/år364 samtalar om detta krav:  

Isak: Det är en kanonförbrukning. 

358 Akrich (1992), s 208. 
359 Karl 02. 
360 Nina 02.  
361 Alf 02. 
362 Utifrån Ruud & Lundin (2004). Jag har räknat om värdena och enbart baserat dem på de 16 hushåll 
som medverkade i studien 2002.  
363 Enligt SP:s mätningar är det 12083 kWh för året 2002-2003. Ruud & Lundin (2004) 
364 Ca 7800 kWh året efter, enligt SP:s mätningar: Ruud & Lundin (2004). 
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Ida: Och då har vi inte varit snåla.
Isak: Nej, inte extremt på nåt sätt. Jag vet inte om man skulle 
tjäna så mycket på att köra lågenergi för då förlorar man ju vär-
me istället. Men om man är väldigt noggrann och duschar i tre 
minuter, så kan man säkert komma ner på under 6000 som de 
tror är möjligt. Om man vill det. Men jag tycker inte att det spe-
lar så stor roll. Jag har bott i radhus i ett tidigare liv, och då 
brände man lätt 15000 kWh. Det var inga som helst problem. 
(Isak & Ida 02) 

Att ”köra lågenergi” innebär att aktivt verka för att uppnå den beräknade energianvänd-
ningen, vilket här framstår som en förutsättning för dess realisering. Det krävs att man 
använder tekniken på ett visst sätt, såsom att duscha kort tid samt att ge avkall på vär-
men inomhus. Att handla utifrån den förväntade användningen ställer således tydliga 
krav på användarna, men också på dem som ligger bakom beräkningen. Rickard menade 
exempelvis att skillnaderna mellan den förväntade och realiserade energianvändningen 
säkerligen handlade om en kombination av en alltför optimistisk kalkyl och att hushål-
len före köp inte riktigt förstod vad det skulle innebära att leva upp till det den basera-
des på.365 Detta kan tolkas som att de boende saknade tillräcklig förförståelse och erfa-
renhet i mötet med energikonceptet, samtidigt som produktutvecklarnas vägledning lik-
som insikt om de boendes tidigare erfarenheter och sätt att leva var begränsad.

Jag beskrev att passivhusen inte var tänkta som boende för särskilt miljö- och ener-
gimedvetna personer som redan tidigare var engagerade i miljö- och energifrågor. Den 
förväntade energianvändningen på 5000kWh stämmer dock inte överens med detta sätt 
att tänka och kan snarare tolkas som en önskan att med stöd av energikonceptet leda in 
de boende på en mer resurssnål energianvändning. Det är dock relativt få boende som 
betonar att de strävar efter resurssnål energianvändning.

För många av de boende handlade det snarare om att kunna fortsätta leva som tidiga-
re, men ändå göra av med mindre energi. Det är en positiv ”bonus”,366 att kunna ”spara 
på miljön”367, utan att behöva, med Rickards uttryck, ”göra något komplicerat”.368 De 
sociala reaktionerna, omvärldens förundran över att man kan göra av med så lite energi 
visar att det fungerar mer än väl.369 I diskussionerna med de boende är det kanske särk-
skilt de personliga erfarenheterna och jämförelser med andra bostadshus som betonas. 
Exempelvis Ulla som tidigare bodde i en villa och hade en årlig energianvändning på 
32000 kWh per år påpekade att passivhuset visserligen är ett radhus men att det är ”en 
fruktansvärd skillnad” att de nu endast ligger på 8000kWh per år för hennes mittlägen-

365 Rickard 02.  
366 Isak 02. 
367 Nina 02. 
368 Rickard 02. 
369 T.ex. Daniella & David 02. T.ex. tidningsartiklar såsom Fransson (2003), Sternlycke (2003), Karlsson 
(2002). 
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het.370 Även de med något högre energianvändning, som Marcus och Maria, påpekar att 
de visserligen ”förbrukade mest i hela området,” men att det likväl var ”bra jämfört med 
ett vanligt radhus”.371 En tolkning är att denna jämförelse verkar legitimerande för deras 
sätt att handla och att det, liksom i Idas och Isaks diskussion ovan, inte ”spelar så stor 
roll” om de ”kör lågenergi” eller ej, eftersom de likväl presterar bättre än de flesta 
andra.

Men det finns dock en sak som sticker ut i dessa samtal och som Odas beskrivning 
inledningsvis kan exemplifiera. Hon berättade, liksom flera andra, att det utifrån ett mil-
jöperspektiv ”kändes skönt” att bo i ett hus med låg energianvändning, men sa samtidigt 
att ”man önskar att det var så med alla hus”.372 Låg energianvändning borde med andra 
ord vara en normal företeelse istället för tvärtom, vilket kan tolkas som en önskan att 
även förändra de rådande sociala normerna. Detta utkristalliserade sig också i ett enga-
gemang kring den mer specifika frågan ”uppvärmning av bostadshus” och kom att 
handla om och två saker.  

För det första visades det genom ett intresse av att sprida kunskap och berätta om 
passivhusens energikoncept, inte enbart för släkt och vänner, utan även för massmedia 
och personer de tidigare inte träffat.373 Nu handlade detta i mångt och mycket om ett 
ömsesidigt engagemang, för passivhusen har varit föremål för mycket uppmärksamhet, 
lite för mycket enligt en del som tycker att det i vissa fall ha inkräktat på integriteten.374

Men utan de boendes engagemang på denna punkt så hade passivhusen rimligtvis inte 
blivit såpass uppmärksammade. Det andra handlade om en ökad kunskap och medve-
tenhet om energianvändningen för uppvärmning som kan skönjas hos flera boende.375

Två konkreta exempel på detta återfinns i intervjuerna med Paulina och Fredrik som 
2005 berättade att deras respektive hushåll var på väg att flytta till en nybyggd bostad. 
Paulina menade att det kändes väldigt viktigt att ”prova ut det utifrån en energisynvin-
kel” och lyfte i sammanhanget särskilt fram att byggnadsskalet måste vara välisolerat. 
Fredrik, som hade funderat en hel del kring uppvärmningen i den nya bostaden, berätta-
de att de ur energiperspektiv skulle ”gå ett steg längre” än det rekommenderade och 
t.ex. sätta in en kamin i bostaden.   

Isak berättade ovan att om man ”kör lågenergi” då förlorar man ju värme istället, 
och Paulina och Fredrik menade att energikonceptet har fått dem att särskilt fundera 
igenom uppvärmningen när de nu ska bygga nya bostäder. Med utgångspunkt i passiv-
husets energikoncept utgör det sammanhang som ställs i centrum i de boendes vardag: 
det nya sättet att hantera bostadens värmeförhållande. Förståelse för hur energikonceptet 
inverkar på de boendes användning av energirelaterad teknik och vad mötet med det nya 

370 Ulla 02 
371 Maria 02. 
372 Oda 02, t.ex. även Elin 05. 
373 T.ex. Johanna 02, Isak & Ida 02 Hanna & Hannes 02, Rickard & Rakel 02.  
374 T.ex. Rickard & Rakel 02, 05. 
375 T.ex. Johanna 02, Frida 02, Paulina 05, Fredrik 05.  
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energikonceptet innebär, bottnar också i en analys av detta sammanhang. I följande av-
snitt presenteras de boendes förförståelse av värmekomforten i passivhusen.  

Förförståelse av värmekomfort: Ett osäkert energikoncept?  
Jag har beskrivit att den förväntade låga energianvändningen var ett framträdande för-
säljningsargument. Ett annat var den ”behagliga inomhusmiljön” som energikonceptet 
förväntades ge upphov till. I detta avsnitt undersöks förförståelser av konceptets ut-
formning.  

Det finns ett mått av säkerhet närvarande i marknadsföringsmaterialets framtoning. I 
uttalanden som att ”energianvändningen beräknas till endast 5000kWh/år”376 och att 
”Husen har utformats för att få ett behagligt inomhusklimat”377 lyser ordval som ”kan” 
och ”troligtvis” med sin frånvaro. Wiktoria Glad som studerat processen, visar emeller-
tid att energikonceptets utveckling och förverkligande inte var riktigt så säker som 
marknadsföringen ger sken av.378

Passivhusets energikoncept var föremål för forskning. Det var inte en rak och enkel 
process att bygga en bostad i Sverige som levde upp till den tyska passivhusstandarden. 
Klarar energikonceptet kravet på komfort? Simuleringarna tydde på detta och visade att 
ett hushåll på fyra personer boende i en av mittlägenheterna skulle åstadkomma en tem-
peratur på 20ºC (vilket var definitionen av en komfortabel temperatur), samtidigt som 
energianvändningen skulle hållas inom passivhusstandarden. Enligt Lunds tekniska 
högskola blev den årliga totala användningen av energi ca 49kW/m² (ca 5800kWh).379

Andra simuleringar som genomfördes visade på en ännu lägre energiåtgång.380

Vidare behövde enskilda systemkomponenter utvecklas för att bli bättre, såsom 
värmeväxlarens verkningsgrad, vilken utprovades av Sveriges tekniska forskningsinsti-
tut (SP).  Det fanns även osäkerhet om luftvärmebatteriet på 900W alls behövdes och 
hur det i så fall skulle utformas. Var det verkligen nödvändig? Skulle man kanske istäl-
let förvärma utomhusluften med hjälp av jordvärme, vilket tidigare prövats i tyska pro-
jekt?381 Glad berättar att flera av de deltagande aktörerna betraktade passivhusets ener-
gikoncept ”som en extrem företeelse” och det fanns en osäkerhet över hur det skulle 
falla ut.382

De boende som flyttade in först fick information om energikonceptet via informa-
tionsbroschyrer.383 Där framgår att energilösningen har påverkat husens utformning 

376 Egnahemsbolaget (2000a). 
377 Egnahemsbolaget m.fl. (odaterad).  
378 Glad (2006). 
379 Wall (2006). 
380 Enligt Glad (2006), s 101-102, var 4200 kWh, d.v.s. 35 kWh per kvadratmeter och år, den siffra som 
angavs i projektansökan. Andra beräkningar visar på 4740 kWh/år. 
381 Se Glad (2006), 97ff, samt Glad (2003). 
382 Glad (2006), s 88.  
383 Se Egnahemsbolaget (2000a, 200b, 200c) samt Egnahemsbolaget m.fl. (odaterat). 
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både exteriört och interiört: Att byggnadsskalet är lufttätt och mycket välisolerat, att det 
finns speciella lågenergifönster som är stora i söder för att tillvarata solvärmen och 
mindre åt norr där solinstrålningen inte är lika stor. I en av broschyrerna kan man läsa 
”att personvärmen motsvarar ett energitillskott på ca 1200kWh/år” medan ”gratisener-
gin från belysning kyl, frys spis m.fl. apparater beräknas bli ca 2900kWh/år” under för-
utsättning att man använder de mest energisnåla apparaterna.384 Ventilationen och vär-
meåtervinningen skildras också i korta ordalag, liksom solfångaren på taket som beräk-
nas klara hälften av varmvattenupptagningen. Det enda som lyser med sin frånvaro i 
detta informationsmaterial är luftvärmebatteriet som är installerat i värmeväxlaren.   

Innebörden av energikonceptet fördjupades i samtalen med representanter från bo-
stadsbolaget, vid visningarna eller, i ett senare skede, på kontoret.385 En del frågor hand-
lade om det välisolerade byggnadsskalet, hur det skulle inverka på ljudförhållanden, 
luftkvalitet och fuktbildning.386 Några berättade att de frågade särskilt om värmeväxla-
rens funktion då de inte visste något om denna teknik.387 Andra spörsmål berörde vär-
mekomforten inomhus, om energikonceptet verkligen skulle kunna åstadkomma en 
komfortabel inomhustemperatur. Nina lyfte t.ex. fram att hon var ”lite orolig” för att 
hon ”skulle frysa” i sin nya bostad och att hon i samtalen med bostadsbolagets represen-
tanter ville bli försäkrad om att så inte skulle vara fallet.388

Det är i detta sammanhang som ett fåtal mer tveksamma röster om konceptet kom-
mer fram. Vera menade att de köpte passivhuset ”trots att det inte var någon värme.”389

Lisa berättade att hon inte förstod hur det skulle kunna fungera, ”det gick  inte riktigt 
ihop”, och poängterar samtidigt att det inte var på grund av energikonceptet som de 
köpte bostaden.390 Dylika resonemang vittnar om tveksamhet eller osäkerhet inför ener-
gikonceptet, som de således till viss del verkar dela med produktutvecklarna. För de 
boendes del handlade det inte i första hand om huruvida den beräknade energianvänd-
ningen kunde realiseras. Osäkerheten kretsade kring ”den behagliga inomhusmiljön” 
och bottnade i oro för om det verkligen skulle fungera så som informationen påstod.   

Men det är trots allt få av de boende som ger uttryck för en sådan tveksamhet. Mer-
parten var inte oroliga och det var flera som berättade att de varken funderade över eller 
frågade så mycket om energikonceptet. Det handlade bland annat om att de inte hade så 
mycket tid på sig att bestämma sig. Flera berättar att de kom in då det var rätt fullteck-

384 Egnahemsbolaget m.fl. (odaterad). 
385 Information kunde också laddas ned via nätet ( t.ex. Caroline 02)  Några framhöll även att de besökte 
en mässa där projektet presenterades (t.ex. Isak & Ida 02&05).  
386 T.ex. Karl & Karin 02 respektive Maria 02, Johanna 02. 
387 T.ex. Marcus 05, Maria 05, Rickard 02. 
388 Nina 02. 
389 Citat Vera 02, även t.ex. Nina 02, Lisa 05.  
390 Lisa 05. 



83

nat, att de endast var något enstaka hus kvar,391 samt ”att de fick väldigt kort betänke-
tid”.392

Det handlade också om att de snabbt bestämde sig på de grunder som redan presen-
terats: till exempel att läget och bostadens utformning stämde överens med det som ef-
tersöktes, resten spelade mindre roll.393 ”Jag tror att vi bestämde oss med detsamma” 
(på visningen)394 eller ”vi bestämde det nästan med en gång”395 är citat från boende som 
visserligen kom in då det endast fanns några få lägenheter kvar, men som uttrycker en 
säkerhet i sitt beslut som indikerar att vare sig energikonceptet eller den korta tidsrym-
den var något större bekymmer. Några lyfte även fram att de i större utsträckning fråga-
de om annat än om energisatsningen, såsom val av tapeter, kakel och golvytor.396

Det fanns också boende som var i akut behov av en ny bostad, då man blivit upp-
sagda från tidigare lägenhet. Då gällde det att snabbt hitta ett nytt ställe att bo på, vilket 
Frida uppgav som skäl till att hon ”inte reflekterade så mycket” över energikonceptet.397

Alva och Alf var på väg att sälja sin gamla bostad vilket upptog allt engagemang. De 
läste knappt igenom broschyrerna och samtalade inte heller med någon om energikon-
ceptet på visningen, ”vi visste inte, utan vi gick i blindo in i det hela” menade Alva.398

Många hyste helt enkelt tillit till satsningen utan att vara riktigt införstådda med vad 
det innebar. Det handlade om att det fanns tillräckligt med garantier för att de skulle 
fungera. Det rörde sig för det första om att det inte var ett alldeles nytt och oprövat 
byggnadssätt i och med att liknande hus hade byggts och bebotts under ett antal år i 
Tyskland.399 Det fanns med andra ord tidigare erfarenheter som visade att det fungerade. 
För det andra skedde satsningen inom ramen för ett forskningsprojekt, vilket ingav 
trygghet och det lyftes fram tydligt i de broschyrer som gavs ut.   

Radhusen i Lindås Park är resultatet av ett samprojekt mellan 
Egnahemsbolaget, Chalmers Tekniska Högskola, Byggforsk-
ningsrådet, Lunds Tekniska Högskola och Statens Provnings-
anstalt. (Egnahemsbolaget 2000a) 400

Att flera forskningsinstitutioner var delaktiga i satsningen innebar en viss garanti för att 
antagandena var välgrundade.401 Isak ansåg att man måste ”förutsätta att de räknat på 

391 Alva & Alf 02, Frida 02, Daniela & David 02, Caroline 02, Karl & Karin 02, Johanna 02, Oda 02,  
392 Se t.ex. Karin 02, Rickard 02. Exempelvis Gunilla som köpte huset ett år senare berättade att de dock 
var intresserade redan då radhusen byggdes, men att bostadsbolaget ”ville ha besked så väldigt fort” att de 
var tvungna att dra sig ur, bl.a. p.g.a. att de ännu inte hade kontaktat banken. Gunilla 02. 
393 T.ex. Daniella 02. 
394 Alva 02. 
395 Daniella 02. 
396 T.ex. Oda 02 
397 Frida 02. 
398 Alva 05. 
399 T.ex. Fredrik 05, Christer 05, Alf 02. 
400 Statens provningsanstalt (SP) kallas numera Sveriges tekniska forskningsinstitut.  
401 T.ex. Alf 05 & Alva 02, Caroline 02, Isak  & Ida 02, Oda 02. 
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det hyfsat rätt i alla fall. Vi litade på dem”.402  Mycket av det som har beskrivits hittills, 
de boendes snabba beslut, de få frågor som ställdes, samt deras förtroende för forskning 
och tidigare byggprojekt ger ett intryck av att det tolkades som ett tämligen säkert ener-
gikoncept. I detta sammanhang framstår Rickard som relativt ensam om att ifrågasätta 
den grund som energikonceptet vilade på: 

Jag hade nog förväntningar att det skulle funka. Fast ändå var 
jag skeptisk till att det skulle fungera exakt så bra från början, 
för det är bara ja visst vi kan göra en kalkyl liksom. Det kan man 
alltid göra. (Rickard 02) 

För att bättre kunna bedöma rimligheten, kontaktade han såväl forskarna bakom projek-
tet som vänner med expertkunskap i området. Rickard hade inte det förtroende för 
forskningsresultaten som många andra gav uttryck för och hans beskrivning visar på ett 
förhållande till energikonceptet som omgärdar en osäkerhet.  

Men det fanns emellertid mer garantier än forskningen att vila på. Den tredje garan-
tin handlade om att det inte bara var en eller två bostäder som skulle byggas, utan det 
var tjugo. Det framstod inte som rimligt att bostadsbolaget skulle satsa på ”ett så pass 
stort område med många hus om det inte var ganska felfritt.”403 Satsningens omfattning 
bottnade i en ekonomisk bedömning, att det inte var sannolikt ”att de plöjde ned så 
många miljoner i ett projekt”404 som kanske inte skulle falla väl ut. För det fjärde, om 
det trots allt inte föll väl ut, så var det bostadsbolagets ”sak att på ett bra sätt reda ut”.405

Den ”risk” som satsningen eventuellt skulle kunna bära med sig var något som bostads-
bolaget var tvungna att hantera.406 Bolaget gick också in som garant för satsningen un-
der de första två åren och under denna tid var det deras ansvar att garantera ”ett bra in-
omhusklimat” i bostäderna.407

Hushållens bedömningar bottnade även i egna erfarenheter. I enstaka fall utifrån 
egen yrkeserfarenhet och utbildning som innebar kunskap om tekniken och bättre insikt 
i de utgångspunkter forskningen baserades på.408 I ett annat fall handlade det om egna 
erfarenheter om att hantera uppvärmningssystem. Alf och Alva berättade till exempel att 
de bott i villa under lång tid, som de värmt upp med såväl olja som el och att satsningen 
före köpet inte uppfattades som speciellt mycket mer märkvärdig. Det fanns ju även ett 
elbatteri till luftvärmesystemet.  

402 Isak 02. 
403 Alf 02, även t.ex. Isak 02, Ulla 02. 
404 Ulla 02. 
405 Ibid. 
406 T.ex. Karl & Karin 02, Rickard & Rakel 02.  
407 Citat från Karin 05.  Även t.ex. Ulla 02, samt i Glad (2006).  
408 T.ex. Isak & Ida 02. 
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El var det. Och vi tänkte inte på det så hemskt mycket för vi 
hade el då i vår tidigare bostad, så vi tänkte nog inte så mycket, 
el som el. (Alva 02) 

Sedan tillkommer också hushållens sociala och materiella resurser. Det ena handlade 
om mer erfarna släktingar och vänner som kunde fungera som stöd utifall det skulle bli 
bekymmer. För Ulla var det en trygghet att hon kände många som arbetade med energi i 
byggnader. ”Jag visste att om det här skulle köra sig så var det bara att ta hit någon så 
fick han fixa det”, menade hon.409 Det andra, de materiella resurserna, var inte ovikti-
ga.410 Johanna lyfte fram det enligt följande.   

Vi resonerade som så att om det inte skulle fungera så går det ju 
alltid att sätta in extra element, så att det hade ju alltid gått att 
lösa om det hade visat sig bli problematiskt. Vi såg det inte som 
ett problem utan bara som en möjlighet. (Johanna 02)  

Extra el-element, egna kunskaper eller släkt och vänner som kan hjälpa till att få ord-
ning på systemet samt bostadsbolagets garantier, visar att det inte tolkades som ett ris-
kabelt koncept att köpa, eftersom det ansågs möjligt att reda ut i efterhand. Hushållen 
skulle inte själva behöva stå för kostnaden eller för den delen frysa. Däremot visar just 
dessa garantier att det faktiskt fanns en viss osäkerhet om energikonceptet verkligen 
skulle fungera som planerat.  

Detta leder också in på den kanske mest påtagliga betydelsen av energikonceptet, 
något som varken handlade om ekonomi eller miljö, utan snarare hade att göra med de 
boendes förväntan om att vara delaktiga i någonting utöver det vanliga, och att själva 
vara med att se hur energikonceptet skulle falla ut.411

Man tyckte ju självklart att det skulle vara spännande att se hur 
det skulle fungera utan värme. För man förstod ju inte alls hur 
detta skall gå mitt i vintertid. Så det var självklart spännande. 
(Frida 02) 

Även om Frida ovan uttryckte en viss tveksamhet till om satsningen skulle fungera, så 
tyckte hon att det skulle bli spännande att få reda på resultatet. Förväntan handlade såväl 
om den slutliga energianvändningen som om hur det skulle bli med hanteringen av vär-
men.412

409 Ulla 02. 
410 T.ex. Marcus 05, Maria 02, Isak 02, Johanna 02. 
411 T.ex. Tea 02, Frida 02, Maria 02, Oda 02, Caroline 02, Daniela 02, Rickard 02, David 02. Ord som 
”spännande” eller ”häftigt” användes flitigt då detta diskuterades.  
412 Andra betydelsefulla ingredienser som energisatsningen bar med sig var det estetiska värdet av att 
bostäderna saknade element, (t.ex. Maria 02) att inomhusluften förväntades bli bättre än i ”vanliga hus,” 
(t.ex. Rakel 02)  samt att de på grund av forskningen säkert var mer ”gedigna och genomtänkta” än de 
andra bostäder ”som man smäller upp idag.” (Oda 02). 
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Från passivhus till aktivhus 
Jag har hittills tagit upp olika tolkningar av energikonceptet som på ett övergripande 
plan har handlat om möjligheter att minska miljöbelastningen, att underlätta ekonomis-
ka åtaganden i vardagen, samt möjligheten (eller i vissa fall begränsningen) att vara 
delaktig i ett nytt sätt att värma bostaden, vars utgång är något oviss. Jämförelser har 
också gjorts med produktutvecklarnas intentioner. Detta avsnitt tar utgångspunkt i två 
relativt olika tolkningar av energikonceptets funktion i vardagen, som handlar om hur 
energikonceptet fungerar som en ändamålsenlig resurs för att hantera värmen i varda-
gen. Den ena tolkningen illustreras av Johanna, vars familj består av fyra personer och 
som år 2002 bodde i en av mittlägenheterna. Den andra illustreras av Karl som 2002 
bodde med Karin i en av gavellägenheterna.

Vad som blev väldigt positivt är att det här med värmen fungerar 
väldigt bra. Det var ju svårt att förstå det innan man hade upp-
levt det, att det verkligen fungerar. (Johanna 02) 

Det här är ju ett experiment det här, det får man ju ta, det visste 
vi ju om också, att det var ett experiment, men det fungerar ju 
inte perfekt, det fungerar ju inte ens bra, det fungerar dåligt. 
(Karl 02) 

Många andra lyfter, precis som Johanna, fram att de är positivt överraskade av att det 
fungerar så pass bra som det gör, medan några, precis som Karl, är mer tveksamma eller 
rent av missnöjda. I detta avsnitt undersöker jag hur tolkningar av energikonceptets 
funktion formas utifrån hur det integreras i de boendes vardagliga rutiner och tids-
rytm.413

Såsom begreppet domesticering understryker fogas användningen av tekniken in i 
och formas av vardagens rutiner och temporala ordning. Det lyfter bland annat fram 
frågor som när, hur länge och i vilka situationer olika tekniker används, som dator, tv, 
telefon, tvättmaskin och spis. I fråga om energikonceptet handlar det dock inte om en-
skilda tekniker var för sig, utan om hela energikonceptet och dess principer för att gene-
rera och bevara värme. 

Enligt energikonceptet för passivhus skapas värme inomhus primärt genom att huset 
”passivt” utnyttjar värmen från människors kroppar, deras användning av belysning och 
olika apparater i bostaden, samt solvärme. Det är intressant eftersom uppvärmningen, 
uttryckligen framställs som en samproduktion mellan människan, apparater och natur-
givna förutsättningarna. De är dessa passiva komponenter (”principer”) med betoningen 
på de två första som är i fokus i detta avsnitt, men jag kommer också in på byggnads-

413 Silverstone m.fl. (1992), Silverstone (1994).  
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skalet som är en förutsättning för att bibehålla den värme som skapas.414 Jag inleder 
med en illustration av hur energikonceptet integreras i vardagen en vinterdag.  

En händelsebaserad uppvärmning 

Det går lite upp och ned med värmen så som man känner då. Det 
gör det ju inte när man har en massa element i ett hus, då är det 
ju konstant samma värme, nästan i alla fall. (Maria 02)

Maria beskriver en av de mest framträdande förändringarna. Temperaturen växlar under 
dygnet. På morgonen, när de som bor i husen vaknar, är det varmt på övervåningen där 
sovrummen är belägna och där familjemedlemmarna sovit under natten. När de går ned 
till undervåningen är det dock svalare.

När man kommer ned på morgonen så är det kallt härnere, det 
går ganska snabbt att få upp temperaturen igen, men den första 
stunden på morgonen är väldigt kall. (Hannes 05) 

Det är dock ett förhållande som i enlighet med Veras påpekande ”har med utetempera-
turen att göra.”415 Är det kallare ute så är temperaturskillnaden mellan våningarna större 
på morgonen. Temperaturen stiger emellertid fort när frukosten lagas, hushållsapparater 
används och människor vistas på undervåningen, för att återigen sjunka en aning, sedan 
de boende lämnat bostaden för arbete och skola. Vid hemkomsten stiger temperaturen 
på nytt då middagen börjar lagas och familjemedlemmarna återigen samlas. Huruvida 
det sedan är varmare respektive kallare på över- eller undervåningen beror på:

På morgonen är det nog lite varmare där uppe tror jag, men 
tvärtom då kanske på kvällarna, när man har varit mycket här 
nere. När man har tänt ljus här nere så är det nog varmare här 
nere och svalare däruppe. (Caroline 02) 

Det är alltså varmare på övervåningen? 
Ja, vi är mycket däruppe. Sovrummen är däruppe och vi ser på 
tv däruppe. Så det är väl mycket därför också som det är varma-
re däruppe. (Lisa 05) 

Beskrivningarna vittnar om att det är varmare där de boende vanligtvis vistas och an-
vänder apparater eller som i Carolines fall tänder värmeljus. Detta innebär att tempera-
turen växlar över dygnet i relation till olika händelser och handlingar och var de sker. 
Det är intressant i den mening att det leder till en förändring i värmeförhållandena in-
omhus. I Harold Wilhites m.fl. tvärkulturella analys åskådliggörs att hushåll i Norge 
primärt värmer upp själva bostaden, medan japanska hushåll i större utsträckning vär-

414 I detta avsnitt kommer jag dock inte närmare att beröra värmeväxlarens funktion.  
415 Vera 02. 
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mer upp ”sig själva”, liksom det rum de befinner sig i.416 Sverige ligger närmast Norge i 
detta kulturella hänseende, det vill säga bostaden värms upp som helhet och vår inom-
hustemperatur är, såsom Maria påpekade ovan, relativt konstant. Passivhusets energi-
konceptet förändrar detta förhållande. Det innebär delvis ett skifte från att värma upp 
bostaden till att värma människor och det rum de vistas i.   

Hur markant detta skifte framträder är avhängigt hur mycket annan värme som till-
förs, men också hur mycket och när hushållsapparaterna används. Det är inte enbart 
under dygnet temperaturen förändras, det finns också en markant skillnad mellan vecko-
dag och veckoslut, eftersom de boende i större utsträckning är hemma under helgerna.  

Hur är det på helgerna? 
Då är det varmt. Det är precis som om kroppsvärmen och när 
man håller på med grejer, kör tvättmaskin och diskmaskin då är 
det varmt och skönt. (Gunilla 02) 

Tvättmaskin och torktumlare är lokaliserad på övervåningen, medan hushållsapparater 
såsom spis, ugn och diskmaskin är belägna i köket på undervåningen. Då samtliga är i 
bruk jämnas temperaturen ut mellan våningarna.

Är man i huset och man håller igång här och man tvättar och 
diskmaskinen går och man lagar mat och sånt där, då tycker jag, 
då är det bra rotation på värmen, man känner att det finns värme. 
(Frida 02)  

Denna beskrivning stämmer inte riktigt överens med övergången till en ny värmekultur 
som nämndes ovan. Det handlar om ett skifte till något annat, som bara delvis är inrik-
tad på att värma upp den enskilde individen. Maria berättade t.ex. att huruvida det är 
svalare vid hemkomsten beror på hur ”man har lämnat huset också,” d.v.s. vad man har 
gjort för aktiviteter.   

Ibland kanske man har tvättat eller någon diskmaskin är i gång 
eller någon lampa är tänd eller så och då påverkar det. Det hjäl-
per till, det märker man ju. (Maria 02)   

Det handlar om ett skifte till en händelsebaserad uppvärmning. Värme tillförs genom att 
människor vistas i huset när ytterligare personer kommer på besök, när hushållsappara-
ter används och när människor som Frida uttrycker det ”håller igång”. Uppvärmningen 
kretsar kring de aktiviteter som görs och inte görs i bostaden, och berör således såväl 
människor såsom deras bruk av apparater. Utifrån denna beskrivning ger uttrycket ”pas-
sivhus” en bitvis missvisande tolkning av energikonceptets innebörd. Det handlar snara-

416 Wilhite m.fl. (1996) De två olika sätten att värma bostäderna benämner författarna för ”area heating” 
vs ”person heating”. 
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re om ett ”aktivhus” där värmen genereras av människors aktiviteter i vardagens olika 
praktiker.

I den händelsebaserade uppvärmningen följer värmen inomhus det enskilda hushål-
lets vardagliga dygnsrytm som bland merparten av de boende skiljer sig åt mellan 
veckodag och helg. Den bestäms av när man går upp på morgonen och tillagar och äter 
frukost, när man försvinner iväg till jobbet och när man kommer hem igen och sätter 
igång med middagen och när man lägger sig på kvällen. Den bestäms också av när man 
uträttar vardagliga sysslor såsom tvätt, städning, matlagning, eller mer nöjen/utbildning 
såsom TV- och datoranvändning, eller sociala tillställningar. På helgen är tidsrytmen 
annorlunda då flera av de boende är hemma i större utsträckning och ägnar mer tid åt 
olika sysslor.  

Två olika tendenser kan skönjas i den händelsebaserade uppvärmningen. Det ena är 
att ju fler vardagliga praktiker som pågår i hemmet desto varmare blir det. d.v.s. männi-
skor och deras deltagande i praktikerna ”adderar” värme på varandra. Den andra är att 
det blir svalare när ingen eller få personer vistas i bostaden och när personerna ägnar sig 
åt olika praktiker som är lokaliserade i olika utrymmen i bostaden. Det är dock enbart 
tendenser, för praktikerna i hemmet har olika förmåga att generera värme. Det är skill-
nad mellan att sitta stilla i soffan och läsa en bok, och att gå runt i huset och dammsuga. 
Det senare är en aktivitet där såväl kroppsrörelse som användningen av dammsugaren 
genererar värme. Men det är inte enbart praktikerna i sig som involverar olika möjlighe-
ter att generera värme, utan förutsättningarna skiljer sig relativt mycket åt mellan de 
boende i hur de genomförs.

Olika förutsättningar att medverka i en händelsebaserad uppvärmning

Jag har beskrivit att passivhusen var tänkta som bostäder där många ”olika hushållsty-
per kunde leva energisnålt”.417 Men eftersom principerna för att värma upp bostaden ska 
realiseras av människor och deras deltagande i olika praktiker i hemmet, finns per defi-
nition en infogad olikhet i konceptet. För det första har de boende, på grund av att de är 
olika många (mellan två och fem) skilda möjligheter att ”nyttja” kroppsvärmen.  

Isak: Vi märker skillnad i och med att vi ibland bor fyra och 
ibland två, varannan vecka. Det märks ju skillnad. Det är betyd-
ligt lättare att ha värme här i huset när vi är fyra. (02) 

Skillnaden mellan ett hushåll på fyra respektive två medlemmar handlar dock inte en-
bart om kroppsvärmen. Det har en betydelse, men det finns en än mer väsentlig  skill-
nad, vilket visas då Ida utvecklar beskrivningen. 

417 Glad (2006), s 88.  
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Ida: Det är inte bara det att dom är två personer som alstrar vär-
me i sig det är ju matlagning, diskning och tvättning och dator 
och tv och alla dom bidrar ju till mera värme. (02)  

Ju fler medlemmar som hushållen består av desto mer frekvent ägnar de sig åt praktiker 
som tvättning, diskning, tv-tittning, matlagning o.s.v., vilket är mycket väsentligt för 
den händelsebaserade uppvärmningen. Ett ökat antal människor innebär således att ut-
rymmena värms upp mer, men framför allt innebär det att fler värmealstrande tekniker 
brukas, såsom lampor, och apparater. Det blir en ”spin-off effekt” som leder till att yt-
terligare värme genereras. Denna effekt kan dock inte enbart kopplas samman med hur 
många människor som för tillfället vistas i bostaden, utan effekten är länkad till det tota-
la antalet hushållsmedlemmar som varaktigt bor i huset. Även om enbart en person är 
hemma, så kan hon tvätta, torktumla och laga mat för de samboendes räkning och på så 
sätt jämna ut temperaturen.   

Bland hushållen med fyra till fem medlemmar skapas värme nästan helt genom de-
ras deltagande i hemmets praktiker. En dylik samproduktion av människor och teknik 
frigör tid och engagemang för annat.418 Även om värmeförhållandena inomhus ändå 
följer de boendes dygnsrytm, så påminner det om det traditionella sättet att värma upp 
bostaden i och med att värmen kommer utan att man behöver ägna en tanke åt det. Sna-
rare handlar det här om att motverka effekterna av värmealstringen. Tea berättade t.ex. 
att om alla är hemma så ”blir det rätt varmt och man får öppna altanen eller fönstret där 
uppe, även på vintern”.419 Bland hushållen med få hushållsmedlemmar fungerar dock 
samproduktionen mellan människan och den energirelaterade tekniken annorlunda. Så 
var fallet för Karl och Karin år 2002:

Det som man inte fattade då kanske, men som man har förstått 
nu är att det här är ett hus för minst två barn och att man kom-
mer hem tidigt på dagen och började tvätta och baka så att man 
är här inne och värmer upp. Men för oss som inte är hemma för-
rän fem, sex, sju på kvällarna och kommer hem till ett hus som 
kanske inte är mer än 18ºC. (Karin 02) 

Flera vardagliga sysslor såsom tvätt, matlagning, städning o.s.v. pågår inte lika frekvent 
hemma hos Karl och Karin som hos hushållen med två barn och de har därför större 
svårigheter att alstra värme med hjälp av sina vardagliga praktiker i hemmet. För dem 
har samproduktionen mellan människan och de energirelaterade teknikerna inte samma 
förutsättningar att leva upp till konceptets utgångspunkter, vilket konkret visas genom 
att Karl och Karin frekvent använder ett externt el-element. De har också ägnat relativt 
mycket tid och engagemang åt att åstadkomma en komfortabel inomhustemperatur, vil-
ket särskilt under de första två åren var en relativt stor källa till frustration. Under inter-

418 Jämför Silverstone (1992).   
419 Tea 05. 
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vjun 2002 är de också mycket tydliga, till skillnad från flera andra, med att betona att 
konceptet inte alls fungerar.

Det finns ytterligare en aspekt i deras vardagsliv som inte riktigt passar in med ener-
gikonceptets utgångspunkter. Domesticering handlar om att ”foga in” och anpassa den 
nya tekniken inom ramen för redan etablerade vanor. Tekniken behöver såsom media- 
och kommunikationsforskaren Roger Silverstone uttrycker det, finna en plats i varda-
gens rutiner för att fungera väl.420 I Karins beskrivning visas att konceptet inte ”passar 
in” särskilt bra med deras etablerade dygnsrytm och rutiner, eftersom de kommer hem 
sent på kvällarna. Under vardagarna befinner de sig i stor utsträckning på annan plats än 
i bostaden, och den tid de är hemma räcker inte till för att alstra tillräckligt med värme. 
Andra hushåll som också har två medlemmar, men som vistas i hemmet i betydligt hög-
re grad, har redan en etablerad vardagsstruktur som bättre överensstämmer med koncep-
tets utgångspunkter.421 Deras rutiner har troligtvis underlättat ”infogningen” av energi-
konceptet, och gjort det mer funktionellt.    

Domesticering handlar dock inte om att relationen mellan människan och tekniken 
fixeras.422 Sörensen artikulerar detta genom att lyfta fram begreppet re-domesticering,  
vilket innebär att nya sociala förhållanden kan medföra att relationen till tekniken för-
ändras.423 I denna studie är tillökning i familjen en social omställning som bidrar till att 
nya vanor och rutiner etableras. Det medför att energikonceptet delvis omprövas då det 
”fogas in” och formas på ett nytt sätt.  

Att få barn innebär en förändring i vardagens dygnsrytm och rutiner. Arbetstiden 
minskar medan vistelsen och många vardagliga sysslor i hemmet ökar.424 Tidigare stu-
dier visar att barnfamiljer i småhus är den grupp av befolkningen som har flest apparater 
i hemmet och som använder dem i störst utsträckning.425 Tillökning i familjen är också 
en social förändring som har betydelse för hushållens förhållningssätt till energikoncep-
tet och dess funktion. Då t.ex. Tea funderade på varför det 2005 var lättare att värma 
upp bostaden jämfört med första året, påtalar hon bland annat att ”vi har ju blivit en till” 
sedan dess. En person till som alstrar värme, en person till vars kläder ska tvättas och 
torktumlas o.s.v..  

Det är många av de boende som har fått barn efter att de flyttade till passivhusen.426

Med en utgångspunkt i det som hittills beskrivits verkar denna omställning enbart vara 
mycket gynnsamt för energikonceptets samproduktion mellan människor och de energi-
relaterade teknikerna. Men förhållandet är inte riktigt så enkelt. Småbarn kan också in-
nebära att kravet på komfort höjs. Fredrik menade exempelvis att ett viktigt skäl till att 

420 Silverstone (1994), s 129.  
421 Särskilt Alf & Alva 02, 05, samt Ville & Vera 02, 05.  
422 Haddon (2006), Sörensen (1994).  
423 Sörensen (1994).  
424 T.ex. Rakel 05, Hanna 05.  
425 T.ex. Westerberg (1995).  
426 Enligt Isak (05) har det sammantaget fötts 16 barn.   
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deras hushåll, till skillnad från de flesta andra, knappt hade på det luftvärmebatteriet på 
900 W som finns, berodde på att de inte hade småbarn.   

Det bor ju fler småbarn i området också och man kanske vill ha 
22-23°C istället för 20°C då, som de flesta kanske vill ha i sina 
rum för sina småbarn då. (Fredrik 05) 

Hos Rickard och Rakel, som under de första åren förutom luftvärmebatteriet även fre-
kvent brukade externa värmefläktar, var de ökade kraven på komfort, som det lilla bar-
net medförde, tydligt. Barnets behov diskuterades vid flera tillfällen under intervjun 
2002.427 När det gällde sovrummet så beskrev Rakel det enligt följande:   

Han har en tendens att täcket, vart tog det vägen liksom då va. 
Det gör ju inte honom något om det är 25°C, men blir det 18°C 
är det inte så kul. (Rakel 02)

I Rickard och Rakels fall handlade det om ansvaret för barnets komfort. Ett ansvar som 
vuxna utan hemmaboende barn inte har. Detta nämndes också av Ville och Vera som 
bor utan barn. De berättade att de inte var särdeles bekymrade för uppvärmningen innan 
de flyttade in, att de trodde att det skulle ordna sig och påpekade att ”så har vi ju bara 
ansvaret för oss själva”.428 Tillökning kan således innebära att kraven på värme inomhus 
ökar, vilket gör att den händelsebaserade uppvärmningen likväl inte anses tillräckligt.

Att bevara värmen  

Samproduktionen mellan människan och den energirelaterade tekniken som visats i den 
händelsebaserade uppvärmningen fungerar inte utan ett byggnadsskal som bevarar den 
värme som alstras. Tanken bakom passivhusets energikoncept handlar om att se till att 
så lite som möjligt av den värme som finns inomhus ska försvinna ut genom byggnads-
skalet. Det beskrivs som en förutsättning för de ”passiva principerna”. I försäljningsbro-
schyrerna kan man läsa om hur många centimetrar isolering som är inbyggt i det ”ex-
tremt välisolerade” husen429 som också är ”extremt täta mot läckage”.430 Att byggnads-
skalet är tätt och välisolerat framgår också av de boendes beskrivningar. T.ex. Alf ut-
tryckte med förundran att ”man kan hålla handen mot dörrar och fönster och det känns 
inte, även om det stormar ute”.431 Egenskaper hos byggnadsskalets täthet demonstrera-
des av de boendes påståenden om frånvaron av drag, kalla luftflöden, i bostaden, men 
också när de jämför med sina tidigare bostäder. Vera påpekade till exempel att i det 
gamla huset ”drog det från fönstren överallt”,432 och Frida berättade att ”det sprutade för 
kråkorna” i den förra bostaden och syftade på att värmen knappast stannade kvar någon 

427 Även Rickard & Rakel 05. 
428 Ville & Vera 02, citatet från Ville 02.  
429 Egnahemsbolaget (2000a).  
430 Egnahemsbolaget (2000c).  
431 Alf 02. 
432 Vera 02. 
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längre tid inomhus.433 Konsekvensen av det välisolerade och täta byggnadsskalet, visar 
sig kanske framför allt i uppvärmningen av bostäderna, vilket illustreras av Karin ned-
an:

Och just det att husen, det måste jag säga, det är det absolut bäs-
ta, dom är ju så täta. För tänder vi fullt med värmeljus här och 
var så värms ju huset upp och det håller. I ett vanligt hus så hade 
det bara tagit en timme efter att ljusen slocknar så hade det ju 
blåst kallt igen, men eftersom det är så tätt. (Karin 05) 

Uppvärmningen har inte samma varaktighet över tid i ”vanliga hus”. Teknik kan också 
sägas vara försedda med olika temporala ”skript”.434 En tvättmaskin har t.ex. olika 
tvättprogram som tar från 25 minuter upp till två timmar, det går fortare att värma vatten 
i vattenkokaren än i en kastrull på spisen, och tvätten torkar oftast snabbare i torktumla-
ren än upphängd på en lina o.s.v.. Att avbryta sådana processtider (vilket givetvis är 
möjligt) innebär att tvätten inte blir ren, eller att vattnet inte blir tillräckligt varmt för en 
kopp te. I traditionella system, i bostäder där det ”sprutar för kråkorna”, krävs ofta en 
kontinuerlig tillförsel av t.ex. el eller fjärrvärme för att tillgodose uppvärmningen under 
vintern. Att avbryta denna tillförsel innebär att det snabbt blir svalare inomhus. I pas-
sivhusen kan man på ett annat sätt ”avbryta” värmealstringen, eftersom värmen enligt 
de boende ”stannar kvar” i bostaden under en längre tid. Samtidigt fortsätter de själva 
att värma upp bostaden med stöd av sina egna kroppar och de aktiviteter som måhända 
pågår.

Hur mycket el som tillförs formas även i samproduktionen med användarna, t.ex. 
genom förinställningar av temperaturen (vilket sedan vanligtvis regleras via termosta-
ten), samt vädring. I en händelsebaserad uppvärmning finns dock inte en termostat som 
reglerar värmen utan den regleras med en grund i vardagens praktiker, och jag har ovan 
visat att denna ”dygnrytm” skiljer sig åt, och att det finns en ”inbyggd olikhet” i möjlig-
heterna att med stöd av vardagens praktiker alstra värme. Men det finns även en ”in-
byggd olikhet” i möjligheterna att bevara värmen.     

Värmen stannar inte kvar riktigt lika bra i alla passivhus. Åtta av radhusen är gavel-
lägenheter medan tolv är mittlägenheter. Gavelhusen har en större ytterväggyta och en 
något större sammanlagd fönsteryta, då det finns ett fönster beläget på gavlarna.435 Des-
sa skillnader kan tyckas små, men det var de inte:   

Jag tror mittenhusen inte har något problem alls med värmen. Vi 
har inga problem men det blir mycket mycket kyligare i dom här 
husen i och med att vi har så mycket ytterväggar. Så får vi bara 
värme från ett håll. Så det är rätt så stor skillnad. Jag tror att det 

433 Frida 02. 
434 Shove (2003), s 175 ff, även Ilmonen (2004).  
435 Dessa fönster har också något sämre u-värde än övriga fönster. Se Ruud & Lundin (2004).  Det finns 
även två små fönster på övervåningen i gavelradhusen.  
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är jättestor skillnad faktiskt på det. Jag vet inte om de tänkte på 
det när de byggde, det vet jag inte, att det var så markant. För 
det var aldrig någon som nämnde det. (Maria 02)   

I detta sammanhang, ändras de boendes beskrivningar av byggnadsskalens förmåga att 
bevara värmen. Gavellägenheternas byggnadsskal bevarar inte värmen lika bra som 
mittlägenheternas som ju har en huskropp på vardera sidan. I de broschyrer som delats 
ut inför förvärvningen av bostaden står ingenting om att denna skillnad kunde ha bety-
delse för värmeförhållandena, inte heller att det skulle inverka på energianvändning som 
förväntades vara 5000kWh oavsett radhuslägenhet.436 SP:s  mätningar visar dock att den 
uppmätta energianvändningen för gavellägenheterna i genomsnitt blev 9087 kWh/år 
medan motsvarande värde i mittlägenheterna låg på 8355 kWh för dem som intervjua-
des.437

I intervjusamtalen med de boende framgår även att de som bor i gavellägenheterna i 
större utsträckning har nyttjat externa el-element än de boende i mittlägenheterna, vars 
bostäder återkommande förknippades med ”varmare” förhållande. Gavellägenheterna 
benämndes däremot som ”kallare”:  

I och med att vi har gavel blir det kallare här inne. Går man in 
till grannen som kanske har sin apparatur inställt på samma och 
har värmeljus tända så är det så att man svettas där inne. Det är 
ju lite så att det är gavel. (Gunilla 02) 

I detta sammanhang fanns också vad som beskrivs som ett ”olyckligt” samband mellan 
möjligheterna att medverka i den händelsebaserade uppvärmningen och möjligheterna 
att bevara värmen. Isak och Ida för detta på tal då de under intervjun 2005 går igenom 
hur många personer som bor i varje gavelradhus: 

Ida: Alla tvåmänniskor bor på gavel.  
Isak: Det är ju ganska lustigt, det har faktiskt blivit så.  
(Isak & Ida 05) 

Det är nu tillfälle att återkoppla till de olika tolkningar av energikonceptet som presente-
rades i inledningen av detta avsnitt. Hushållen hade olika sammansättning. Johannas 
familj består av fyra personer och bor i en av mittlägenheterna, medan Karl som bor 
tillsammans med Karin 2002 bor i en av gavellägenheterna. Genom att undersöka hur 
konceptet fogades in i och anpassades till deras respektive vardagliga rutiner och dygns-
rytm i mitt- respektive gavellägenhet har en förståelse erhållits för hur relativt olika 
tolkningar av konceptets funktion formades.  

436 Egnahemsbolaget (2000a, 2000b, 2000c). 
437 Ruud & Lundin (2004). Siffrorna baseras enbart på de 16 hushåll som medverkade i intervjustudien 
2002. 
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Jag ska dock avsluta detta avsnitt med att lyfta fram ytterligare en grundläggande 
”passiv princip”, solen, samt kort nämna något om det 900W luftvärmebatteri som finns 
i anslutning till värmeväxlaren. Det senare är egentligen inte en del av energikonceptet; 
men det är enligt kravspecifikationen för passivhus en tillåten andel tillförd el.438

Den händelsebaserade uppvärmning minskar i betydelse? 

Solen utgör en viktig del av energikonceptets passiva principer. Värmeförhållandena 
inomhus varierar nämligen inte enbart i relation till vardagens händelser utan också i 
relation till temperatur och väderförhållanden utomhus. Om det är kallare utomhus, är 
det kallare inomhus, så till vida att det inte är soligt ute, för en kall, men solig vinterdag 
blir det varmt inomhus.439 Solen var en uppskattad men osäker värmekälla. Beskriv-
ningarna som berör solen föregås alltid av ett ”om” eller ”när” den är framme och det 
var av förklariga skäl ingen källa som de boende kunde räkna med. Men när den väl 
kom så var den överlägsen. ”Det är ju jättestor skillnad, när det är soliga dagar så värms 
det upp jättefort” berättade exempelvis Maria,440 medan Daniela och David berättar om 
denna värmekälla enligt följande:  

Daniela: Det har ju varit rätt fint väder i veckan.
David: Solen gör väldigt mycket. 
Daniela: Då har vi haft 22ºC här inne utan någonting. Men sedan 
nu idag har det varit lite mulet och då blir det lite kallare. (David 
& Daniela 02)  

Som framgår i citatet behövs det inte längre ”någonting” för att det ska bli varmt inom-
hus. Detta innebär att den händelsebaserade uppvärmningen minskar i betydelse och att 
värmeförhållandenas relation med det enskilda hushållets vardagliga rutiner och dygns-
rytm inte blir lika tydligt.   

Solvärmens betydelse är påtaglig, men alla uppmärksammade den inte riktigt lika 
mycket i intervjuerna. Gavelradhusen har något fler fönster än mittlägenheterna, vilket 
ger mer instrålning av solljus441 och de enskilda radhusens placering innebär att de i 
varierande utsträckning släpper in solljuset på vintern. Alva och Alfs gavellägenhet är 
placerad så att solen lyser in i bostaden större delen av dagen på vintern och under in-
tervjun lyfte de återkommande fram hur mycket solen bidrog till värmen inomhus.442

Karin och Karl däremot, vars gavellägenhet var placerad ”mot andra hållet” kunde inte 
på samma sätt nyttja solens värme på vintern: ”Då kommer inte solen så högt upp, så 
det närmaste huset, det skuggar nedervåningen” påpekade Karin och berättade att man 

438 Erlandsson m.fl. (2009). 
439 T.ex. David & Daniela 02, Maria 02, Alva & Alf 02, Rickard & Rakel 02. 
440 Maria 02. 
441 De som bor i gavellägenheterna uttalade sig i mer positiva termer när det gäller ljussituationen inom-
hus. 
442 Alva & Alf 05. 
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bör tänka på att ”ingenting ska skymma för solen” om man bygger nytt.443 Det fanns 
således också olika förutsättningar att tillvara den värme som solen genererade och som 
handlade om placeringar, om fönster som vetter åt fel respektive rätt håll och om 
skymmande respektive icke skymmande föremål i omgivningen.  

Om solens närvaro minskade den händelsebaserade uppvärmningens betydelse var 
användningen av det 900W luftvärmebatteri mer dubbeltydig. Hushållen kan själva väl-
ja om de vill sätta på batteriet, vilket är ett kompletterande luftvärmesystem. Inomhus 
tillförs luften och värmen via don444 placerade i vardagsrummet och i de tre sovrummen.
Frånluften (luften som förs ut från bostaden) tas från badrummet på övervåningen. 
Temperaturen kan inte styras i enskilda rum utan den regleras via en styrcentral lokali-
serad i anslutning till värmeväxlaren.445  I informationsbroschyrerna går det inte att fin-
na något om detta batteri, men i en huspärm som gavs ut till de boende beskrivs det som 
en ”extra resurs”.  

Undantagsvis kan man sätta på eftervärmningsbatteriet på vär-
meåtervinningsaggregatet om det blir alltför ruggigt[…]. Forsk-
ningsprojektet har dock visat att detta aldrig skall behövas om 
man kan stå ut med 19 grader undantagsfall. (Egnahemsbolaget 
& Peab (odaterad) 

Luftvärmebatteriet på 900W var dock inte ett hjälpmedel som brukades undantagsvis 
utan det nyttjades relativt konstant under de första vintrarna. Den var snarare en möjlig-
het för den händelsebaserade uppvärmningen än en tillfällig lösning. När t.ex. Frida 
berättade att ”det bara är att låta den stå på så att det inte kyls ned för mycket” så hänvi-
sade hon till att det annars skulle vara svårt att få upp temperaturen tillräckligt snabbt, 
på morgonen eller vid hemkomsten från jobbet, med enbart människors kroppsvärme 
och bruk av apparater.446 Det 900W luftvärmebatteriet såg till att temperaturen inomhus 
inte sjönk för mycket, men det var inte tillräckligt kraftfullt för att bibehålla temperatu-
ren, vilket innebar att inomhustemperaturen likväl skiftade i relation till hushållens var-
dagliga rutiner och rytm.  

Det fanns emellertid ytterligare två infallsvinklar på att kombinera den händelseba-
serade uppvärmningen med luftvärmebatteriet. Det ena handlade om att när luftvärme-
batteriet brukas, och då särskilt på en högre temperatur, blev det markant varmare på 
övervåningen, men inte på samma sätt (enligt flera knappt alls) på undervåningen.447

Det innebar att den händelsebaserade uppvärmningen begränsas till halva bostaden, till 
undervåningen, samtidigt som det blev varmt på övervåningen, ibland för varmt. I empi-

443 Karin 05. 
444 Don är det munstycke som luften sprids ut i rummet genom.  
445 En sammanfattande beskrivning av tekniken finns i bilaga 3.  
446 Frida 02. 
447 T.ex. Rickard & Rakel, Karin 05.  
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rin är detta förhållande särskilt framträdande bland dem som bor i gavellägenheterna.448

En rimlig tolkning, utifrån det som hittills beskrivits, är att de har en högre inställd tem-
peratur för att kompensera, för det första värmeförlusterna från byggnadsskalet, för det 
andra att de enbart är två i hushållet, eller för att de vill ha varmare på grund av att de 
har småbarn hemma.   

Nästa infallsvinkel är länkad till praktiken tvätt. Tvättmaskinen och torktumlaren är 
placerade i badrummet på övervåningen och när man tvättar och torkar blir det vanligt-
vis varmt i detta rum.  Men det finns också iakttagelser som pekar på att denna värme 
kan få motsatta effekter på temperaturen i de övriga rummen.  

Det fattade man ju sedan då för att det visste jag inte från början, 
när den [luftvärmebatteriets termostat] känner av vilken tempe-
ratur det är i lägenheten, så går luften in i systemet från bad-
rummet. Jag registrerade det när jag hade på torktumlaren där-
uppe då var det ju 30ºC och då vill den kyla resten av huset så 
att den skulle komma ned i 20ºC så att det är väldigt fånigt. (Ka-
rin 05)

Det handlar om att frånluften (luften från bostaden), tas från badrummen och förs via 
kanaler i väggen till värmeväxlaren där luften sedan växlas. Om inomhusluften i dessa 
rum, såsom vid tvätt och tork är väldigt varm, leder det till att luftvärmebatteriet inte 
kopplas på, eller enligt Karin att effekten snarare blir det omvända att huset kyls ned 
(systemet strävar efter börvärdet) trots att det kan vara svalt på undervåningen.  Utifrån 
detta perspektiv ”motverkar” snarare användningen av luftvärmesystemet, den händel-
sebaserade uppvärmningen.

Huruvida luftvärmebatteriet var ett fungerande komplement till den händelsebasera-
de uppvärmningen eller tvärtom motverkade den eller bidrog till ett varmt klimat på 
övervåningen rådde det något olika meningar om. Däremot användes det som en per-
manent resurs i merparten av bostäderna de första åren, och fogades således in i hushål-
lens vardagliga sammanhang. Hur det gick till visas däremot i kapitel 7. 

Sammanfattning
Syftet med detta kapitel är att undersöka hur de boendes tolkningar av passivhusens 
energikoncept formas med en grund i två sammanhang och skeden av domesticering. 
Den första, köpet av passivhuset, belyser de boendes förförståelser av energikonceptet. 
Förvärvet rörde sig om en process som handlade om att föreställa sig en kommande 
tillvaro i bostaden. Vilka var förutsättningarna att forma passivhuset till ett hem att tri-
vas i? Det geografiska läget framstår här som mycket viktigt. Bostaden var belägen i en 
omgivning som uppfyllde såväl sociala som praktiska och naturgivna kriterier. En an-

448 T.ex. Rickard & Rakel 02, Maria & Marcus 02, 05, Alva & Alf 05, Karl & Karin 02 & 05. 
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nan angelägen förutsättning var att bostaden uppfattades som ekonomisk möjlig att köpa 
och bo i. Att passivhusen sedan var nyproduktion och hade en tilltalande design och 
funktionell utformning var ytterligare värden som uppfattades kunna influera till ett 
trivsamt hem.   

Det är också utifrån föreställningarna om vad ett kommande hem ska inrymma och 
de boendes möjligheter och begränsningar i förvärvandet av bostaden som deras tolk-
ningar och förförståelse av energikonceptet blir begripliga. Kapitlet visar att energikon-
ceptet med dess låga energianvändning i detta sammanhang tolkades som en ekonomisk 
fördel, och detta ingick i deras samlade finansiella bedömning av såväl köpet som det 
framtida boendet. Samtidigt fanns det också en viss tveksamhet om huruvida konceptet 
skulle kunna leva upp till deras föreställning om det ”komfortabla hemmet”. På denna 
punkt tolkades konceptet som relativt osäkert, trots marknadsföringens försäkrande 
framtoning. Däremot uppfattades det inte som ett osäkert koncept att köpa eftersom 
hanteringen av värmen var något som antingen andra (bostadsbolaget) hade ansvar för 
eller som kunde hanteras med stöd av olika resurser (t.ex. el-element, kunniga släkting-
ar, egna kunskaper) om det skulle visa sig att det inte fungerade som tänkt. Att det inte 
ansågs riskabelt att köpa i kombination med andra bestyr som omgärdar köp av ny bo-
stad och flytt från en annan bostad, bidrog även till att relativt få berättade att de lade tid 
på att undersöka vad energikonceptet innebar, utöver att läsa i broschyrerna. Frågan är 
emellertid hur många av sina frågor som de boende i sådana fall hade fått svar på. Det 
var inte enbart ett osäkert koncept, utan också ett ”ovisst koncept” i den meningen att 
ingen riktigt visste vad det nya sättet att hantera värmen skulle innebära. Detta var inte 
nödvändigtvis något som de boende uppfattade som en nackdel, utan snarare tolkades 
det som spännande att vara delaktig i något nytt, utöver det vanliga.

 Vidare var det få av de boende som berättade att de var engagerade i miljöfrågor, 
och det var inte många som menade att de valde passivhuset på grund av miljöskäl. 
Däremot betraktades den minskade belastningen på miljön som energikonceptet förvän-
tades realisera som en bonus, som så att säga kom med på köpet.  

I Wiktoria Glads avhandling framgår att produktutvecklarna inte heller förväntade 
sig att miljöengagerade hushåll skulle flytta in, utan snarare var det en bostad där många 
olika hushållstyper skulle kunna leva energisnålt.449 Efter inflyttningen och under den 
del av domesticeringen, då värmeförhållandena inomhus och energikonceptets integre-
ras i de boendes vardagliga aktiviteter och tidsrytm, visar emellertid att energikoncep-
tets definition innebär olika villkor för boende. Utifrån de boendes perspektiv är ”pas-
sivhuset” i stor utsträckning ett ”aktivhus” där värmen genereras av människorna själva 
och deras aktiviteter i vardagens olika praktiker.    

Hushållen hade på grund av att de var olika många medlemmar skilda möjligheter 
att nyttja kroppsvärme och den värme som alstras genom deras aktiviteter (händelseba-
serade uppvärmning). Ytterligare en förutsättning för denna uppvärmning är att de bo-

449 Glad (2006).  
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ende befinner sig i hemmet, d.v.s. hushåll vars aktiviteter i stor utsträckning utförs på 
annat håll än i bostaden har svårare att få energikonceptet att fungera på ett ändamålsen-
ligt sätt. Konceptet passar inte in i deras vardagliga rutiner och tidsrytm. Det visade sig 
också vara en relativt stor skillnad mellan att bo i gavel- respektive mittlägenhet, efter-
som värmen inomhus i större utsträckning bevarades i den senare. Dessutom fanns det 
också vissa skillnader i möjligheten att tillvarata solens värme.   

De beskrivna betingelserna är också vägledande för att förstå olika tolkningar av 
energikonceptets funktion. Konceptet fungerar mer ändamålsenligt för ett hushåll med 
fyra medlemmar som bor i en av mittlägenheterna och som vistas mycket i bostaden än 
för tvåpersonshushåll på två som bor i en gavellägenhet och som dessutom är borta från 
hemmet en stor del av dagen.

Men dessa betingelser bestämmer emellertid inte hur värmeförhållandena inomhus 
upplevs och inte heller nödvändigtvis de boendes syn på energikonceptet. De boendes 
handlingsmöjligheter är inte begränsade av vad passivhusets energikoncept erbjöd, utan 
tofflor, tröjor, värmeljus, el-element o.s.v. är andra resurser som också är en del av hus-
hållens hantering av värmen inomhus. Men det rör sig dessutom om deras syn på vär-
mekomfort och vilken roll det spelar i vardagen. Dessa aspekter framgår tydligare i 
nästkommande kapitel. 
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5. Domesticeringszoner

Tidigare utvärderingar av energirelaterade satsningar i bostadsbebyggelse har visat att 
minskningen av energianvändningen inte blivit så stor som förväntat, d.v.s. att de upp-
satta energirelaterade målen inte uppnåtts.450 Jag har nämnt att inte heller husen i Lindås 
som byggts enligt energikonceptet för passivhus, nådde upp till målen på 5000kWh/år 
och att energianvändningen i själva verket varierade mellan ca 6800kWh och 
12000kWh per år bland de intervjuade hushållen. Det är tydligt att ny energieffektiv 
teknik kan influera till att minska användningen av energi, samtidigt som det är lika 
tydligt att resultatet i slutändan formas av de boendes olikartade användning av tekni-
ken. Energianvändningen bestäms med andra ord i samproduktionen mellan den energi-
effektiva tekniken och de boendes användning av den. 

I detta kapitel ska jag visa vad denna samproduktion handlar om genom att undersö-
ka hur passivhusets energikoncept domesticeras med en grund i de boendes hantering av 
och förhållningssätt till värmekomforten i hemmet, d.v.s. i det jag kallar för komfort-
praktik.  I denna praktik tar de boende stöd av olika resurser för att hantera värmen in-
omhus och för att göra ”värmekomforten till sin egen”.451

Domesticeringen av ny teknik är en ”tvåvägsprocess”452 som i detta kapitel belyses 
utifrån hur de boende på olika sätt anpassar sig till passivhusets energikoncept samtidigt 
som de anpassar energikonceptet genom att hantera och förhålla sig till komfortprakti-
ken. Syftet med kapitlet är att undersöka variationer i denna tvåvägsprocess, vilket görs 
genom att använda begreppet domesticeringszon. Begreppet zon framhäver då att varia-
tionerna i processen har att göra med samspelet eller här närmare bestämt diskrepansen 
mellan de boendes uppfattningar och erfarenheter och det nya sättet att hantera värmen 
som energikonceptet förväntas influera till.453 Begreppet understryker även att de boen-
des sätt att hantera och förhålla sig till komfortpraktiken utvecklas och färgas av deras 
sociokulturella omgivning, som på olika sätt orienterar och vägleder dem i domestice-
ringen av energikonceptet.

Jag har identifierat fyra olika domesticeringszoner, vilka benämns den nyskapande, 
den återskapande, den ordinära och den omvärderande zonen.454 De båda första zonerna 
har det gemensamt att skillnaden är relativt stor mellan hushållens tidigare sätt att hante-
ra värmen och det nya sättet, som passivhusets energikoncept står för. Däremot tolkas 
diskrepansen olika i respektive zon. 

450 Se Smith & Pett (2005), Bagge & Lindstri (2005), Milne & Boardman (2000), Green (2006). 
451 Passivhusets energikoncept rör det välisolerade byggnadsskalet, värmeväxlaren, värmen från appara-
ter, belysning, kroppar och sol. Därutöver tillkommer även t.ex. luftvärmebatteriet på 900W, tofflor, trö-
jor, värmeljus och kanske externa el-element. 
452 Se Aune (1996), s 96 ff, Sörensen (2006), s 40 ff.  
453 Begreppet zon är inspirerat av det sociokulturella begreppet utvecklingszon, se kap 2.  
454 De tre första är analytiska kategorier, medan den fjärde domesticeringszonen väver samman de tre 
första på empirisk grund, samtidigt som den också kan betraktas som en analytisk kategori.  
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I den nyskapande zonen uppfattas diskrepansen som ringa och de boendes hantering 
av komfort sker i enlighet med utgångspunkterna för passivhusens energikoncept. Men 
det handlar inte om en ”passiv” anpassning, utan bottnar i att energikonceptet i stor ut-
sträckning överensstämmer med synen på komfort, och hur en komfortpraktik bör han-
teras, liksom även ideologiska och ekonomiska förhållningssätt. Passivhusets energi-
koncept används här som ett redskap för förändring.

I den återskapande zonen uppfattas diskrepansen mellan tidigare värmehantering och 
passivhusets energikoncept som alltför stort. Domesticeringen handlar här om att anpas-
sa passivhusets energikoncept till hushållets redan befintliga rutiner och vanor. Här 
strävar de boende efter att återskapa samma värmekomfort och hantering av komfort-
praktiken som de är vana vid från tidigare bostäder eller som krävs på grund av olika 
omständigheter.  

I den tredje, ordinära, zonen är skillnaderna små mellan hushållens tidigare sätt att 
hantera värmen och det nya sättet som passivhusets energikoncept innebär. Diskrepan-
sen uppfattas också som ringa. Värmekomforten och sättet att hantera praktiken är snar-
likt det man är van vid sedan tidigare, samtidigt som skillnaderna mellan passivhusen 
och ”vanliga bostäder” tonas ned. I den fjärde, omvärderande zonen sker en gradvis 
omvärdering av passivhusets energikoncept genom att det som först kändes tveksamt 
och onormalt för hushållen, efter en tid blir normalt och accepterat. I ett initialt skede 
uppfattas således avståndet till passivhusets energikoncept som alltför stort, men med 
ökad erfarenhet minskas det successivt. I följande beskrivs  domesticeringszonerna.  

Den nyskapande zonen 
Jag kallar denna zon ”nyskapande” eftersom energikonceptet utnyttjas som ett redskap 
för förändring. En jämförelse kan göras med Maria Bakardjevas etnografiska studie om 
Internet där hon fann att tekniken i stor utsträckning användes för att finna nya vänner 
och nya sätt att kommunicera. Det blev ett hjälpmedel för att t.ex. bryta social isolering, 
och kunna hålla kontakt med vänner som befann sig långt borta. Tekniken skapade med 
andra ord nya eftertraktade möjligheter.455  Energikonceptet används av hushållen i min 
studie som ett redskap för att ”bryta” med tidigare sätt att hantera praktiken och därige-
nom åstadkomma en komfortabel komfort, och/eller i förlängningen också en bättre 
miljö och ekonomi. Skillnaderna gentemot tidigare bostäder och deras tidigare sätt att 
hantera praktiken är stora, men diskrepansen tolkas inte som stor eftersom energikon-
ceptets resurser överensstämmer med den egna synen och hanteringen av värmen. 

Att hantera praktiken i samstämmighet med energikonceptet

Passivhusets energikoncept utgår från att bevara värmen inomhus, genom framför allt 
ett välisolerat och tätt byggnadsskal. Hur väl värmen bibehålls bygger i slutändan även 

455 Bakardjieva (2005, 2006). 
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på hur de boende använder fönster och ytterdörrar. Här framgår en stor samstämmighet 
med konceptets utgångspunkter.  

Isak: Ja, man är mer rädd om värmen på nåt sätt också. Det är ju 
liksom den värmen man har. Man är ju lite mer försiktig med att 
vädra ut värme. 
Ida: Man stänger gärna ytterdörren också, när det är kallt ute så 
vill man ju inte att den ska stå öppen för länge. 
Isak: Nej, man är snabb in. (Isak & Ida 02)

Citatet vittnar om att Ida och Isak i större utsträckning än vad de gjorde tidigare värnar 
om den värme som finns inomhus. Det är en ny vana, ett nytt sätt att tänka kring värme-
förhållanden som beskrivs av fler boende.456 Ett annat exempel är Rakel som när jag 
frågar, vad hon har lärt sig genom att bo i passivhusen, spontant svarar: ”Stäng dör-
ren!”457 En tolkning är att denna nya vana handlar om en anpassning till en bostad med 
begränsade uppvärmningsmöjligheter. Då de, som Vera uttryckte det, inte har något 
”extra att sätta till”, d.v.s. inget el-element som snabbt kan kompensera för värmeförlus-
terna, framstår försiktighetsåtgärderna som ett mycket ändamålsenligt sätt att hantera 
praktiken.

Om ytterdörrarna och fönster hölls stängda såg man istället till att dörrarna inomhus 
hölls öppna.458 ”Man kan inte stänga någon dörr, utan man får liksom ha öppet överallt” 
berättade Oda och påpekade att det var en nödvändighet för att få värmen att spridas 
inomhus.459 I detta sammanhang är det särskilt dörren till badrummet som betonades, 
framför allt när tvättmaskinen och torktumlaren används. Det handlade om att bättre ta
tillvara den värme som apparaterna genererade genom att undvika att isolera den rums-
ligt.  

I föregående kapitel beskrev jag att de boendes användning av hushållsapparater på-
tagligt inverkade på värmeförhållandena inomhus. Detta har även lett till att apparaterna 
i hemmet, liksom uppenbarligen också användning av dem, får nya innebörder: 

Hannes: Det här med att tvätta och köra torktumlaren. Det är 
ganska tråkigt på något sätt att tvätta och torka, men här känns 
det som det är ganska skoj, för då blir det varmt och skönt. För 
det är ingen belastning att sätta på tvättmaskinen längre, utan det 
är rätt kul, det är kanske bra.
Hanna: Om jag sätter på diskmaskinen så blir det varmt. 
Hannes: Hushållsarbete är roligt. (Hanna & Hannes 05) 

456 Tex Rakel 02, Gunilla 02, Maria 02.  
457 Rakel 02. 
458 När det gäller vädringen så handlar det också om luftkvaliteten inomhus. I passivhusen är ventilationen 
mekanisk och merparten av de boende lyfter fram att luftkvaliteten är mycket bra i bostäderna. Paulina 02 
påpekade t.ex. ”Jag har faktiskt tänkt på det, att vad konstigt att jag inte behöver öppna ett enda fönster” 
med hänvisning till luftkvaliteten inomhus.   
459 Oda 02. 
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Användningen av tekniker flyter inte omkring i ett ”socialt vakuum” utan vi har en före-
ställning om att de ska användas och fylla vissa funktioner i olika sammanhang.460 Spi-
sen används till att laga mat, dammsugaren för att få bort smuts på golvet, diskmaskinen 
till att göra tallrikar och glas rena, tvättmaskinen till att tvätta kläder o.s.v.. Det är dock 
en användning som kan förändras och omprövas och dess betydelse i vardagen är alltid 
öppen för olika tolkningar. I och med att passivhusens energikoncept integreras i de 
boendes vardag får apparaterna i hemmet en ytterligare funktion: De blir en del i hanter-
ingen av värmen inomhus, en praktik som de tidigare inte uppfattades tillhöra. Använd-
ningen av tvättmaskinen innebär inte enbart att tvätten blir ren, det blir ”varmt och 
skönt” inomhus också. Hanna och Hannes beskrivning ovan vittnar även om att det inte 
enbart är apparaterna som får en ny funktion, de vardagliga hushållsbestyren såsom 
tvätt, disk och städning, uppfattas också som mer stimulerande att uträtta.   

Apparaterna i hemmet anses således vara försedda med olika värmealstrande egen-
skaper, exempelvis lyfter Maria fram torktumlaren som en ”jättevarm och god” appa-
rat.461 Ofta beskrevs denna skiftning i betydelse som en bonus vilken hushållen kunde ta
tillvara på olika sätt.  

Efter att man har bakat så låter jag ofta ugnsluckan stå öppen så 
att man tar till vara på den värmen. (Ulla 02)   

Huruvida det blir varmare om ugnsluckan är öppen eller stängd kan diskuteras, men det 
handlar om att hushållen medvetet tänker på att hushållsapparater generar värme och att 
de försöker ta tillvara på den genom att t.ex. lämna luckor till diskmaskin och ugn öpp-
na eller som beskrevs ovan, dörren till badrummet. Samma sätt att tänka återfinns i rela-
tion till solen, en annan komponent i energikonceptets principer. Johanna berättade att 
en ny vana som hon hade lagt till med sedan hon flyttat till passivhuset var att dra upp 
gardiner och persienner då solen lyste, ”för att få in solvärmen”.462

Även människan och hennes kroppsvärme bör betonas eftersom de i energikonceptet 
för passivhus tillskrivs värmealstrande egenskaper. Ett exempel som lyfts fram i flera 
fall är socialt umgänge i form av middagar och besök av släkt och vänner. Förutom att 
ugnen och spisen nyttjas för middagen tillkommer också mer kroppsvärme: 

Det är ju jätteskillnad så fort man är några stycken här inne så 
märker man det direkt. Om man har haft en middag eller något 
får man till slut öppna för att det blir så varmt. Det märks ju di-
rekt. (Caroline 02)

Människor betraktas således som en väsentlig värmekälla som ofta innebar att det kunde 
bli för varmt och denna ”extra värme” måste hanteras. Men det omvända gäller också, 

460 Säljö (2005), s 230.  
461 Maria 02. 
462 Johanna 02. 
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d.v.s. att det är ett uppskattat tillskott av värme, och därav brukade Karin säga till sina 
gäster: ”välkomna in och värm upp vårat hus, housewarming party!”463

I denna zon handlar det också om att tillvarata den egna kroppsvärmen, vilket sked-
de med stöd av kläder, tofflor och filtar. Caroline menade att det är ”goare om man tar 
på sig en tröja istället” för att höja temperaturen inomhus.464 Paulina hade gärna tofflor, 
fliströja och en filt när hon satt i soffan på vinterkvällarna: Till skillnad från stängda 
ytterdörrar och öppna innerdörrar var kläder och tofflor inte enbart en praktisk resurs för 
komfortpraktiken, utan de uppfattades också som en trivsam resurs. Då Paulina berättar 
om ”goa långkalsonger och yllestrumpor” indikerar det att dessa resurser även uppfattas 
som bekväma att använda.465 Det finns även exempel som visar att ”för lite kläder” upp-
fattades som en onödig lyx. ”Många är ju bortskämda, speciellt dom som bor i lägenhet. 
De går ju barfota i bara T-shirt,” berättade Vera vilket indikerar att för lite kläder på 
vintern ansågs obefogat.466 Det ”mest riktiga” ansågs vara att använda lite mer kläder 
inomhus.  Veras uttalande bär dock visst spår av dubbelmoral, för hon fortsätter sitt ut-
talande med:   

Nu [i passivhuset] har jag lite mer på mig och det skulle jag ald-
rig ha kunnat ha på mig i den lägenheten där vi bodde. Det hade 
varit för varmt. (Vera 02)  

Veras skildring, liksom flera av de saker som beskrivits ovan handlar om att ”anpassa 
sig” till ett energisnålt sätt hantera värmekomforten i bostaden, vilket är utgångspunkten 
för passivhusets energikoncept. I den nyskapande zonen är externa el-element inget 
tänkbart alternativ, och luftvärmebatteriet är påsatt på en låg temperatur, om det alls är 
påslaget. Det handlar istället om att bevara den egna och bostadens värme, liksom tillva-
rata den värme som människor, apparater och sol genererar. Om detta inte skulle räcka 
till så används istället för el, företrädesvis värmeljus. Det är flera som berättade att an-
vändningen av värmeljus har ökat sedan de flyttade till passivhusen: 467

Det är som en ny liten vana. Jag har nog väldigt mycket värme-
ljus. Jag är Ikeas största kund på värmeljus. Det gör jag inte bara 
för värmen, utan för att jag tycker om det, det är ombonat. (Ulla 
02)

Ljusen skapar både värme och en mysig stämning – ger en dubbelt positiv effekt som 
inte går att finna när det gäller t.ex. el-element. Användningen av värmeljus betraktades 
som en del av passivhusets energikoncept och några av de boende berättade även att de 

463 Karin 02. 
464 Caroline 02. 
465 Paulina 05. 
466 Vera 02. 
467 T.ex. Oda 05, Frida 02, Gunilla 02, Johanna 02.   
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blivit rekommenderade att nyttja sådana då de flyttade in.468 Att flytten till passivhuset 
har lett till ett betydligt energisnålare sätt att hantera komfortpraktiken visas kanske sär-
skilt i samtalen med Paulina. Hon bodde tidigare i ett vad hon kallar ”energislukande 
hus” på 210 kvm som värmdes upp enbart med elvärme.469 Numera tänder hon företrä-
desvis värmeljus och sätter på sig extra kläder om det känns kyligt inomhus.

Att hantera komfortpraktiken i samstämmighet med energikonceptets utgångspunk-
ter handlar dock inte om att ”passivt” rätta sig efter de rådande förhållanden, utan ut-
ifrån de boendes perspektiv uppfattas det helt enkelt som ett ändamålsenligt sätt att han-
tera praktiken. Det är en uppfattning som bottnar i att konceptets utgångspunkter bättre 
stämmer överens med synen på komfort och hur praktiken ska hanteras, men också med 
ideologiska och ekonomiska förhållningssätt. 

Överensstämmelser: Energikonceptet som ett redskap för förändring

Kläder var ett viktigt redskap för att få en komfortabel inomhustemperatur. Alva pekade 
exempelvis på att det inte är ”bra att ha för varmt överhuvudtaget” och lyfte fram att det 
bästa ”är om man tar på sig någonting”. 470 Kläder gav en möjlighet att åstadkomma ett 
klimat som uppfattades både som hälsosammare och behagligare.471 Det innebar ett sva-
lare klimat, i alla fall inte för varmt. I jämförelse med tidigare bostäder framstår passiv-
huset och dess energikoncept som ett viktigt medel för att tillsammans med kläder nå ett 
behagligare klimat:  

Eftersom jag kommer från ett hus som var väldigt varmt så 
tycker jag att det är skönare att bo i ett hus där man kan ta på sig 
än att bo i ett hus där det är för varmt. (Paulina 02) 

Skillnaden mellan Paulinas tidigare sätt att hantera värmen, och det nya sättet som pas-
sivhusets energikoncept står för är stor. Men det är en önskvärd förändring. Med stöd av 
passivhusets energikoncept kan Paulina åstadkomma en inomhusmiljö som bättre över-
ensstämmer med hennes syn på komfort och bruk av resurser. Energikonceptet blir ett 
redskap för att bryta med ett oönskat sätt att hantera komfortpraktiken som inte enbart 
kom att handla om synen på värmekomfort. Den tidigare praktiken uppfattades som 
ohållbar utifrån miljöperspektiv och genom flytten till passivhuset bidrog också hushål-
let till att minska belastningen på miljön.  För Paulina fanns den globala klimatfrågan 
med från början och hon berättade att hon sedan länge hade velat flytta till ”ett hus som 
var energisnålt” och därigenom bidra till en minskad miljöbelastning. Om flytten inte 
hade blivit av skulle hon ha investerat i solenergi och jordvärme i sin gamla bostad.472

468 T.ex. Johanna 02, Vera 02.
469 Paulina 02. 
470 Alva 02. 
471 T.ex. Paulina 02 & 05, Alva 02, Sandra 05, Caroline 02. 
472 Paulina 02. 
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I en artikel från 2006 undersöker Darby hur hushåll lär sig om energi utifrån sina 
vardagliga erfarenheter och olika typer av information.473 En slutsats som Darby drar 
från studien är att de som gav uttryck för vad hon benämner ”stark energimedvetenhet” i 
större utsträckning agerar i linje med de energirelaterade råd som ges ut. I mitt empiris-
ka material handlar de energirelaterade råd som synliggörs i informationsmaterialet om 
att de boende inte skulle behöva använda sig av externt tillförd energi för uppvärmning 
och att luftvärmebatteriet var ett komplement att användas undantagsvis. I den nyska-
pande zonen efterlevs dessa råd i stor utsträckning, och relativt starka miljöideologiska 
skäl är, förutom synen på komfort, en betydelsefull influens. 

Strävan att leva efter råden handlar dock också om att de boende känner sig delakti-
ga i produktutvecklarnas ambitioner, att bygga en energisnål bostad som möjligt och 
agerar utifrån detta. Delaktigheten kunde för det första handla om, vilket visats ovan, 
överensstämmelse i synen på den alltför stora energiåtgången i bebyggelse och att man 
själv, genom att bo i ett passivhus, kan vara med och bidra till att den minskas. För det 
andra handlar delaktigheten om det ”spännande” med att medverka i ett forskningspro-
jekt, ett nytt sätt att tänka kring uppvärmning, vilket särskilt visade sig den första vin-
tern. Ida och Isak berättade t.ex. att de ville ”testa” för att ”se hur långt man kunde klara 
det” utan att använda externt tillförd energi.474

För det tredje kunde känslan av delaktighet också handla om en viss respekt för 
forskningsprojektet, att man t.ex. inte köpte och brukade externa element, för att man 
ansåg att det skulle störa den utvärdering av energi och komfort som Sveriges tekniska 
forskningsinstitut genomförde de första två åren.475

Det handlar om att man nu bor i ett ”energihus”, vilket är en bostad som delvis skil-
jer sig åt från andra bostäder. I ett energihus sätter man inte upp t.ex. infravärme på al-
tanen,476 och det finns en förståelse för att det inte finns golvvärme installerad. På grund 
av att man bor i ett ”energihus” känns det också rimligt att kompromissa lite med kom-
forten:  

Här nere är golven ganska så kalla, som i hallen, och badrummet 
här nere och badrummet där uppe. Där skulle vara skönt att ha 
golvvärme. Men det strider ju lite med det här med energihus då, 
så det förstår man ju varför man inte har installerat det, för det 
drar mer. (Maria 02) 

Att man känner sig delaktig i den energisnåla ambitionen behöver dock inte betyda att 
man exakt är överens med produktutvecklarnas syn på hur en energisnål bostad ska ut-
formas. En uppvärmningsteknik som flera av de boende berättade att de saknade var den 
öppna spisen, som liksom värmeljusen uppfattades kunna bidra till såväl värme som en 

473 Darby (2006). 
474 Isak & Ida 02, även t.ex. Tea 02.  
475 T.ex. Frida 02. 
476 T.ex. Ulla 02. 
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förhöjd trivsel i bostaden.477 Några menade att med en öppen spis, kanske en pelletska-
min, hade satsningen kunnat bli än mer energisnål än vad den blev. 478  ”Man kunde ju 
tända där på vintern när det är lite kyligt istället för att använda el då”,479 berättade ex-
empelvis Tea, medan Karl påpekade att ”frågan är vad den där elen kommer ifrån, det 
vet man ju aldrig, det kan ju vara polsk koleldad”, med åsyftan på luftvärmebatteriet.480

Förklaringen, som de boende fick till varför en öppen spis inte var ett möjligt alternativ 
var på grund av att den skulle innebära ett hål i byggnadens välisolerade konstruktion.

En sista influens som visar sig ha betydelse är driftskostnaderna, vilket i denna zon 
kan betraktas på två olika sätt. I föregående kapitel framgick att driftskostnaderna i pas-
sivhuset var låga i jämförelse med flera av de boendes tidigare bostäder, som företrä-
desvis var fristående bostäder.481 De lägre driftskostnaderna för uppvärmning betrakta-
des också som mycket önskvärt och utifrån det perspektivet var passivhusets energikon-
cept ett ”nyskapande redskap” för att förändra de ekonomiska förhållandena. Det bör 
dock inte blandas ihop med själva hanteringen av komfortpraktiken. Sandra hade tidiga-
re bott i lägenhet och bodde vid intervjun sin första vinter i passivhuset och hon berättar 
hur driftskostnaderna influerar en hantering av komfort som ligger närmare energikon-
ceptets utgångspunkter.

Jag tycker att det är okej att det är lite svalare för jag tänker ju 
på att det kostar. Jag vet inte, vi har inte fått någon elräkning än 
för dom senaste vintermånaderna så jag vet inte vad det kommer 
att bli, så jag vill hålla det nere. (Sandra 05)  

Den återskapande zonen 
Precis som i den nyskapande zonen är skillnaderna mellan hushållens tidigare sätt att 
hantera värmen, och det nya sättet som passivhusets energikoncept för med sig, påtagli-
ga i den återskapande zonen. I den återskapande zonen tolkas även diskrepansen som 
stor, alltför stor. Det finns en strävan att återskapa samma värmekomfort och hantering 
av komfortpraktiken som de boende är vana vid från tidigare, som de har träffat på i 
andra bostäder, eller som krävs på grund av olika praktiska omständigheter.  

Domesticeringen i den återskapande zonen handlar om att anpassa passivhusets 
energikoncept utifrån tidigare förståelser och erfarenheter av hur komfortpraktiken bör 
hanteras. I denna anpassning växer även nya sätt att hantera praktiken fram, som mar-
kant skiljer sig från tidigare erfarenheter. Gemensamt är att det sker med stöd av el. An-
vändningen av elvärme innebär en förändring av energikonceptets primära utgångs-

477 T.ex. Tea 02, Rickard & Rakel, Oda 02, Johanna 02, Isak & Ida 02, 05, Nina 02, Karl & Karin 02.  
478 Tea 02, Isak & Ida 05, 02, Johanna 02. 
479 Tea 02. 
480 Karl 02. 
481 T.ex. Isak, Ida 02, Ulla 02, Alf och Alva 02, Ville 02.  
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punkter, den att tillförd energi för uppvärmning inte ska behövas mer än möjligtvis un-
dantagsvis.

Förändring av energikonceptets utgångspunkter 

Maria: Vi har installerat två element här. Det har vi gjort. Nu för 
vintern då.

Hur var det förra vintern?  
Maria: Vi hade kupévärmare, eller värmefläktar. En som vi kör-
de här nere och en däruppe. Som vi hade på timer då tre gånger 
om dagen. För det fixade inte den värmen som vi ville ha då. 
(Maria 02) 

Passivhusen ”fixade” inte värmen, menade Maria. Hon berättade att hon är rätt bort-
skämd med värmen sedan hon bodde i lägenhet där hon var van vid en temperatur på 
23-24ºC. Genom att installera två permanenta element i god tid innan den kalla årstiden 
strävade hushållet efter att återskapa den värmekomfort som de ansåg var komfortabel 
och/eller som de var vana vid sedan tidigare. Det sker med stöd av elvärme, i första 
hand genom att sätta på luftvärmebatteriet och om det inte räcker sätter hushållen in 
externa värmefläktar. Om inte heller detta återskapar den önskade värmekomforten kan-
ske permanenta element installeras.  

Externa el-element fanns hos några boende som ett tänkbart alternativ (åtminstone 
som säkerhet) redan vid köpet av bostaden,482 samtidigt som behov av extra värme med 
hjälp av el-element kunde uppstå i ett senare skede som ett resultat av förändrade socia-
la omständigheter. Jag har redan berättat att tillökning i familjen ger mer kroppsvärme 
och tenderar att öka både närvaron i bostaden och bruket av apparater, men att det sam-
tidigt ställer högre krav på temperaturen inomhus.483 Ett annat exempel i det empiriska 
materialet är tillfällig sjukdom som innebar att diskrepansen till energikonceptet, mer 
eller mindre tillfälligt, tolkas annorlunda.484 Ytterligare en betydelsefull omständighet är 
det naturgivna förutsättningarna. En kallare vinter, innebär lägre temperaturer inomhus 
och ökar användningen av el i passivhusen, liksom i de flesta andra eluppvärmda bostä-
der.485

I passivhusen uppstod dock en sorts elanvändning som inte kan sägas vara lika nor-
mal, utan som snarare finns inneboende i samproduktionen mellan människor och hus-
hållsapparater som den händelsebaserade uppvärmningen är uppbyggt av. I föregående 
avsnitt lyfte jag fram att den händelsebaserade uppvärmningen innebar att hushållsappa-
rater fick nya funktioner, nya innebörder i passivhusen. Användningen av spisen inne-

482 T.ex. Johanna 02. 
483 T.ex. Rickard & Rakel 02, 05.  
484 T.ex.  Alva & Alf 02, Ville & Vera 05. 
485 T.ex. Lisa 07.
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bar inte bara att maten tillagades utan bidrog också till att det blev varmt och skönt in-
omhus. Detta att tillvarata den värme som apparater generar är en sida av samproduk-
tionen, men det finns också en annan. Eftersom apparaterna nu anses ha värmealstrande 
egenskaper kan de även användas med explicit syfte att hantera värmen inomhus.  Det 
finns beskrivningar om att man tvättar en extra tvätt fast det egentligen inte behövs, 
eller sätter på ugnen och öppnar den, inte för att laga mat, utan för att generera värme.486

Jag visar vad denna typ av förändring av händelsebaserad uppvärmning innebär genom 
att exemplifiera med belysning. 

Men sen har vi, vi hade mycket lågenergilampor tidigare, men 
det har vi ju slutat med. Nu är det vanliga glödlampor som alst-
rar mer värme. Som vi använder oss utav då, inomhus. Just för 
att vi behöver den värmen. (Caroline 02)

Lampan är inte längre en artefakt som enbart sprider ljus, utan den tilldelas också vär-
meegenskaper. Det är en skiftning i betydelse som även kan ha implikationer i bruket av 
dem, såsom Oda berättade.  

I det andra huset där var man lite så att man gick och släckte för 
att hålla nere elen. Här slösar man. Tänder lamporna i alla rum. 
För det är helt klart så att man märker att det blir en skillnad när 
ett rum står helt kolsvart hela kvällen. (Oda 02)

I en artikel från 2004 argumenterar Shove för att program som syftar till att öka energi-
effektiviteten i själva verket även kan hjälpa till att upprätthålla sätt att leva som inklu-
derar ett ökad beroende av energirelaterad teknik. Hon exemplifierar med frysen, en 
teknik som har blivit betydligt mer energieffektiv, men som samtidigt markant har ökat 
i storlek. Det senare tenderar att förändra människors vanor och hantering av matvaror. 
Allt mer mat förvaras i frysutrymmen och våra inköp och matlagning blir mer beroende 
av frysen och organiseras därefter.487

På samma sätt omorganiseras de boendes användning av belysning och hushållsap-
parater i den återskapande zonen. Förändringen är förbunden med deras boende i pas-
sivhus. Om Odas berättelse ovan betraktas isolerad från sitt sammanhang framstår de 
förändrade vanorna i relation till belysningen som ett relativt tydligt exempel på en 
övergång från ett ”energisparande” beteende till ett ”energislösande”. Men hushållsap-
paraternas och lampornas sammanvävning med uppvärmningen gör bilden mer kom-
plex. Att slösa implicerar ”ett icke nödvändigt agerande”. Så är dock inte fallet utifrån 
hushållens perspektiv då användningen markant bidrar till uppvärmning. Hushållsappa-
rater och belysning blir en ändamålsenlig resurs i komfortpraktiken och de används bl.a. 
på grund av avsaknaden av annan värme.  

486 T.ex. Maria 02, Rakel 02, Johanna 02.  
487 Shove (2004). 
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Det är med andra ord ett funktionellt tillvägagångssätt som tenderar att leda till ökad 
användning av hushållsel och genererar energikrävande vanor som de boende kan ta 
med sig till nästa bostad. I SP:s mätningar av energianvändningen i passivhusen framgår 
att elanvändningen för apparater och belysning också är högre än förväntat. Samma 
resultat återfinns i mätningar av hushållselen i andra passivhus.488

Även om det handlade om att återskapa ett tidigare klimat med stöd av el, så behö-
ver det således inte innebära att tillvägagångssätten är densamma. Marcus som tidigare 
bodde i ett flerbostadshus med fjärrvärme, där hans erfarenhet om uppvärmningen enligt 
hans egen utsaga enbart handlade ”om att skruva på elementen”, har i passivhuset lärt 
sig ett nytt sätt att hantera värmen inomhus.489 I följande beskriver han vad han gör vid 
situationer då det är kallt utomhus och inte tillräckligt komfortabelt inomhus:  

Om det nu är kallare ute då går jag ned och trycker upp den 
[termostaten till luftvärmebatteriet] till att önska från 22ºC till 
24ºC. Då vet jag att den verkligen, den kanske inte pumpar mer 
men den lägger aldrig av då i alla fall. […] 
[Sedan] kanske man smäller på det elementet som finns däruppe 
och kanske trycker upp det några grader till. Sedan öppnar man 
dörren dit [till varmvattenberedaren]. Vi har [elektrisk] hand-
dukstork på den toaletten. Den står inte på hela tiden men då 
kanske man slår på den också. Och då har man maximerat. Och 
då blir det en psykisk effekt också och då har man satt igång alla 
system. Och helst ska man tvätta och starta torktumlaren, så får 
man den effekten också. (Marcus 05) 

Förutom att öppna dörren till varmvattenberedaren för att bättre tillgodogöra sig den 
värmen handlade Marcus agerande om att ”aktivera” de tänkbara elsystem som finns i 
bostaden. Valet av elvärme innebar samtidigt att man valde bort andra alternativ. Jag 
ska belysa några exempel på det.  

Att undvika ett ”avvikande” klimat och ”obekväma” sätt att hantera praktiken 

Återskapandet av den värmekomfort de boende är vana vid sedan tidigare har framför-
allt inneburit åtgärder för att åstadkomma högre temperatur i bostaden. I Odas familj är 
de eniga om klimatet inomhus:   

Vi tycker väl lika, att det är rätt skönt när det är varmt tror jag, 
vi är inga extrema som tycker att det är skönt när det är kallt. 
(Oda 05).490

488 Ruud & Lundin (2004), Janson (2009). Detta kan emellertid också handla om att ”förväntningarna” 
inte speglar hur människor använder hushållsapparater.   
489 Marcus 05. 
490 Intygas även av de äldre barnen som stundom är närvarande under intervjun.  
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I citatet ovan förknippas inomhuskomfort med värme. Att istället uppskatta ett kallt 
inomhusklimat betraktades som avvikande eller med andra ord ”onormalt”. Det är tyd-
ligt att komfort inte handlar om en neutral position mitt emellan värme och kyla.491

Fredrik säger ”åh vad gott och varmt det var här nere” och indikerar därmed att värme 
är att föredra, inte en position däremellan.492 Under förutsättning att det är vinter förstås, 
för en varm och solig sommardag är det enbart i positiv bemärkelse som Johanna berät-
tade att ”då är det jättesvalt här inne”.493  När de boende samtalar om synen på komfort 
är det relativt vanligt att de lyfter fram olika biologiska/metaboliska egenskaper. Oda 
förklarar sin uppfattning om komfort med att hon ”är en väldigt frusen typ, har alltid 
kalla fötter och händer” och att hon därför trivs med värme.494 Fredrik trivs också med 
värme men stället för biologiska förklaringar, lyfter han fram klädernas betydelse.   

Det är ju inte kul att springa runt med två tröjor på sig och ragg-
sockar och en morgonrock, så vill man ju inte leva. (Fredrik 05)

Om Oda såg det avvikande i ett kallt klimat, pekar Fredrik istället på det ”extrema” med 
att ha för mycket kläder på sig inomhus. Att använda extra kläder inomhus betraktades 
av en del hushåll som obekvämt, och således något man helst ville undvika.495 Uttryckt 
med andra ord så betraktas ”extra kläder” inte som en ändamålsenlig resurs i komfort-
praktiken. De uppfattas inte höra dit.

I passivhusen upplevdes golven som kalla. ”Det hade ju varit skönt med elvärme el-
ler golvvärme” i badrummet sa exempelvis David, och andra påpekade att golvvärme på 
undervåningen hade varit önskvärt.496 För Rickard och Rakel, innebar de kalla golven 
ett frekvent bruk av externa värmefläktar på undervåningen, eftersom golven där uppfat-
tades vara för kalla för deras son som då var liten och kröp omkring.

Ett tänkbart alternativ till golvvärme och externa värmefläktar hade kunnat vara 
”heltäckningsmattan” vilket också avhandlades av Karl och Karin under intervjun 2002. 
Det var enligt Karl en tänkbar resurs för att åstadkomma komfortablare golv, men att 
det var så ”tabubelagt” i Sverige att det nästan inte var möjligt att genomföra. Efter en 
diskussion om hur kalla golven var på vintern föreslog Karin ändock att ”vi får köpa en 
heltäckningsmatta” vilket Karl kontrade med ”då kommer alla som hälsar på att säga: 
Här går vi inte in, en heltäckningsmatta”. Vid intervjun med Karin 2005 fanns det inte 
heller någon sådan matta i bostaden.  

En praktik är i grunden social.497 Vilka resurser som uppfattas höra till och som be-
hövs är avhängigt den sociala samexistensen i den enskilda praktiken; förhandlingar om 

491 Se även t.ex. Humphreys & Hancock (2007).   
492 Fredrik 05. 
493 Johanna 02.  
494 Oda 05, även t.ex. Alf, Lisa 05, Rakel 02 & 05.  
495 T.ex. även Rakel 02.  
496 T.ex. Maria 02, Gunilla 02, Caroline 05, David & Daniela 02, Frida 02, Hanna & Hannes 05, Johanna 
02, Ulla 02. 
497 Schatzki (1996). 
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vilka resurser som ska ingå, hur dessa ska hanteras och till vilket ändamål. Samexisten-
sen är dock framvuxen och situerad i en sociokulturell omgivning som orienterar inne-
hållet. Ovan är såväl Karl som Karin eniga om att en heltäckningsmatta skulle bidra till 
komfortablare golv, men ändå skaffar de ingen. En sådan matta avviker helt enkelt i för 
stor utsträckning från de sociala normer, den ”delade förståelse”, som vägleder vilka 
artefakter som bör finnas i ett hem.   

Konflikter som vidgar diskrepansen  

Tidigare forskning visar att olika typer av konflikter ryms i domesticeringen.498 En kon-
flikt kan uppstå mellan hushållsmedlemmarna och handla om vem som ska använda en 
viss teknik, hur mycket och till vad.499 Ett sätt att använda en teknik kan också sägas 
”stå i konflikt” med sociala normer som omgärdar användningen,500 eller produktut-
vecklarnas intentioner.501 Men det kan också röra sig om en konfliktfylld relation till 
tekniken.502 Teknikens funktion kan uppfattas som obegriplig och svårhanterlig 
och/eller att den inte fungerar som en ändamålsenlig resurs.  

Den återskapande zonen grundas i en konflikt. Det beror för det första på att de re-
surser som är en del av energikonceptet för passivhus inte ansågs tillräckliga för att 
åstadkomma en komfortabel värmekomfort. För det andra grundas den på att vissa re-
surser som var förenliga med energikonceptet ändå inte var tänkbara för de boende att 
använda, exempelvis extra kläder. För det tredje ansåg de boende inte att de var delakti-
ga i byggandet av det energisnåla hemmet. 

Det finns exempel på boende vars relation till energikonceptet var konfliktfylld re-
dan från början och som kände en något större tveksamhet till avsaknaden av ett tradi-
tionellt uppvärmningssystem och som hade en mer framträdande föreställning om att 
konceptets utgångspunkter var otillräckliga. En mer konkret strävan att tillföra elvärme 
redan före flytt, finner jag i empirin då t.ex. Ulla berättade att hon särskilt frågade om 
det fanns möjlighet att i byggskedet lägga golvvärme under klinkergolvet i hallen. Hon 
ansåg att det skulle vara en välbehövlig värmekälla, och dessutom skapa mindre fukt i 
entrén genom att det skulle bidra till att torka upp bland blöta skor och stövlar. Hon er-
bjöd sig även att betala och ordna detta själv, men fick ett ”blankt nej” från säljaren.503

Att bygga in ”elvärme” var inte förenligt med energikonceptet och betraktades således 
av säljaren inte som ett möjligt alternativ.  

För produktutvecklarna handlade det om att bygga ett energisnålt hem, vilket man i 
byggskedet inte kunde tänka sig att kringgå. För de boende handlade det om att skapa 
ett hem. Den återskapande zonen karaktäriseras inte enbart av stor diskrepans i förhål-

498 Silverstone m.fl. (1992), Sörensen (1994), Ward (2006). 
499 Barkardjieva (2005).  
500 Sörensen (2006). 
501 Silverstone & Haddon (1996). 
502 Ward (2006). 
503 Ulla 02. 
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lande till energikonceptets sätt att hantera värmen inomhus, utan också av i förhållande 
till det energisnåla hemmet. Ett sådant hem uppfattades skapa vissa begränsningar, nå-
got som Nina lyfter fram i en skildring av pekpinnar och förbud.  

Det tycker jag att när vi flyttade in här och man frågade, så nä, 
så här skall det vara, så här skall det vara. Eller som det var nå-
gon som frågade om jag ville ha värme i golvet här då. Nä det 
går inte, det får man inte göra och så får man inte göra. Och man 
fick inte lova att isolera för då kunde det bli si och så. Alltså det 
var lite så här. Det här får ni inte lov. (Nina 02)

Golvvärmen är ett exempel på detta förhållande, ett annat är avsaknaden av en vatten-
post utomhus för att underlätta bevattningen av den trädgård som skulle anläggas och 
sedan skötas. Flera boende har i efterhand påtalat en sådan önskan, men fick som svar 
att det inte var möjligt då en dylik vattenpost på väggen skulle innebära ett hål i bosta-
dens välisolerade konstruktion, vilket kunde äventyra den energisnåla konstruktionen.504

I den återskapande zonen krockar de boendes föreställningar om vad som bör ingå i 
hemmet med den energisnåla ambitionen. De boende skapar ett hem och då handlar det 
inte i första hand om att minimera energiförluster eller energianvändning utan om att 
åstadkomma praktiska, genomförbara lösningar för vardagligt bruk, som till exempel att 
underlätta vattning av trädgården och att torka upp blöta skor och kläder i hallen, eller 
att åstadkomma något som ansågs vara komfortabelt och trivsamt, genom t.ex. golv-
värme. En tolkning är att sådana konflikter innebär att de boendes makt och kontroll 
begränsas, att deras möjligheter att forma sina egna betingelser och att kunna välja mel-
lan olika valmöjligheter blir mindre. Tidigare forskning har visat att sådan kontroll är 
viktig vid domesticeringen av hemmet.505

Däremot var det inte möjligt för säljaren eller utvecklarna bakom bostäderna, att i ett 
senare skede kontrollera hushållens bruk av el-element. SP, Sveriges tekniska forsk-
ningsinstitut, genomförde inte enbart mätningar av energianvändningen utan även mät-
ningar av inomhustemperaturen i bostäderna de första två till tre åren. SP påpekar i sin 
rapport att eftersom temperaturgivarna var placerade i bebodda hus så kunde värdena ha 
”påverkats av aktiviteter som vi inte haft kontroll över.”506 De ger ett exempel på ett 
hushåll som under långa perioder vintertid har haft en inomhustemperatur på över 30ºC 
på bottenplanet. De konstaterar vidare att denna temperatur inte är trolig, utan troligare 
är att de har haft ett fristående element, och ”att detta var placerat väldigt nära den aktu-
ella temperaturgivaren.” En del av de boende kommenterar också närvaron av sådana 
element och att det kan ha påverkat forskarnas ”mätdata” såsom Rakel: ”Det har stått ett 

504 T.ex. Oda 02, Rickard & Rakel 02, Tea 02, Ulla 02, Isak & Ida 05. Andra exempel är att man inte fick 
flytta väggar inomhus, och att det först inte var tillåtet att använda badkar.  
505 Bakardjieva (2006).  
506 Ruud & Lundin (2004), s 43.  
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extraelement här som har blåst direkt på givaren som går till dom”.507  Detta indikerar 
att det inte enbart var stor diskrepans till ”det energisnåla hemmet”, utan också till den 
forskning som genomfördes, vilken de inte kände sig delaktiga i:

Vera: dom [forskarna] kunde se hur varmt det var i vår lägenhet 
inne i försökslägenheten,508 men då hade dom den mätaren den 
sensorn, den var ju där borta, där hade vi en lampa, det var ju 
inte så käckt. Men då stod det alltid att det var 22 grader i vår 
lägenhet men det var det inte. Vi bryr oss inte, vi har annat att 
tänka på. Det ska vara varmt och vi ska inte frysa och vi ska inte 
behöva bekymra oss. Så tycker vi. (Vera 05)  

Huruvida mätningarna visar att det är 19ºC eller 22ºC, anses av hushållen spela mindre 
roll bara det är varmt och skönt inomhus. Diskrepansen i den återskapande zonen hand-
lar dock inte enbart om de boendes eventuellt bristande intresse för energikonceptet och 
dess syn på komfort och hanteringen av praktiken. Samtalen om ”pekpinnar och förbud” 
leder också in på de boendes bristande möjligheter ”att bli delaktiga” i utformningen av 
det energisnåla hemmet.

Den ordinära zonen
Denna zon benämns ordinär eftersom den betonar att passivhusets energikoncept i liten 
utsträckning har inneburit någon förändring. Diskrepansen mellan å ena sidan hushål-
lens tidigare erfarenheter och deras förståelse för hur värmen hanteras i olika bostäder, 
och å andra sidan det nya sättet som passivhusets energikoncept influerar till, är liten 
och den tolkas också som ringa. Det är framför allt två olika resonemang som dominerar 
i den ordinära zonen. Det ena är att värmekomforten och/eller sättet att hantera kom-
fortpraktiken är snarlikt det man är van vid sedan tidigare. Det andra innebär att eventu-
ellt förändrade sätt att hantera komfortpraktiken inte har med passivhusets energikon-
cept att göra, utan att det beror på att man t.ex. bor i en annan bostadsform än tidigare 
och att komfortpraktiken i passivhuset i stor utsträckning påminner om den i fristående 
bostadshus.

Överensstämmelse med egna och andras erfarenheter  

Även om energikonceptet innebär att en enskild teknik är utbytt, att elpannan ersatts av 
hushållsapparater, kroppsvärme och sol, med ett 900W luftvärmebatteri som komple-
ment och att ett mindre välisolerat byggnadsskal ersatts av ett mer välisolerat, så betonar 
hushållen i denna zon att förändringarna egentligen inte är så stora. Det handlar dels om 
att värmekomforten i stort påminde om den i tidigare bostäder. T.ex. Alva och Alf som 

507 Rakel 05. Informanten är inte densamma som SP använder som exempel.  
508 Ett av de 20 passivhusen har varit obebott och använts som provhus av SP. Där har energianvändning-
en och inomhusklimatet mäts mer utförligt. Ruud & Lundin (2004). 
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förut bodde i en fristående villa berättade att de även tidigare hade en ”temperatur-
svacka” vintertid och att klimatet inomhus inte skiljer sig åt speciellt mycket.509 Dels att 
enskilda tekniker tillskrivs liknande egenskaper i båda boendena, vilket till exempel 
Nina gör när hon berättade att det inte var ”kallare golv än förra huset”,510 eller Ulla 
som lyfte fram att de även tidigare hade haft ”moderna fönster sådana här treglas” som 
inte drog.511

För den som redan är van vid kalla golv är omställningen uppenbart begränsad. Men 
en dylik begränsning behöver inte nödvändigtvis härstamma från den bostad som de 
boende flyttade ifrån, vilket Rickards uttalande indikerar. Snarare vande han sig aldrig 
riktig vid värmekomforten i den förra lägenheten.    

Rickard: Det är ju vana också. Vi kommer från en extremt varm, 
jobbigt varm lägenhet. 
Rakel. Jag tyckte inte det var jobbigt 
Rickard: Men jag tyckte det. Jag har ju bott i villa förut så jag 
menar jag vet det också. (Rickard & Rakel 02)

Likheter handlade också om att rutinerna för att hantera komfortpraktiken var likartade. 
”Jag går ju alltid med sådana innesandaler så jag känner inte”, var en förklaring till var-
för Tea inte märkte någon skillnad i golvtemperatur. 512  Ville och Vera talade om väd-
ringen och berättade att de fortsatte att vädra en kort stund på morgonen, men med för-
siktighet, så att värmen inte hann försvinna.513 Daniela och David konstaterade att de 
inte alls vädrade på vintern men att det hade att göra med att det inte var ”några såna 
vädringsmänniskor”.514 Värme som alstras av användningen av hushållsapparater lyftes 
också fram.515 Dessa apparater alstrar ju värme oavsett vilken bostad de används i, och 
hur mycket mer påtagligt det är i passivhus kan vara svårt att säga. Johanna berättade 
t.ex. att värmeeffekten kunde förstärkas av ”att man tänker på det mera här eftersom det 
ju går ut på det”.516

Den ordinära zonen bottnar även i en överensstämmelse med hur värmekomfort han-
teras i andra bostäder. ”Jag tror att de här husen inte blir varmare än något annat hus” 
berättade Maria då hon lyfte fram förhållandena på sommaren.517  Eller Sandra som 
påtalade komforten på vintern:

509 Alva 02. 
510 Nina 02. 
511 Ulla 02. 
512 Tea 02. 
513 Ville & Vera 05. 
514 David & Daniela 02.  
515 Isak 02. 
516 Johanna 02. 
517 Maria 02. 
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Det är ju inte jättevarmt, men det är det ju inte, är man hemma 
hos någon annan som har vanligt hus så är det inte så jättevarmt 
där heller. (Sandra 05)

När hushållsmedlemmarna talade om värmekomfort i intervjuerna handlade det ofta om 
att tala om olika artefakters egenskaper. Framför allt var ju golvet varmare i den tidigare 
lägenheten, berättade Ida, samtidigt som hon tillade att ”det är ju så i lägenhet”. Hon 
menade att lägenheter är särskilt varma och har varma golv, medan fristående hus är 
kallare och har kallare golv.518 I teoretiska termer kan det uttryckas som att hushållen 
säger att inomhuskomfort materialiseras och definieras som ett attribut.519  Det kan å 
ena sidan tolkas som att bostadens delar förses med en viss typ av ”värmekomfort”. 
Teoretikern Akrich menar att produktutvecklarna ”skriver in” egenskaper i tekniken och 
förser dem med vissa egenskaper, för att påverka användningen.520 Å andra sidan kan 
resonemanget tolkas som en samstämmig bild eller ”delad förståelse” av olikartade för-
utsättningar för att hantera praktiken. Fredrik menade att det är först när man köper ett 
eget hus ”som man börjar tänka på uppvärmning och förbrukning och det här”.521 Det 
handlade dels om att man själv har ansvar över uppvärmningen då man bor i småhus, 
dels att man själv betalar för energin. Båda dessa förhållanden saknas ofta om man bor i 
hyreshus.

Överrensstämmelser med andra bostäder i allmänhet innebar även att påfallande 
skillnader kunde vara en del av den ordinära zonen. I jämförelse med hur de hade bott 
tidigare fungerade det annorlunda, men i jämförelse med andra hus, och då företrädesvis 
fristående villor, så var skillnad liten. Såsom Fredrik lyfte fram ovan omgärdar olika 
bostadsformer även olikartade respektive likartade sätt att hantera praktiker. En konkret 
illustration kan hämtas från intervjun med David och Daniela 2002, där de konstaterade 
att det var betydligt varmare i den förra lägenheten och att det var lite kallt i huset den 
första vintern, för kallt enligt Daniela. Samtidigt poängterade David att detta inte berod-
de på att de bodde i ett passivhus.

David: Det är aldrig några problem om man har på värmen 
[luftvärmebatteriet], så kan man få den temperatur man vill ha 
inne.
Daniela: Det beror på hur snål man är. 
David: Snålhetsfaktorn, för det är jag som är snålheten här. (Da-
vid & Daniela 02) 

I intervjun med David och Daniela framgick att de hade något olika syn på hur värme-
komforten skulle hanteras, och att det primärt verkade vara David som fick sin vilja 
igenom. Hans motiv för att begränsa användningen av el handlade primärt om att mins-

518 Ida 02. 
519 Shove (2003a), s 24 ff. 
520 Akrich  (1992).  
521 Fredrik 05. 
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ka på driftskostnaderna, och detta motiv hade funnits även om de hade bott i ett ”van-
ligt” radhus. Förändrade sätt att hantera praktiken var inte enbart förknippade med olika 
bostadsformer, utan kunde även ha med sociala omständigheter att göra. Fredrik  berät-
tade t.ex. att de tänder mer ljus idag än vad de gjorde tidigare, men att det inte främst 
beror på att de bor i ett passivhus, utan på att de tillbringar mer tid i hemmet idag än 
tidigare.522

I den ordinära zonen betonas således att det inte är passivhusets energikoncept som 
är det främsta skälet till ett förändrat sätt att hantera komfortpraktiken. Antingen krävs 
ingen ”anpassning” till ett nytt sätt att hantera praktiken, eller så ligger helt andra skäl 
bakom.  

Värmekomfortens begränsade betydelse 

Både i presentationen av den nyskapande och den återskapande zonen lyfte jag fram att 
något olika tolkningar av ett svalare respektive varmare inomhusklimat, influerade sättet 
att hantera praktiken. Den ordinära zonen kännetecknas snarare av att värmekomforten 
inomhus prioriterades i relativt begränsad utsträckning i vardagen. ”Vi är nog ganska 
okomplicerade när det gäller just den biten, vi hänger inte upp oss på om det är 17,9ºC 
eller 19ºC”, berättade exempelvis Isak, vilket visar att inomhustemperaturen inte spelar 
så stor roll för honom.523 Att värmekomforten inomhus inte är av så stor vikt beror 
bland annat på att annat anses viktigare i vardagen. I citatet ovan med David och Danie-
la framgår att det mer än väl är möjligt att åstadkomma en komfortablare temperatur i 
passivhuset men att David anser att driftskostnaderna är av större vikt än temperaturen 
inomhus. Detta betyder dock inte att man helt saknar en uppfattning om vad som är 
komfortabelt. Exempelvis Caroline ansåg att det var skönare med ett något svalare kli-
mat inomhus. Likväl var det ganska varmt inomhus vid intervjutillfället:      

Har ni på luftvärmebatteriet? 
Jo vi har gjort det, vilket vi i för sig har satt på för varmt nu då 
men vi har inte orkat bry oss att sänka utan satt på den i alla fall. 
(Caroline 02) 

En konsekvens av detta kan bli att inte heller sättet att hantera praktiken tillmäts särskilt 
stor betydelse.524 Huruvida man t.ex. har en tröja på sig eller externa element påslagna, 
spelar ingen större roll. Caroline föredrog att ta på sig en extra tröja istället för att höja 
termostaten på luftvärmebatteriet, men likväl var inte omständigheterna sådana vid in-
tervjutillfället. En tolkning av detta är att överensstämmelser mellan handlingar och 
värderingar helt enkelt inte blir särskilt viktigt eftersom värmekomforten och dess han-
tering inte tillmäts så stor betydelse bland andra värden i vardagen. 

522 Fredrik 05. 
523 Isak 05. 
524 Men det behöver inte bli så, jmf med David & Daniela 02, ovan.  
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Den omvärderande zonen
Den omvärderande zonen skiljer sig från de tre övriga genom att den visar på en succes-
siv minskning av diskrepansen mellan passivhusets energikoncept och de boendes upp-
fattningar och erfarenheter. I skenet av den tidigare bostadens värmeklimat är det nya 
svalare, kanske lite väl svalt i början:

Det kunde väl hända någon gång på nätterna när det kylde till att 
vi tyckte det var, att vi var ovana vid att det var kallt. Så som vi 
hade bott. Vi hade bott i lägenhet med vanlig vattenburen vär-
me. Och det var ju ofta så varmt att vi höll på att smälla av. Det 
hettade ju, det ångade ju de här elementen så då kunde det ju 
kännas lite kyligare här. Men det är ju ingenting jag grämer mig 
för, det är ju bara någonting jag kommer ihåg. (Vera 05) 

Vera indikerade att skillnader mellan det gamla boendet och boendet i passivhuset beror 
på ovana och efter ett tag vänjer man sig eller med andra ord anpassar sig efter det nya. 
I denna anpassning sker också i större eller något mindre utsträckning en omvärdering
av komfortpraktiken. Det nya sättet att hantera praktiken blir successivt normalt samti-
digt som den tidigare komfortpraktiken beskrivs i termer av ”onormal”.525 I den omvär-
derande zonen förändrar de boende sin uppfattning om hur inomhuskomfort ska hante-
ras och vad som är en komfortabel värmekomfort. Det är en förändring som bl.a. formas 
av kollektiva konventioner, den sociala samexistensen i bostaden, och materiella föränd-
ringar.  Den omvärderande zonen inrymmer tydliga drag från samtliga av de tre ovan-
stående zonerna och kan tolkas som en enskild analytisk process eller som en illustra-
tion av en empirisk sammanvävning av de övriga zonerna.

Denna zon visar på en successiv förändring. Det är inte ovanligt att en sådan process 
tillskrivs faser som följer efter varandra i sekvens, såsom Silverstone m.fl. beskriver 
domesticeringsprocessen.526 Andra som använder begreppet domesticering betonar där-
emot att de rör sig om processer som pågår parallellt.527 På så sätt bör även den omvär-
derande zonen förstås. Det handlar inte om att de först befinner sig i en ”återskapande” 
zon och sedan successivt förflyttar sig till en ”nyskapande”, eller ”ordinär” zon utan om 
att processerna finns närvarande samtidigt men att de för olika hushållsmedlemmar, 
över tid kan verka i något olika styrka. 

En successiv minskning av elanvändningen 

Jag ska exemplifiera denna process med en teknik som inte ingår i passivhusets energi-
koncept: el-element. När de boende ser tillbaka på sina första två år i passivhusen lyfts 
de ofta fram som något svalare, kanske lite för svala för flera av dem och elanvändning-
en sågs som ett sätt att återskapa det komfortabla. Det var dock enbart ett av de inter-

525 T.ex. David & Daniela 02, Rickard 02, Hannes 05.  
526 Silverstone m.fl. (1992).  
527 Se t.ex. Sørensen Aune Hatling (2000), Aune (1996), Laegran (2003). 
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vjuade hushållen som efter första året lät installera permanenta el-element. Många an-
vände sig istället av externa värmefläktar som nyttjades relativt flitigt, särskilt den första 
vintern. Åren därefter användes de primärt som tillfälliga resurser då det var kallare än 
vanligt ute.

Vid den senare intervjun 2005 användes nästan inga externa värmefläktar. ”Så har vi 
det där elementet som står där, men vi använder det aldrig, det står i vägen” berättade 
Elin som bodde i en av mittlägenheterna. Edvin tippade att det hade används två gånger 
den senaste vintern.528 I de flesta andra mittlägenheterna var fläktarna uppställda på 
loftet, och jag fann även boende som knappt eller inte alls använt luftvärmebatteriet den 
gångna vintern, eftersom det inte hade behövts.529 Att inte tillföra el för uppvärmning, 
en grundläggande utgångspunkt för energikonceptet, hade således blivit till en realitet 
den fjärde vintern hos en del boende. Detta kan förstås som att konceptet nu tolkas an-
norlunda, att diskrepansen till det har minskat.  

Bostadsbolaget hade frågat de boende i gavelradhusen om de önskade få installerat 
ett permanent element på undervåningen och nästan alla hade låtit installera ett sådant 
element. Detta gjordes dock först efter 2-3 år i bostaden. Några använde det tämligen 
konstant under de kalla månaderna,530 medan flera påpekade att elementet brukades i 
begränsad utsträckning eller knappt alls. ”Vi har aldrig på det” menade t.ex. Alva, varpå 
Alf inflikade att det endast var vid enstaka tillfällen då det var kallt ute.531

Det intressanta är för det första att lösningen med permanenta el-element inte för-
ändrade Alf och Alvas agerande. Det gångna året hade de tillfälligt använt externa vär-
mefläktar och den permanenta installationen ändrade inte detta, utan användningen fort-
satte att vara av en tillfällig karaktär. En tolkning är att de vid tidpunkten för installatio-
nen av det permanenta el-elementet hade anpassat sig till den händelsebaserade upp-
värmningen som energikonceptet bygger på och vant sig av med att ständigt använda 
element.  

Man kan också fråga sig varför inte fler hushåll installerade element i ett tidigare 
skede, utan gjorde det först efter en förfrågan av bostadsbolaget. Det kan röra sig om en 
kostnadsfråga eller att det inte ansågs vara tillåtet i passivhus.532 Men kanske att den 
troligaste förklaringen inte egentligen handlar om vad som var tillåtet eller ej utan sna-
rare om att energikonceptets bärande idé bröts.  Trots att den permanenta lösningen allt-
så inte ändrade deras agerande speciellt mycket, så ändrade det ändå bilden av vad hu-
sen stod för: 

Sen har ju det elementet där gjort att det egentligen inte längre 
är ett hus utan värme. Det är det inte. (Vera 05) 

528 Elin & Edvin 05.  
529 T.ex. Tea 05, Fredrik 05. 
530 T.ex. Karl & Karin 05, Marcus & Maria 05. 
531 Alva & Alf 02.  
532 Det senare påtalas av Frida 02 men då när det gäller användningen av externa värmefläktar. 
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De permanenta elementen innebar att huset inte längre överensstämde med energikon-
ceptets utgångspunkter och inte heller med specifikationen av vad ett passivhus är. Ett 
permanent el-element innebär att den installerade mängden tillförd el som anges i krav-
specifikationen överskrids.533

Detta leder också till svårigheter att tolka domesticeringsförloppet i gavelradhusen. 
Det kan å ena sidan tolkas som att förloppet äger rum i den återskapande zonen. Då 
bygger det på resonemanget att diskrepansen till passivhusets energikoncept uppfattas 
som alltför stort och därför installeras till slut permanenta element. Å andra sidan kan 
det tolkas utifrån att användningen av el-element verkar ha minskat över tid och att de 
på senare år endast används tillfälligt. Detta bygger på resonemanget att de boende inte 
försöker återskapa permanent användning av tillförd el för värmeändamål, vilket tyder 
på att diskrepansen mellan konceptet och tidigare erfarenhet och uppfattningar snarare 
har minskat.   

Minskningen i användningen av el-element skedde alltså samtidigt som värmeför-
hållandena inomhus uppfattades som bättre. Utifrån flera av de boendes beskrivningar 
är det uppenbart att det har skett någon form av omvärdering av komfortpraktiken. 

Omvärdering 

Att människan har en förmåga att anpassa sig till olika värmeförhållanden i bostäder har 
påtalats i tidigare studier.534 Det är också en förmåga som betonas i den omvärderande 
zonen:

Jag tror att jag har vant mig vid den här temperaturen, att det är 
lite svalare. Det är kvalmigt på jobbet. (Hannes 05)

Utifrån Hannes uttalande visas att det dock inte enbart handlar om att vänja sig vid en 
annan temperatur, utan också om att synen på vad som är komfortabelt har förändrats. 
Omvärdering framgår av jämförelser med värmeförhållanden i andra byggnader, såsom 
Hannes beskrivning av den ”kvalmiga” inomhusmiljön på arbetet. Ett annat exempel är 
David och Daniela som berättar att deras tidigare lägenhet ”var väldigt varm året runt”, 
att den säkerligen var ”onormalt varm”.535 Istället är det värmeförhållanden i passivhu-
set som är det ”normala”.  

En sådan omvärdering sker inte över en natt. ”Att vänja sig” vid nya förhållanden 
och ny teknik är en utdragen process, som sker i ett socialt och kulturellt sammanhang.
Utifrån en studie om människors användning och förhållningssätt till mobiltelefoner 
visar Knut Sørensen att domesticeringen av teknik är en successiv process, där både 
förhållningssätt och användning såväl omprövas som omvärderas. Personer som i hans 
studie var mycket tveksamma, eller till och med uttryckte att de aldrig skulle införskaffa 

533 Erlandsson m.fl. (2009). Max tillförd el är 10W/m².  
534 T.ex. Nicol & Humphrey (2002), Shove (2003).  
535 Daniela & David 02. 
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en mobiltelefon, gick till slut med på att ha en i sin ägo och att använda den. Då ”alla 
andra” har en telefon blir det till slut socialt ohållbart att stå utan. Telefonen ansågs 
nödvändig för att kunna delta i den sociala samvaron och andra förväntade sig att man 
hade en telefon och att man via den var nåbar.536 En del av dem som initialt var tvek-
samma omvärderade också inställningen till tekniken efter en tids användning.

Hur ”alla andra” har det hemma hos sig är viktigt då värmeförhållandena omprövas i 
den omvärderande zonen. I vissa byggnader, företrädesvis flerbostadshus, anses det vara 
för varmt, medan klimatet i fristående villor i mångt och mycket anses ha en värmekom-
fort som överensstämmer med det i passivhuset. ”Det är inga hus i Sverige som har 
varma golv om man inte har golvvärme” menade Isak då han påtalade att det inte var 
specifikt för passivhus.537 Att de boende känner att deras värmeförhållanden inte avvi-
ker, att de i själva verket ”delar praktiken med flera andra”, gör förändringen accepte-
rad. Detta visas bland annat av Caroline, som tidigare bodde i ett flerbostadshus där 
golven var varma, när vi samtalar om hur hon upplevde golven i passivhuset:

De [kalla golven] reagerade jag på något i början, men å andra 
sidan är de kalla i andra radhus med, så jag tror inte att det är 
kallare här än i andra radhus. (Caroline 02) 

Acceptansen av teknik kan även vara socialt ”påtvingad” av det sociala sammanhanget. 
I Sørensens studie fanns informanter som till slut accepterade att använda och äga en 
mobiltelefon efter ”påtryckningar” från familjemedlemmar som ville ha en möjlighet att 
nå personen i fråga. I mitt empiriska material återfinns exempel på liknande sociala på-
tryckningar. I intervjun med Paulina framkom att hon trivdes mycket bra med de resur-
ser som passivhusets energikonceptet tillhandahöll, liksom med värmekomforten inom-
hus.538 Det gjorde däremot inte de äldre barnen, vilket de första två åren utgjorde en 
källa till konflikt, särskilt med ett av dem:  

Så ni har lite olika uppfattningar?
Ja, väldigt, väldigt olika uppfattningar har vi. Tyvärr.

Brukar ni prata om det?
Ja ofta, för jag tar ju på mig, jag tar ju på mig mina tofflor och 
en fleecetröja, och en liten filt eller någonting när man sitter ned, 
det tycker jag är helt ok, för jag höjer inte värmen alltså. Jag gör 
inte det. […] Men det är bara för att jag tycker att det är skönt 
att ha det så. Men hon har börjat acceptera det så hon tar ju på 
sig en tröja när hon kommer hem. Så är ju allting bra.  

Hon har ändrat sig?
Ja, men det har tagit två år.  (Paulina 05) 

536 Sørensen (2006), s 51 ff.   
537 Isak 02. 
538 Paulina 02 & 05. 
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I Paulinas hushåll är inte temperaturen inomhus föremål för förhandlingar eller kom-
promisser utan det är Paulina som sätter upp ramarna för hur komfortpraktiken ska han-
teras. Barnen som tolkade diskrepansen till passivhusets energikoncept annorlunda än 
sin förälder, och som inte uppfattade att ”extra kläder” utgjorde en del av komfortprak-
tiken, tvingades emellertid anpassa sig till de rådande förhållandena. Efter en längre tid 
ledde detta till, måhända inte till en omvärdering, men likväl till att förhållandet accep-
terades.   

Den successiva minskningen av diskrepansen till passivhusets energikoncept hand-
lade för det första också om att ”vänja” sig vid att använda tekniken, eller uttryckt med 
andra ord, lära sig hantera energitekniken. För det andra handlade det om att värmeväx-
laren stundtals fungerade bristfälligt i början, vilket tog tid att rätta till. Båda dessa inne-
fattar element av ”omvärdering” vilket utvecklas i kapitel 7. För det tredje rör det sig 
om skillnader i klimatet utomhus under de fyra år som flera av de intervjuade bodde i 
passivhuset. Här nämns särskilt det senaste året (2005) som något mildare. En fjärde 
orsak till den successivt minskade diskrepansen kräver en kort utveckling. Det gäller 
passivhusets anpassning från bygge till bostad. Marcus berättade om detta: 

Det [värmekomforten inomhus] har ju blivit bättre, de första 
åren, så hade ju inte huset torkat. Men så är det ju inte längre, 
det är ju barnsjukdomar, eller om det är bottenplattan, det är ju 
naturligt va. (Marcus 05)

Att byggfukten successivt försvann är en vanlig förklaring till att klimatet inomhus upp-
fattades som behagligare.539 Det betraktas som något ”naturligt”, och är enligt t.ex. 
Fredrik en allmänt vedertagen konsekvens av nybyggda hus och därför också ofta, ac-
ceptabelt.540 En iakttagelse är att hushållen accepterade och normaliserade en mindre 
komfortabel temperatur om de kunde finna rimliga förklaringar till varför inomhuskli-
matet inte hade den temperatur som förväntades och som de var vana vid från förra bo-
staden. På sätt och vis hade ”byggfukten” samma funktion som de samhälleliga konven-
tionerna, d.v.s. hushållen var införstådda med detta fenomen från början och det vägled-
de dem i deras förhållningssätt till värmekomforten. De litade på att inomhuskomforten 
med tiden skulle komma att bli bättre, vilket gynnade anpassningen och gjorde att man 
accepterade sådant man annars kanske inte skulle ha funnit sig i.   

Sammanfattning
Syftet med detta kapitel har varit att undersöka variationer i domesticeringen av energi-
konceptet, med utgångspunkt från de boendes hantering och förhållningssätt till värme-

539 T.ex. Marcus 05, Fredrik 05, Christer 05.  Byggfukt är fukt i betongen i bottenplattan som måste torka 
under den första tiden efter byggnationen. Det krävs värme för att torka ut fukten.  
540 Det var dock inte alla som var så övertygade om bottenplattans inverkan, t.ex. Marcus fortsatta be-
skrivning 05 och Tea 02.  
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komfort. Det har gjorts genom att använda begreppet domesticeringszon. Kapitlet visar 
att domesticeringen av energikonceptet är en process som varierar och kan variera rela-
tivt mycket. I den nyskapande zonen är diskrepansen mellan de boendes tidigare sätt att 
hantera värmekomforten och det energikonceptet influerar till stora, men skillnaderna 
tolkas inte som så. Energikonceptet är här ett redskap för förändring, som resulterar i en 
trivsammare värmekomfort, bättre ekonomi och miljö. Här finns också en känsla av 
delaktighet i produktutvecklarnas ambitioner att utveckla en energisnål bostad. I kapitel 
4 framgick ett särskilt sätt att använda energikonceptets resurser som en av det intervju-
ade kallade för ”att köra lågenergi”. I den nyskapande zonen ”kör man lågenergi”, en 
hantering av praktiken som bygger på att tillvarata inomhusvärmen såväl som den egna 
kroppens värme. I relation till de boendes tidigare erfarenheter innebär det nya rutiner, 
men också att en del resurser tilldelas nya innebörder, såsom människor och apparater 
som förses med värmealstrande egenskaper.  

Även i den återskapande zonen tilldelades apparaterna i hemmet, nya värmealstran-
de egenskaper. Däremot används egenskaperna på annat sätt. I stället för att tillvarata 
värmen, utnyttjas apparaterna och belysningen, för att generera värme.  Tillsammans 
med frekvent användning av luftvärmebatteriet och/eller externa el-element försöker 
hushållen i denna zon att återskapa den värmekomfort de är vana vid sedan tidigare och 
som de anser komfortabel.  

I den återskapande zonen är diskrepansen mellan energikonceptet och de boendes ti-
digare erfarenheter stor och här tolkas även skillnaden som stora. I denna zon finns oli-
ka typer av ”konflikter” som vidgar diskrepansen till konceptet. Energikonceptets resur-
ser ansågs inte tillräckliga för att åstadkomma en komfortabel värmekomfort, samtidigt 
som andra resurser, som är förenliga med konceptet (såsom extra kläder) inte uppfatta-
des tillhöra praktiken. Hushåll delade inte heller, och kände sig inte delaktiga i projekt-
gruppens forskning och deras ambitioner med den energisnåla bostaden, vilket krockade 
med såväl hushållens föreställning om vad som ska ingå i ett hem, som deras möjlighe-
ter att själva utforma hemmet. 

I kapitel fyra undersökte jag även hur olika tolkningar av energikonceptets funktion 
formades utifrån integreringen av konceptet i de boendes vardagliga rutiner och tids-
rytm. Jag visade då att möjligheterna att medverka i den händelsebaserade uppvärm-
ningen varierade; att de sociala och materiella förutsättningarna att nyttja energikoncep-
tet som en ändamålsenlig resurs var relaterade till antalet hushållsmedlemmar, deras 
vardagliga rutiner och om de bodde i mitt- respektive gavellägenhet. Mindre gynnsam-
ma förutsättningarna, t.ex. hushåll med bara två medlemmar som bor i gavellägenhet 
och som dessutom vistas mycket utanför hemmet, kan placeras in i den återskapande 
zonen, då dessa förutsättningar tenderar att vidga diskrepansen till energikonceptet.  

 Mer gynnsamma förutsättningar, t.ex. hushåll med fyra medlemmar som bor i mitt-
lägenhet kan placeras in i den nyskapande zonen, eller i den ordinära. I den ordinära 
zonen, är diskrepansen mellan tidigare erfarenheter och energikonceptet ringa och den 
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uppfattas också som sådan. Då en komfortabel inomhustemperatur nästan helt kan 
åstadkommas genom de boendes deltagande i hemmets praktiker, skapas värmen ”au-
tomatiskt” och påminner ur den synvinkeln om de semiautomatiska uppvärmningssy-
stem för fjärrvärme och el som återfinns i de boendes tidigare hem. I den ordinära zonen 
är rutinerna för att hantera praktiken, men också upplevelsen av värmekomforten snar-
likt det, de boende är vana vid sedan tidigare. De förändringar som påtalas härrör i den-
na zon inte från energikonceptet, utan beror på andra sociala såväl som materiella för-
ändringar. Att man bor i en annan bostadsform än tidigare är en förklaring till ett för-
ändrat sätt att delta i praktiken. Skillnaderna mellan komfortpraktikerna i ett passivhus 
och ett ”traditionellt hus”, företrädesvis en fristående villa, uppfattas här som ringa.  

Att man delar komfortpraktik med flera andra, att värmeförhållandena i det egna 
passivhuset inte avviker för mycket från hur andra har det, är i den sista omvärderande 
zonen en förklaring till ökad acceptans. Det är ett skäl till att diskrepansen mellan pas-
sivhusets energikonceptet och de boendes uppfattningar och erfarenheter minskar. Kän-
netecknande för den omvärderande zonen är att det som först kändes främmande och 
onormalt, efter en tid uppfattas som mer normalt. Det är en process som också leder till 
en omvärdering av deras deltagande i komfortpraktiken i passivhuset. Det rör sig om en 
successiv anpassning och en förändrad syn på de resurser som finns till förfogande, där 
exempelvis den sociala samexistensen i hemmet liksom de materiella resurser som finns 
till hands (t.ex. minskad byggfukt) markant vägleder förloppet i den aktuella riktningen.



126



127

6. Med tekniken i bakgrunden 

I föregående kapitel framgick hur hushållen hanterade värmeförhållandena på olika sätt 
beroende på vilka materiella resurser de använde. Det gav bland annat en förståelse för 
varför elanvändningen var större än förväntat och varför den varierade mellan hushål-
len. Om de första två kapitlen har fokuserat domesticeringen av passivhusets energikon-
cept, behandlar detta och nästkommande kapitel i högre grad hur de boende på olika sätt 
förhåller sig till och använder de tekniska system för uppvärmning som finns i passiv-
husen.

I tidigare studier framgår att användarna har ett begränsat engagemang, liten kun-
skap om och liten kontroll över den här sortens energitekniska installationer, vilket har 
pekats ut som ett hinder för energieffektiviseringar i bostäder.541 Den tidigare forsk-
ningen visar också på osäkra användare, d.v.s. de vet inte hur deras nyinköpta uppvärm-
ningssystem ska skötas. En del av dem rör inte alls systemet och hoppas helt enkelt att 
de råkar vara rätt inställt från början.542 De bruksanvisningar som ska hjälpa användarna 
att förstå tekniken lyfts fram som otillräckliga och tvetydiga.543 Det är tydligt att tekni-
kerna på olika sätt ”erbjuder motstånd”.544 Med andra ord, teknik ställer olika typer av 
krav på användarna som måste kunna mötas om tekniken ska hanteras på ett ändamåls-
enligt sätt, såväl vad gäller energianvändning som hanteringen av värmeförhållanden. I 
nästkommande kapitel undersöker jag hur de boende försöker övervinna energitekni-
kens ”motstånd”, det vill säga hur de lär sig att handskas med tekniken, och i detta kapi-
tel kommer jag att behandla vad detta motstånd är, d.v.s. vad som hindrar dem att an-
vända tekniken.

Syftet med kapitlet är att utifrån tre olika utgångspunkter undersöka vilka begräns-
ningar som finns i de boendes samspel med och engagemang i energitekniken. Den för-
sta tar upp arbetsdelningen kring tekniken i hemmet; vem det är i det enskilda hushållet 
som företrädesvis handhar tekniken och varför. Den andra behandlar och identifierar 
innehållet i den bakgrundsrelation som ofta ligger bakom den här typen av automatiska 
och semi-automatiska system, medan den tredje undersöker vad som begränsar de bo-
endes användning av den skriftliga bruksanvisningen.

I passivhusen finns ett luftvärmesystem, vilket är den teknik som företrädesvis är i 
fokus i såväl detta som nästa kapitel. Luftvärmesystemet är en del av den mekaniska 
ventilationen som består av värmeväxling av in- och utomhusluft. I denna växling åter-
vinns värmen från den luft som går ut från huset. Det elektriska luftvärmebatteriet på 
900 W kan vid behov sättas på för att värma upp den värmeväxlade luften.545 Det sätts 

541 Se Carlsson-Kanyama (2004), Bagge & Lindstrii (2005), Smith & Pett (2005).  
542 Se t.ex. Sernhed & Pyrko (2006), Klintman m.fl. (2003), Carlsson-Kanyama (2004), Critchley m.fl. 
(2008). 
543 Sernhed & Pyrko (2006), Klintman m.fl. (2003). 
544 Se Berner (1999), s 110, Ilmonen (2004), Säljö (2005). 
545 Det kallas också eftervärmningsbatteri eftersom den värmer luften efter det att värmeväxling har skett.  
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på genom att trycka in en knapp. Inomhus sprids sedan luften och värmen via don546

som är placerade i vardagsrummet och i de tre sovrummen. Temperaturen kan inte sty-
ras i enskilda rum utan regleras via en styrcentral i anslutning till värmeväxlaren. I ett 
skåp i köket, finns det s.k. ventilationsaggregatet som består av värmeväxlare, fläktar, 
filter, spjäll, luftvärmebatteri och styrcentral. I passivhuset finns också ett sol- och tapp-
varmvattensystem, vars pump och regleringsutrustning samt ackumulatortank är place-
rade inomhus, i ett förvaringsutrymme i badrummet på undervåningen. Två plana sol-
fångare på 5 m² är belägna på varje hustak.547

Arbetsdelningen kring tekniken  
Arbetsdelningen kring tekniken visar sig vara ett viktigt skäl till varför användningen av 
tekniken begränsas för den ena av de samboende men inte på samma sätt för den andre. 
I detta avsnitt undersöker jag denna arbetsdelning, vem det är av de samboende som 
företrädesvis har engagerat sig i systemet, vem har inte det och varför.  

Arbetsdelning baserad på intresse och färdigheter   

Arbetsdelning kring tekniken utgår i flera fall från att den ena parten i de samboende 
paren är mer intresserad av tekniken och anses ha mer kompetens att handha den än den 
andra. Under intervjun med Caroline 2002 ursäktade hon sig vid ett par tillfällen och 
hänvisade till sin partner, särskilt när intervjun behandlade hanteringen av uppvärm-
ningssystemen, liksom förhållningssätt och användning av information om tekniken.  

För han är väldigt intresserad och kan systemet liksom och kan 
förklara hur det är uppbyggt ungefär, vilket jag inte kan. Han är 
ju mer intresserad så än vad jag är i alla fall. Så han får ta tag i 
det liksom. Han ställer in och kollar olika inställningar och ser 
vad som är bäst och pratar med grannar. (Caroline 02)  

Det framgår i intervjun med Christer 2005 att han var engagerad i tekniken, i alla fall de 
första året, då han lärde sig att handha den. Det intressanta i detta sammanhang är emel-
lertid att motivet till Carolines begränsade engagemang främst handlade om partens 
agerande och motiv, inte hennes egna. Det är hans intresse och inte hennes ointresse 
som återkommande förs fram under intervjun och som gör att hon ”släpper det lite”.548

Detta flyttar tydligt fokus från enskilda individers motiv, resurser och begränsningar i 
relation till teknik, till relationen mellan människor och hur den formar teknikanvänd-
ningen. Caroline menade även att hon hade förtroende för och ”litade på” sin partner när 
det gällde handhavandet av tekniken och min tolkning är att tilliten till partnerns kom-

546 Don är det munstycke genom vilket luften sprids ut i rummen.  
547 Se kap 3. 
548 Caroline 02. 
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petens är mycket viktig för att förstå Carolines avsaknad av engagemang. Hon är förvis-
so inte särskilt intresserad av tekniken, men det är tilliten till partnern, att han klarar ut 
hanteringen själv, som möjliggör att hon kan avsäga sig engagemang. Och även om den 
partner som har tillägnat sig kunskaper om tekniken förklarar för den andre (vilket 
emellertid inte alltid verkar vara fallet)549 är det inte säkert att han eller hon är en resurs 
i förståelsen av tekniken. Så var det hos Fredrik och Frida 2002:

Jag är så dåligt insatt, han förklarade men jag fattar inte riktigt 
utan jag: ja ja det blir nog jättebra. Men han kan det där. (Frida 
02)

Utifrån Fridas synvinkel uppfattades det som tillräckligt att en i hushållet kunde hantera 
och förstå tekniken. I den meningen framstår Fredrik också som en viktig resurs för att 
med stöd av luftvärmesystemet hantera värmen inomhus. Däremot verkar hans kunnan-
de närmast få en motsatt effekt på Fridas motivation att lära sig.  

Att det handlar om en arbetsdelning med utgångspunkt i de samboendes olika fär-
digheter och intressen var tydligt särskilt den första vintern i bostaden. Men över tid 
tenderar dock det sistnämnda att tonas ned. Även om Fredrik ansåg att det var stimule-
rande att lära sig hantera tekniken, avtog med tiden även hans engagemang: 

Det var ju i början när man inte var insatt, så var man ju nyfiken 
på det, men jag menar allt, det går ju på rutin idag så man tycker 
man kan det rätt bra nu. (Fredrik 05) 

Då det inte finns mer att lära och utforska, blir tekniken efter en tid allt mindre intres-
sant och den förflyttas allt längre ut i bakgrunden även för dem som först hade stort en-
gagemang. Den aktuella arbetsdelningen kring tekniken består emellertid, även om den 
nu i större utsträckning baseras på skillnader i färdigheter.  

Funktionell arbetsdelning

Varken Rickard eller Rakel är intresserade av det tekniska handhavandet. Rickard berät-
tade att han har ett tekniskt intresse men inte alls av detta slag. Under det första året var 
det enligt honom flera av männen i radhusen som med stort intresse diskuterade tekni-
ken och hur den kunde ställas in, men han tillhörde inte dem: ”jag är mer, okej är det 
rätt inställt, bra, stäng dörren så gör vi något annat intressantare”.550  Han påpekade 
emellertid att han har tillägnat sig kunskaperna och förstår de tekniska facktermerna 
men att hans engagemang enbart handlar om att få tekniken att fungera, för att de med 
dess hjälp ska uppnå en tillfredsställande värmekomfort. Det är också Rickards uppgift 
att ta hand om uppvärmningssystemet, vilket framgår i följande samtal:  

549 T.ex. Elin & Edvin 05.  
550 Rickard 05. 
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Hur kommer det sig att det är du [Rickard] som mest har hand 
om det?
Rakel: Egentligen är det konstigt 
Rickard: Alltså jag vet inte… 
Rakel: Jag har läst en gång i tiden, jag är inte intresserad av det.  
Rickard: Du är inte intresserad av det och jag är inte jätteintres-
serad av det heller men det faller på min lott ändå. 

Varför det?
Rickard: Det är säkert på grund av djupt rotade könsroller. Nä 
jag har ingen aning. Jag tror jag tänker så här. Jag vet att du 
[Rakel] är helt ointresserad, vilket gör att du kommer vara så 
ointresserad så du frågar mig och så får jag ändå vara med och 
pilla trots att du absolut skulle klara det, men det är mer en sån 
otrolig ointresse grej.
Rakel: Jag tyckte med ens det var tråkigt när jag läste det [syftar 
på sina tidigare studier]
Rickard: Och då kan jag uppbåda det. Jag gör det så blir det en 
arbetsuppgift så gör jag den, fattar det och sedan är det klart Så 
kan det vara borta då liksom. Så det hade ändå landat på mitt 
bord. Så enkelt var det med det. (Rakel & Rickard 05) 

Rickards och Rakels samtal handlar om grader av ointresse och inte om skillnader i 
kunskaper. Också här är det den ”andres” avsaknad av engagemang som betonas, (d.v.s. 
att Rakel är ännu mindre intresserad) inte det egna ointresset. Men det diskussionen 
mynnar ut i handlar om något annat än engagemang. Det rör sig om att hitta en funktio-
nell lösning, eftersom handhavandet av det tekniska systemet är en av flera arbetsupp-
gifter som ska utföras i hemmet och att någon måste ta ansvar för det. Oavsett om upp-
giften anses stimulerande eller ej så ger en uppdelning av olika ansvarsområden i hem-
met också möjlighet att utveckla färdigheter inom det område man har ansvar för. Det 
kan vara matlagning, skötsel av barn, tvätt, städning eller som för Rickard, Fredrik och 
Christer ovan, hantering av de tekniska systemen. På sätt och vis kan det betraktas som 
en sorts specialisering i hemmiljön.551 Samtidigt ger uppdelningen upphov till ett visst 
beroendeförhållande mellan parterna där den som är mindre insatt måste fråga om råd 
eller till och med invänta den mer erfarnas närvaro för att få uppgiften utförd på ett till-
fredsställande sätt.  

I relation till de tekniska systemen tog dock Rakel på sig en annan uppgift - den ad-
ministrativa och kommunikativa delen. Under de första åren hade de haft svårt att uppnå 
den inomhustemperatur som de önskade och de hade därför åtskilliga gånger kontakt 
med såväl bostadsbolaget som det företag som tillverkat värmeväxlaren. Det var en kon-
takt som främst Rakel stod för.  

551 Jämför Säljö (2005), s 107-108. 
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Rakel: Då var till och med jag där [luftvärmesystemet] och pil-
lade. 
Rickard: Va! Det har du inte ens erkänt för mig. På mitt system!  
Rakel: Du jag har fått pratat med alla gubbar som har varit här.
Rickard: Jo precis, sedan har du ju fått som du velat också. (Ra-
kel & Rickard 05) 

Att engagera sig i en teknik behöver således inte nödvändigtvis ske genom eget bruk av 
den och man kan tänka sig att Rakel via dessa samtal fick en viss insikt i såväl luftvär-
mesystemets funktion som kontaktpersonernas förhållningssätt till och resonemang om 
tekniken och om den service de kunde bidra med. Men då problemen med värmesyste-
met upphörde, tog också Rakels arbetsuppgifter slut.

Traditionell arbetsdelning 

I ett av citaten ovan för Rickard fram ”djupt rotade könsroller”, d.v.s. den traditionella 
uppdelningen mellan manliga och kvinnliga arbetsuppgifter, som en av orsakerna till att 
det är han som i störst utsträckning handhar tekniken. Denna orsak avfärdade han dock 
själv snabbt, nästan som ett ”icke legitimt skäl”. Den traditionella könsdelningen förs 
fram även av andra samboende men inte heller där verkar det vara en riktigt legitim 
förklaring.552 Jag visar ett exempel till från intervjun med Edvin och Elin 2005.  

Det verkar främst vara du som har hand om systemet?
Edvin: Ja det kan man väl säga. 

Varför har det blivit så?
Edvin [riktat till Elin] Det får väl du svara på! 
Elin: Jag vet inte. Det är väl den traditionella könsfördelningen. 
nä, jag vet faktiskt inte. 
Edvin: Jag vet inte ens om du kan slå på värmeelementet! 
Elin: Det där? [pekar på luftvärmesystemet] 
Edvin: Nä det här! [pekar på ett fristående element som står i 
rummet] 
Elin: Nä det vet jag inte, jag har knappt aldrig tittat på det.
(Elin & Edvin 05) 

I citatet ovan är den genusrelaterade uppdelningen inget som de samboende verkar ha 
reflekterat över. Det är emellertid en uppdelning som här medför att tillsynes enkla tek-
niker blir tämligen obegripliga för en av dem. Oavsett om den traditionella uppdelning-
en nämns som ett skäl eller inte så går det inte att bortse ifrån att det, visserligen inte 
alltid, men trots allt oftare är mannen i hushållet som har ansvar för och hanterar tekni-
ker för uppvärmning.553 Detta är också ett mönster som återfinns i andra studier.554 I

552 T.ex. Elin & Edvin 05, Isak & Ida 05.  
553 Detta framgår hos t.ex. Alf & Alva 02, 05, Ville & Vera 05 Caroline 02 & Christer 05, Ida & Isak 05 
Rickard & Rakel 05, Elin & Edvin 05, Fredrik 05 & Frida 02 & Tea 02. 
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exempelvis Gry Kongslis studie som belyser installation och användning av vattenburen 
golvvärme, är det huvudsakligen männen som handhar och sköter om tekniken och som 
anses ha såväl det tekniska intresset som kunskapen.555

Den traditionella indelningen kompliceras en aning om vi även inkluderar hushål-
lens önskemål om komforttemperaturer. I Carlsson-Kanyamas m.fl. intervjustudie som 
syftar till att lyfta fram mäns och kvinnors energianvändning, och i Hennings analys av 
användning av uppvärmningssystem framgår att kvinnorna helst vill ha ett något varma-
re klimat.556 I min empiri är sambandet med inomhustemperaturen inte genomgående, 
men tendensen är densamma, d.v.s. det är fler kvinnor än män som gärna vill ha en 
varmare temperatur inomhus. 557

För vem borde då ett välfungerande luftvärmesystem i passivhusen vara av särskilt 
stor vikt? Min studie antyder att dess funktion och drift är särskilt av vikt för dem som 
inte kan tänka sig att stundtals bo och leva i ett något svalare klimat, och här är kvin-
norna i majoritet. Trots detta relativt tydliga samband är det ändå männen som i störst 
utsträckning handhar tekniken. Men användning av tekniken handlar inte om att var och 
en kan utnyttja den fritt.558  Vad som är en acceptabel temperatur inomhus förhandlas 
fram i samspelet mellan hushållsmedlemmarna, och detta vägleder användningen av 
tekniken. Hos Rickard och Rakel är det som ovan åskådliggjorts främst Rickard som 
handhar luftvärmesystemet men det betyder inte att det nödvändigtvis är han som be-
stämmer hur den ska användas:

Om Rakel säger: ”nä det är lite kallt” då höjer jag den en halv 
grad och så ser vi om det är okej.” (Rickard 05) 

Ett annat exempel är Fredrik som berättar att ”sköta tekniken är väl min lott och värmen 
är tjejernas,”559 vilket aktualiserar samma fenomen: att användningen av tekniken inte 
automatiskt innebär egenvälde över dess bruk. I den enskilda bostadens kontext, samsas 
således hushållsmedlemmarna om de resurser som står till förfogande och även om ar-
betsuppgifterna differentieras är tillvägagångssättet liksom resultatet av användningen 
en gemensam angelägenhet.  

Tidigare forskning (från t.ex. tillverkningsindustrier) visar att handhavandet av den 
något mer komplicerade tekniken betraktas som en syssla för männen.560 Merete Lie 
påpekar exempelvis att i fabriken arbetar mannen med tekniken medan kvinnorna på 
samma arbetsplats arbetar vid tekniken, med att mata in och ta hand om produkterna. 
Männen hör i dessa sammanhang ihop med tekniken, medan kvinnorna i större ut-

554 Skill (2008), Henning (2005, 2007), Kongsli (2001).  
555 Kongsli (2001). 
556 Carlsson-Kanyama m.fl. (2005), Henning (2007). 
557 Kvinnan vill ha varmare: t.ex. Rakel 02 & 05, Daniela 02, Karin 02 & 05, Maria 02, Ida 05, Frida 02 
& Fredrik 05. Tydligt att mannen vill ha varmare: Alva 02 & 05 & Sandra 05. 
558 Haddon (2006).  
559 Fredrik (05).  
560 Se Lie (1996), Berner (2008, 1999).   
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sträckning förknippas med produkterna.561 Resonemang som inte är helt olikt Fredriks 
uttalande ovan om tekniken och värmen.  

Ordet arbetsdelning indikerar att det finns många olika sysslor att göra i ett hem. 
Med en grund i en traditionell uppdelning så hamnar flera av dessa arbetsuppgifter 
(matlagning, tvätt, vård av barn e.t.c.) på kvinnornas bord.562 Att inte engagera sig i 
uppvärmningstekniken kan utifrån det perspektivet tolkas som att kvinnorna redan har 
tillräckligt med annat att göra och att de därav mer eller mindre medvetet, lämnar över 
ansvaret för att också männen ska tilldelas arbetsuppgifter. Historikern Ruth Schwartz 
Cowan visar att uppvärmningen inomhus traditionellt har varit en uppgift för mannen. 
Att ordna med bränsle, samla och hugga ved, var också tidigare något som upptog rela-
tivt mycket tid, men med ny teknik och nya energislag omdanades och minskades denna 
arbetsuppgift markant.563 De i förhållandevis ringa åtaganden kring uppvärmning som 
återstår idag tycks fortfarande vara en syssla för männen.  

Att den traditionella arbetsdelningen används som ett skäl i en del intervjuer, och att 
resultaten från denna och andra studier visar på att det i större utsträckningen är männen 
som handhar uppvärmningstekniken antyder att indelningen inte helt saknar grund. Men 
detta skäl förkastas ändå under intervjuerna, i den meningen att de samboende söker 
efter andra förklaringar, vilket antyder att uppfattningen om det ”manliga” respektive 
”kvinnliga” vare sig anses tillräcklig eller tas för given. Vem som ska handha tekniken 
definieras och förhandlas i slutändan fram i ett socialt sammanhang som också kan för-
ändras.564 Ett exempel på en sådan förändring visas i nästa avsnitt.

Avsaknad av arbetsdelning 

Det är inte alla boende som uttrycker att de har en tydlig arbetsdelning i handhavandet 
av tekniken. Jag ska i följande exemplifiera med samboende som handhar tekniken i 
ungefär lika stor utsträckning, samt med boende där det inte finns någon annan vuxen 
att dela denna uppgift med.  

Hannes menade, med hänvisning till sitt teknikintresse, att det var stimulerande att 
lära sig om luftvärmesystemet: ”Det är ju skoj att pilla på saker!”565 Hanna delade Han-
nes intresse och i detta hushåll är det tydligt att handhavandet av tekniken var ett 
gemensamt projekt, som de båda engagerade sig i. De stöttade och hjälpte också var-
andra i förståelsen av tekniken. Hannes berättade exempelvis att första gången som han 
”pillade lite på” styrcentralens knappar engagerade han även Hanna som vid tillfället 
redan var lite insatt i hur man gjorde.566 Detta hade hon tagit reda på genom att läsa i 
bruksanvisningen. I en annan situation var det istället Hannes som hjälpte Hanna. Sam-

561 Lie (1996), s 201 ff. 
562 Se Cowan (1983). 
563 Cowan (1983).  
564 Se Lie & Sørensen (1996).  
565 Hannes (05). 
566 Ibid. 
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tidigt menar båda att de gärna hade lagt ned mer tid och engagemang om systemet tillå-
tit detta. Hanna uttryckte det på följande sätt: ”det hade ju alltid varit jätteroligt om man 
kunde göra mer med systemet och pilla lite”.567 Båda ger således uttryck för att då det 
inte finns mer att utforska avtar också engagemanget kring tekniken, något som också 
framgick i den förstnämnda arbetsdelningen ovan.   

Det finns också boende som inte har samma möjlighet att ta stöd av varandra eller 
lämna över handhavandet av tekniken till någon annan.568 Ulla berättade att hon tidigare 
inte alls hade haft hand om uppvärmningen, det skulle aldrig ha fallit henne in, men nu, 
när hon bor själv har hon inget val:

Nej det är ju inte speciellt kul och så. Det är bara att medveten-
heten har blivit större. Men det har ju också med att man bor en-
sam. Är du två och du har en karl som jobbar i branschen så är 
det något som jag inte ens i min vildaste fantasi [skulle engagera 
mig i]. Jag sa: Nu är det för kallt och nu är det väldigt varmt och 
så fixade han det. När man själv ska betala det och se till att här 
är trivsamt, att ingen fryser, du tvingas ju in i det när du blir 
själv. Att ta hand om det. På den vägen ökar ju även intresset, du 
måste bli intresserad, för husbehov. (Ulla 02) 

Ulla var således helt enkelt tvungen att lära sig lite om teknikens funktion för såväl eko-
nomin som värmekomfortens skull, även om hon inte tyckte att det var speciellt stimu-
lerande. Det är icke desto mindre möjligt att tyda ett visst förändrat förhållningssätt till 
tekniken i Ullas beskrivning. Genom att ha tvingats lära sig handha tekniken har hon 
också blivit något mer intresserad. Eller kanske snarare, hon har försökt att upparbeta ett 
intresse för att kunna lära sig. Ullas beskrivning kan jämföras med Odas, som också bor 
själv. Oda är inte intresserad av de tekniska systemen och helst skulle hon inte vilja 
”trycka på någon enda liten knapp”.569 Men om Ulla betonade att hon tvingats lära sig 
lite för husbehov, lyfte Oda snarare fram att hon inte har behövt lära sig något, eftersom 
tekniken har fungerat relativt bra från början. Det fanns helt enkelt ingen anledning att 
sätta sig in i tekniken.

Odas förhållningssätt till tekniken påminner om Fridas och Carolines ovan, men 
skiljer sig dock åt på en viktig punkt. Om Oda menade att det inte alls fanns någon an-
ledning att sätta sig in i tekniken bottnade Carolines och Fridas resonemang snarare i att 
det var viktigt, men inte nödvändigt för just dem, eftersom deras partner tog sig an den 
uppgiften (såsom i Ullas tidigare hem).  

567 Hanna 05.  
568 Paulina 05, Ulla 02, Nina 02, Oda 05, Lisa 05.  
569 Oda 05. 
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Bakgrundsrelationens karaktärsdrag 
Kännetecknande för en bakgrundsrelation till tekniken är att människan inte engagera 
sig i tekniken, att den finns någonstans i ”kulisserna” utan att påkalla någon större upp-
märksamhet och engagemang. Utgångspunkten för detta avsnitt är att människans rela-
tion till uppvärmningssystem i stor utsträckning konstitueras av en bakgrundsrelation.  

Även om användaren inte aktivt tolkar och använder tekniken, innebär det inte att ett 
förhållningssätt till tekniken saknas. Tekniken tilldelas en mening i sitt sammanhang 
och avsikten i detta avsnitt är att identifiera och undersöka bakgrundsrelationens egen-
skaper. Vilka karaktärsdrag förser de boende tekniken med? 

Jag undersöker detta för det första med en grund i uppvärmningssystemens materiel-
la förankring i bostaden. Roger Silverstone m.fl. menar att teknikens infogning i hem-
mets materiella kultur och rumsliga ordning synliggör såväl symboliska, såsom estetiska 
och materiella värden.570 Teknikens placering har även visat sig betydelsefull för an-
vändningen av den.571 I passivhusen är luftvärmesystemets aggregat572 (som består av 
värmeväxlare, fläktar, filter, spjäll, luftvärmebatteri, samt en tillhörande styrcentral) 
placerade i ett skåp i köket. Den placeringen hade de boende själva inget inflytande 
över, utan den var bestämd redan då de förvärvade bostaden.573 Luftvärmesystemet är 
kopplat till rör, sladdar och don och är alltså inte mobilt och kan inte förflyttas av de 
boende. Detsamma gäller sol- och tappvarmvattensystemet, vars interiöra delar är be-
lägna i ett förvaringsutrymme i undervåningens badrum, medan dess exteriöra delar, de 
plana solfångarna, finns på taket. Detta system, som måhända i ännu större utsträckning 
verkar i bakgrunden, är här inte i fokus, men nyttjas för jämförelse.  

Om den första utgångspunkten utgick från värmesystemet som ett materiellt objekt 
med ett visst utseende och storlek som kräver en plats i bostaden, handlar den andra mer 
om teknikens uppbyggnad och funktion. Jag undersöker då bakgrundsrelationens karak-
tärsdrag med en grund i de boendes möjligheter och mening med att konkret tolka och 
använda tekniken. En egenskap som påtalades i föregående avsnitt lyftes fram av dem 
vars engagemang i tekniken initialt var stort, men som sedan avtog eftersom det inte 
fanns mer att utforska. Med andra ord, uppvärmningssystemet i hemmet är en teknik 
som helt enkelt uppfattas ha begränsade utforsknings- och interaktionsmöjligheter.  

Avsnittet består av sex mindre delar. De första tre härrör från teknikens materiella 
förankring i bostaden medan de sista två har med teknikens interaktionsmöjligheter och 
funktion att göra. Den fjärde delen har en grund i båda utgångspunkterna.

570 Silverstone (1992, 1994). 
571 Ward (2006). 
572 Eller med andra ord ventilationsaggregatet. 
573 Detta är troligtvis ett av skälen till att en del av dem berättade att de inte hade reflekterat över placer-
ingen förrän jag tog upp ämnet vid intervjun: T.ex. Paulina 05, Rickard 05, Christer 05, Marcus 05.  
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Teknik som inte ska visas upp 

Anna Ketola behandlar i sin licentiatavhandling människors föreställningar om energi- 
och elanvändning och visar att uppvärmningssystem i mångt och mycket är osynliga för 
användaren.574 De byggs in i golv och pannor placeras på undanskymda platser, såsom i 
källare och förråd, medan element målas i neutrala färger för att smälta in, eller döljs 
bakom mer ”smakfulla elementskydd”.575  Det är uppenbarligen en teknik som inte ska 
visas upp. Den är nödvändig, men ska inte utgöra en del av det man ser i bostaden, vil-
ket också betonas av en del hushåll i min studie.576 Alva hänvisar exempelvis till aggre-
gatets placering i ett köksskåp, som har samma typ av kökslucka som finns i resten av 
köket, när hon säger att ”jag tycker det är bra, för det smälter in med det andra, man 
märker det inte”. Hon har samma åsikt om anläggningen i badrummet som ”de har 
lyckats väldigt bra med” då den inte syns.577 Förutom donen så är systemet ”nästan 
osynligt”,578 vilket Hanna och Hannes menar är fördelaktigt eftersom uppvärmningssy-
stem är ”ganska fula”.579 Frånvaron av element i bostäderna betraktas utifrån samma 
perspektiv som tilltalande.580 Det går således att peka på två aspekter av luftvärmesy-
stemets osynlighet. För det första är tekniken inte estetiskt attraktiv och bör därför 
gömmas undan. För det andra, om än inte lika empiriskt tydligt, rör det sig om teknik 
som man helst inte ska behöva vara medveten om. d.v.s. individens uppmärksamhet ska 
inte behöva riktas mot uppvärmningen.     

Resonemangen ovan handlar om systemens interiöra delar. En väsentlig del av sol-
värmesystemet, de två plana solfångarna är dock lokaliserade på taket. Denna del av 
systemet är inte bara synlig för det enskilda hushållet utan de är en del av bostadens 
exteriör och är därav öppen för vem som helst att beakta.581

När solfångarna utseende och placering på taket diskuteras är det mest frekventa och 
spontana svaret: ”det störs jag inte av”.582 Det är beskrivningar som liknar diskussionen 
om de interiöra delarnas omärkbarhet.583 ”Man kan lika gärna ha solfångare som att man 
har takpannor”584 menade Paulina medan Alf påpekade att ”de smälter ju in, de ser ut 
som takfönster kan man säga”.585 Trots att solfångarna tydligt kan ses av alla är även 
dessa delar av tekniken osynliga för hushållen. Uttryck såsom ”syns inte”, ”märks inte” 

574 Ketola (2001), s 69-78. 
575 Ibid, s 77. 
576 T.ex. Karin 05, Hanna & Hannes 05, Alva & Alf 05.  
577 Alva 05. 
578 Hanna 05. 
579 Hannes 05. 
580 T.ex. Maria 02  Alva & Alf 02.  
581 Jämför Henning (2000), s 203. 
582 T.ex. Ulla 02, Nina 02, Gunilla 02, Ida 02.  
583 T.ex. Isak 02, Karin 02, Alf 02, Paulina 02. Solfångarnas placering behandlades 2002.  
584 Paulina 02.  
585 Alf 02. 
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och ”tänker inte på dem” eller liknande förekommer i flera fall.586 Solfångarna betrakta-
des inte som något märkvärdigt eller annorlunda eller något som avviker kulturellt:587

Det [solfångare] kunde vi se där vi bodde förut också. I nya hus 
där satte de upp solfångare där med. De smälter in i dag så man 
tänker inte på det. Medvetandet har blivit ditåt så det är någon-
ting man inte funderar över längre. Faktiskt man gör inte det 
längre. (Alva 02) 

Teknik som tar upp dyrbart utrymme 

Uppvärmningstekniker är materiella ting som konkurrerar om utrymme med andra ting i 
hemmet, och detta är särskilt tydligt i bostäder som saknar stora förvaringsutrymmen. 
Mycket av diskussionen kom också att handla om just detta. Teknikerna är inte välkom-
na in i bostadens vardagliga synfält. Samtidigt tar de upp plats som kan användas för 
annat när de placeras in i skåp och undanskymda vrår. Detta betonas framför allt när det 
gäller aggregatets placering i skåpet i köket.588

Hade man haft en riktigt bra tvättstuga eller en sådan här grov-
entré så hade det varit bättre att ha den där [ventilationsaggrega-
tet]. För jag menar egentligen så hade det varit bra att ha ett stort 
skåp till, typ ett skafferi att ha i köket. (Lisa 2005)

Lisa berättade emellertid att hon inte ser någon bättre lösning än den befintliga, så som 
bostaden nu är konstruerad, ”det finns liksom inte utrymme för det,”589 vilket är en åsikt 
som även delas av andra.590 Även om avsaknaden av köksutrymme kom på tal i flera 
fall, framstår det dock långt ifrån alltid som problematiskt. Det är inte möjligt att påver-
ka och därför är det heller inget som upptar ens uppmärksamhet eller intresse, eller som 
Marcus uttryckte det: ”Okej, den tar ju ett skåp i köket, vilket är negativt, men du saknar 
ju inte det du aldrig har haft”.591

Hanna och Hannes menade att det är fördelaktigt att både luftvärmesystemets aggre-
gat och sol- och varmvattensystemets interiöra delar är placerade var och en för sig ef-
tersom de då tar ”mindre plats”.592 De jämför med sådana radhus som har ett större ut-
rymme eller ett rum där all teknik samlas och som därmed, enligt deras mening, inkräk-
tar i större utsträckning på bostadens utrymme. Enligt Hannes är de även ”lättare att 

586 T.ex.  Alf & Alva 02, David & Daniela 02, Frida 02, Ida & Isak 02, Rickard & Rakel 02. 
587 Jämför Henning (2000), s 202-204. 
588 T.ex. Alva 05, Edvin 05, Hannes 05, Lisa 05, Karin 05, Marcus 05, Oda 05, Paulina 05, Vera 05. 
589 Lisa 05. 
590 T.ex. Elin 05, Christer 05.  
591 Marcus 05. 
592 Hanna & Hannes 05. 
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gömma om dom är var och en förs sig,” d.v.s. det blir lättare att uppnå de positivt värde-
rade egenskaperna av osynlighet och obemärkbarhet.593

Teknik som inte passar i de bebodda utrymmena

”Att inreda ett hem handlar mycket om att placera rätt sak på rätt ställe” menar Annette 
Henning.594 Hon beskriver att uppvärmningssystem, såsom pelletsbrännare, utan vidare 
kan placeras i källare och pannrum som är till för sådan verksamhet och där kraven på 
exempelvis renlighet inte är så stora. Pelletskamin är, till skillnad från pelletsbrännare, 
mer av en möbel, som placeras i bostadens ”offentliga” mer välstädade utrymme, och 
därför mer svårplacerad. Den ger upphov till smuts och sot. Resonemanget, ”att placera 
rätt sak på rätt ställe”, återkommer även hos de intervjuade hushållen i min studie.

Tvärtemot Hanna och Hannes som ansåg att det var fördelaktigt att ha teknik för sol- 
och varmvattensystemet respektive luftvärmesystemets aggregatet placerade på två oli-
ka ställen, menade Rickard att det vore bättre att ha ”allt sånt på ett ställe”.595 Christer 
uttryckte sig på liknande sätt och påpekade att han tror att samlokalisering rent tekniskt 
skulle vara fördelaktigt.596 Båda menade att det vore bättre om luftvärmesystemets ag-
gregat var placerat bredvid sol- och varmvattensystemet i badrummet. För Oda handlade 
det inte så mycket om att samla tekniken på ett ställe, utan hon ville ha bort den från 
köket.

Jag tycker det hade varit bättre om den [aggregatet] hade varit 
typ i anslutning till något förråd eller så. Den hör liksom inte till 
köksinredningen. (Oda 05) 

Samtliga förslag ovan innebär en förflyttning av tekniken bort från en mycket central 
plats, till en mer avsides belägen. Tekniken ska ”gömmas undan”597 i än större utsträck-
ning än vad som redan är fallet, inte bara från synfältet, utan också rent fysiskt förflyttas 
längre bort. Med en utgångspunkt i Odas kommentar rör sig den önskade förflyttningen 
om att undvika en blandning mellan tekniker som är ämnade åt olika saker. I detta fall 
betraktas aggregatet som en ”inkräktare” bland de apparater som normalt är en del av ett 
kök, den uppfattas helt enkelt inte höra hemma där. En tolkning är att det också bottnar i 
en önskan att upprätthålla gränser mellan olika aktiviteter.598 Det är ett exempel på en 
blandning av apparater avsedda för olika praktiker som blandas i ett utrymme där den 
ena praktiken brukar ha tolkningsföreträde. I köket ägnar man sig åt att laga mat, att 
diska, att äta o.s.v., men inte åt att reglera värmen inomhus. Förvisso är aktiviteterna i 
köket en viktig del av passivhusens händelsebaserade uppvärmning, då användningen 

593 Hannes 05. 
594 Henning, (2003), s 13. 
595 Rickard 05. 
596 Christer 05. 
597 T.ex. Karin 05. 
598 Jämför Ward (2006), s 152 ff. 
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av hushållsapparater markant bidar till värmen inomhus, men det innebär ändå inte att 
de olika teknikerna och dess relaterade aktiviteter ska förenas rumsligt.  

I föregående kapitel lyfte jag fram den traditionella uppdelningen mellan manliga 
och kvinnliga arbetsuppgifter i hemmet som ett skäl till arbetsdelning kring tekniken. 
Den traditionella uppdelningen har också en rumslig förankring. Henning som har stu-
derat hushållens bruk av pelletsbrännare visar exempelvis på detta. Pannrummet menar 
hon, tillhör en manlig sfär och användningen av tekniken är en uppgift för männen.599 I 
passivhusen är luftvärmesystemets aggregat dock placerat i köket, en traditionellt kvinn-
lig sfär. Det är också främst (men inte uteslutande) kvinnorna som har den mest negati-
va uppfattningarna om aggregatets placering i köket.600 Det hör inte till köket och de vill 
hellre ha köksskåpet till matrelaterad förvaring. Samtidigt är det onödigt att aggregatet 
står placerad i köket eftersom den så sällan påbjuder några aktiviteter. 

Teknik som sköter sig själv? 

När hushållen på vårvintern 2005 berättade om hur de under den gångna vintern ägnat 
luftvärmesystemet uppmärksamhet och hanterat det rent praktiskt var beskrivningarna 
ofta mycket korta. Det fanns helt enkelt inte mycket att berätta.  ”Jag kallar inte det för 
att sköta, för att det sköter sig själv” berättade Paulina som bor i en av gavellägenheter-
na. Hon satte på luftvärmebatteriet i september eller oktober och lät det därefter vara på 
hela vintern inställt på en temperatur på 19,5-20ºC, vilket reglerades automatiskt av en 
termostat. Uppvärmningssystemet betraktas inte enbart som estetiskt oattraktivt och 
felplacerad på ett utrymme som kan användas för annat, utan den påbjuder inte heller 
några aktiviteter. Därför är den centrala placeringen i köket inte nödvändig:  

Jag skulle gärna vilja ha ett köksskåp […] Jag tittar nästan aldrig 
i den så egentligen kunde den ju stått i något rum någonstans. 
(Vera 05) 

Tekniken behöver med andra ord inte vara placerad på en central och lättillgänglig plats 
eftersom den i ringa utsträckning kräver konkret samspel med användaren. Samtidigt är 
det just teknikens lättillgänglighet som tilltalar några av de boende och som en jämfö-
relse visas Isaks uppfattning om aggregatets placering:  

Det är jättebra, det är faktiskt jättebra. Väldigt lätt att komma åt. 
Det är bara att öppna en dörr så är man ju där. […] Just för att 
det är lättillgängligt gör att det blir bra, det är klart att man hade 
kunnat sätta den uppe på loftet någonstans inemellan i något 
hörn där, men då hade man ju aldrig tittat på den. (Isak 05) 

Om Isak jämför med det mer avsides belägna loftet (för att komma dit krävs att man 
öppnar en lucka i taket på övervåningen och drar ned en trappa), påpekade Marcus att 

599 Henning (2005). 
600 Tex Oda 05, Rakel 05, Karin 05, Paulina 05, Vera 05.  
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även en placering i badrummet på undervåningen, blev för ”omständlig”. Liksom Isak 
var han mycket nöjd med aggregatets nuvarande placering eftersom det är ”lättare att 
öppna och trycka” då man vistas mycket i köket.601 Det centrala i Isaks och Marcus be-
skrivningar är att aggregatets placering i köket skapar möjligheter till interaktion och att 
en mer avsides plats hade begränsat deras kontroll och användning av tekniken. Den 
nuvarande placeringen har bidragit till att ”flytta fram” tekniken från bakgrunden, vilket 
underlättar interaktionen med tekniken. Hur mycket själva placering bidrar med i detta 
avseende är dock svårt att säga, för de boende som lyfte fram lättillgängligheten som en 
stor fördel påvisade också ett intresse och nyfikenhet över de tekniska systemen, som 
sträckte sig utanför den avsaknad av engagemang som bakgrundsrelationen betonar.  

En teknik som fungerar 

Att tekniken uppfattas ”sköta sig själv” är ett grundläggande drag i etableringen av en 
bakgrundsrelation till tekniken, men det inte är tillräckligt. Det krävs också att tekniken 
fungerar på ett någorlunda ändamålsenligt sätt. Om både dessa villkor är uppfyllda finns 
det ingen anledning att lära sig hantera tekniken:

Nä, det är många som frågar hur det funkar och det kan jag inte 
svara på, jag vet inte, så det är ju lite genant, men jag bryr mig 
faktiskt inte, det funkar ju. (Sandra 05)

En teknik som sköter sig själv på ett ändamålsenligt sätt innebär att man inte behöver 
engagera sig. En rimlig tolkning är att detta också är tanken med automatiska och semi-
automatiska system. Användaren ska inte behöva engagera sig eftersom tekniken tar 
hand om det. Det är också en tanke som finns relativt djupt rotad hos en del av de boen-
de och som, bidrar till att man inte heller anser sig behöva ha vare sig uppsikt över eller 
lära sig hur de system som finns i bostaden fungerar.602 Min tolkning är att denna, mer 
genomgående och väl etablerade bakgrundsrelationen till tekniken verkar råda fram tills 
att det händer något som betecknas mer allvarligt. För att visa detta ska jag återberätta 
en händelse som Lisa beskrev i intervjun 2005, som rörde relationen till sol och tapp-
varmvattensystemet eller mer exakt, varmvattentemperaturen.  

Det gångna året (2004) hade Lisa i större utsträckning kontrollerat värdena som vi-
sade temperaturen på varmvattnet än t.ex. temperaturvärdena på ventilationsaggregatets 
styrcentral. Ungefär två till tre gånger i veckan kontrollerade hon att den digitala mäta-
ren till varmvattenberedaren inte var under 60ºC.603 Upprinnelsen till denna kontroll var 
ett par incidenter som inträffade året innan. Den mest väsentliga handlade om att syste-
met plötsligt gick sönder vilket hon märkte först efter ett tag då varmvattnet blev allt 
kallare. När hon undersökte saken närmare fick hon se att mätaren endast visade 27ºC 
varpå en serviceman kontaktades och felet så småningom åtgärdades. Sedan dess över-

601 Marcus 05. 
602 T.ex. Oda 05, Sandra 05. 
603 Är den under detta värde bildas lättare bakterier.  
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vakar hon systemet noggrant, men säger samtidigt att ”innan den pajade, då brydde jag 
mig inte om den”.604 För Lisa ledde denna händelse till en sorts ”uppvaknande”, en in-
sikt om att det trots allt är hon som har hand om de system som finns i bostaden. Hennes 
numera frekventa kontroll av varmvattentemperaturen kan å ena sidan tolkas som att 
tilliten till att tekniken ”sköter det själv” på ett tillfredsställande sätt minskade, å andra 
sidan som att hon tidigare kanske inte riktigt var införstådd med vikten av att ha en viss 
kunskap och kontroll över systemet.  

Teknik som kan fela vid interaktion 

Bakgrundsrelationen till tekniken verkar inte enbart bottna i ointresse för tekniken och 
en uppfattning om att det är onödigt att lära sig om den, eftersom den ”sköter sig själv” 
på ett någorlunda ändamålsenligt sätt. Det finns också exempel på att systemen uppfat-
tas som något för komplicerade att lära sig. Alva berättade om deras förhållningssätt till 
tekniken den första tiden i bostaden: 

Det rör man inte, vi vågade nästan inte titta på det, vi tänkte att 
det var så invecklat för oss så det vågar vi inte se. (Alva 02)  

Hon visar upp en tvekan inför användningen och en känsla av att det inte är någon idé 
att lära sig om teknikens uppbyggnad och funktion eftersom det är alltför komplicerat 
för att förstå. För Alva och Alf släppte lite av rädslan efter att de fått stöd av mer kunni-
ga personer som berättade vad de behövde veta om tekniken för att förändra temperatu-
ren inomhus. Jag tolkar det som att Alva och Alfs tvekan bottnar i en rädsla för att något 
ska bli fel då de ”rör” vid den, eller med andra ord tekniken fungerar om den sköter sig 
själv, men det kan bli fel eller den kan till och med gå sönder om de själva interagerar 
med tekniken. Denna rädsla leder till en försiktighet i relation till tekniken. Man är in-
förstådd i och nyttjar enbart någon enstaka funktion (t.ex. knappen som aktiverar luft-
värmebatteriet) i en övrigt obegriplig apparat.

Medan Alva särskilt betonade en initial rädsla för att använda en till synes alltför 
komplicerad teknik, så visar Karins beskrivning att rädslan kan uppstå om interaktionen 
en gång har lett till ett fel. Den första tiden i bostaden var det många av Karins vänner 
och bekanta som var intresserade av de tekniska systemen och vid flera tillfällen visade 
hon upp och demonstrerade tekniken för dem som kom på besök. Vid ett sådant tillfälle, 
då hon skulle visa pump och reglerutrustningen till solfångarna, skedde följande inci-
dent:

Jag skulle visa hur man kunde vrida på den så att man kan se hur 
många grader det är på taket, på [sol]värmen, samt nere i pannan 
och så vred jag på den och så råkade jag vrida på fel så jag 
stängde av på något vis. Så när Karl senare tittade till den: ”Men 
herregud den här är ju avstängd. Inte undra på att vi inte har nå-

604 Lisa 05. 
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got varmvatten.” Ojdå, jag kanske inte ska pilla mer på den 
tänkte jag då. Så jag har inte rört den sedan dess. (Karin 05)

För Karins del innebar detta misstag även att denna teknik flyttades allt mer ut i ”bak-
grunden.” Istället för att sätta sig in i tekniken, för att kunna genomföra framtida de-
monstrationer, minskade hennes självförtroende liksom motivation.   

Begränsad användning av skriftlig information 
I detta avsnitt kommer jag att uppehålla mig vid de boendes förhållningssätt till den 
skriftliga information de fått om de tekniska systemen i husen. I samband med att hus-
hållen flyttade in, fick de en informationspärm, en så kallad huspärm, där olika delar av 
radhusens tekniska installationer och utformning var dokumenterad, med avsnitt som: 
el, rör, ventilation, vitvaror, golv e.t.c., och materialet var sammanställt från olika tek-
niktillverkare.605 Där fanns även kort beskrivet om vad passivhuset energikonceptet 
(som benämndes lågenergihus) innebar, information om de mätningar SP skulle vidta, 
samt en kontakt- och leverantörslista. Den information som ligger till grund för detta 
avsnitt är relaterat till ventilations/luftvärmesystemet liksom sol- och tappvarmvatten 
systemet.606 Jag kommer också in mer konkret på ett instruktionsblad om ventilations-
systemet som har givits ut till de boende.  

Vissa av de boende har inte haft så mycket frågor om systemet, och de som har upp-
stått har för det mesta kunnat redas ut med hjälp av den skriftliga informationen.607  I 
detta avsnitt ämnar jag emellertid undersöka när användningen av informationen har 
beskrivits som mer begränsad. Varför används den inte i större utsträckning som en 
resurs i förståelsen av tekniken?     

Ömsesidigt ansvar

Vems ansvar är det att informationen blir en resurs i hushållens förståelse av tekniken? 
Bilden av detta går isär. En infallsvinkel är att det är användarens ensak.  

När man inte har kunskap och kanske inte är jätteintresserad av 
det där tekniska så kan det nog gå in och ut så tycker man att 
man har fått dålig information fast man kanske egentligen har 
fått ganska så bra. (Maria 02)

Marias uttalande belyser all den informationen hon har fått och ger en bild av att det 
egentligen inte är resurserna som är undermåliga, utan det är användaren som inte har 
tillägnat sig tillbörlig kunskap och intresse för att informationen skall kunna fungera 
som en resurs i förståelsen av tekniken.  Individen har ett eget ansvar, ”det är upp till 

605 Egnahemsbolaget & Peab (Odaterad). 
606 Temo Vex (2001), Effecta  panna (2001).  
607 Edvin 05, även t.ex. Hanna & Hannes 05.  
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var och en att ta till sig informationen”.608 Människan är för ”bekväm” av sig.609 Det 
finns inte ”så mycket att skylla på” utan det finns ”stora pärmar” som den vetgirige kan 
ta del av.610 Huspärmen plockas enbart fram då den verkligen behövs och om ett sådant 
tillfälle aldrig kommer, förblir den oläst. ”Du vet hur det är, funkar det så läser man 
inte” sa exempelvis Tea.611 Utifrån denna synvinkel är det knappast informationen som 
är undermålig, utan den beskrivs tvärtom som mycket ambitiöst utformad och ett stöd 
som borde vara mer än tillräckligt för att göra tekniken begriplig. Istället är det använ-
darens engagemang som är bristfälligt.  

En annan synvinkel utgår från att den ansenliga mängden informationen inte verkar 
vara till för alla, utan enbart för den särskilt intresserade, som ”vill fördjupa sig” och för 
dem med tillbörliga kunskaper.612 Informationen är för den intresserade som kan tänka 
sig att läsa igenom allt material och den med kunskaper som kan tolka informationen 
och vet vad han eller hon letar efter. Information som finns att tillgå är ”inriktat på fack-
folk”613 och det är enligt Karl en fel inriktning eftersom ”man inte skall behöva vara 
utbildad inom området för att förstå hur man bäst skall utnyttja systemet”.614

Det finns således en uppfattning om att informationen enbart kan tillägnas av, och är 
skriven för, dem med speciell utbildning och som redan är bekanta med tekniken och 
insatta i terminologin. Det handlar om att språket och sättet att framställa tekniken ute-
stänger dem som inte har tillgång till begreppsapparaten.615 Jag ska utifrån intervjun 
med Ville och Vera hösten 2002, ge exempel på en sådan uteslutning. Vera ska i den 
beskrivna situationen genomföra en kortare demonstration av luftvärmesystemets ag-
gregat och som stöd läser hon innantill på ett informationsblad som sitter på köksluck-
an.

Om du tittar här [hon öppnar skåpet i köket och tvekar lite] fast 
jag kan ju inte det här… 
Där finns ju en display [visar mig temperaturvärdena ] och vill 
vi ha det varmt så sätter vi på den så lyser den röda lyktan där 
[hon slår på knappen och den röda lampan lyser].
Och här tror jag, hur skall man ställa in den, [hon fortsätter med 
ventilationssystemet, och läser på en instruktionslapp som heter 
ventilation].
”Sommar höst + 10ºC eller högre temperatur” [Hon läser sedan 
hur inställningen skall vara vid denna utetemperatur:]   
”Inställning tilluftläge två ” 

608 Oda 05.  
609 Christer 05. 
610 Rickard respektive Rakel 02.  
611 T.ex. Lisa 05, Marcus 05 David & Daniela (02) har liknande resonemang.   
612 T.ex. Karl & Karin 02, Hanna & Hannes 05, Nina 02, Ulla 02, Ville & Vera 05.  
613 Hanna 05. 
614 Karl 02. 
615 Se Säljö (2000), s 103. 
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Det vet jag inte om vi har en gång, alltså jag begriper mig inte 
på det här. [hon fortsätter att läsa från instruktionslappen] 
”Inställning frånluft läge 3” sånt här,
”kanalvärmare, ej inkopplat,”  
”Vid högre temperatur ute +16ºC öppnar förbigångsspjäll auto-
matiskt.” 
”inställning inblåsningstemperatur + 18ºC” 
[Sedan fortsätter hon längre ned på pappret under en rubrik som 
heter Vinter]. 
”Inställning inblåsningstemperatur max.”  
”OBS! åtgång ca 1 kW/timma. ” Du förstår att… konstigheter. 
(Vera  02) 

Vera inleder demonstrationen med att visa en funktion som hon sedan tidigare är insatt 
i, hur extravärmen kopplas på. Därefter försöker hon ta stöd av de instruktioner som är 
fastsatta på dörren. De här instruktionerna kan förstås som ”fixerade utsagor”, i den 
mening att författaren strävar efter att delge läsaren en specifik innebörd, (om det är 
vinter, ska tilluften stå på läge 2, o.s.v.).616 En jämförelse kan göras med t.ex. romaner 
eller poesi där innehållet på ett annat sätt antas vara öppen för en flexibel tolkning. Som 
synes har Vera svårt att tolka instruktionens specifika innebörder. Den mest påtagliga 
svårigheten härrör från de begrepp och uttryck som används, vilka är närmast obegripli-
ga för Vera. Men här duger inte ett lexikon som förklarar vad de olika begreppen bety-
der, utan hon måste även kunna ”översätta” instruktionerna till just deras apparat, vilket 
kräver kunskap om hur ventilationsaggregatet är uppbyggt, och vad de olika delarna är 
till för och vad de heter. Är det här läge 2? Stänger sig spjället automatiskt eller ska jag 
själv stänga det när temperaturen går under 16ºC ute? Det finns ett glapp mellan instruk-
tionernas specifika innebörder och de olika frågor och sätt att tolka apparaten som an-
vändaren står inför. Då jag frågar Ville och Vera om de har tagit stöd av huspärmen som 
måhända är något enklare att begripa än de korta instruktionerna ovan, ges ett svar som 
dock betonar just svårigheterna med att översätta informationen:   

Ville : Det står en massa i huspärmen. Det står mycket.  
Vera: Men det är inte riktigt samma apparat om man tittar på 
det. (Ville & Vera 05) 

Utifrån det som beskrivits kan man tänka sig att användaren lätt fastnar i ett moment 22. 
För att kunna översätta informationen krävs en förkunskap om apparaten och för att 
kunna veta hur apparaten är uppbyggd, och hur den ska ställas in fordras att man kan 
tillgodogöra sig det som står skrivet i informationen.   

616 Jämför Minick (1993). 
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Att anpassa informationen till användarna 

Intervjuerna visar således att det å ena sidan är hushållens uppgift att tillägna sig infor-
mationen, men att flera saknar intresse och kunskaper och några tycker att de borde an-
stränga sig mer. Å andra sidan framgår också att de som författat instruktionerna inte 
bistår användaren utifrån användarens eget sammanhang och egna förutsättningar. Det 
senare innebar att behov av en annan typ av information lyftes fram och jag ska belysa 
det närmare.617

För det första efterfrågas en guidning som visar hur tekniken kan användas som en 
resurs för att åstadkomma komfort.618 Nina efterlyste enkla riktlinjer som är baserade på 
temperaturen inomhus. ”Är det varmt ställ in den på det och det, är det kallt så skall den 
stå så här”.619 Fredrik efterfrågade bildinformation samt en enklare beskrivning av hur 
systemet kunde ”användas i det dagliga”,620 vilket med fördel skulle kunnas relateras till 
olika händelser. Han ger därefter en längre beskrivning av hur systemet kunde ställas in 
vid kalas då många samlas. Han menade att sådan information behövs, kanske inte 
främst för hans egen del, utan för andra som inte var lika insatta. Utifrån ett lärandeper-
spektiv är den här typen av förslag intressant. Genom att återknyta till vardagliga hän-
delser och situationer som är väl kända för flertalet användare, länkas informationen till 
den lärandes livserfarenheter och intressen. Det innebär att man utgår från användarnas 
vardagliga perspektiv, vilket kan göra informationen mer relevant, samtidigt som åter-
kopplingen till specifika händelser kan bidra till förståelse av hur de mer generella be-
greppen tolkas i vardagen.

För det andra efterlystes en guidning som tydliggör användningens gränser. Det 
handlar om information som rör vad man själv som användare behöver kunna för att 
hantera systemet. Det är en gränsdragning som kan vara olika stor, från ett ”minimum”, 
som ger en bild av det nödvändigaste, såsom att sätta på luftvärmebatteriet och att ställa 
in temperaturen, till ett maximum som visar ”vad man själv kan påverka och inte”.621

Var går den yttre gränsen? Denna yttre gräns är också en gräns mellan experter och 
lekmän. ”När ska man ringa någon” och när är det möjligt att klara ut det själv?622 Det 
handlade således också om att kunna hantera systemet, inte enbart för komforten utan 
för att bättre vårda tekniken, minska risken för fel och att kunna kontrollera att allt är 
som det ska. Vad ska man göra om temperaturen över- eller understiger ett visst värde? 
Ulla belyser detta med solvärme- och tappvarmvattensystemet:  

Jag ska säga att jag är så dålig på den att jag inte vet riktigt vil-
ken termometer, det är fyra termometrar. Om det är något som 
inte stämmer så vet jag inte vad det är jag ska avläsa, är allt bra? 

617 T.ex. Karl & Karin 02, Hanna & Hannes 05, Christer 05, Fredrik 05.  
618 T.ex. Hanna & Hannes 05, Christer 05, Fredrik 05, Ulla 02. 
619 Nina 02. 
620 Fredrik 05. 
621 Christer 05. 
622 Hanna & Hannes 05. 
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Utan det får jag väl märka när jag inte får något varmvatten nå-
gon dag. En skriftlig instruktion där också hade ju varit verkli-
gen att önska. Då kommer de säkert att säga, det har du ju i din 
pärm, men jag menar en användarvänlig. […] Att om du ser att 
termometern nr 1 går under det och det eller då kan man gå och 
hålla koll på det själv. (Ulla 02)

När tekniken uppfattas som komplicerad och mångfacetterad efterfrågas en tydlig och 
lättbegriplig guidning i teknikens uppbyggnad och funktion – inte en lika komplicerad 
och mångfacetterad skriftlig instruktion. Återigen betonas att informationen måste vara  
relevant för användaren.623  Vad behöver man ha en insikt om som användare? Vad är 
det som man inte behöver bry sig om? På sätt och vis handlar detta om en sorts kom-
promiss i det ömsesidiga ansvaret. Användaren får stöd med att veta det viktigaste och 
behöver samtidigt inte sätta sig in i allt som står i den skriftliga informationen.  

Den information som nu finns anses vara skriven för den särskilt ”intresserade”. 
Likväl kan jag inte se att den har spelat en så stor roll för dem som uttryckt ett visst in-
tresse av att veta hur tekniken fungerar.624 Det är få som säger att de läste igenom mate-
rialet noggrant, eller som studerat beskrivningen mer ingående. Men här krävs en viss 
reservation då uttalanden i stil med ”jag har faktiskt inte tittat så mycket i den om jag 
ska vara ärlig”625 eller ”sedan kanske jag inte läser igenom hela instruktionen, utan blir 
lite mer självlärd”626 inte alls behöver betyda att den är oviktig. Då man kanske sedan 
tidigare är bekant med ”det lilla fackspråket”627 går tolkningen av informationen fort 
och framför allt, det går lättare att ”sålla” bland det skrivna. Likväl, att vara intresserad 
av tekniken handlar mer om att själv pröva sig fram och komma underfund med syste-
mets funktion än att läsa sig till det. För det är ”oftast då man ser hur det fungerar”. 628

Det är också då som en inblick ges i vad som i realiteten går i lås och inte.  
En slutsats som kan dras av detta avsnitt är att den skriftliga informationen, av flera 

boende uppfattades som alltför svårtolkad och att den inte tillräckligt tog hänsyn till de 
förutsättningar och sammanhang hushållen levde i.  Den var skriven på ett sådant sätt att 
den var lätt att förstå för dem som gärna prövade sig fram och som sedan tidigare i viss 
mån var bekanta med språkbruket och tekniken. Det vill säga, informationen verkade 
vara riktad till dem som i minst utsträckning behövde den.

Sammanfattning
I detta kapitel har jag utifrån olika utgångspunkter undersökt vilka begränsningar som 
finns i de boendes samspel med energitekniken, företrädesvis luftvärmesystemet i pas-

623 Jämför Wynne (1995). 
624 T.ex. Isak & Ida 02 och 05, Fredrik 05, Hanna & Hannes 05. 
625 Ida 05. 
626 Fredrik (05). 
627 Ibid. 
628 Ibid. 
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sivhusen. Arbetsdelningen visade sig vara en väsentlig orsak till att engagemanget kring 
tekniken begränsades markant för den ena partnern, medan det på samma gång ”gjordes 
möjligt” för den andre. Det sociala sammanhanget i bostaden påverkar här tydligt till-
gängligheten till tekniken. Då arbetsdelningen baserades på olikartade intressen och 
kunskaper, var det inte företrädesvis den egna personens avsaknad av engagemang som 
betonades utan snarare den mer aktiva partnerns kompetens och intressen och tilliten till 
dessa som lyftes fram. Handhavandet av de tekniska systemen i bostaden är vidare en 
arbetsuppgift av flera som de samboende delar mellan sig på ett funktionellt sätt. Den 
”mest lämpade”, eller kanske den som tycker det är ”minst tråkigt” åtar sig uppgiften 
och kan räkna in den i sina åtaganden.  Här är det på sätt och vis mångfalden av arbets-
uppgifter i hemmet som också sätter en gräns för interaktionen med tekniken.  

I min studie, liksom i tidigare studier, är den person som åtar sig handhavandet och 
som är intresserad av tekniken, företrädesvis en man. Historiskt sett har också upp-
värmningen i hemmet varit en syssla för männen, en tradition som uppenbarligen verkar 
begränsade för kvinnornas samspel med tekniken. Men den traditionella arbetsdelning-
en framstår i intervjuerna varken som en giltig eller tillräcklig förklaring, vilket indike-
rar att bilden av det manliga respektive kvinnliga inte är självklar utan skiftar och defi-
nieras i relation till det sociala sammanhanget och dess förändringar.

Även den part som initialt var intresserad av de tekniska systemen, minskade med 
tiden dock också sitt engagemang. När det inte längre fanns mer att utforska och lära 
hamnade tekniken alltmer i bakgrunden även för dem. Med utgångspunkt i bakgrunds-
relationens karaktärsdrag ges ytterligare förklaringar till varför samspelet med tekniken 
begränsas. Kapitlet visar att luftvärmesystemet helst inte ska synas och det passar inte in 
i de bebodda utrymmena. Där tar den upp en dyrbar plats som skulle kunna användas 
för annat och den blandas och fogas samman med andra artefakter och praktiker som 
den inte uppfattas höra samman med. Detta är särskilt aktuellt i denna studie då upp-
värmningssystemet är placerat i köket. En centralt belägen plats anses inte heller som 
nödvändig eftersom tekniken ändå på ett ändamålsenligt sätt ”sköter sig själv” mesta 
tiden och då behövs vare sig någon tillsyn eller kunskap om teknikens funktion. Om 
också förståelsen av tekniken är begränsad är det bättre att inte engagera sig alls, efter-
som dylikt engagemang också kan bidra till att fel uppstår. Tekniken uppfattas här som  
främmande och det går att skönja en viss rädsla inför en eventuell användning.

Om den skriftliga bruksanvisningen uppfattas som lika komplicerad och ointressant 
som tekniken, innebär det att informationen ger begränsat stöd. Att begränsningar upp-
står och tar form just i relationen mellan människans erfarenheter och uppfattningar och 
det innehåll som bruksanvisningen påbjuder framträder i detta avsnitt. Det rör sig om en 
ömsesidig process, där såväl de boendes bristande kunskaper och deras ointresse, som 
bruksanvisningens svårtolkade språk och generella utsagor verkar hindrande. Eftersom 
bruksanvisningen ska vara en resurs för att förstå tekniken uppstår också problem att 
”översätta” de generella, men likväl specifika utsagorna i informationen, till just den 



148

apparat som står hemma i köket och de specifika problem som den uppvisar. Det empi-
riska materialet visar att en sådan översättning också kräver en viss förförståelse i appa-
ratens uppbyggnad och funktion. När det inte går att översätta blir resultatet att glappet 
till såväl tekniken såsom informationen uppfattas som alltför stort och användaren ställs 
inför ett olösligt dilemma där informationsmaterialet behövs för att förstå apparaten 
samtidigt som det krävs en kunskap om apparaten för att kunna tolka informationen.  

De boende är emellertid inte begränsade till det skriftliga materialet, utan grannar, 
släkt och vänner, informationsmöten, och egna erfarenheter och experimenterande med 
tekniken är andra resurser som också användes i förståelsen av tekniken, vilket näst-
kommande kapitel visar.  



149

7. Att lära sig hantera energitekniken 

”Det sköter sig självt alltihop” berättade Alf om uppvärmningssystemet vid intervjun 
2005, med hänvisning till att termostaten reglerar värmen inomhus. Luftvärmesystemet 
var, som framgick i föregående kapitel, i stor utsträckning en teknik som fanns någon-
stans i bakgrunden utan att påkalla någon större uppmärksamhet från merparten av de 
boende. Inte heller den övriga hanteringen av värmen, den händelsebaserade uppvärm-
ningen, solen, värmeljusen o.s.v., framstod år 2005 som särdeles märkvärdig och på det 
hela taget var det inte mer krävande än flera andra vanliga sätt att värma upp bostaden. 
Det vill säga, i princip inte arbetsamt alls. De boendes skildringar från 2005 verkar ock-
så stämma rätt väl in med den beskrivning som lyfts fram i en av broschyrerna om pas-
sivhusen:

Husen är varken mer eller mindre komplicerade att bo i än van-
liga hus. Självklart ställer ett hus utan värmesystem krav på be-
teendet hos de som bor i husen, men det mesta handlar om att 
använda sunt förnuft. (Egnahemsbolaget m.fl., odaterat) 

Vid intervjun 2002 var tongångarna dock något annorlunda. ”Jag tror att det blir lite så 
att man måste lära sig att bo i ett sånt här hus” berättade Ulla då hon beskrev hur hon 
hade hanterat värmen under den första vintern i passivhuset.629 Utifrån Ullas och flera 
andra boendes beskrivningar är det uppenbart att det från början kanske inte riktigt var 
så enkelt som det framställdes av broschyren, och att det över tid har skett en omvärde-
ring av hanteringen av värmen i passivhuset.    

I detta kapitel kommer jag att lyfta fram den sida av domesticeringen som handlar 
om att lära sig hantera energitekniken i passivhuset, vilket är en process som jag har 
studerat med utgångspunkt i begreppet appropriering.630 Det är en undersökning av hur 
hushållen lär sig att handskas med luftvärmesystemet och hur de med stöd av tidigare 
erfarenheter och olika typer av resurser, successivt ökar sin förtrogenhet med och kun-
skap om hanteringen av värmekomforten i passivhuset. I denna process är de boende 
inte nödvändigtvis intresserade av att förstå energitekniken, utan deras handlande syftar 
först och främst till att förhålla sig till och förändra värmeförhållandena inomhus, till 
något som de tycker är bättre. Förståelsen är snarare en del av förändringen.631

De boendes försök att hantera värmen i passivhuset påminner i mångt och mycket 
om en problemlösningsprocess. De stöter på olika problem i hanteringen av värmen i 
allmänhet och bruket av luftvärmesystemet i synnerhet, och dessa problem måste identi-
fieras och åtgärdas för att tekniken ska bli en ändamålsenlig resurs i de boendes vardag. 
Ett problem behöver dock inte uppfattas som problematiskt i meningen bekymmersam, 

629 Ulla 02. 
630 Säljö (2000, 2005). Se vidare kap 2. 
631 Se Berner (1999), s 110. 
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utan ska snarare förstås som en oklarhet eller osäkerhet i relation till hanteringen av 
värmen, eller de resurser som finns att tillgå. De ställer sig frågor som: Stämmer in-
struktionerna? När ska jag aktivera extravärmen? Vilken temperaturinställning är den 
rätta? Är temperaturangivelserna korrekta? Varför har inte grannarna samma klimat som 
vi har? Handlar det om någon typ av felinställning eller är det kanske ett tekniskt fel?  
För att lösa problemen tar de hjälp av olika resurser, såsom informationsmaterial, släkt, 
vänner, grannar, och experter på tekniken. Dessa resurser måste också prövas och göras 
begripliga vid hanteringen av värmen. Exakt när de boende lärt sig är svårt att säga men 
deras sätt att identifiera eller åtgärda ett problem är ett uttryck för att det har skett en 
viss förändring såväl i deras förhållande till tekniken och/eller sätt att hantera luftvärme-
systemet, som av deras tolkning av de resurser de har till sitt förfogande. De ser saker 
från ett lite nytt perspektiv och detta ger dem nya möjligheter att agera.   

Kapitlet består av tre avsnitt som behandlar olika delar av lärprocessen. Det första 
beskriver hur de boende bekantar sig med systemet. Det andra handlar om att handskas 
med variationer, medan det tredje rör sig om att verifiera avvikelser och bristfällig funk-
tion.

Att bekanta sig med tekniken
I detta avsnitt lyfter jag fram de boendes beskrivningar av hur de bekantar sig med han-
teringen av luftvärmesystemet den första vintern 2001/2002. Jag inleder med att belysa 
deras initiala förhållningssätt till tekniken, vilket sedan utvecklas till en beskrivning av 
deras mer konkreta försök att hantera systemet i delavsnittet efter. Slutligen lyfter jag 
fram hur de, med stöd av tidigare erfarenheter och olika typer av resurser, kommer un-
derfund med ett, för dem, ändamålsenligt sätt att hantera tekniken.

Ett hus med eller utan värmesystem? 

Flera av de boende berättade att de under den första vintern i den nya bostaden tvekade 
inför att använda luftvärmebatteriet på 900W, trots att de upplevde att det var för kallt 
inomhus.  

De hushåll som flyttade in 2001 flyttade som tidigare nämnt också mer eller mindre 
in i ett forskningsprojekt. Detta hade startat långt tidigare och simuleringar och beräk-
ningar spelade en fundamental roll då bostäderna konstruerades. Det övergripande nam-
net på bygg- och forskningsprojektet kom att bli ”hus utan värmesystem” och en infor-
mationsbroschyr med samma namn togs också fram.632 I denna broschyr, liksom i övrig 
skriftlig marknadsföring, riktad till potentiella kunder, står inget om att det finns en el-
patron i huset, luftvärmebatteriet, som kan aktiveras. Snarare betonades att något sådant 
inte skulle behövas för att nå ett tillräckligt komfortabelt inomhusklimat, att det skulle 

632 Egnahemsbolaget m.fl. (odaterad). 
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räcka med ”värmen från solen, frysen, kylen, belysningen, matlagningen och från famil-
jemedlemmarna”.633

Det finns också exempel på boende som antydde att de inte var helt införstådda med 
luftvärmebatteriets existens då de flyttade in i bostaden. När jag frågade Oda om hon 
under den första kalla tiden hade satt på luftvärmebatteriet svarade hon att ”du det tror 
jag inte jag visste att man kunde göra då ens”. Däremot minns hon användningen av 
externa värmefläktar, eftersom det var kallt inomhus. 634

Hushållens beskrivningar av luftvärmebatteriet har dock inte främst handlat om dess 
fysiska existens, utan snarare varit inriktad på hur användningen skulle gå till. En vä-
sentlig fråga handlade om huruvida detta batteri enbart skulle brukas som ”en extra grej 
i säkerhetsfall” då det var mycket kallt ute,635 eller om det skulle spela en mer betydel-
sefull roll för att värma upp bostäderna. I den huspärm som överlämnades till samtliga 
hushåll i samband med att de flyttade in och där bostadens energisystem fanns beskri-
vet, betonades det förstnämnda.636 Så gjorde, enligt flera av de boende, även den munt-
liga informationen: 637

Det sa man ju i början att man skulle klara sig utan den i stort 
sett hela tiden, det var bara när det var extremt kallt. (Karl 02)  

En del menade även att just denna information kom att spela en väsentlig roll den första 
tiden, d.v.s. att de försökte nyttja den som resurs för att hantera värmen inomhus. Det 
innebar att man helt enkelt avvaktade med att använda extravärmen, trots att det inte var 
en tillräckligt komfortabel temperatur inomhus: ”Så vi gick ju här liksom allihop tror 
jag eller dom flesta och frös ett tag” sa exempelvis Nina.638 Då de boende saknar förtro-
genhet med hur luftvärmesystemet ska användas, och dessutom är osäkra på hur värmen 
i passivhuset ska hanteras på ett ändamålsenligt sätt väljer de således snarare att följa 
den information, de ”instruktioner”, som finns.  

Att förhålla sig till och agera utifrån tillgängliga instruktioner har utifrån ett lärande-
perspektiv beskrivits som ett första steg att närma sig och förstå vad en ny situation 
handlar om.639 En tolkning är att de boende på grund av bristande erfarenhet i viss mån 
”de-kontextualiserar” sig från sin egen uppfattning om situationen och istället väljer att 
förlita sig på de generella råd som ges.640  Alltså, det borde vara komfortabelt, eftersom 
informationen anger det. Ulla som var ”väldigt övertygad”641 om att extravärmen över-

633 Egnahemsbolaget (2001c). 
634 Oda 05. 
635 Fredrik 05. 
636 Egnahemsbolaget & Peab (odaterad). 
637 T.ex. Fredrik 05, Karl & Karin 02, Ulla 02, Nina 02. 
638 Nina 02. 
639 Se Blaye m.fl. (1999), Berner (2009). 
640 Berner (2009) beskriver t.ex. att i undervisningssammanhang kan ”dekontextualiering” förstås som ett 
första steg att göra tekniken mer begriplig för de studenter som ska lära sig om den.     
641 Ulla 02. 
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huvudtaget inte skulle användas, berättade att den muntliga informationen även grunda-
des i ekonomiska argument.  

Hon sa: När ni rör den, då börjar det att kosta pengar. Så jag tror 
det att det var många liksom hoohooohoo. Det vill man inte. 
Väntade in i det sista. Absolut in i det längsta.  (Ulla 02) 

Hos Ulla blev värmeförhållandena inomhus emellertid ohållbara. Enligt Ulla löstes dock 
inte denna situation i första hand genom att sätta på luftvärmebatteriet på 900W, utan 
istället nyttjades en något mer elkrävande resurs:  

Förra året var det en väldig okunskap då satte ju alla på och drog 
extra el genom att ha 2000 watts elkaminer här vid frukostbor-
det. För att kunna sitta vid sitt bord och äta frukost. Då gick det 
mycket extra energi. Vi var ju rädda att så fort man satte på den 
[extravärmen] skulle det rassla till där ute i elskåpet bara och så 
är det ju inte riktigt. (Ulla 02) 

Ulla berättar om en inomhustemperatur som inte var tillräckligt komfortabel och om 
användning av externa element som medförde en hög elanvändning och höga kostnader. 
Med växande erfarenhet av hanteringen av värmen i passivhuset minskade också infor-
mationens trovärdighet. En tolkning är att t.ex. Ulla och Nina i allt större utsträckning 
förhåller sig till och agerar utifrån konkreta erfarenheter, istället för de mer generella 
råden, vilket föranledde att luftvärmesystemet sattes på och började användas.  Diskre-
pansen mellan informationen och den konkreta erfarenheten tolkades dock på olika sätt. 
Ulla ifrågasatte forskningen och lyfte fram att ”ingenjörernas bedömning” knappast var 
tillförlitlig, och att såväl de boende (som använde externa element) och bostadsbolagets 
representanter (som baserade sin information till hushållen på forskarnas resultat) age-
rade utifrån bristande kunskap och erfarenheter.642 Om Ulla betonade en allmän brist på 
kunskap, menade Nina snarare att den säkerligen fanns, men inte nådde de boende: ”Jag 
tycker att det är en sådan basal grej så det skulle vi bara ha fått information om att så 
fort det blir minusgrader eller börjar bli kallt: sätt på den”.643 Såväl Nina som Ulla ut-
trycker en viss besvikelse över att informationen inte överensstämde med den verklighet 
de levde i.644 Det var en besvikelse som inte alla delade. Jag har berättat att det fanns de 
som i större utsträckning kände sig delaktiga i forskningsprojektet, såsom Tea:  

I början använde vi den [luftvärmebatteriet] inte alls, det var lite 
prestige i det här, vi ska inte ha värme här. Sen när vi kom hem 
från Danmark så köpte vi elementet och så satte vi på den [batte-
riet] då, som lite extra.  (Tea 02)

642 Ulla 02. 
643 Nina 02. 
644 Även t.ex. Karl & Karin 02, Rickard & Rakel 02. 
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Teas avvaktan med att använda luftvärmebatteriet var i större utsträckning förknippad 
med en ”spänning” och en känsla av att vara delaktig i forskningsprojektet.  En rimlig 
tolkning är att hon därför också hade ett annat förhållningssätt till diskrepansen mellan 
informationen och den konkreta erfarenheten. För henne var det sedan mer ett konstate-
rande att det till slut krävdes tillförd el.

Vem eller vad ska aktivera luftvärmebatteriet?

Sedan boende konstaterat att det var svårt att hantera värmekomforten utan tillförd el för 
uppvärmning sattes luftvärmebatteriet på. Batteriet aktiveras genom att trycka in en 
knapp, och är den intryckt lyser en röd lampa och då regleras värmen av en termostat i 
relation till det börvärde (den inställda temperaturen) som det enskilda hushållet har 
bestämt. Luftvärmebatteriet stängs av om temperaturen inomhus kommer över börvär-
det och sätts på om det omvända förhållandet råder.645

Den här funktionen var för flera av de boende något oklar i början, samtidigt som 
det fanns en osäkerhet kring hur ofta luftvärmebatteriet skulle vara aktiverat. Flera av 
dem som köpte bostäderna 2001 beskrev att de under den första vintern frekvent satte på 
och stängde av knappen som reglerar luftvärmebatteriet. 646

Det var ett väldigt fifflande i början och just den här första kylan 
som kom så då var det ju på med knappen och så av med knap-
pen för att det inte skulle bli för varmt däruppe. (Karin 02)   

Att sätta på och stänga av värmebatteriet, istället för att ständigt ha det på och låta det 
regleras av en termostat beskrevs som ett led i det föregående problemet, det vill säga 
att luftvärmebatteriet endast skulle aktiveras i undantagsfall och att de därför inte hade 
det på för jämnan.647 En tolkning är att de ”generella råden” fortsätter att ha inflytande 
över de boendes hantering av värmen, men att de nu också försöker agera utifrån de 
konkreta erfarenheter de har om värmeförhållandena i passivhuset.  En sorts ”jämkning” 
mellan ”generella råd” och konkreta erfarenheter som dock inte verkade fungera speci-
ellt väl, eftersom det innebar att temperaturen inomhus skiftade i för stor utsträckning:

Den ena stunden så var det kanske lite småkyligt och den andra 
stunden så blev det mycket, mycket varmare helt plötsligt. Det 
var ju rätt så stora temperaturväxlingar, eller värmeväxlingar i 
huset så att säga, det var lite tokigt. (Christer 05) 

Christer berättade även att han vid denna tidpunkt hade börvärdet, det vill säga den öns-
kade temperaturen inställd på en enligt honom för hög temperatur och han beskrev hela 
tillvägagångssättet som ”felaktigt”. Ett skäl till att tekniken användes ”fel” handlade, 

645 Regleringen sker med + /- 1ºC.  
646 T.ex. Alf & Alva 05, Karl & Karin, 02, 05, Ulla 02, Christer 05, Frida 02. 
647 T.ex. Nina 02, Ulla 02, Karl & Karin 02. 
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förutom den beskrivna ”jämkningen” ovan också om att de boende inte hade tillräcklig 
med kunskap om hur luftvärmesystemet fungerade och jag ska visa ett exempel till som 
illustrerar det. I citatet nedan kommer Frida in på vad flera av de boende beskriver som 
det ”rätta” tillvägagångssättet:     

Men förra vintern då gjorde vi inte så här [hade på extravärmen 
konstant] utan då satte vi bara på, nu är det kallt på med den, 
och så fort det blev hyfsat så stängde vi av den. Vi hade liksom 
inte fattat det här att den kunde stå på ändå, att den slår av sig 
när den når upp till den värme vi har ställt in den på [börvärdet]. 
Det fattade vi inte då, det har vi kommit på nu. Så jag menar det 
är ju bara att låta den stå på då så går den väl på när det blir, så 
att det inte kyls ned för mycket då. (Frida 02)

Denna ”övergång” från att sätta på och stänga av värmebatteriet till att ständigt ha den 
intryckt handlar om vem eller vad som skulle reglera inomhustemperaturen, människan 
eller tekniken. De frekventa tryckningarna på knappen grundade sig i hushållens upple-
velse av värme och kyla. När det blev kallt satte man på och när det blev varmt stängde 
man av, medan det ”rätta” tillvägagångssättet istället innebar att termostaten gjorde det-
ta arbete. Detta förändrade sätt att handha luftvärmebatteriet kan, utifrån Kemptons un-
dersökningar av människors vardagliga erfarenhet och förståelse av termostater, förstås 
som ett skifte mellan två olika mentala modeller.  

I Kemptons artikel från 1987 drar han slutsatsen att det finns två olika kulturellt och 
socialt förankrade mentala modeller av hur termostater fungerar. Den ena kallar han 
”feedback modellen”, vilket är densamma som Frida beskriver som det ”rätta” sättet 
ovan, att det är termostaten som ska ”göra jobbet”, att den slår av och på värmen i rela-
tion till ett inställt börvärde. ”Feedback modellen” är också den korrekta enligt experter 
på området, det vill säga tekniker och ingenjörer som är insatta i de teorier som styr 
teknikens funktion. Den andra modellen kallar Kempton ”valv-modellen,” då antas ter-
mostaten kontrollera eltillförselns omfattning, medan det är människan som reglerar 
den. En liknelse som görs är gaspedalen på en bil, där människan genom att trycka in 
pedalen olika mycket, reglerar hur snabbt bilen kan färdas. Att hantera termostaten ut-
ifrån denna modell innebär t.ex. att man, då det är kallt inomhus, drar upp temperaturen 
för att det ska gå ”snabbare” att värma upp bostaden. När det har blivit en lagom tempe-
ratur inomhus, justerar man sedan ned ett par grader, eller så kopplas termostaten av.648

Även om experterna är eniga om att valv-modellen leder till ett felaktigt sätt att tän-
ka och hantera värmen, är den enligt Kempton ändamålsenlig utifrån människors var-
dagliga sammanhang, att den kan leda till en upplevelse av bättre värmekomfort.  

Han argumenterar för att valv-modellen är tämligen vanligt förekommande och att 
det inte enbart handlade om brist på kunskap om hur termostater fungerar, utan att män-

648 Kempton (1987). 
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niskor, trots kunskapen, väljer att handla utifrån valv-modellen i vissa situationer, efter-
som den fungerar bättre för ändamålet.  

Jag har inte gjort en lika djuplodande studie av de boendes förståelse av termostater 
som Kempton gjorde. Men min teori är att de boendes ”fifflande” med värmeknappen 
och termostaten under den första vintern egentligen inte (eller i alla fall inte enbart) 
handlade om en allmänt utbredd okunskap om ”feedback modellen”. En tolkning är att 
det snarare handlade om att valv-modellen fungerar annorlunda. Exemplet att skruva 
upp temperaturen då man är frusen för att sedan sänka det igen då man är tillräckligt 
komfortabel, vilket Kempton är ett kännetecken för ”valv-modellen”, verkar inte funge-
ra riktigt på samma sätt som de boende var vana vid från tidigare system och bostäder. I 
exemplet ovan berättade Christer att det blev stora värmeväxlingar i bostaden, att det 
lätt blev för varmt då han själv reglerade extravärmen. De boende vittnar om att det går 
snabbt att få upp temperaturen inomhus.649 Om luftvärmebatteriet sätts på en hög tem-
peratur, samtidigt som t.ex. tvättmaskin och torktumlare används och människor vistas i 
bostaden blir det också mycket fort något för varmt. Det gäller således att veta när man 
ska sänka temperaturen, eller med Kemptons liknelse: ”släppa på gaspedalen”.

Ett annat exempel är av omvänd karaktär och handlar om när inomhustemperaturen i 
passivhusen har gått ned mycket. Luftvärmebatteriet med sina 900W är inte särskilt 
kraftfullt, det ger inte samma snabba effekt som när man låter foten ”trycka på gaspeda-
len på en bil”. Enligt t.ex. Edvin skapade detta i början en viss osäkerhet över om luft-
värmebatteriet verkligen kopplades på, eftersom han då tyckte att det dröjde innan det 
blev varmt. Han jämförde i detta sammanhang med el-element som han menade gjorde 
att det blev varmt med en gång, och att så inte riktigt var fallet med luftvärmen. Osäker-
heten blev enligt Edvin ännu större av att det, enligt hans egen utsaga, inte fanns någon 
”lampa eller något som indikerar att värmeelementet arbetar, för den lyser, värmelam-
pan lyser hela tiden så fort du slagit på den”.650 Han konstaterade att: ”det lärde man sig, 
att det blir inte mer [värme]”.651 Att det tog tid att få upp värmen med enbart luftvärme-
batteriet (vilket då särskilt gällde om temperaturen inomhus sjunkit mycket) innebar 
också ett bruk av externa el-element för att ”snabba på” processen vid sådana tillfäl-
len.652

Med andra ord var det ett skifte som också handlade om att de boende måste tänka 
om och komma underfund med att den socialt och kulturellt förankrade modell som 
flera av dem tidigare, åtminstone delvis, utgick ifrån, inte riktigt fungerade på samma 
sätt. I nästa avsnitt kommer jag att lyfta fram stöd som nyttjades för att komma under-
fund med det ”rätta” sättet. 

649 Se beskrivning av händelsebaserad uppvärmning i kap 4. 
650 Edvin 05. 
651 Edvin 05. 
652 T.ex. Ulla 02, Nina 02, Rickard & Rakel 02.  
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Att hitta det ’rätta’ sättet 

Jag har redan berättat om Ulla som avvaktade med att använda extravärmen. Hon börja-
de frekvent aktivera luftvärmebatteriet ”på och av” men eftersom detta tillvägagångssätt 
inte fungerade särskilt bra, samtalade hon med en bekant som arbetade inom branschen:  

Sedan pratade jag med Peter om det här, som också håller på 
med ventilation och han sa: Håll inte på med värmeväxlaren. 
Sätt på den, sätt ett börvärde på 20ºC. Och så kommer den natur-
ligtvis inte att gå på om inte börvärdet går under 20ºC. Därför 
håller den sig ju där. (Ulla 02) 

Peter menar att Ulla skulle använda sig av den mer vetenskapligt korrekta ”feedback 
modellen” i stället för att själv reglera värmen. Utifrån Ullas erfarenhet om hur hanter-
ingen av värmen fungerade i passivhuset verkade också Peters kommentar tillämplig 
och det visade sig även fungera väl då hon sedan prövade instruktionerna. Det var sedan 
inte bara Ulla som drog nytta av Peters råd: 

Det [hur eftervärmebatteriet skulle skötas] fick ju var och en 
[grannarna] egentligen information av Peter då.  Sen har ju jag 
sagt till då håll nu inte på och stäng av och på den. Utan sen när 
det börjar att bli kallt. Så där, det kan ju bli kallt i oktober också, 
men säg november och låt den stå på till första mars och solen 
börjar göra sitt. Men håll inte på och stäng av och på, för den 
håller en bra temperatur då. (Ulla 02)   

Det var dock inte enbart Peters instruktioner som Ulla spred vidare till sina grannar, 
utan hon förmedlade även att instruktionerna var relevanta för hanteringen av värmen i 
passivhuset, d.v.s. hon hade själv märkt att tillvägagångssättet var ändamålsenligt. 

Detta exempel visar tydligt på lärandets dynamiska och situerade karaktär, d.v.s. att 
människan både nyttjar och tar till sig olika typer av resurser med stöd av tidigare kon-
kreta erfarenheter och kunskaper.653 Om Peter uppmanat Ulla att sätta på extravärmen 
samma dag som hon flyttade in i bostaden, hade Ulla med stor sannolikhet avfärdat hans 
kommentar och i varje fall inte så bestämt uppmanat grannarna att göra detsamma. Men 
med den erfarenhet som hon nu hade om hanteringen av värmen i passivhuset var Peters 
instruktioner både begripliga och relevanta, samtidigt som de första instruktionerna, om 
att extravärmen i princip inte skulle aktiveras alls, nu helt avfärdades. Människan tar 
således till sig, approprierar, de instruktioner som verkar relevanta utifrån de erfarenhe-
ter hon bär med sig från den konkreta situation hon befinner sig i. Ett exempel till som 
illustrerar detta ges av Christer, som beskriver hur han fick hjälp med att begripa hur 
luftvärmesystemet fungerade. Hans berättelse utgår från två olika informationsmöten, 
där även uppvärmningstekniken behandlades, och som flera av de boende deltog i. Bo-
stadsbolaget anordnade det första mötet som ägde rum på senvåren 2001, strax efter att 

653 Säljö (2000), 119 ff.  
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de boende hade flyttat in. Enligt Christer var dock inte det till så stor hjälp för just han-
teringen av denna teknik:

Det var i början av maj eller någonting som vi hade genomgång 
då. Men då var det ju sommar och då var det rätt bra temperatur 
här inne så att ha genomgång då var det ju lite halvbra för man 
glömde ju av det sedan när hösten och vintern kom. (Christer 
05)

Vid det första mötet fanns det som Christer påpekade inget behov av att värma upp bo-
staden, vilket medförde att informationen om hur luftvärmesystemet fungerade, inte 
kändes omedelbart användbar. Det fanns heller ingen anledning eller ens idé med att 
pröva informationen i praktiken, eftersom det krävdes ett svalare klimat för att få en 
insikt i hur det skulle fungera. Detta medförde att instruktionerna snabbt föll i glömska. 
Man kan också tänka sig att de boende, på grund av att luftvärmesystemet uppgavs spe-
la en marginell roll för uppvärmningen i passivhusen, inte heller ansåg att informationen 
var särdeles viktig.

Då problem med värmen uppstod den första vintern anordnade dock bostadsbolaget 
ett ytterligare informationsmöte. Denna gång var det utifrån en förfrågan av de boende. 
Christer som före mötet hade ställt in luftvärmebatteriet på en, enligt hans mening, för 
hög temperatur, berättade att det han fick reda på vid mötet hjälpte honom att förstå 
termostatens funktion, och hur han bättre kunde reglera värmen.654 Att Christer bättre 
tog till sig instruktionerna denna gång handlade troligtvis om att informationen nu an-
sågs relevant, eftersom det hade börjat bli kallare inomhus och han hade problem med 
att hantera uppvärmningssystemet. Men det kan också ha rört sig om att informationen 
vid det senare mötet var mer begriplig eftersom han redan i förväg försökt bekanta sig 
med tekniken och redan erhållit en viss insikt om vad som fungerade, eller snarare vad 
som inte fungerade.    

Det dynamiska samspelet mellan resurser och situerade erfarenheter som exemplifie-
ras hittills, visar att information inte är något som med enkelhet ”överförs” från en per-
son till en annan, utan för att informationen ska fungera som en ändamålsenlig resurs 
måste den både uppfattas som relevant för ett visst sammanhang och vara begriplig i 
relation till tidigare erfarenheter.655 Det är erfarenheter som dock inte enbart behöver 
härstamma från de boendes konkreta användning av luftvärmesystemet i passivhuset. 
Ida och Isak menade exempelvis att de sedan tidigare redan var insatta i det mesta som 
dryftades under mötet. De var lite förvånade över att så många av de andra hushåll som 
närvarade inte visste mer om det uppvärmningssystem de hade införskaffat, t.ex. att det 
inte gick att styra temperaturen i enskilda rum.656 Men de konstaterade att de nog själva 

654 Christer 05. Han berättade att han bland annat fick information om hur temperaturen skulle ställas in 
och hur termostaten fungerade 
655 Se även Wynne (1995). 
656 Ida & Isak 05. 
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hade lättare att lära sig om tekniken på grund av sina yrkeskunskaper. Eftersom Ida och 
Isak redan hade relativt stora kunskaper om dylik teknik behövde de således inte på 
samma sätt ta stöd av andra för att göra tekniken begriplig.

Instruktioner och muntlig kommunikation handlar om information som kan under-
stödja hanteringen av tekniken, men för att det ska kännas meningsfullt krävs att man 
överhuvudtaget känner sig bekväm med att använda apparaten ifråga. Exempelvis Alva 
och Alf avvaktade också med att använda luftvärmebatteriet i början, men skälet för 
dem var att de inte visste vad som förväntades av dem som användare och vad de be-
hövde kunna för att hantera ett till synes komplicerat system. Alva berättade att de fick 
stöd av en representant från bostadsbolaget som var hos dem ”väldigt mycket” den för-
sta tiden.657 Enligt Alf tryckte representanten från bostadsbolaget också ”väldigt mycket 
på och av”658 luftvärmebatteriet för dem, ett tillvägagångssätt som sedan Alva och Alf 
själva fortsatte med. Så här i efterhand framstod inte de frekventa tryckningarna på 
knappen som det bästa sättet, men som Alva påpekade; representanten ”var väl också i 
början av allting”.659

Det stöd som Alf och Alva fick uppfattades av dem som mycket värdefullt. Det kan 
förefalla förvånande att uttrycka en sådan tacksamhet för delvis ”felaktig” information. 
Men det faktum att instruktionerna inte var de bästa för att kunna hantera värmen var 
mindre väsentligt, det viktiga var istället att få konkret stöd i bekantskapen med tekni-
ken, att få en bild av vad som förväntades av dem som användare. Det innebar också att 
en del av den initiala rädslan försvann. Sedan vågade de själva pröva sig fram inom vis-
sa ramar.  

Att handskas med variationer 
I detta avsnitt kommer jag att undersöka tre olika delar av lärprocessen. Den första tar 
upp att hanteringen av energitekniken måste anpassas till det sociala sammanhanget 
men också till de begränsningar som finns inbyggt i tekniken. Den andra behandlar lä-
randet som en perceptuell process som handlar om att uppmärksamma nya fenomen, 
nya värmeförhållanden som tidigare inte var lika framträdande. Det tredje belyser den 
delade förståelsen av att hantera värmen i passivhus som växer fram bland de boende 
och som de drar nytta av i lärprocessen.  Den gemensamma nämnaren i dessa tre avsnitt 
är att identifiera och handskas med variationer av olika slag vilket är en del av varda-
gens sammanhang i bostaden.  

Att ställa in temperaturen 

Efter att Ulla hade ställt in temperaturen på 20ºC blev värmeförhållandena inomhus 
tillfredsställande, men hon påpekade samtidigt att hon ”aldrig varit inne och rört på 

657 Alva 05.  
658 Alf 05. 
659 Alva 05. 
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värmeväxlaren för att få det effektivt varmare”.660 Om det inte var tillräckligt komforta-
belt inomhus såg hon istället till att använda torktumlare och levande ljus för att på så 
sätt justera upp temperaturen.661  Flera andra boende berättar dock att de höll på att ju-
stera temperaturvärdena inomhus en hel del den första tiden.662 ”Vi mixtrade ganska 
mycket med börvärdet”663 menade Ida då hon beskrev den första vinterns användning av 
systemet. Edvin framhöll liknande erfarenheter, måhända av något mindre omfång: ”I 
början var det väl lite att man höll på att ställa om temperaturerna lite mer och se vad 
som blev”.664

Då luftvärmebatteriet väl var aktiverat återstod frågan vilken temperatur termostaten 
skulle vara inställd på. Luftvärmebatteriet styrs med hjälp av en styrcentral, som är en 
liten box utrustad med en display och tre sk ”betjäningsknappar”. Med hjälp av den ena 
knappen sker en växling mellan de två nivåer som existerar, sk normaldrift och testdrift. 
De andra två knapparna är utformade som trianglar och med dem ändras temperaturan-
givelserna.665 Jag ska här endast beröra normaldriften och då kan tre temperaturlägen 
visas på displayen: 1) aktuell temperatur i bostaden, 2) aktuellt börvärde, vilket är det 
enda värde som hushållen själva ändrar, samt 3) tilluftens temperatur (efter växling). 

Att mixtra med börvärdet handlade således om att ändra på temperaturinställningen 
på styrcentralen (läge 2) för att se vad det hade för konsekvenser på temperaturen inom-
hus och på så sätt komma fram till vilken inställning som bäst stämde överens med det 
egna hushållets syn på värmekomfort.  

Då var man i en experimentfas att lära sig liksom, hur ska jag 
ställa in det för att få vårt, där det känns okej för oss. (Rickard 
05)

Rickard berättade att det handlade om att lära sig att ”trimma in” tekniken, att få kun-
skap om, eller som han uttrycker det, utveckla en ”fingertoppskänsla” för vad som hän-
der med värmeförhållandena inomhus då börvärdet justeras. Då Rickard samtalar om 
detta distanserar han sig samtidigt från den mer generella och tekniskt orienterade kun-
skapen om hur tekniken bör fungerar.  Att ”trimma in” tekniken handlar om att under-
söka ”vad som funkar i verkligheten och inte”,666 vilket sker i samspelet med såväl det 
sociala sammanhanget såsom energiteknikens möjligheter och begränsningar. Jag ska 
belysa det något närmare och då utgå ifrån en iakttagelse som lyfts fram i samband med 
dessa så kallade ”injusteringar”:

660 Ulla 02. 
661 Ulla 02.  
662 T.ex. Karin & Karl 02, 05, Ida & Isak 02& 05, Edvin 05, Rickard 05.   
663 Ida 05. 
664 Edvin 05. 
665 Siemens (1999). 
666 Rickard 05. 
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Jag vet att vi dividerade om hur den skulle stå inställd. [...] Jag 
vet att jag gärna ville ha på en jättehög värmeåtervinning, men 
Karl han drog ned för resultatet blev att det blev så varmt på 
andra våningen när man hade värmeknappen på, men här nere 
blev det fortfarande inte varmt. (Karin 05) 

Utifrån Karins beskrivning ovan framgår att uppfattningen om vilken inställning som är 
den ”rätta” varierar mellan hushållsmedlemmar och att den förhandlas fram mellan dem 
som delar ett hem. Marcus berättade exempelvis att han nöjde sig med 18ºC i sovrum-
met, medan hans partner Maria inte hade några problem med 24-25ºC, vilket han dock 
inte kunde tänka sig.667 Lösningen blev en kompromiss däremellan. De boende måste 
således anpassa sig till varandras syn på värmekomfort, men också till vad som är möj-
ligt att göra med tekniken. Iakttagelsen i citatet ovan, att om man sätter luftvärmebatte-
riet på en för hög temperatur (enligt Karin över 20ºC) så blir det för varmt på övervå-
ningen samtidigt som det fortfarande inte är tillräckligt varmt på undervåningen, är en 
erfarenhet som särskilt lyfts fram i gavellägenheterna. Jag ska ge ett exempel till på det-
ta fenomen. Hanna berättar om hur hon försöker efterlikna värmeförhållandena hemma 
hos bekanta, vilket dock inte fungerar riktigt tillfredsställande:

Jag tyckte att det var lite kallt här ett tag så jag höjde. Jag hade 
varit hemma hos folk runt omkring här dom har både bergvärme 
och elvärme och massa olika och dom har så varmt och skönt 
hemma hos sig. Så jag pillade upp värmen [börvärdet] lite. Men 
då blev det så ruskigt varmt uppe i sovrummet så jag har sänkt 
en halv grad sedan dess. (Hanna 05) 

I en artikel från 2003 argumenterar Jaap Jelsma om vikten av att designa teknik som 
stimulerar användarna till att agera miljövänligt.668 En tolkning av Hannas beskrivning 
ovan är att luftvärmesystemets konstruktion i passivhuset har lyckats med att stimulera 
de boende (för det är långt ifrån enbart Hanna som lyfter fram att det inte kan ha det för 
högt) att vrida ned temperaturen, eftersom det annars blir för varmt i de tre sovrummen 
som är belägna på övervåningen. En annan tolkning är (såsom de flesta boende betonar) 
att luftvärmesystemet är felkonstruerat, eftersom all värmen samlas på övervåningen, 
samtidigt som det fortfarande inte kommer någon värme på undervåningen.  

Det handlar dock inte enbart om att värmen sprids olika i bostaden. I citatet ovan 
nämner Hanna inte övervåningen utan lyfter fram att det blir ”ruskigt varmt uppe i sov-
rummet”. I det empiriska materialet framgår att aktiviteterna i hemmet ställer olika krav 
på värmeförhållanden. Sömnen är kanske den aktivitet som särskilt utmärker sig, och 
avviker från andra aktiviteter och det är flera boende som poängterar att det inte är be-
hagligt att sova i ett sovrum som är för varmt. Exempelvis berättade Sandra att det blir 
”outhärdligt” varmt på natten om luftvärmebatteriet är på och att hon därför brukar akti-

667 Marcus 05.  
668 Jelsma (2003). 
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vera batteriet på morgonen för att ”värma upp huset” för att sedan stänga av det så att 
det blir svalare frampå natten.669 Med andra ord, användningen av luftvärmebatteriet ska 
inte enbart anpassas till olika hushållsmedlemmar, utan även i viss mån till olika var-
dagliga praktikers krav på värmekomfort, där särskilt sömnen utmärker sig.  

Jelsma fortsätter sin argumentation i artikeln med att designen av tekniken dock 
måste ske i medverkan med användarna, för att både fungera på ett ändamålsenligt sätt 
och stimulera till ett miljövänligt agerande. I annat fall finns risken för att tekniken bju-
der för stort motstånd (den köps t.ex. inte) eller att den ”ignoreras”.670 Det senare visas i 
mitt empiriska material då exempelvis Karin vid intervjun 2005 berättade att de till slut 
har stängt av luftvärmebatteriet och i stället nyttjar externa element om det blir för kallt.  

Sandras beskrivning av hur hon sätter på och stänger av luftvärmebatteriet inför 
kvällen då hon ska sova är intressant eftersom termostaten, den automatiska ”feed-back” 
modellen, inte uppfattas kunna handskas med dessa typer av omständigheter. Hon har 
istället lagt märke till att det fungerar bättre om hon själv stänger av och på batteriet, i 
likhet med ”valv-modellen”. En tolkning är att hon inte har utvecklat den ”fingertopps-
känsla” som Rickard lyfter fram ovan, att hon inte har brytt sig om att ”trimma in” tek-
niken. En annan är att ”valv-modellen”, om den används på ett systematiskt sätt i rela-
tion till olika omständigheter uppfattas som mer välfungerande för ändamålet.  Exempel 
på det återfinns bland annat i nästa avsnitt.  

Att lägga märke till nya fenomen

Ida berättade att när hon besöker bostäder som värms upp med direktverkande el har 
hon lagt märke till att ”det är en massa ljud, det knäpper i elementen”. Själv är hon upp-
vuxen i just en sådan bostad, men då tänkte hon aldrig på det.671 Om Ida idag hade flyt-
tat tillbaka hade hon säkert uppmärksammat dessa ”knäppanden”, men efter en tid skul-
le hon, likt sin uppväxt, säkerligen ha filtrerat bort mycket av ljuden. Denna typ av an-
passning påminner om det Boel Berner, benämner perceptuell anpassning.672 Berner har 
bland annat studerat vilka krav som ställs på arbetarna inom tillverkningsindustrin när 
det gäller hanteringen av olika typer av apparater.

Ett av de krav som ställs handlar om en perceptuell anpassning. Hon beskriver det 
som en process där arbetaren tvingas filtrera bort det han eller hon kanske i vanliga fall 
hade lagt märke till, såsom kanske lukt, ljud, maskinernas snabba hastighet o.s.v., sam-
tidigt som man måste lära sig att känna igen och handla utifrån nya fenomen som han 
eller hon normalt inte uppmärksammar.673

I relation till värmeförhållandena i passivhusen återfinns en liknande form av per-
ceptuell anpassning. I kap 5 visade jag att de boende successivt vande sig vid de nya 

669 Sandra 05. 
670 Jelsma (2003). 
671 Ida 05. 
672 Berner (2008, 1999). 
673 Ibid. 
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värmeförhållandena. Att förhållanden som först kändes något onormala med tiden upp-
fattades som normala. Det är en perceptuell anpassning som sker enbart genom att bo i 
passivhuset. De boendes beskrivningar av hur värmeförhållandena inomhus förändras i 
relation till vardagens händelser och till vädret utomhus vittnar om det. Genom att sedan 
jämföra olika artefakters förmåga att alstra värme, lägger de också märke till vad som 
fungerar bäst för ändamålet. Nina berättade till exempel ”att det blir bättre effekt med 
dom här levande ljusen” än med hushållsapparaterna,674 eller Johanna som påtalade lik-
nande om värmeljusen fast jämförde med lampor.675 Sådana jämförelser underlättar 
sannolikt hanteringen av värmen i passivhusen.  

Utifrån detta perspektiv har den perceptuella anpassningen i liten utsträckning med 
de energitekniska installationerna att göra. I själva verket kan det leda till, om man inte 
alls sätter sig in i tekniken, att felaktiga slutsatser dras om teknikens funktion. Ett ex-
empel är att solens värme gör att det blir varmare inomhus då solen lyser ute på vintern. 
Några av de boende trodde därför att solfångarna på taket, som är till för att värma upp 
vattnet, även var till för att värma upp bostaden:676

Vet du något om solfångarna?
Jag vet ingenting. Det enda jag vet det är att när solen är framme 
blir det varmare här inne. Och hur det fungerar däruppe har jag 
ingen aning om. (Frida 02) 

Det finns även en perceptuell anpassning i hanteringen av luftvärmesystemet. Ett exem-
pel är Edvins beskrivning ovan om att det tog lite tid att vänja sig vid luftvärmesyste-
mets ”långsamma” uppvärmning, eftersom han sedan tidigare var van vid snabbare sy-
stem. Ett annat visas då Marcus berättade han har ”gått på några smällar”, att det har 
blivit för varmt i situationer då släkt och vänner kommit på besök.677  En lärdom av det-
ta är att han, när de får besök på vintern, brukar vrida ned luftvärmebatteriet ett par gra-
der så att luften som kommer ut från donen är lite svalare. Är det kallt ute så kan enligt 
hans mening ventilationen också fungera omvänt, d.v.s. kyla ned bostaden en aning om 
temperaturen inomhus är hög.678 Detta görs innan gästerna kommer, när ”man vet att det 
ska komma mer värme”.679 Liknande påtalas om solen.680 Detta kan tolkas som att de 
boende lär sig att uppmärksamma nya fenomen, nya värmeförhållanden som de normalt 
inte lägger märke till på samma sätt, vilket de således väljer att reglera luftvärmesyste-
met efter.  

674 Nina 02. 
675 Johanna 02. 
676 Även Rakel 02, Paulina 05. 
677 Marcus 05. 
678 D.v.s. den reglerar temperaturen inomhus efter börvärdet.     
679 Marcus 05. 
680 T.ex. Alf 05, Marcus 05. 
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Den första vintern var det särskilt ett nytt fenomen som uppmärksammades mer än 
något annat, nämligen vad som händer med ett passivhus utan människor. Om hushållen 
åker på semester vintertid och är borta än längre tid, hur varmt är det då vid hemkoms-
ten? Enligt Isak hade de blivit informerade om att det inte skulle bli kallare än 14ºC 
inomhus, bland annat på grund av att det alltid finns ett antal apparater i huset som är 
igång.681 Detta temperaturvärde verkar också stämma rätt bra med beskrivningarna från 
de boende som reste bort den första vintern.682 Deras beskrivningar om hemkomsten 
handlade dock mest om hur lång tid det tog att få upp temperaturen inomhus igen. En-
ligt Maria tog det ett halvt till ett dygn att värma upp bostaden igen, vilket gjordes med 
hjälp av ”värmefläktar som kördes under ett dygn.”683 Nästa gång de reste bort nyttjade 
de värmefläktar påslagna med timer.  

Samma beskrivning av värmeförhållanden vid hemkomsten återfinns hos David och 
Daniela, som tände ”en massa ljus” och behöll vinterjackorna på, eftersom det vid till-
fället inte hade någon värmefläkt.684 Ett sådant köpte de dock efter denna händelse. De 
konstaterade även att de nästa gång inte skall stänga av luftvärmebatteriet som de hade 
gjort vid denna frånvaro. Det intressanta med de här episoderna är att de tydligt marke-
rar värmeförhållanden som inte är acceptabla. Det innebär att de boende inte anpassar 
sig till denna situation.

En delad förståelse av praktiken

Jag beskrev tidigare hur Ulla spred informationen om luftvärmebatteriet vidare till sina 
grannar. I det empiriska materialet framgår också grannarnas kunskaper och konkreta 
erfarenheter som en mycket viktig resurs i användningen av tekniken. Flera hushåll be-
rättade att värmekomforten diskuterades flitigt mellan grannarna under de första två 
vintrarna. Det handlade om nyfikenhet på och intresse för hur grannarna hanterade och 
upplevde värmeförhållandena, vilket beskrevs som ett vanligt samtalsämne om man 
träffades på gatan eller på lekplatsen. Såsom nedan visas är dessa samtal också ett sätt 
att lära känna varandra i början.

Ja, väldigt mycket gjorde man det då. Man undrade hur det här 
ska fungera, funkar det och hur varmt har ni det inne? Du vet 
nästan varje dag man såg någon på lekplatsen och hur varmt har 
ni inne då? Nästan ungefär som regnar det idag? Istället så frå-
gade man; hur varmt har ni inne?  (Lisa 05) 

681 T.ex. Isak 05. 
682 T.ex. Tea 02, Maria 02, David & Daniela 02.  
683 Maria 02. 
684 David & Daniela 02. Hur mycket det hjälper att ha luftvärmebatteriet på vid lång frånvaro är osäkert, 
men enligt t.ex. Johanna 02 som bor i mittlägenhet, och som hade luftvärmen på då hon reste bort var det 
bara ”lite svalare” än vanligt. Ville och Veras erfarenheter  (som bor i gavellägenhet) var dock att batteri-
et inte räcker till för den här typen av händelser då den baseras på värmeväxling av luft. Ju kallare det är 
inomhus, desto mindre värme kan återvinnas, det blir en ”nedåtgående spiral” och batteriet är inte tillräck-
ligt kraftfullt för att värma upp den allt svalare luften. (Ville & Vera 05).     
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Att inleda ett samtal med ”dagens väder” innebär att man leder in på ett ämne som båda 
partnerna har gemensamt (det regnar idag). På samma sätt är det med ”uppvärmningen”: 
de boende introducerar ett ämne som de i viss mån har en delad förståelse av, det vill 
säga erfarenheten av att bo i passivhus. En tolkning är att dessa vardagliga samtal om 
värmekomforten var en möjlighet för de boende att identifiera likheter och skillnader i 
sättet att hantera värmen inomhus. Å ena sidan var det en referensram och ett ”mått” på 
hur väl man själv hade lyckats med det egna värmekomforten, såsom visas av Vera ned-
an:   

Det var väldigt mycket i början: Vi pratade: Fryser ni? Eller fry-
ser ni inte ? Nä vi fryser inte, fryser ni? Ja vi fryser, vi fryser 
inte. (Vera 02) 

Å andra sidan var det en möjlighet att ta reda på om grannarna hade liknande problem 
med värmen, såsom Ida uttryckte det ”Om man har problem med någonting så frågar 
man ju grannarna om de också har problem med det!”.685  Uppvärmningen i passivhuset 
var också en social angelägenhet på ett mer formellt plan. Eftersom de bor i bostadsrät-
ter och har energitekniken gemensamt, så är enskilda boendes problem med tekniken i 
viss utsträckning också allas problem.  

Det var också flera av de boende som berättade att de mer aktivt sökte stöd hos 
grannarna för att få hjälp med just hanteringen av uppvärmningssystemet. Detta är sär-
skilt framträdande bland dem som flyttade in senare: 686 Sandra, var en av dem och ned-
an berättar hon om varför hon tog hjälp av grannen:

För det var något tag då det plötsligt blev minus 10ºC eller något 
sånt där, jag kom inte ihåg om det var november eller december. 
Då började vi läsa i den där pärmen och tänkte oj, man måste 
nog göra någonting nu, och så tryckte vi på lite knappar fast det 
hände, det blev aldrig så varmt och sedan kom grannen in och så 
såg dom att oj ni har ställt in fel. Vi hade glömt att ställa in gra-
derna, det stod på 19ºC, fast det skulle vara 24ºC. (Sandra 05) 

Sandra lyckades aldrig ”översätta” informationen från instruktionspärmen till styrcen-
tralen, så pärmen fungerande inte som resurs rörande hanteringen av värmen för henne. 
Men med stöd av grannen lyckades hon emellertid identifiera problemet och fick på så 
sätt ordning på inställningen. När jag frågade henne varför det inte fungerade med in-
struktionerna i huspärmen får jag följande något svävande svar: 

Alltså det står ju väldigt bra i huspärmen, men det är ju så där, 
jag tycker inte om att läsa sådana där tråkiga saker så att jag or-
kar inte läsa den. Det är mer hur gör man. Det kanske kunde 

685 Ida 05. 
686 T.ex. Hanna & Hannes 05, Edvin 05, Sandra 05. 
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vara lite tydligare eller också har vi inte hittat alla papper. 
(Sandra 05) 

Huspärmen var ”bra” samtidigt som den var ”tråkig” och ”otydlig.” De senare skälen 
gjorde det klart enklare att fråga grannarna, men förklarar kanske inte helt varför gran-
narna var en bättre resurs i förståelsen av luftvärmesystemet. Min tolkning är att Edvin, 
som också flyttade in senare, kommer nära en viktig förklaring då han berättar varför 
han valde att söka hjälp hos grannarna: ”Dom har fått genomgångar när dom flyttade in 
och de har ytterligare erfarenhet”.687 Med andra ord, grannarna har både de generella 
kunskaperna om energiteknikens funktion och mer konkreta erfarenheter av att handha 
energitekniken i passivhuset. Det är en kombination som innebär att de redan har ”sorte-
rat bort” oväsentlig information (t.ex. de generella råden om att extravärmen inte ska 
användas) samtidigt som de kan upplysa om nya fenomen och lärdomar som de varit 
med om.688  Möjligheten att ”låna” denna erfarenhet torde vara ett av skälen till att ing-
en av de senare inflyttade hushållen framhåller några större problem med att lära sig 
hantera värmen i passivhuset.   

Samtidigt som det var flera som berättade att de tog stöd av grannarna, är de också 
en del som lyfte fram att de hjälpte till. Rickard lyfte fram att han hade hjälpt ett par 
stycken, med vad han kallade ”fem minuters crashcourse energisystem for dummies”.689

Fredrik som berättade att han hade ett yrke vilket underlättade förståelsen av tekniken, 
verkade också som en resurs för flera. 

Jag satte mig rätt så fort in i systemet och visste hur det fungera-
de, och då sa man det till dom andra då, så så så ska ni nog se att 
det funkar. […] I samband med att min granne här längre ned 
flyttade in, då gick man ju in där och visade hur det fungerade 
eller som vi upplever att det fungerar bra för oss. Sedan vill ju 
en del ha varmare och en del kallare då, det är ju lite olika det 
där. Men vi tycker att systemet funkar bra, absolut. (Fredrik 05)

Att just Fredrik snabbt satte sig in i systemet och sedan hjälpte andra berodde inte en-
bart på hans förförståelse av tekniken. I intervjun pekade han återkommande på vikten 
av att ha kunskap och kontroll över energitekniken. Det var viktigt för att både kunna 
förebygga problem och för att snabbt kunna upptäcka och åtgärda dem om de trots allt 
skulle uppstå. Han ger i detta sammanhang konkreta beskrivningar på grannars problem 
och påpekar att de troligtvis inte hade uppstått om de hade varit mer insatta i tekniken. 
Kanske var det just därför som han också gärna ville lära andra att hantera det. En annan 
sak som Fredrik aktualiserar är att han inte visade hur luftvärmesystemet ska vara in-
ställt, utan han demonstrerade ett sätt som fungerade i hans eget hem. För vilket det 

687 Edvin 05. 
688 Jämför Berner (1999). 
689 Rickard 05. Här åsyftar han den mångfald av databöcker med likartade namn. 
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”rätta” värdet skulle vara var inte självklart och det var inte alltid som samtalen med 
grannarna bringade en klarhet i just detta.  

Karin berättade att de ”grejade väldigt mycket”690 med temperaturinställningen, men 
att de likväl inte lyckades finna något temperaturvärde som ledde till en önskvärd vär-
mekomfort. Hon samtalade också om detta med grannarna och fick reda på att de lyck-
ats något bättre:

Men inte förrän jag hade pratat med grannar och lite så här hur 
jag hörde att dom också fifflade väldigt mycket med den där. 
Jag tyckte, har ni varmt, jag tyckte vi hade jättekallt och vi fry-
ser och vi fick ett extra element och så här. Det har jag inte 
framme nu. Men nja det är inte så farligt tyckte dom, man får väl 
ställa in lite och leta efter sin egen kombination som var bra. Jag 
tyckte aldrig jag hittade något som var bra. (Karin 05)  

Det intressanta är att samtalen med grannarna emellertid inte fungerade som en resurs 
för att förstå hur hon med detta luftvärmesystem skulle åstadkomma en komfortabel 
inomhustemperatur. Däremot gällde det omvända. Samtalen fungerade som en resurs 
för att förstå varför just de hade svårt att nå en komfortabel temperatur och varför just 
deras uppvärmning inte fungerade så bra. Hon berättade att ”kanske, bara för att vi inte 
är hemma och att vi har gavel, att vi kanske inte har haft det så bra som de andra har 
haft det.”691

Det var också genom samtalen med grannarna som en del liknande insikter tydlig-
gjordes: Att gavel är ”kallare”, medan mittlägenheter är ”varmare”, att det är en väsent-
lig skillnad om man är två eller fyra i hushållet. Att ett hushåll på fyra personer i en 
mittlägenhet i liten utsträckning hade problem med värmen inomhus, medan ett tvåper-
sonshushåll som var borta mycket och dessutom bodde i gavellägenhet inte hade lika 
lätt att åstadkomma komfort, oavsett vilket värde de ställde in det 900W luftvärmebatte-
riet på.

Att de har denna kunskap visas även i intervjuerna då samtalen inte sällan kretsar 
kring grannarnas situation och hantering av värmen. Genom kommunikationen med 
grannarna får de således tillgång till de andras slutsatser och tolkningar, vilket resulterar 
i det som Säljö, i sin forskning av det sociokulturella perspektivet på lärande, benämner 
för ett kollektivt tänkande där ”jag kan se vad du kan se i problemet och tvärtom”.692

Att hantera och verifiera avvikelser   
I detta avsnitt beskriver jag hur de boende uppmärksammar och hanterar olika typer av 
avvikelser och fel som påträffas, med fokus på luftvärmesystemets funktion. I den första 

690 Karin 05. 
691 Karin 05. 
692 Säljö (2000), s 126.  
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delen kommer jag närmare in på styrcentralens angivelse av aktuell inomhustemperatur 
(inställning på läge 1), medan jag i den andra delen lyfter fram felinställningar, liksom 
mer tekniskt orienterade problem med ventilationsaggregatet som ligger utanför de bo-
endes förmåga att hantera.   

Diskrepansen mellan det upplevda och det mätbara 

Upplevelsen av temperaturen inomhus är såväl en resurs för att förstå hur luftvärmesy-
stemet fungerar, som det är en bakomliggande orsak till varför man hanterar tekniken, 
d.v.s. för att nå en mer komfortabel upplevelse. Att en komfortabel inomhustemperatur 
har uppnåtts känns, men temperaturen mäts också med termometrar. Merparten av de 
boende hade en relativt klar bild av vilka temperaturvärden som ansågs komfortabla, 
vilket hamnade någonstans mellan 18-24ºC. Majoritet befann sig mellan 20-21ºC. Grän-
sen nedåt går för de flesta vid 20ºC. 

Du berättade att ni hade blivit lovade 20ºC? 
Karl: Det är ju komfortabel inomhustemperatur. (Karl 02)  

De värden som hushållen föredrar stämmer väl överens med de 20-23ºC som socialsty-
relsen rekommenderar.693 Värdena motsvarar också resultat från tidigare studier där 
hushåll har blivit tillfrågade om önskad inomhustemperatur.694 Det finns alltså en bild 
av att vissa värden är komfortabla, medan andra inte är det. Det handlar dock inte om att 
man alltid har exakt kontroll över temperaturen inomhus. Temperaturvärdena används i 
samtalen om värmekomforten ofta som en ungefärlig och uppskattad referensram, så-
som nedan:      

Ja, det funkar kanon, nu är det ändå rätt så kyligt ute, det har va-
rit minusgrader. Vet inte hur varmt, säkerligen 20-21ºC. (Chris-
ter 05) 

Eftersom det känns komfortabelt inomhus antar man således att det borde vara ett tem-
peraturvärde vilket definieras som komfortabelt. Det omvända gällde emellertid också, 
det vill säga, det fanns en förväntan av att olika temperaturvärden skulle bekräfta vad de 
upplevde. En sådan bekräftelse gavs långt ifrån alltid, eftersom det fanns en diskrepans 
mellan det mätbara värdet och det upplevda, vilket jag ska visa några olika exempel på. 
Det första rörde sig om det temperaturvärde som var synligt via en av styrcentralens s.k. 
betjäningsknappar (läge 1) och som sades ange aktuell temperatur inomhus. Karin berät-
tade 2005 att hon brukade kontrollera denna temperatur ungefär varannan dag:  

693 Socialstyrelsens författningssamling (2005).  
694 Resultat från tre kvantitativa studier: I t.ex. Carlsson-Kanyama m.fl. (2004) studie menade 54% av 
hushållen att en inomhustemperatur på 18-20 ºC var önskvärd, medan 38% lyfte fram att 21-23ºC var att 
föredra.694 I Gaunts (1985)undersökning har hushållen en uppskattad genomsnittstemperatur på 20,4ºC. 694

I Hallins (1989) studie önskade 56% en inomhustemperatur på 20 ºC, 24% menade att 21-23ºC var bra 
och slutligen 20% ansåg att 18-19ºC räckte.694



168

Jag brukar alltid vara lika förvånad, att det kan stå 19,5ºC när 
det känns som 17,5ºC. Jag blir alltid lika förvånad. (Karin 2005)

Karin förväntade sig inte att det skulle stå 19,5 ºC, eftersom detta var ett värde som låg 
ganska nära hennes definition av en komfortabel inomhustemperatur (20-21ºC). Det 
kändes, översatt till mätbara termer, som två grader lägre. Ett annat exempel är Ida som 
har jämfört temperaturer med arbetskollegorna och konstaterar att kollegorna har några 
grader lägre hemma än de 22ºC som står på termometen i passivhuset. Men tillägger 
samtidigt, ”det känns inte som 22ºC” utan som lägre.695

Ett annat temperaturvärde som påtalas i en del intervjuer härstammar från de mät-
ningar som Sveriges tekniska forskningsinstitut genomförde i bostäderna under de för-
sta två åren.696 De mätte lufttemperaturer i samtliga lägenheter på över och undervå-
ningen centralt i huskroppen, och kommer fram till en medeltemperatur på 23,3ºC för 
samtliga lägenheter den första vintern (oktober 2001 till och med mars 2002).697 Karl 
berättade om ett informationsmöte som merparten av de boende deltog på, och där re-
presentanter från SP utifrån mätningarna berättade vilken temperatur de boende hade 
inomhus för tillfället: 698

Det var en väldigt kall höstdag, och då hade folk, dom huttrade 
lite grann, och så mätte dom av, men ni har 22ºC i det rummet 
o.s.v., nä hä vi har bara 17ºC, vi kom just därifrån, jag vet det sa 
jag. (Karl 02) 

En viktig utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att vad som är rele-
vant kunskap varierar mellan olika sammanhang.699 Temperaturmätningar härstammar 
från ett vetenskapligt sammanhang som bygger på en kunskap och definition av värme-
komfort utifrån mätvärden, medan de boendes upplevelser härrör från ett vardagssam-
manhang, där kunskaper om temperaturen baseras på deras konkreta upplevelser och 
erfarenheter. Båda typerna av kunskaper är utifrån ett sociokulturellt perspektiv, lika 
korrekta. Däremot behöver de inte anses lika legitima då kunskaperna ställs mot var-
andra. I citatet ovan svarade Karl att han visste att det var 17ºC inomhus, inte att det 
kändes betydligt svalare än 22ºC, vilket visar att han också utgår från en definition av 
värmekomfort utifrån mätvärden, för att försöka överbevisa påståendet. En trolig tolk-
ning är att den ”mätbara” värmekomforten helt enkelt ansågs vara mer giltig, än den 
konkreta upplevelsen av temperaturen. Det är ett giltighetssanspråk som även återfinns i 

695 Ida 05. 
696 T.ex. Rickard & Rakel 05, Ville & Vera  02, Isak & Ida 02.  
697 Ruud & Lundin (2004). Enligt författarna är temperaturerna högre än förväntat. Samtidigt påpekar 
författarna att lufttemperaturen är mätt centralt i huskroppen och att den operativa temperaturen (vilken 
även tar hänsyn till omgivningen ytor), torde vara något lägre. Sådana mätningar har dock inte genom-
förts i de bebodda husen. De uppmätta temperaturerna i de bebodda husen har senare lyfts fram i Wall 
(2006).  
698 Det var enligt Karl i samband med ett bostadsrättsmöte. 
699 T.ex. Säljö (2000, 2005), Wertsch (1991). 
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de boendes konkreta vardagssammanhang, t.ex. då Ida berättar att en väsentlig skillnad 
mellan arbetskollegornas uppvärmningssystem och det i passivhuset är att det senare är 
ett luftvärmesystem. ”Det cirkulerar ju väldigt mycket luft och det gör ju att det känns 
kallare än vad det egentligen är.” 700 Men andra ord, det känns kallt men det är ”egentli-
gen” inte det, eftersom temperaturen visar på 22ºC. Ett annat exempel återberättas av 
Isak:

Ja, ibland säger Ida, eller någon tycker att det känns lite kallt, då 
brukar jag kolla där [styrcentralens temperaturvisare] för att se 
om det är det, ”nä det är inte kallt det är varmt säger jag”. Och 
sedan ibland så tittar jag, ibland så går jag in och ändrar börvär-
det. (Isak 05) 

Detta visar att inomhustemperaturen hanteras både med utgångspunkt i vad det står på 
termometern och i upplevelsen av värmekomforten. Visst fanns det en bild av att det 
mätbara värdet var det mest giltiga värdet, men det var inte samma sak som att man 
alltid förlitade sig på det värdet styrcentralen visade, eller som forsningsresultaten an-
gav. De värdena ansågs i flera fall ligga för långt ifrån deras konkreta upplevelse av 
temperaturen (de boende hade ju en rätt klar bild över vilka temperaturvärden som i alla 
fall borde vara komfortabla). Flera av de boende berättar också att de själva mätte tem-
peraturen i bostaden.701 ”Vi har en termometer i varje rum” berättade Ville, medan ex-
empelvis Marcus lyfte fram att han, särskilt under det första året, lade ut termometrar 
för att han var nyfiken över vilken temperatur det var inomhus. Tillvägagångssättet be-
skrevs som ett intresse av temperaturer, men också som ett tillvägagångssätt för att be-
kräfta att det dom upplevde var det korrekta:  

Nä, den [luftvärmebatteriet] är på hela tiden och jag sätter ju 
mellan, jag vet inte 20-19,5ºC. Den [läge 1] säger ju det men det 
är ju inte det. Jag lägger ju sådana där termometrar och i fönst-
ren är det ju 14-15ºC och inne i rummet kanske 17-18ºC i alla 
fall. Innan jag sätter i gång det hela. Det är varmast runt den där 
apparaten där [ventilationsaggregatet]. (Paulina 2005)

Genom att mäta temperaturer kunde de boende själva, med ”giltiga” medel, visa att de-
ras konkreta upplevelse av temperaturen inomhus i själva verket var det mest korrekta. 
På så sätt kunde man också göra diskrepansen mellan luftvärmesystemens värde, fors-
karnas mätdata (som också mättes centralt i bostaden) och den upplevda värmen mer 
begriplig. Det kanske tydligaste exemplet på behovet av att med stöd av termometrar 
verifiera konkreta upplevelser återfinns i intervjuerna med Rickard och Rakel som ut-
tryckte stor misstro till de forskningsbaserade mätningarna. I flera år genomförde de 

700 Ida 05.  
701 T.ex. Ville & Vera 05, Marcus 05, Rickard & Rakel 02, Paulina 05.   
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själva mätningar, på ”golvet, och brösthöjd och så vidare”,702 för att kunna verifiera ett, 
enligt dem mindre komfortabelt, men också problematiskt klimat. ”Det är 15ºC på golv-
nivå, där är ju mina barn,” utbrast Rickard.703 Beskrivningen har hittills främst handlat 
om att noggrannare mäta temperaturen, för att på så sätt få fram värden som bättre över-
ensstämmer med deras konkreta upplevelser. Men det finns också exempel på att det 
skett en omvärdering av vilka temperaturvärden som anses komfortabla. I ett annat 
sammanhang, under intervjun 2002, ger Rickard uttryck för en sådan revidering. I cita-
tet nedan jämför han med vad han trodde var en komfortabel inomhustemperatur före de 
flyttade till passivhusen, med hur det sedan blev:

Vi insåg nog inte vad det innebar att ha 18ºC hemma. Det lät 
som ja ja det är klart man kan ha det. Nej, det kan man inte ha! 
(Rickard 02) 

Ifrågasättanden av luftvärmesystemets funktion  

I samtalen med de boende får jag reda på att det inte enbart var hushållen som hade pro-
blem med att använda tekniken, utan det har också varit ”fel” på värmeväxlaren. Detta 
fel tog det från ett halvår till ett par år att åtgärda. Jag börjar dock med vad som kan 
beskrivas som en ”felinställning” orsakad av användaren och fortsätter sedan med en 
skildring av det som påtalats vara ett mer ”tekniskt fel”.  

Marcus berättade att det den första vinterns månader ”sprutade kallt hela tiden” från 
luftvärmesystemets don trots att de hade luftvärmebatteriet på. Att det var något som 
”måste vara fel” kom Maria på vid ett tillfälle då hon var inne hos grannen och kände 
med handen framför deras don. ”Vilken skön härlig varmluft!”704 Maria påtalade detta 
för Marcus som började fundera över vad som inte stämde.  

Då började jag klia mig i huvudet och så tog jag fram broschy-
ren så började jag läsa. Så kom jag på mig själv, att det är ju jag 
som har varit och pillat på den, någon gång innan så det var mitt 
fel då. (Marcus 05) 

Felet handlade om att spjället var öppet, vilket innebär att utomhusluften passerar direkt 
in i bostaden utan att värmeväxlas. Detta är ”sommarläget”. Det finns dock även ett 
”vinterläge” som täpper till denna passage. Marcus trodde att han vid ett tidigare tillfälle 
(antagligen på sommaren) ändrat till sommarläge och sedan glömt av denna justering, 
vilket ledde till den aktuella belägenheten under vintern. Med stöd av grannarnas vär-
mesystem, sin partner, huspärmens instruktioner och egen erinran om tidigare justering-
ar lyckades han till slut identifiera att det rörde sig om en dylik ”felinställning”. Han 
berättar samtidigt att det tog ”flera månader” innan de insåg det.705

702 Rickard 05. 
703 Rickard 05. 
704 Det är Marcus 05 som berättar detta.  
705 Marcus 05. 
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Ett annat exempel utgår från Ida och Isak som berättade att de prövade sig fram 
mycket med värmesystemet den första vintern och de kunde inte förstå varför de inte 
blev varmt. ”Det gjorde ingen skillnad vad man än gjorde”.706 De jämförde även med 
grannarna där det sprutade ”jättevarmt” från donen, vilket de aldrig hade upplevt hem-
ma hos sig.707 Det var efter det Isak och Ida började fundera över värmeväxlarens verk-
ningsgrad, som i broschyrerna sades ligga på 85 %.708

Isak: Vi räknade på det. 
Ida: Det stämde liksom inte.  
Isak: Det var jättedålig verkningsgrad mot vad dom hade sagt 
och då blev jag osäker och tänkte det är nog jag som räknar fel 
då, man är oftast sån. Så jag tog med mig det till dom på jobbet 
som är experter på det här och dom räknar ju precis på samma 
sätt som jag och fick fram samma och då insåg vi att det måste 
vara något fel. (Isak & Ida 05) 

Isak och Idas tillvägagångssätt påminner i mångt och mycket om bruket av termomet-
rarna i föregående avsnitt. Genom konkreta upplevelser av värmeförhållandena i såväl 
deras egna som i grannarnas bostad började de ana att något var fel. Men det ansågs inte 
tillräckligt giltigt för att verkligen bekräfta att det var fel. Istället använde de ett mer 
vetenskapligt tillvägagångssätt, och kom genom det fram till en slutlig och uppenbarlig 
mer legitim bekräftelse, ett bevis på att det måste vara fel. Detta föranledde en noggran-
nare undersökning av ventilationsaggregatet som de själva genomförde varpå de upp-
täckte att friskluftspjället inte alls var monterat. Efter att de hade skruvat det på plats 
fungerade luftvärmesystemet. Denna upptäckt gjordes inte förrän i slutet av den första 
vintern.

I Marias och Marcus fall tog felet ”enbart” ett par månader att åtgärda, i Idas och 
Isaks fall det dubbla. En viktig skillnad mellan de båda exemplen är att det i första fallet 
rörde sig om en felinställning som Marcus själv sade sig ha åstadkommit, medan det i 
det andra fallet, rörde sig om en felmontering orsakat av andra än dem själva. Ida mena-
de att man ”förutsätter inte att spjället är lös”709, d.v.s man utgår inte ifrån att något är 
fel, medan Isak uttryckte förvåning över att det kunde gå igenom besiktningen.  

En grundläggande fråga om lärande handlar om hur de erfarenheter människor gör i 
olika situationer kommer till nytta i framtiden.710 Vad tar de med sig från en situation 
till en annan?  Jag har ovan visat samspelet mellan de boendes konkreta erfarenheter 
och bruk av resurser, hur de nyttjar resurser med stöd av vad de tidigare vet. Men vilka 
erfarenheter tar de med sig från den här situationen? Då jag senare under intervjun frå-

706 Isak 05. 
707 Ida 02. 
708 Egnahemsbolaget (2000c), Egnahemsbolaget m.fl. (odaterat). D.v.s. hur effektivt värmeväxlare åter-
vinner värmen.  
709 Ida 05. 
710 Se Säljö (2000), s 13.  
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gade Ida och Isak vilka lärdomar de drar från första vintern i bostaden utbrister Ida 
spontant ”öppna apparaten först och titta om spjället är på plats!”711  Med andra ord, lita 
inte på att tekniken fungerar, utan se till att undersöka saken själv först. Ville uttrycker 
liknande då han diskuterar luftvärmesystemets funktion, fast istället för att utgå från den 
egna förmågan påpekar han: ”jag tror att man faktiskt skulle behöva ha bättre service 
här under årens lopp”. ”Ja, tekniker som kom” inflikade Vera.712 Jag ska avsluta med en 
beskrivning av vad de syftade på. 

Vid intervjuerna 2002 var det flera som påtalade att det kom kalluft från donen, inte 
så frekvent som i beskrivningarna ovan, men lite för frekvent för att vara komforta-
belt.713

Rakel: Det sprutar kallt. 
Rickard: Det är nog det enskilt sämsta med de här husen.  
Rakel: Att man försöker värma upp dem och sedan kyler de ned 
sig. (Rakel & Rickard 02) 

Det handlade om att när inomhustemperaturen steg över börvärdet tillfördes kalluft i 
sov- och vardagsrum. Systemet strävade efter att sänka temperaturen inomhus så att den 
åter skulle nå börvärdet. Rickard berättade vid intervjun att han försökt men inte lyckats 
få ordning på detta fenomen. ”Det är inte helt lätt, då får man mixtra och greja med den 
här burken här nere då”.714 David och Daniela menade även att värmeväxlaren ”försöker 
dra ner temperaturen” och de kom fram till att de fick högre temperatur inomhus om de 
stängde av luftvärmebatteriet då den nått börvärdet.715 Ett annat alternativ var att sätta 
börvärdet på en högre temperatur så att tillfällena då fenomenet uppstod blev färre. Vid 
intervjuerna hösten 2002 lyftes detta fram som en ”brist” men att det också var länkat 
till ett tekniskt fel som kanske kunde åtgärdas av någon annan än dem själva, var det då 
ingen som nämnde.   

Då Ville och Vera kom hem från en längre tids resa vintern 2003 verkade luftvärme-
systemet inte fungera som det skulle, eftersom det endast blåste ut kalluft. De tog vid 
detta tillfälle stöd av grannarna och Ville berättade att det ”var flera stycken som kom in 
och knäppte på våran apparat,”716 men att det inte var någon som var ”tillräckligt kun-
nig”717 för att lösa problemet, snarare blev det ”riktigt galet när de skulle knappa på 
det”.718  De ringde då runt för att få hjälp av tekniker som eventuellt skulle kunna appa-
raten bättre och det kom också en:

711 Ida 05. 
712 Ville & Vera 05. 
713 T.ex. Rickard & Rakel 02. David & Daniela 02, Frida 02. 
714 Rickard 02. 
715 Daniela 02, även David 02. 
716 Ville 05. 
717 Ville 05. 
718 Vera 05. 
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Vi hade ju en tekniker som kom, men han kunde inte det heller. 
Den är krånglig. […] Det var en ung pojke som kom och greja-
de. Vi förstod ju efter en stund att han kunde ännu mindre än 
vad vi kunde. (Vera 05) 

Det var dock inte bara Ville och Vera som verkade ha problem med sitt system. Enligt 
Rakel var det ”alla vi som bor på gavlarna, vi som har frusit” som hade problem.719 Vin-
tern 2003 blev det också ”plötsligt” ännu svårare att få det varmt, vilket ledde till att 
Rakel för ”tionde gången” ringde bostadsbolaget.720 Tillverkarna av ventilationsaggre-
gatet tillkallades då och enligt Rickard kom de fram till att ”hela enheten var fullständigt 
felprogrammerad.”   

Det var ju gubbar här från Temovex i Helsingborg till tio på 
kvällen och utredde och programmera och greja. Det var en sop-
pa. Man bara jaha, vi har haft felprogrammerat i två och ett halvt 
år. (Rickard 05) 

Efter detta gick samtliga lägenheters system igenom och programmerades om. Flera 
hushåll berättar också om detta 2005 och att det därefter blev lättare att åstadkomma en 
komfortabel inomhustemperatur.721 Likväl var det kanske inte detta fel som primärt var 
föremål för en längre diskussion i många av intervjuerna. Istället var det ett annat pro-
blem som nyligen uppkommit med luftvärmesystemet i två av lägenheterna. Det var inte 
bara de som hade problem som berättade om det, utan jag fick en del relativt utförliga 
beskrivningar över tänkbara orsaker av flera av de boende.722

Mot denna bakgrund är kanske Villes tidigare nämnda önskemål ovan om bättre ser-
vice något mer begripligt. Uttryckt i något annorlunda termer; inte heller de som desig-
nar och utvecklar tekniken ska lita på att det fungerar från början. Man kan ändå fråga 
varför det tog så lång tid innan felen kunde identifieras och åtgärdas. Det gäller såväl de 
mindre fel, som de boende själva kunde åtgärda, ovan exemplifierat med Isaks, Idas och 
Marcus beskrivningar, liksom ”felprogrammeringen” gjord av experterna och som de 
boende inte hade förmåga att lösa själva.

Jag har tidigare visat hur de boendes tolkning och hanteringen av värmen i passivhu-
set influerades av hur värmekomfort hanteras i olika bostäder i allmänhet (lägenheter 
respektive fristående hus), av hur vänner och bekanta värmer upp sina bostäder, liksom 
hur de boende hanterade och tolkade värmen i relation till tidigare bostäder. Samtidigt 
fanns en bild av att de nu bodde i lågenergihus vilket innebar att värmeförhållandena 
trots allt fungerade något annorlunda. Men hur annorlunda då? Jag tror att en väsentlig 
förklaring handlade om att det fanns en ganska stor osäkerhet kring hur värmekomforten 

719 Rakel 05. 
720 Rakel 05. 
721 T.ex. Ville & Vera 05, Paulina 05, Isak & Ida. 
722 T.ex. Ida & Isak 05, Fredrik 05, Rickard 05, Marcus 05, Edvin 05, Christer 05, Karin 05. 
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skulle vara och hanteras och vad man kunde förvänta sig av passivhusens teknologi. 
Liksom med ”extravärmen” avvaktade de boende lite längre än vad de annars hade 
gjort. Kanske att värmeförhållandena skulle vara så här, kanske att det var normalt för 
passivhus?

Sammanfattning
Detta kapitel visar hur de boende lär sig att handskas med luftvärmesystemet och hur de 
med en grund i tidigare erfarenheter och med stöd av olika typer av resurser gradvis 
ökar sin förtrogenhet med hur värmekomforten hanteras i passivhuset. Det rör sig i 
mångt och mycket om en problemlösningsprocess där de ställs inför en rad avvikelser 
och osäkerheter723 som måste göras begripliga och åtgärdas för att energitekniken skall 
bli en ändamålsenlig resurs i hanteringen av värmeförhållandena i passivhusen. Jag har 
visat att det är en betydligt mer komplicerad och mångfacetterad process än vad som 
återges i den informationsbroschyr som delades ut till de boende. 

Jag har behandlat olika dimensioner av denna lärprocess. En har haft sin utgångs-
punkt i bekantskapen med tekniken och då betonades särskilt lärandets situerade och 
dynamiska karaktär, vilket involverar samspelet mellan de boendes erfarenheter och de 
resurser som fanns att tillgå. Initialt, var de boendes egna erfarenheter av värmekomfort 
i passivhusen ringa. I den nya situationen kom då den mer generella informationen som 
bland annat sa att luftvärmebatteriet i princip inte skulle användas, att påtagligt orientera 
en del av de boendes tankar och vägleda deras handlingar. De avvaktade med att använ-
da luftvärmebatteriet, trots att inomhustemperaturen inte var komfortabel. Men då avvi-
kelsen mellan deras egna erfarenheter och den mer generella informationen blev alltför 
stor började man trycka på och av ”extra värmen”. Det var ett förfarande som jag tolka-
de som en sorts ”jämkning” mellan de generella råden och deras konkreta erfarenheter 
av värmen. De boende reglerade då värmeflödet i relation till upplevelsen av värme-
komforten inomhus, men det resulterade i alltför stora temperaturväxlingar.  

Med grund i dessa erfarenheter uppfattades också instruktionerna på informations-
mötet om hur luftvärmesystemet fungerade och råden från grannar och vänner om att 
konstant aktivera luftvärmebatteriet och låta ”termostaten” sköta regleringen av värmen, 
både som begripliga och relevanta. Samtidigt kunde de initiala råden helt sorteras bort. 
Jag visade också att denna förändring komplicerades av att en socialt och kulturellt för-
ankrade mental modell om hur termostater fungerar ändrade innebörd.

En annan dimension av lärprocessen handlade om att förhålla sig till och handskas 
med variationer. I relation till vardagens och väderlekens skiftningar (t.ex. solen och 
människors besök), behovet av att anpassa värmen till hemmets praktiker (särskilt söm-

723 T.ex.: Ska luftvärmebatteriet vara aktiverat? Hur ofta ska batteriet användas ? Hur ska systemet ställas 
in? Är temperaturangivelserna korrekta? Är det fel på värmeväxlaren? Varför har grannen varmt medan 
vi inte har det? 
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nen) och luftvärmesystemets ojämna spridning av värmen i passivhusen. Att lära sig 
hantera energitekniken handlar således även om att kunna handskas med och ”trimma 
in” tekniken i relation till de begränsningar och möjligheter som tekniken är förknippad 
med, men också de variationer som är en del av vardagens sociala sammanhang i och 
utanför bostaden. I kapitel 6 visade jag att användningen av luftvärmesystemet är före-
mål för förhandlingar och att det inte nödvändigtvis är den partner som justerar och lär 
sig om tekniken som bestämmer hur den ska användas. Injusteringen av tekniken hand-
lar (för det mesta) också om att anpassa temperaturinställning till de samboendes syn på 
värmekomfort. I detta kapitel visade jag även att grannarnas erfarenheter, deras värme-
förhållande inomhus, och deras användning av luftvärmesystemet var en mycket viktig 
resurs, både för att identifiera ”fel och avvikelser” och för att lära sig ställa in energitek-
niken. De delade förvisso inte det enskilda hemmet med grannarna, men de hade samma 
energikoncept och energiteknik.

I kapitel fem lyfte jag fram en zon som jag benämnde för ”den omvärderande zo-
nen”. Det rörde sig då om att de boende i början var ovana vid värmeförhållandena i 
passivhuset, att det upplevdes som något för svalt, men att de efter en tid anpassade sig 
till och också ”omvärderade” situationen. I detta kapitel har jag bl.a med stöd av be-
greppet perceptuell anpassning ytterligare utvecklat vad denna process handlade om. 
Mötet med energikonceptet innebar att de boende ”tvingades” att lägga märke till och 
erfara nya värmeförhållanden såsom solen och kroppens värme, eller det sätt som värme 
genereras genom vardagens aktiviteter i hemmet. Den perceptuella anpassningen är en 
del av bekantskapen med och intrimningen av energitekniken, men den sker också ge-
nom att bo i passivhuset och i jämförelsen mellan olika typer av resurser, såsom mellan 
värmeljus och hushållsapparater.   

Detta kapitel visar att de boende behövde lära sig att handskas med å ena sidan ett 
”felprogrammerat” luftvärmesystemet och andra sidan ”felinställningar” gjorda av dem 
själva och andra. De boendes erfarenheter av vad som borde vara en komfortabel inom-
hustemperatur och deras egna upplevelser av värmekomfort (i jämförelse mellan hur det 
kändes hos dem själva och hos grannarna) bidrog till misstankar om att något var fel. 
Men upplevelser som en resurs ansågs inte lika giltig som exakta temperaturmätningar. 
För att visa att det också rörde sig om ett fel och att de boendes upplevelse var korrekta, 
medan de forskningsbaserade mätningarna eller styrcentralens temperaturangivelse var 
missvisande, krävdes att de boende gjorde egna temperaturmätningar eller beräkningar. 
Slutligen menade jag att en viktig förklaring till att det tog tid att få ordning på ”felin-
ställningarna” och ”felprogrammeringen” är ovissheten och osäkerheten om vad som 
egentligen var en ”normal” värmekomfort i ett passivhus.   
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8. Slutdiskussion  

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur energiteknik som utvecklats för att hus-
hålla med energi och effektivisera energianvändningen domesticeras i hemmet. För att 
studera detta har jag gjort en fallstudie av hur energikonceptet för passivhus och dess 
tekniska lösningar domesticeras i hemmets vardagliga praktiker. I centrum för under-
sökningen står de boendes hantering av och förhållande till värmekomforten i passivhu-
sen. I detta kapitel kommer jag att dra slutsatser som rör studiens övergripande syfte.

Begreppet domesticering understryker ett skifte i fokus från produktutvecklarnas 
och experternas intentioner med och beräkningar av energianvändningen, till männi-
skors vardagliga användning och tolkning av den teknik de förvärvat.724 Undersökning-
en av domesticeringen av energikonceptet för passivhus visar att konceptet har en be-
tydligt vidare innebörd än vad beteckningen passivhus implicerar. Det framgår att det 
långt ifrån bara är så att värmen inomhus ”passivt” tillvaratas från människors kropps-
värme, apparater och sol. Konceptet måste kompletteras med vad som kan betraktas 
som en händelsebaserad uppvärmning som utgår från människors närvaro och aktivite-
ter i hemmet.  

Detta föranleder ytterligare ett skifte, bort från föreställningen att energikonceptet 
för passivhus fungerar lika bra för alla typer av hushåll725, till föreställningen att energi-
konceptets ”passiva principer” får olika resultat beroende på vilket socialt och vardag-
ligt sammanhang de används i. Såväl de boendes förutsättningar att medverka i den 
händelsebaserade uppvärmningen, som deras tolkningar av energikonceptet varierar på 
flera sätt och i avhandlingen analyseras detta.

Avhandlingen aktualiserar och ifrågasätter också formuleringen att husen ”varken är 
mer eller mindre komplicerade att bo i än i vanliga hus”.726 Energikonceptet influerar 
åtminstone inledningsvis de boende till att förändra sitt sätt att hantera och förhålla sig 
till såväl värmeförhållanden som till de osäkerheter som de möter när de använder ener-
gitekniken. 

Med utgångspunkt från de boendes användning av energitekniken och deras förhåll-
ningssätt till värmekomfort går det att förstå och förklara varför samma energikoncept i 
likadana hus ger olika utfall ifråga om energianvändning för uppvärmning. Min fallstu-
die visar varför ett hushåll kan använda nästan dubbelt så mycket energi som ett annat 
hushåll.

För att förstå konsekvenserna av en implementering av teknik för energieffektivise-
ring och energisparande räcker det således inte att bara beakta simuleringsresultat som 
baseras på teknikens potentialer och översiktliga antaganden om hur de boende agerar. 

724 Sørensen, Aune & Hatling (2000).  
725 Se Glad (2006), s 88. 
726 Egnahemsbolaget m.fl (odaterat).  
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Det räcker inte heller att enbart utgå från den enskilda individens förhållningssätt. Det 
handlar istället om att undersöka hur de boendes användning av tekniken formas av de-
ras sociala sammanhang.

Det sociala samspelet kring tekniken 
Implementering av teknik är en process som går utöver relationen mellan en enskild 
individ och en ny teknik. Begreppet domesticering lyfter fram att tekniken används i 
samspel med andra personer, som i större eller mindre utsträckning använder samma 
teknik.727 Utifrån ett sociokulturellt betraktelsesätt växer människans sätt att tolka och 
handla fram ur hennes tidigare erfarenheter och vägleds av en social omgivning.728

Utan kunskap om hur användningen av tekniken formas av den sociala omgivningen 
blir förståelsen av implementeringen begränsad. När den sociala omgivningen beaktas 
skapas förståelse för varför de boende agerar på ett visst sätt istället för ett annat: exem-
pelvis varför några har 22 grader i sovrummet trots att de föredrar 18; varför de inte har 
installerat golvvärme; varför de inte använder heltäckningsmatta; och varför några inte 
alls har lärt sig att hantera tekniken. Ansatsen skapar också förståelse för hur de boende 
har lärt sig att hantera energitekniken, och visar att det i hög grad handlar om att lära sig 
tekniken i samspel med andra i den sociala omgivningen.  

Jag har visat att det sociala samspelet i hemmet innefattar överenskommelser om 
vem som ska handha tekniken. Detta beskrevs i termer av ”arbetsdelning kring tekni-
ken”. Hushållsmedlemmarna valde att fördela arbetet utifrån intressen och kunskaper, 
utifrån funktionella kriterier, eller med en utgångspunkt i en traditionell uppdelning 
mellan manliga och kvinnliga sysslor. Arbetsdelningen begränsar engagemanget kring 
tekniken för den ena partnern, medan den andra partnerns engagemang ökar. Intervjuer-
na kretsade också kring ”den andres” intressen (eller ointressen) och kunskaper. Över-
enskommelser om arbetsdelning formades i relation till ”den andre”. 

Det sociala samspelet kring tekniken handlar också om överenskommelser om hur
tekniken ska skötas. Det är en förhandlingsfråga i samspelet mellan parterna där även 
den part som inte använder tekniken – men som kan tillgodogöra sig dess fördelar – är 
aktiv. Detta innebär således att den part som hanterar tekniken inte ensam kan bestäm-
ma över vilka värden som ska ställas in, utan ”intrimning” och inställning av tekniken 
anpassas till övriga hushållsmedlemmars behov och önskemål.  

Medlemmarna i ett hushåll är inte alltid eniga om hur tekniken ska användas och 
ställas in. Begreppet domesticering betonar att det sociala samspelet kring tekniken kan 
vara föremål för konflikter.729 Jag har lyft fram att inomhustemperaturen inte är förhand-
lingsbar, då den ene av ekonomiska eller miljörelaterade skäl, eller på grund av den 

727 Silverstone m.fl. (1992), Lie & Sørensen (1996), Berker m.fl. (2006).  
728 Wertsch (1991), Säljö (1996).  
729 Ward (2006), Hirsch (1992), Silverstone m.fl. (2006).   
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egna synen på komfort, visar liten benägenhet att kompromissa om hur tekniken ska 
användas. Konflikter bottnar i att partnerna har olika sätt att se teknikens funktion och 
mening i vardagen och att de har olika syn på vad som är komfortabel värme i hemmet.  
En parallell konflikt kan skönjas mellan produktutvecklarnas och de boendes bitvis oli-
ka sätt att tolka energikonceptet. För de boende handlade det om att utforma hemmet i 
enlighet med deras egen syn på värmekomfort och hur den skulle hanteras. Detta krock-
ade ibland med såväl de forskningsbaserade mätningarna av inomhustemperaturen som 
med experternas ambitioner och mål för hur en energisnål bostad skall vara utformad. 
Fallstudien visar att konflikter mellan olika parter, vare sig de uppträder inom ett hus-
håll eller mellan hushåll och produktutvecklare, bottnar i att delaktighet och medbe-
stämmande saknas ifråga om hur tekniken ska användas och utformas.    

Teknik utvecklas enligt vissa kriterier för att kunna användas under specifika om-
ständigheter och på vissa sätt. Medan produktutvecklarnas intentioner och handlingar730

bottnar i den socialt dominerande normen att samhället måste sänka energianvändning-
en i bostadssektorn, kan somliga boendes utgångspunkter sägas vara influerade både av 
deras tidigare erfarenheter och av sociala normer om vad som är ett komfortabelt hem 
och vilka resurser som bör finnas där.731 Det senare behöver dock inte stå i konflikt med 
ambitionen att hushålla med energi. Jämförelser mellan boendet i passivhus och fristå-
ende villor bidrog exempelvis till att vissa boende accepterade en annan värmekomfort 
än vad de var vana vid sedan tidigare.

Passivhuset betraktades inte riktigt som en vanlig villa och i början fanns en påtaglig 
osäkerhet om hur de tekniska lösningarna skulle fungera. Avhandlingen visar att hushål-
lens sociala samspel kring tekniken i stor utsträckning också handlade om att stödja
varandra i teknikanvändningen. Bland samboende i hushåll där det inte förekom någon 
uppenbar arbetsdelning kring tekniken, hade båda partnerna antingen ett teknikintresse, 
eller så tog de gemensamt ansvar att få tekniken att fungera på ett ändamålsenligt sätt. I 
ett sociokulturellt perspektiv är lärande först och främst en social företeelse.732 Genom 
att samspela med andra erhåller människor kunskap om hur de bör handla på ett ända-
målsenligt sätt i olika situationer. Detta gällde även de hushåll som hade en relativt 
strikt arbetsdelning. Men i stället för att utnyttja partnern som man delar hemmet med 
som en resurs för att lösa problem vid användningen av tekniken, utnyttjades andra per-
soner som var engagerade och hade kunskaper om tekniken. Sådana personer fanns 
både i bekantskapskretsen, hos produktutvecklarna och bostadsbolaget, och bland gran-
narna i passivhusen.

Samspelet mellan grannar involverade inledningsvis inte enbart dem som själva han-
terade energitekniken i passivhusen, utan det fanns ett gemensamt intresse bland de bo-
ende av passivhusets teknik, och de flesta delade intresset av att få ett komfortabelt hem. 

730 Liksom även en del av de boendes. 
731 Jämför Wilhite m.fl. (1996).  
732 Vygotsky (1986), Wertsch (1991). 
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Intervjuerna med de boende vittnar om att hanteringen av värmen inomhus var ett fre-
kvent samtalsämne mellan grannarna under de första två åren 

Det är påtagligt att det sociala samspelet kring tekniken också förändras över tid. År 
2005 hade intresset avtagit, tekniken hade blivit mer begriplig och värmeförhållandena 
var komfortabla och därför hade det vardagliga sociala samspelet mellan grannarna om 
energitekniken i stor utsträckning spelat ut sin roll.

Domesticeringen av energiteknik är således inte begränsad till den enskilde indivi-
den och inte heller till det enskilda hushållet. Att undersöka implementering av teknik 
blir därför en fråga om att identifiera relevanta sociala sammanhang och influenser som 
formar och formas av användningen av tekniken. Men om detta ska förstås utifrån an-
vändarnas perspektiv är det ändå det enskilda hemmet, där tekniken används, som är 
fokus för analys. Vad som är relevanta sammanhang kan inte generellt bestämmas på 
förhand (t.ex. med stöd av sociala konventioner) utan bör, såsom begreppet domestice-
ring betonar, identifieras utifrån den konkreta, vardagliga användningen av tekniken.

Ett förändrat sätt att delta i komfortpraktiken
Utifrån ett perspektiv som betonar situationer och sammanhang är det viktigt att ta reda 
på vad de sociala samspelen kring tekniken innebär och handlar om. Med utgångspunkt 
i energikonceptet för passivhus och dess teknik har jag undersökt samspelen kring vär-
men, och hur de boende hanterar och förhåller sig till värmekomforten i sin bostad. Jag 
kallar detta sammanhang för en ”komfortpraktik”. Användaren är således först och 
främst en person som med stöd av flera olika resurser formar en komfortpraktik.733 Do-
mesticeringen av energitekniken betraktas som ett led i användarens strävan ”att göra 
komfortpraktiken till sin egen”.734 Jag betraktar domesticeringen av energitekniken på 
detta sätt eftersom, för det första, det utgår från vad som är relevant för användarna, och 
för det andra, det ger kunskap om hur energitekniken förändrar människors deltagande i 
komfortpraktiker. Människors förhållningssätt till och bruk av de olika resurser som 
ingår i praktiken kan skapa förståelse för hur den energieffektiva eller energisnåla tek-
niken formar energianvändningen.735

Den energieffektiva teknikens inverkan på vardagens praktiker

Jag har betraktat domesticeringen av energiteknik i passivhus utifrån ett lärandeperspek-
tiv. Att lära handlar på ett övergripande plan om att människan förändrar sitt sätt att 
delta i sociala praktiker.736 Människan lär sig att handskas med nya redskap och att tolka 

733 Jämför Shove & Pantzer (2005).  
734 Jämför Lie & Sørensen (1996). 
735 Alla resurser i praktiken kräver förvisso inte el, men de har ändå i hög grad med användning av el-
energi att göra. Istället för att använda el-element för att värma golvet nyttjas vanligtvis tofflor; istället för 
att vädra, hålls dörrar och fönster stängda; istället för att vrida upp luftvärmebatteriets börvärde sätter man 
på en tröja, eller så är det tvärtom. 
736 Jämför Lave (1993) och Dreier (2000), s 88 ff.   
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befintliga redskap på ett nytt sätt, vilket ger henne nya möjligheter att handla.  I denna 
lärprocess är hon inte nödvändigtvis fokuserad på en enda sak, att t.ex. göra energitek-
niken begriplig, utan det handlar primärt om att utforma de sociala praktikerna i hemmet 
på ett ändamålsenligt sätt.737

Lärande ska emellertid inte enbart förstås som något som alltid har positiva förteck-
en. Även handlingar som inte är till gagn för den enskilde, hennes hushåll eller samhäl-
let är resultat av lärprocesser.738 Satsningar på energieffektiv teknik syftar till att minska 
energianvändningen i bostäder och en relevant fråga är: På vilket sätt bidrar den tekni-
ken till att förändra människors deltagande i praktiken?   

Jag har visat att energianvändningen bestäms i samproduktionen mellan den energi-
effektiva tekniken och de boendes förhållningssätt till och användning av den. Genom 
att undersöka hur energikonceptet för passivhus domesticeras med utgångspunkt i de 
boendes komfortpraktik, visade jag att samproduktionen kan se olika ut, och att resulta-
tet av en satsning på energieffektiv teknik därför är ovisst. Med stöd av begreppet do-
mesticeringszon och de fyra zoner som jag kallar ”den återskapande”, ”den nyskapan-
de”, ”den ordinära” och ”den omvärderande” zonen, kan variationerna förklaras. Be-
greppet zon används för att betona att variationer i domesticeringsprocessen har att göra 
med samspelet (i avhandlingen visat genom olika typer av diskrepanser) mellan å ena 
sidan de boendes uppfattningar och erfarenheter och å andra sidan de nya sätt att hantera 
värmen som energikonceptet förväntas bidra till.

Hypotetiskt hade det kunnat vara så att jag i mitt empiriska material enbart träffat på 
en av zonerna, t.ex. den ”återskapande” zonen där diskrepansen mellan de boendes syn 
på värmekomfort och deras tidigare sätt att hantera värmen och den komfortpraktik som 
passivhusets energikoncept förväntas leda till är stor och också tolkas som stor. Den 
återskapande zonen byggs upp kring omfattande bruk av externa el-element och elappa-
raterna (apparater, belysning, handdukstork). Att flytta från en hyresrätt som värms upp 
med fjärrvärme, till en bostad där elapparaterna och externa el-element verkar som upp-
värmning är ur effektiviserings- och hushållningssynpunkt knappast en hållbar föränd-
ring. Nu var emellertid inte den återskapande zonen den enda som påträffades, men den 
visar likväl att implementeringen av energieffektiv teknik inte automatiskt leder till för-
väntad energianvändning.

Hur tekniken tolkas och organiseras i användarens vardag har således stor betydelse 
för energianvändningen. I avhandlingen framgår att hushållsapparaterna kom att till-
skrivas nya värmealstrande egenskaper. Tvättmaskinen gör exempelvis inte bara tvätten 
ren, utan den uppfattas i passivhuset även som ”varm och skön”. Hur denna tolkning av 
apparaterna sedan utnyttjas – om de används för att tillvarata värme eller för att genere-
ra värme divergerar, vilket jag också har visat exempel på. Användningen av hushålls-

737 Denna typ av aktiviteter innebär någon form av förändring och för att hantera förändringen, dess nya 
förutsättningar och redskap, krävs en anpassning vilket i sin tur i regel också innebär olika former av 
lärprocesser. Berner (2008, 1999).  
738 Säljö (2000, 2005).  
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apparater i passivhusen har blivit en del av de boendes hantering av värmen inomhus, 
d.v.s. i en praktik där dessa apparater tidigare inte uppfattades höra hemma. Då använd-
ningen av hushållsapparaterna markant bidrar till värmen inomhus, minskar samtidigt 
incitamenten till att spara på denna el vilket sammantaget inte stimulerar till el-
hushållning. Men det är viktigt att poängtera att detta förhållande gäller om det är svala-
re än önskat inomhus. Detta visade sig i sin tur vara beroende av de boendes syn på 
värmekomfort och de resurser som finns till hands och hur dessa används i det sociala 
sammanhanget.739

Det handlar dock inte enbart om hur användningen av energitekniken tolkas och or-
ganiseras, utan också om förutsättningarna att organisera användningen av tekniken på 
ett energisnålt sätt. Begreppet domesticering betonar att den nya tekniken måste ”passa 
in” i användarnas vardagliga rutiner och tidsrytm för att fungera på ett ändamålsenligt 
sätt.740 I denna avhandling har jag lyft fram att de boende vars etablerade aktiviteter i 
stor utsträckning pågår på annat håll än i bostaden, också anser sig ha svårare att nå en 
komfortabel inomhustemperatur med energikonceptets utgångspunkter.

Det samma gäller om antalet hushållsmedlemmar är litet, dels eftersom det blir färre 
människors som alstrar värme, dels på grund av att hushållet har sämre möjligheter att 
alstra värme genom sina vardagliga aktiviteter eftersom de använder färre apparater. Jag 
har också visat att småbarn bidrog till högre krav på värmekomfort inomhus, samt att 
det var svårare att hålla värmen i en gavellägenhet i stället för mittlägenhet. Dessa be-
tingelser kan bidra till att det blir svårare att få en komfortabel inomhustemperatur än 
önskat, och således stimulera till en ökad beroende av externt tillförd el. 

Ett hushåll på fyra personer som bor i mittlägenhet och dessutom vistas mycket i 
hemmet har helt andra förutsättningar att hantera värmen inomhus, och riskerar snarare 
att få det för varmt inomhus. En tolkning är att kopplingen mellan hushållsapparater och 
uppvärmning under sådana omständigheter kan stimulera de boende att spara på el, ef-
tersom ökad användning av apparater leder till att det blir varmare i passivhuset än 
önskvärt.

Ett tydligt exempel där passivhusets energikoncept influerar de boende till ett ener-
gisnålt agerande är att de säger att de snabbt stänger ytterdörren efter sig och vädrar 
sparsamt på vintern.741 Det är en ny vana som i stort handlar om en anpassning till en 
bostad med begränsade uppvärmningsmöjligheter.  

I den ”nyskapande” zonen där samproduktion utifrån ett energisparperspektiv är 
gynnsam, är den ovan nämnda nya vanan ett framträdande drag. Även om diskrepansen 
var stor mellan de boendes tidigare erfarenheter och hur de förväntades hantera värmen 

739 Jag t.ex. visat att vilka värmeförhållanden som önskas inomhus är relaterat till det sociala samspelet, 
till förhållandet till värmekomforten och vilken vikt det spelar i vardagen, men också till hur redskap 
såsom tröjor, tofflor, heltäckningsmatta och el-element tolkas och huruvida de uppfattas ingå i praktiken 
eller inte, liksom också vilket förhållningssätt de boende har till miljö och ekonomi.
740 Silverstone m.fl. (1992). 
741 Det senare är också beroende på att inomhuskvaliteten anses god, då ventilationen är mekanisk.  
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enligt energikonceptet, så tolkades den inte som stor. Här betraktades energikonceptet 
som ett uppskattat redskap för förändring, som överensstämde med de boendes syn på 
såväl värmekomfort som miljö och ekonomi. 

Med Vygotskys språkbruk är detta en utvecklingszon där domesticeringen av ener-
gikonceptet för passivhus har bidragit till att människor med stöd av nya redskap har 
nått betydligt längre än vad de annars hade gjort.742 Deras energianvändning är betydligt 
lägre samtidigt som de ger uttryck för bättre komfort och ekonomi.  

Om den ”nyskapande” zonen visar att det krävs en överensstämmelse mellan energi-
konceptet och de boendes eget sätt att tolka och förhålla sig till praktiken för att den nya 
tekniken ska bli ett redskap för förändring, demonstrerar den ”omvärderande” zonen att 
det inte nödvändigtvis behöver vara så. Den illustrerar att förändringen successivt växer 
fram, och att det som först kändes ovant och obekant och inte stämde överrens med de 
boendes syn på värmekomfort, gradvis blev mer normalt och accepterat. Det är intres-
sant eftersom det visar att ny teknik och nya koncept för att hantera värmeförhållandena 
i bostaden också kan leda till en förändrad syn på värmekomforten i bostaden, d.v.s. att 
människor omvärderar vad som är komfortabelt.  

Omvärderingen grundas till exempel på en perceptuell anpassning där de nya värme-
förhållandena inte längre är särskilt nya och där den obegripliga tekniken har blivit mer 
begriplig, eller till och med trivial.743 Begreppet domesticering har med en metafor be-
skrivits som en process där ett ”vilt” objekt (ny teknik) måste ”tämjas” i den sociala 
miljön för att få en plats, en användning och ett värde i vardagen.744 Förloppet i den 
”omvärderande” zonen kan i mångt och mycket beskrivas som en sådan process. 

Däremot är metaforen med det ”vilda” objektet som ska ”tämjas” inte helt lyckad 
när den överförs till förloppet som helhet, eftersom det döljer att det finns element i den 
nya tekniken som redan är bekanta och känns igen och därför inte alls är särdeles främ-
mande. Huruvida den nya tekniken är ”vild” och obekant för den enskilda människan 
har utifrån ett sociokulturellt perspektiv att göra med människans tidigare erfarenheter 
av liknande teknik. Även ett helt obekant objekt tenderar att tolkas efter tidigare förstå-
elser av hur tekniker bör fungera och användas. Det är således i samspelet mellan de 
boendes tidigare erfarenheter och teknikens egenskaper som lärprocessen äger rum.745

I den ”ordinära” zonen betonas att mötet med det nya energikonceptet endast i liten 
utsträckning uppfattades som obekant, och därför har konceptet endast i liten utsträck-
ning förändrat de boendes sätt att hantera komfortpraktiken. Värmeförhållandena skiljde 
sig inte särdeles mycket från vad de boende var vana vid från tidigare bostäder. Detta 
rörde för det mesta boende som tidigare bott i fristående villa, en bostadsform där flera 
aspekter på värmeförhållandena ansågs påminna om passivhusets. Men även de som 

742 Vygotsky (1986) 
743 Berner (2008) respektive Sørensen (1996). 
744 Silverstone (1994), Lie & Sörensen (1996), Haddon & Silverstone (1996), Berker m.fl. (2006).  
745 Vygotsky (1976), Säljö (2000), Wertsch (1991). Lärprocessen är också alltid en del av ett konkret 
sammanhang.  
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tidigare bott i hyres- eller bostadsrätter, var bekanta med och hade vetskap om värme-
förhållanden i fristående villor, vilket också bidrog till att diskrepansen till energikon-
ceptet minskade.   

Beroende på hur samproduktionen mellan användaren och tekniken ser ut kan den 
således i större eller mindre utsträckning bidra till ett energisnålt sätt att handla. Att ut-
forma teknik som stimulerar till att minska energianvändningen handlar således i slut-
ändan om att forma tekniken så att villkoren för samproduktionen blir gynnsamma.746

En förståelse av denna samproduktion ges också i användarnas specifika sociala 
sammanhang, där deras förutsättningar och sätt att tolka och förhålla sig till den nya 
tekniken visas. Hur tekniken används i detta sammanhang är på intet sätt givet – tvärt-
om tycks tekniken sätta ramar inom vilka det finns ett relativt stort tolknings- och hand-
lingsutrymme.

Praktiken som ”fixerad enhet” kontra människans deltagande i praktiken

Jag har låtit det empiriska materialet definiera innehållet i komfortpraktiken. I detta av-
snitt ska jag utifrån mitt teoretiska perspektiv och resultatet från fallstudien närmare 
behandla människors sätt att handla och tolka en dylik praktik. Schatzki menar att en 
praktik kan förstås utifrån två olika utgångspunkter, å ena sidan som en koordinerad 
eller något mer fixerad enhet som orienterar människors sätt att tänka och handla, och å 
andra sidan som människors deltagande i praktiken.747 Hur kan komfortpraktiken som 
”fixerad enhet” tolkas med en utgångspunkt i de beskrivna domesticeringszonerna?

I mitt empiriska material framgår att några boende i större utsträckning än andra an-
vänder el och hanterar uppvärmningen med hjälp av de hushållsapparater som finns till 
hands och de förhåller sig till värmekomforten på ett sätt som motsvarar den ”återska-
pande” zonen. Andras ligger istället något närmare innehållet i den ”nyskapande” eller 
den ”ordinära” zonen. En tolkning är att samspelet mellan de boendes tidigare erfaren-
heter och det nya sättet att hantera värmen i passivhuset har gett upphov till tre olika 
”fixerade enheter” av komfortpraktiker som var och en innefattar ett särskilt sätt att han-
tera och förhålla sig till värmekomforten i bostaden.748 Denna tolkning innebär att en-
skilda boende vägleds av innehållet i en av zonerna, men inte alls i någon av de andra.

En annan tolkning är att komfortpraktiken som en ”fixerad enhet” handlar om sådant 
som merparten av informanterna säger att de själva utgår ifrån, t.ex. den händelsebase-
rade uppvärmningen, frekvent bruk av el-element i början, frekvent användning av vär-
meljus, att passivhusen uppfattades som svalare de första åren men att de sedan föränd-
rades. Det handlar om sätt att delta i komfortpraktiken som de har gemensamt med sina 

746 Jämför Jelsma (2003). 
747 Schatzki (1996). 
748 Då placeras de mindre gynnsamma förutsättningarna t.ex. ett hushåll med två medlemmar som bor i 
gavellägenhet och som dessutom vistas mycket utanför hemmet in i den återskapande zonen, medan de 
mer gynnsamma förutsättningar t.ex. ett hushåll med fyra medlemmar som bor i i mittlägenhet placeras då 
in i den nyskapande eller ordinär zonen a. Se summering kap 5. 
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grannar. En tredje tolkning, som ligger i linje med ett sociokulturellt betraktelsesätt, 
betonar att båda tolkningarna ovan är för begränsade. De grundas i för stor utsträckning 
på människors vanemässiga handlingar och i för liten grad på deras förståelse av prakti-
kens mångfacetterade innehåll.  

 Jag har visat att i det sociala samspelet mellan de boende växer fram en ”delad för-
ståelse” av hur komfortpraktiken i passivhus fungerar. Den förståelsen grundas inte en-
bart i gemensamma aktiviteter utan också i en mångfacetterad insikt om olika sätt att 
tolka praktiken och hur den fungerar under olika omständigheter.  

Den delade förståelsen är formad av tidigare erfarenheter och av kollektiva konven-
tioner kring praktikens innebörd. Det innebär konkret att den enskilda människan, för-
utom sitt eget deltagande i komfortpraktiken, även har förståelse för alternativa sätt att 
handla.  Detta kan röra t.ex. att gavellägenhet är kallare än mittlägenhet, att småbarn kan 
innebära att temperaturen inomhus hålls något högre, att det såväl utifrån miljö- som 
ekonomiargument är fördelaktigt att sänka inomhustemperaturen även om de själva inte 
brukar göra det. Det innebär att tekniken tilldelas olika betydelser beroende vilket soci-
alt sammanhang den är inbäddad i.  

Utifrån detta perspektiv är den ”återskapande”, ”nyskapande” respektive den ”ordi-
nära” zonen exempel på typer av deltagande i praktiken. Komfortpraktiken som en 
”fixerad enhet” innefattar snarare en mångfacetterad förståelse av olika sätt att hantera 
och förhålla sig till värmekomforten, och kan således ”föreslå” en mångfacetterad upp-
sättning av handlingar.

Den ”omvärderande” zonen, som påvisar en successiv förändring i sättet att förhålla 
sig till och hantera värmen i bostaden, uppvisar tydliga drag från såväl den ”återskapan-
de”, ”nyskapande” som ”ordinära” zonen. De finns så att säga närvarande samtidigt i 
den ”omvärderande” zonen, men kan däremot växla i styrka över tid. Detta innebär att 
samspelet mellan de boendes tidiga erfarenheter och energikonceptet för passivhus in-
rymmer flera olika typer av diskrepanser. Energikonceptet kan både uppfattas som ett 
redskap för förändring (t.ex. utifrån ett miljöperspektiv) samtidigt som man försöker 
”återskapa” den värmekomfort man är van vid sedan tidigare.

Människan navigerar mellan en mångfald av olika förståelser som strålar samman i 
konkreta händelser. Det finns således en situerad uttolkning av praktiken som framgår 
av människans konkreta handlingar i en specifik situation – hennes deltagande. Med en 
grund i den specifika situationens omständigheter använder hon tekniken på det sätt 
som uppfattas som mest ändamålsenligt – och det kan vara att snabbt stänga dörren efter 
sig för att tillvarata värmen inomhus, eller att inte alls sänka temperaturen inomhus även
om han eller hon tycker att det är onödigt varmt. I de konkreta situationerna visas också 
mer ambivalenta och motstridiga förhållningssätt, vilket illustreras av följande två ex-
empel. Det första exemplet stämmer överens med konceptets utgångspunkter, medan det 
andra inte kan sägas göra det. Karin säger att hon brukar dra upp gardinerna när det är 
sol ute, för att få in solvärmen i huset: 
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Just när det är soligt så drar man ju upp så mycket som möjligt 
även om jag inte gillar att ha det för jag är så där, nära vägen, nu 
tar växterna en hel del, de är skydd för insynen, men annars 
tycker jag inte om det.  (Karin 05) 

I detta fall ställs ”komfort” mot behovet av ”integritet”, viljan att undvika att folk kan se 
vad man gör. Aktiviteten att dra upp gardinen är för Karin därför inte en helt acceptabel 
handling, eftersom det samtidigt innebär att hon väljer bort ett annat eftertraktat värde. 
Krockar mellan olika värden ger upphov till mer ambivalenta förhållningssätt i relation 
till hanteringen av värmen, vilket visas av Marias användning av torktumlaren:

Man kanske använder den [torktumlaren] för att hjälpa till med 
värmen då, som egentligen är fel för det drar ju mer energi då, 
och sliter mer på kläderna och så där. (Maria 02) 

Även om torktumlaren uppfattas som ett effektivt sätt att få det varmt inomhus, så är 
Maria medveten om att torktumlaren inte är det ”bästa” sättet utifrån ett miljöperspek-
tiv, vilket medför att handlingen inte är helt acceptabel. Tidigare studier som behandlar 
människors miljö- och energirelaterade agerande har pekat på att det finns en diskrepans 
mellan handlingar och värderingar, till exempel att människor som anser sig vara ener-
gimedvetna ändå inte agerar mer energisnålt än andra.749 Men då människan orienterar 
sig med hjälp av en mångfald av olika värden i vardagen är en dylik diskrepans inte 
särskilt förvånande. Hur man brukar handla blir här en fråga både om vad som anses 
viktigast när olika värden ställs mot varandra i konkreta situationer och de sociala, ma-
teriella och naturgivna betingelser som omger situationen. De senare framgår när Maria 
säger att hon enbart brukade torktumla vintertid, och att hon på sommaren hänger ut 
tvätten istället för att spara på energi. Men de olika förhållningssätten behöver inte nöd-
vändigtvis krocka med varandra. I den ”nyskapande” zonen samverkade t.ex. en viss 
syn på komfort, miljö och ekonomi med passivhusets energikoncept.   

Vardagens praktiker är sammanvävda med varandra, och vad människan faktiskt gör 
i enskilda situationer är inte avhängigt deltagande i en enskild praktik.750 När människan 
handlar i konkreta situationer navigerar hon således ständigt mellan olika sätt att förhål-
la sig och att handla. Man kan tänka sig att när olika värden står mot varandra, så väljer 
hon det alternativ som hon under rådande betingelser anser mest ändamålsenligt. Det 
kan vara att, som Karin, dra upp gardinerna för att få in solen, eller som Maria, använda 
torktumlaren på vintern för att samtidigt hjälpa till med värmen. Så konstitueras männi-
skans vanemässiga deltagande i praktiken. Därmed inte sagt att människan kontinuerligt 
reflekterar över sina egna vägval, tvärtom betonar begreppet praktik snarare motsat-
sen.751

749 Palmborg (1986), Ericksson (1997), Carlsson-Kanyama & Lindén (2002), Skill (2008). 
750 Schatzki (1996). 
751 Ibid.  
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Dilemmat är att vad människor vanligtvis väljer och brukar göra, inte nödvändigtvis 
är ”det bästa” utifrån ett energiperspektiv. Detta aktualiserar frågan om huruvida sats-
ningen på energieffektiv teknik också handlar om att ställa tydliga krav på dem som 
använder den nya energitekniken, så att de väljer ett mer energisnålt sätt att handla när 
olika alternativ ställs mot varandra i vardagen.

Resultaten från denna avhandling visar att svaret på denna fråga är komplex. Det är 
inte säkert resultatet blir det åsyftade om krav riktas mot enskilda användare om inte 
samma eller liknande krav samtidigt också ställs på ”alla andra”. Eftersom varje använ-
dares sätt att tolka och förhålla sig speglas av en viss samhällelig kontext, kan det inne-
bära att kraven uppfattas som alltför extrema och därför inte accepteras. Men det är tyd-
ligt att problemet att för mycket energi används i den byggda miljön inte kan lösas en-
bart med energieffektiv teknik. Satsningar på att minska energianvändningen bör därför 
också involvera användarna, såväl dem som utnyttjar energieffektiv teknik som annan 
energirelaterad teknik. Ett av skälen handlar om behovet av att bidra till att göra tekni-
ken begriplig.

Att göra energitekniken begriplig  
Min utgångspunkt var att undersöka hur energiteknik domesticeras i hemmet. Flera av 
de boende i min studie domesticerade inte luftvärmesystemet i passivhuset. Detta kan 
tolkas som en misslyckad implementering av tekniken och väcker frågor om hur man 
bättre kan stötta användarna.

Domesticering handlar om att vardagliggöra tekniken, så att den fyller en funktion 
och mening i människans liv.752 I avhandlingen har jag särskilt undersökt mening och 
funktion med energitekniken i passivhus, hur den formar och formas av de boendes han-
tering och förhållande till värmekomforten och hur den ingår i deras komfortpraktik.  

Men en enskild teknik ingår ofta i mer än en enda praktik. När det gäller luftvärme-
systemet så har särskilt de boende som har ett tekniskt intresse som går utöver att hante-
ra värmen inomhus, gjort denna energiteknik till sin egen. De uttryckte att det var sti-
mulerande att lära sig hantera tekniken och de var intresserade av att veta hur den fun-
gerade.  En annan praktik handlade om underhåll av tekniken för luftvärmesystemet, 
d.v.s. att kunna förebygga fel och åtgärda uppkomna problem. Engagemanget för tekni-
ken uppstår från detta perspektiv genom att tekniken både ingår i och uppfattas ingå i 
flera olika praktiker. Luftvärmesystemet ingår i en komfortpraktik: som en resurs för 
värmen, i en hobbypraktik: som en ”hobbypryl”, och i en underhållspraktik: i vilken 
välfungerade artefakter, fria från fel och brister eftersträvas.

Ovan framkom dock att uppvärmningssystemet i hemmet är en teknik som för en del 
boende enbart verkar i bakgrunden – den domesticeras inte. För dessa personer är tek-

752 Lie & Sørensen (1996).  
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niken en estetisk oattraktiv, ointressant, svårtolkad och främmande apparat som tar plats 
men ”sköter sig själv” någonstans i kulisserna.  

Tidigare forskning visar att begränsat engagemang är ett hinder för energieffektivi-
seringar753 och då uppstår frågan hur man bättre kan stödja människors engagemang för 
energitekniken.  En slutsats från min fallstudie är att detta kan göras genom att stödja 
deltagande i de olika praktiker i vilka tekniken också kan tänkas ingå. Att stödja teknik-
användning i sammanhang som är meningsfulla för den enskilde kan bidra till att öka 
hennes engagemang och göra tekniken relevant.754

För att veta vad som är relevanta sammanhang och hur tekniken ingår som del i des-
sa sammanhang måste det skifte av fokus företas som begreppet domesticering före-
språkar. Den instruktionsbok till luftvärmessystemet de boende fick när de flyttade in 
kan användas som exempel. Ett skifte av fokus skulle innebära att den ”tråkiga” boken 
görs ”roligare”, så att den väcker intresse. Informationen bör utformas i relation till de 
boendes vardagliga hantering av värmen och så att den stödjer deras möjligheter att 
kontrollera och övervaka att allt står rätt till med tekniken. Men det räcker inte med att 
stödja relevanta sammanhang, utan det krävs också att detta sker på ett sätt som motsva-
rar de boendes förmåga och kunskaper att tillägna sig det skriftliga materialet. Jag visa-
de att svårtolkat språk och generella utsagor som ligger för långt ifrån de boendes livser-
farenheter verkar hindrande. Jag visade även att eftersom slutmålet inte är att de boende 
bara ska förstå själva instruktionen, så återstår problematiken med att översätta de ab-
strakta instruktionerna till den materiella apparat som finns i passivhuset. Informa-
tionsmaterial behövs för att förstå apparaten samtidigt som det krävs kunskap om appa-
raten för att kunna tolka informationen. Det är dock inte säkert att väl utarbetade in-
struktioner kan lösa detta dilemma. Såsom visats ovan uppstår en begränsning i relatio-
nen mellan människans erfarenheter och uppfattningar och det innehåll som redskapet 
påbjuder. Ansvaret är ömsesidigt. Flera av användarnas ointresse och uppfattning att 
tekniken är något som ska ”sköta sig själv” i bakgrunden visar på det.

Att skapa förutsättningar för en utvecklingszon där de ingående stöden eller redska-
pen når användaren utifrån dennes sammanhang och villkor är en tänkbar utgångspunkt. 
Även om kunskap om tekniken långt ifrån automatiskt leder till lägre energianvändning, 
så bidrar ökade kunskaper till bättre möjligheter att hantera energitekniken för att kunna 
nå en lägre energianvändning.

Vikten av att utgå från användarnas vardagliga sammanhang visades också i deras 
konkreta lärprocess kring tekniken. Med stöd av begreppet domesticeringszon lyfte jag 
fram hur domesticeringen av energitekniken varierade, och hur människan med en 
grund i tidigare erfarenheter och sätt att tolka energikonceptet på olika sätt förändrade 
sitt deltagande i praktiken. Med stöd av begreppet appropriering, tydliggjordes föränd-
ringens konkreta och gradvisa förlopp och hur människan i samspel mellan tidigare er-

753 Carlsson-Kanyama m.fl (2004) Bagge & Lindstrii (2005), Smith & Pett (2005). 
754 Hynes & Rommes (2006).  
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farenheter och användning av olika resurser successivt förändrar sitt sätt att delta. Det 
visade att domesticeringen av energiteknik är en process som kantas av osäkerheter. Ny 
teknik bjuder motstånd, och teknikens funktion i vardagens praktiker är inte självklar.

Jag har visat att de boende i sin vardag möter olika sätt att tolka användningen av 
tekniken och energikonceptet för passivhus som både stämmer överens med deras egna 
växande erfarenhet av och deras uppfattning om värmeförhållandena inomhus, men 
också synsätt som mer påtagligt inte gjorde det. Exempelvis diskrepansen mellan de 
instruktioner som gavs inledningsvis, och de boendes konkreta erfarenheter av värmen 
visar att det inte är säkert att det är vägledningen som är korrekt. Även instruktioner 
måste förankras i användarnas konkreta situationer och erfarenheter. Det handlar såle-
des inte enbart om att utifrån ett energiperspektiv ge de generellt ”bästa råden”, efter-
som dessa råd inte nödvändigtvis är de bästa utifrån de sammanhang som användaren 
befinner sig i. Instruktionen om att de boende i Lindås enbart skulle använda luftvärme-
batteriet som en extra resurs kan utifrån ett energiperspektiv verka logiskt. Men detta 
välmenande råd resulterade i att andra resurser för att åstadkomma värme togs i bruk, 
till exempel användes externa, eldrivna värmefläktar, vilket torde ha ökat energianvänd-
ningen under denna period. Att med stöd av ny energieffektiv teknik stimulera till ett 
energisnålt sätt att handla bör ses som en fråga om att etablera ett ömsesidigt utbyte av 
kunskaper där användarnas erfarenheter vägs samman med experternas. 

Jag har undersökt hur energiteknik som utvecklats för att hushålla med och effektivisera 
användningen av energi i vardagen domesticeras i hemmet. Tidigare forskning visar att 
det kan finnas en ”rebound effect” förknippat med sådan teknik.755 Undersökningen i 
denna avhandling stödjer detta påstående. Jag har visat att de boendes förändrade sätt att 
hantera värmen delvis har inneburit ett ökat beroende av el-relaterad teknik såsom hus-
hållsapparater och el-element.  

Samtidigt visar avhandlingen också att det är möjligt att med hjälp av energieffektiv 
och energihushållande teknik stimulera människor till ett mer resurssnålt sätt att handla 
i vardagen. Människors syn på vad som är komfortabelt kan förändras när mindre re-
sursintensiv teknik kommer till användning och människor utnyttjar den nya energitek-
niken som redskap för att hantera värmen på ett mer hållbart sätt.  

För att energieffektiv teknik ska användas på ett resurssnålt sätt krävs att användarna 
kan hantera tekniken så att dess potential utnyttjas. Dessutom krävs att de väljer att 
handla på så vis. Med andra ord, en mer uthållig energianvändning är inte bara en fråga 
om att utveckla nya energitekniska lösningar, utan om målen ska nås handlar det också 
om att skapa förutsättningar för att människor ska kunna lära sig att hantera de mer 
hållbara alternativen och dessutom välja dem.  

755 Herring (2006), Shove (2004). 
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Summary

New and more energy efficient technologies are usually regarded as the solution to the 
problems with too high energy consumption in the built environment. It is not enough, 
however, to fulfil the expected reduction of energy consumption since other influential 
factors have to be considered as well. There are, for example, people who use  technol-
ogy in ways unintended by the developers. In this thesis, people’s daily use of energy-
related technology is investigated. Thereby, focus is shifted from the technology devel-
opers’ expectations and opinions regarding how to use the technology towards the con-
texts in which people live their everyday life. 

The aim is to investigate the domestication in private homes of energy technology de-
veloped to reduce energy use and improve energy efficiency.  

The main theoretical concept used in the thesis is domestication. It is used to describe 
how new technology is integrated into the everyday life of users. The concept is re-
garded as a process, in which the individual both adopts and forms the novel technology 
in her social and material context. The adoption and forming process depends on indi-
viduals’ prerequisites and motives, and is constrained by the design and function of the 
technology. Domestication of energy technology is studied as a learning process and is 
theoretically based on a sociocultural learning perspective. According to this theoretical 
perspective, learning is regarded as a social phenomenon in which peoples’ activities 
are a part of – and develop from – a social, cultural and material context. This context 
orients peoples’ thinking and doing (acting) in daily life. Individual’s acts are supported 
by various kinds of resources in her environment: material resources (bike, car, pen, 
paper, etc), linguistic/intellectual resources (ability to speak, write, think logically, etc), 
and social resources (support from fellow human beings). The way in which the indi-
vidual interplays with her resources – how she talks to other people or uses certain tech-
nologies for example – is shaped by the context in which she is embedded. In this the-
sis, practice is the theoretical concept used for specifying such contexts. From a so-
ciocultural perspective, ‘learning’ is a question of how the individual – with the support 
of earlier experiences and through participation in social practices – acquires material 
and linguistic/intellectual resources. 

What impact the new technology has – and is perceived to have – in people’s daily 
life is an empirical issue. I have conducted a case study of how the energy concept in 
passive houses (and its related technologies) is domesticated in the daily life of house-
holders. It is an energy concept that is expected to lead to a new way of handling heat-
ing in houses.  The purpose of  the energy concept is to reduce heat loss with the help of 
well insulated building structures and ventilation systems equipped with efficient heat 
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exchangers. The indoor heat is generated from solar irradiation, human bodies, and peo-
ple’s use of appliances and lighting. 

The case study comprises 20 apartments in passive houses (terrace style) which are 
located in Lindås, south of Gothenburg. They were completed in 2001, and were the 
first passive houses in Sweden. They attracted much attention since they lacked a tradi-
tional heating system and their energy concept was expected to help considerably lower 
energy consumption. Today there are currently 700 apartments in passive houses of 
different kinds in Sweden. 

I have carried out two rounds of interviews with the occupants of the passive houses 
in Lindås. During the autumn of 2002, I interviewed 22 informants from 16 households, 
and in the spring of 2005 I interviewed 21 informants from 15 households.  

Studying domestication implies investigating use of technology from the perspective 
of the user’s context. In the study of the context daily routines are focused and the con-
cept practice is utilized. One specific practice is in focus when the energy concept for 
passive houses is domesticated– the comfort practice in the passive house. Household-
ers’ handling of – and relationship to – the comfort practice is the focal point of my the-
sis. 

I pose four main research questions. The first research question is related to two dif-
ferent stages and contexts of the domestication process. The first stage concerns the 
purchasing of the passive house and focuses on the period before the householders 
moved in. The second stage focuses on indoor temperature – and concerns how the en-
ergy concept is incorporated into the daily activities of the household.
How do the household members interpret the energy concept of the passive house (1), 
when they purchase it, and (2) when it is embedded in the practices of everyday life in 
the home? 

To the occupants, the purchase of the passive house included an image of their fu-
ture life. Does the passive house have the preconditions for making it a place to feel at 
home in? The geographical location was a decisive criterion for purchasing the new 
home, and the passive houses also met the social, practical and natural criteria that were 
put up. Other important criteria included the fact that the houses were newly built, had 
an appealing and functional design, and were economically affordable to purchase and 
live in. The thesis shows that the energy concept – and its low energy consumption level 
– was perceived as an economic advantage, and this factor was considered when the 
total financial assessment was made regarding the purchase and future living costs. At 
the same time, there was also some hesitation regarding whether the energy concept 
would live up to the householders’ notion of what a “comfortable home” is. Regarding 
this issue, the energy concept was interpreted as relatively uncertain in spite of the as-
suring arguments in the marketing brochures.  

The passive house was envisioned as a dwelling where many different kinds of 
households could be able to live in an energy efficient way. However, the intention of 
heating the house with the use of appliances and body heat created different conditions 
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for different households. Smaller households usually meant less opportunity to get 
enough body heat and heat generated by human activities, what I call event-based heat-
ing. Yet another prerequisite for keeping a passive house warm is that the household 
members are at home to a sufficient extent. Households in which members perform a lot 
of activities outside the home will have difficulties making the energy concept work 
adequately, i.e. the concept does not fit to their daily routines and rhythms. In addition 
there turned out to be a relatively big difference between living in an apartment located 
at the gable end and living in the middle apartment of the passive house, since heat was 
better kept in the latter. Further, there were differences in the possibility to use heat 
from the sun, depending on the orientation of the windows. These findings help to un-
derstand various perceptions of the function of the energy concept. The concept works 
better for a household with four members living in a middle apartment – where and 
when household members spend a considerable amount of time at home. It works less 
well for a two-person household in a gable apartment – especially where household 
members are away from home during a considerable part of the day. 

The second research question aims at increasing the understanding of whether the 
domestication of the energy concept for passive houses changes the way the household 
members handle, and relate to, the comfort practice of the home, and how: 
What variations appear in the domestication of the energy concept? 
The variations are studied by using the concept of domestication zones. The division 
into zones underlines that the variations in the process are related to the interplay – or 
rather the discrepancy – between the perceptions and experiences of the household 
members and the new way to handle heat – which is influenced by the energy concept. I 
have identified four domestication zones: the innovating, the re-creating, the ordinary, 
and the re-evaluating zones. The zones show four different variations in the domestica-
tion of the energy concept. 

In the innovative zone, the discrepancy is considerable between the household mem-
bers’ previous ways of handling the indoor temperature and the ways the energy con-
cept for passive houses expects from them, but the differences are not perceived as sig-
nificant. The energy concept is used as a tool for change that results in a pleasant and 
comfortable indoor temperature, better economy, and environment. Feelings of partici-
pation in fulfilling the ambitions of the product developers to create an energy efficient 
home are found among households here. In the re-creating zone, the discrepancy be-
tween the energy concept and the household members’ previous experiences is big – 
and is also perceived as being big. In this zone, there are various ‘conflicts’ that increase 
the discrepancies. The resources offered by the energy concept are not regarded as suf-
ficient to create a comfortable indoor temperature in the home. This led to frequent use 
of other resources – not compatible with the energy concept – like external electric 
heaters and household appliances to heat the home. Other resources – compatible with 
the energy concept – like extra clothing, were not included in the practices of keeping 
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the home warm. Household members in this zone did not feel like being a part of the 
product developers’ ambitions to create an energy efficient home. They felt that these 
ambitions clashed with both their own perception of what a comfortable home should 
be, and their opportunities to shape their home by themselves.

In the ordinary zone, the routines for handling the comfort practice – as well as the 
perception of the indoor temperature – are similar to what the household members are 
used to. The changes that are mentioned in this zone do not originate from the energy 
concept, but from other social and material changes. For example, living in a different 
kind of dwelling than before explains the changes in the ways of participating in the 
practice. The differences between the comfort practices in a passive house and those in 
a ‘traditional’ house are perceived as being insignificant in this zone.

A common experience in the re-evaluating zone was that the indoor temperature in 
the home initially felt strange and abnormal, but as time passed it was perceived as 
normal. This process also leads to a re-evaluation of the households’ participation in the 
comfort practice of the passive house. It is a gradual adjustment and a changed view of  
the resources that are available.  

While the first two research questions focus on the domestication of the energy con-
cept for passive houses, the two remaining research questions deal with the technical 
heating system of the passive houses. It mainly concerns an air heating system, with a 
900 W integrated heater in the air supply. The third research question investigates the 
reasons why energy technology is not domesticated: 

Which constraints exist in the household members’ interplay and engagement with 
the energy technology? 

The thesis shows that the division of labour in the home was a considerable reason 
to why engagement with the technology may decrease for one partner, while the other 
partner’s engagement increases. The division of labour is based on interests and knowl-
edge, functional partitions between work tasks to be done at home, and on traditions. 
The latter factors show that it is mainly the male partner who takes care of the technol-
ogy and is interested in it. Other reasons why there is limited interplay with the technol-
ogy relates to properties ascribed to technology by the household members. The air 
handling unit is an aesthetically unattractive, uninteresting, strange mechanism in the 
home that is difficult to understand and ‘works by itself’ somewhere backstage. The 
thesis also shows that the operating instructions give limited support since the house-
holders lack knowledge and interest, and the language used is difficult to interpret. The 
instructions are on a very general level, and there are problems with ‘translating’ the 
written word into practice. 

The fourth and last research question concerns how the household members gradu-
ally increase their familiarity with – and knowledge about – to the handling of the in-
door temperature in the passive house. The focus is on how they learn to handle the air 
heating system: 
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How do household members learn how to handle the energy technology in the pas-
sive house with support from their earlier experiences and other kinds of resources? 

The thesis shows various dimensions of this learning process. One of the dimensions 
emanates from familiarity with the technology, and hereby the situated and dynamic 
character of learning is emphasized. It includes the interplay between the experiences of 
the household members and the resources at hand. Another dimension of the learning 
process concerns how to relate to, and handle, variations when it comes to shifts in 
weather and daily activities (for example sun, wind, or guests visiting), the need to ad-
just the heat to practices in the home (especially sleep) and to the different household 
members’ perceptions of what a comfortable indoor climate is. A third dimension shows 
that the household must learn how to handle, on the one hand, an air heating system that 
is “miscalculated”, and on the other hand “wrong adjustments” made by themselves and 
others. An important explanation to why it took time to correct the “wrong adjustments” 
and “miscalculations” is the uncertainty  concerning what is to be regarded as a “nor-
mal” comfort in a passive house. 

I have studied the domestication of energy technology developed to reduce energy 
use and to improve energy efficiency in daily life. Earlier research shows that there 
might be a “rebound effect” after implementation of new energy technologies. This is 
supported by my results. I have shown that the changes in the households’ handling of 
indoor heat have in part increased their dependence on electric appliances such as white 
goods and electric heaters.

However, the results also show that it is possible for energy efficient technology to 
influence people and help them use less energy resources in their daily life. People’s 
perception of what a comfortable indoor temperature is can change when they experi-
ence the new energy efficient technology, and they may start using it as a tool to handle 
the indoor climate in a sustainable way. 

One condition for successful domestication of energy efficient technology is that the 
household members have opportunities to interplay with their new technology in a way 
that allows them to exploit the potentials of the technology. Another condition is that 
the household members choose to handle the technology so that its potentials are util-
ized. In other words – sustainable energy use is not only a question of developing new, 
energy efficient technologies. In order to meet the national and international goals set up 
for energy efficiency and energy conservation, tools must be developed that support 
people to choose the sustainable ways to use the new technology. 
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Bilagor

Bilaga 1: Intervjuguide år 2002 

Personuppgifter och tidigare bostad 
Hushållets sammansättning 
Sysselsättning 
Tidigare boendeform   
Uppfattning om tidigare bostad och område. 
Orsak till flytt  

Köpet av passivhusen
Informationsmaterial, för sökandet av ny bostad 
Varför valdes passivhuset ut, vilka andra bostäder var aktuella? 
Informationen om passivhusen?  
Vilka frågor var viktiga? Vilka konsulterade ni?
Vilken betydelse hade fokus på energi? 
Vilken betydelse att det saknade ett traditionellt värmesystem? 
Vilken betydelse att det var bostadsrätt?  
Orsaken till att ni tillslut köpte radhuset? 
Några speciella förväntningar inför flytten? 

Om radhusen
Vad de värdesätter/inte värdesätter med bostäderna och området
Något specifikt som kunde ha varit annorlunda 

Inomhusklimat
Skillnader i inomhustemperaturen:

- årstider
- under dygnet /morgon/hemkomst på kvällen 
- mellan rum 
- golven
- Hemma en längre tid på dagen? 
- Tomt hus under en period, hemkomst? Olika årstider.
- Flera/färre personer som vistas i huset 

Skillnader med tidigare boende?  
Önskemål/acceptans: Vilken temperatur vill du helst ha i hemmet? (Brukar du ha det?)

Luftkvalitet, luftflöde, ljud och ljus förhållanden
Hur upplevs luften? Torr/fuktig?  
Statisk elektricitet? 
Drag?
Ljudmiljön (invändigt/mellan radhusen/ut), buller? 
Ljussituationen: Olika rum och årstider. 
Jämfört med tidigare boende? 
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Aktiviteter i vardagen 
När under vardagen är ni vanligtvis hemma?  
Någon som arbetar hemma? 

Om det blir för varmt vad gör ni för att sänka temperaturen? 
Om det blir för kallt hur har ni höjt temperaturen?
Har ni fått tips om hur ni skall agera för att få en önskad inomhustemperatur?   
Vad för tips? Av vem? 
Är det något ni saknar när det gäller uppvärmningen/ventilation? utformat annorlunda? 
Hur ofta vädrar du? Varför? Hur länge? Vilka fönster? Olika årstider? 

Apparatanvändning:
Vilka hushållsapparater? självvalda? Skillnad med tidigare bostad?  
när används de? hur ofta? 
Aktiviteter kring  
tvätt, strykning, torktumlaren,  
Matlagning: frukost middag lunch: Diskmaskin, spis, brödrost, mikro kaffekokare etc.  
Städning: dammsugare
Underhållning/arbete (dator, tv etc) 
Övrig apparatanv
Vilken typ av belysning?  Vilka lampor köper du? Varför? 
Dusch och bad: Hur ofta och länge? När på dygnet? 
Hur värmen inomhus förändrar sig: flera apparater samtidigt/få apparater?  
Någon aktivitet som du utför på ett annorlunda sätt idag? Jmf med förra bostaden? 

El, energi, miljö 
Elförbrukning? Jmf med tidigare boende. 
Vilket elbolag? Bytt bolag? Varför/varför inte 
Engagemang för miljö/energifrågor: före/efter flytt. vad? Varför? 
Speciella aktiviteter/engagemang som är viktigt?  
Lärt dig något om bostadens energianvändning sedan du flyttade hit? Vad? Hur? 

Tekniska installationerna 
Ventilation och luftvärmesystemet
Användningen av luftvärmebatteriet: Hur mkt? 
Information och instruktioner om systemet (hur har dessa fungerat?) 
Kunskaper om systemet 
filterbyte 
Solvärmesystem
Uppfattningar om solvärmen, samt dess utseende.  
Användningen? Hur nyttjas på bra sätt? 
Informationen som systemet 
Fönster
Uppfattningar om fönstren (inklusive takfönster) Skillnad mellan fönstren?   
jmf med tidigare bostäder.  
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Bilaga 2: Intervjuguide år 2005

Frågor till nytillkomna hushåll
Hushållets sammansättning, hur många bor i huset? Ålder?  
sysselsättning/utbildning,
Hur länge har ni bott i husen? /När flyttade ni in?
Varför flyttade ni hit?  Vad var det som lockade?  

Frågor till alla hushåll 
Tidigare bostad

1) Har du tidigare haft hand om uppvärmningen i hemmet tidigare?  
Vilket värmesystem /tappvarmvattensystem hade du tidigare?  Vad tyckte du om 
det?  
Skötsel av uppvärmningen /inte ha skött: uppfattningar 

Före användning av de tekniska systemen

2) Före användningen av de tekniska systemen, funderade ni då över: 
a) uppvärmningssystemet/att huset saknade ett traditionellt uppvärmningssystem 
b) hur inomhusklimatet skulle bli innan ni köpte huset
c) solvärme/tappvarmvattensystemet huset?  
d) Vad fick ni för information kring detta? Hade ni några frågor? 

3) Kommer du ihåg om försäljarna berättade något om hur ni skulle göra med  
a) ventilation och uppvärmning 
b)  varmvattnet /solfångarna 

Utifrån situationer:  

Första tiden i huset
4) Kommer du ihåg när ni började titta närmare på uppvärmningssystemet? Varför?  

Sedan likadant med tappvarmvattensystemet.Varför? 
5) Vem (i hushållet) började använda U respektive T-systemet?  Varför 

han/hon/båda /ingen? 
- Vad gjorde ni då?  
- Vilken hjälp erhölls? Vart vände ni er först för att söka råd?   
 (huspärmen, grannar, bostadsbolaget, o.s.v.) Var det något som ni avstod att 
göra/lät någon annan göra för er? 
- Hjälpte ni någon annan (ett annat hushåll) att sköta tekniken? 
-  relationen till tidigare erfarenheter 

6) Anv av  infomaterial  
A) Var informationen/hjälpen som erhölls (såväl innan användning som under ti-

den) till någon nytta/ Fungerade det som önskat? Hade man kunnat utforma infor-
mationen/göra något annorlunda?  
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B) informationen i huspärmen: om solvärme/tappvarmvattensystemet: användning 
och uppfattning? Varför/varför inte? På vilket sätt tror du man hade kunnat skriva 
annorlunda?

7) Hur såg ni initialt på användningen av U och T systemet:  Hur uppfattas själva 
objektet (kanske estetiskt, användarmässigt…) 

8) Fördelar /nackdelar, Skillnader/likheter om man jämför användningen av ev ti-
digare värmesystem. 

9)  Vilka erfarenheter bär du med dig från den första tiden? 

Efter den första tiden…. 
10) Hur uppfattar/upplever ni inomhustemperaturen / drag  efter den första tidens 

användning?
11) Energianvändningen första tiden? 
12) Varmvattnet,  Skillnad mellan vinter och sommar? 
13) Samtalade ni med andra om varmvattnet/inomhustemperaturen? Inom hushållet 

/med grannar/bostadsbolaget/ o.s.v.. Om vadå?  
14)  Ändrade ni inledningsvis några vanor för att bättre tillgodose värmen, Vad och 

varför?

Fortsätter att samtala om situationer, tidsmässigt längre fram…(se ovan) 
Beskriv hur du använder U och T systemet nu?    

15) Något problem som brukar uppstå /har uppstått i den vardagliga driften?  
16) Vem samtalar ni med/kontaktar om ni behöver hjälp? Hjälper ni något annat 

hushåll?
17) Vad har du lärt dig/erfarenheter du fått av att sköta tekniken?  
18) Värden: Hur ser ni idag på användningen av U och T systemet ( Som krång-

ligt/lättilgängligt. Intressant /ointressant.)   
19) Placeringens betydelse. 
20) Konflikter/ förhandlingar: Vem sköter tekniken? Varför? Önskemål om olika in-

omhustemperaturer i hushållet?  
21) Hur uppfattas inomhustemperaturen / drag /? Enighet inom familjen?  
22) Har ni ändrat några vanor för att bättre tillgodose värme- varmvattenbehovet? 

Vad och varför?  
23) Energianvändningen idag? 

Kommunikation
24)  Har ni berättat om hur det är att sköta T och U-systemen för andra? Om vad? 

Med grannar/vänner och bekanta/ media o.s.v.. ? Var detta något ni främst gjor-
de då ni först flyttade in/senare tid?  

25)  Berättar ni om ert inomhusklimat för andra?  Har ni bett om hjälp av någon 
utanför hushållet? Var detta något ni främst gjorde då ni först flyttade in/senare 
tid?  
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Bilaga 3: Tekniken i passivhusen i Lindås  

Byggnadsskalet

Byggnadsskalets fasad är av trä och innanför fasaden finns 43 cm isolering beståen-
de av mineralull och cellplast. Taket, som är täckt med tegel och solfångare, har en iso-
lering på 48 cm och husen står på en bottenplatta av betong med 25 cm isolering under. 
Väggarna är med dessa centimetrar ungefär 50% tjockare än vad ett konventionellt 
småhus var kring år 2000. För att göra byggnadsskalet så lufttätt som möjligt finns en 
diffusionstät plastfolie i alla ytterväggar, tak och golv. Då Sveriges provnings- och 
forskningsinstitut (SP) tryckprovade bostäderna,756 klarade de Boverkets byggregler 
med god marginal. Boverkets dåvarande byggregler rekommenderade 0,8 l/s m2 och
SP:s mätningar visar på resultat mellan 0,20-0,44 l/s. Alltså i en del fall tre gånger täta-
re.757 Ytterväggarna har ett u-värde på 0.1 W/m², taket 0.08 W/m², golvet 0,09 W/m², 
ytterdörren 0.8 W/m² samt fönstren 0.85 W/m².758 Fönstren är sk. lågemissionsfönster, 
som släpper in solens ljus samtidigt som värmeförluster och kallras759 ska minskas. De 
består utav tre glas med mellanrum fyllda med en gas som minskar värmeledningen. 
Gasen är antingen krypton eller argon beroende på om fönstren är öppningsbara eller ej. 
Argon, som leder värme något sämre än krypton har används i de öppningsbara fönst-
ren. Krypton brukas i de fönster som inte går att öppna.760 De två yttre glasen är även 
belagda med ett metallskikt, med antingen silver- eller tennoxid som reflekterar värme 
tillbaka in i rummet bättre än en obelagd glasyta. Gavellägenheterna har en något större 
yta yttervägg och dessutom större sammanlagd fönsteryta än mittlägenheterna eftersom 
det finns ett fönster beläget på varje gavel. Dessa fönster har också något sämre U-värde 
än övriga fönster.761

Ventilation och uppvärmning 

Bostäderna ventileras mekaniskt, med hjälp av värmeväxling av in- och utomhusluft 
(från- och tilluften). Utomhusluft tas in genom en ventil på norrsidan av huset och för-
värms i värmeväxlaren med hjälp av den luft som går ut från huset. Frånluften släpps 
sedan ut via en luftkanal på taket. Enligt SP:s mätningar hade värmeväxlaren en verk-
ningsgrad på mellan 82-87%.762 Vid minusgrader sker automatisk avfrostning en gång 
per timme och då stannar lufttillförseln utifrån av och endast frånluften inomhus passe-

756 Ruud & Lundin. Byggnadskonstruktionens lufttäthet är enligt författarna viktigt. Då en bostad är väl-
isolerad är det betydelsefullt att byggnadskonstruktionen har så pass god lufttäthet att fuktig inomhusluft 
inte har möjlighet att tränga ut i värmeisoleringsskiktet, för då uppstår lätt kondensering,  resulterar i 
fuktskador. Ruud & Lundin (2004). 
757  Ruud & Lundin (2004), s 10-11, 17-19  Boverkets byggregler (2002), kap 9 s 212. 
758 Takfönstret samt gavellägenheternas sidofönster har ett något sämre U-värde.  
759 När det är kallt ute blir insidan på glaset kallt och luften på insidan av fönstret blir kall och sjunker, sk 
kallras.  
760 Se Werner (2003).  
761 Se Ruud och Lundin (2004). Det finns även två små fönster på övervåningen.  
762 Ruud & Lundin (2004), s13.  Se också Karlsson (2003), s 63-64. 
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rar värmeväxlaren, vilket resulterar i en verkningsgrad på ca 75-78%. Avfrostningen 
pågår i 6 minuter. På sommaren, då värmen från inomhusluften inte behöver återvinnas, 
finns ett spjäll som kan öppnas för ”sommarförbigång”. 763

Principskiss över värmeväxlaren. Av Fredrik Karlsson (2003)

Värmeväxlaren är en del av ett ventilationsaggregat som även består av fläktar, filter, 
spjäll, eftervärmningsbatteri, samt en styrcentral. Filtren, som bör bytas två gång per 
år764, renar såväl inomhusluft på väg ut och utomhusluft på väg in från oönskade partik-
lar.765

Luftvärmebatteriet, som också kallas eftervärmningsbatteriet, är på 900W och värmer 
upp den utomhusluft som kommer in i bostaden. Det kallas eftervärmningsbatteri (i 
principskissen ovan ”värmebatteri”) för att den värmer luften efter det att värmeväx-
lingen har skett. Hushållen kan själva välja om de vill sätta på batteriet. Via styrcentra-
len kan de boende sedan ställa in önskad temperatur (börvärde),766 kontrollera aktuell 
rumstemperatur, samt temperaturen på den värmeväxlade utomhusluften.   Ventilations-
aggregatet är fast placerat i ett skåp i köket. I bostaden tillförs luften och värmen via 
don767 som är placerade i vardagsrummets tak och vid golvnivån i de tre sovrummen.
Temperaturen kan inte styras i enskilda rum utan den regleras via styrcentralen.

Solvärme och tappvarmvatten 

En 5m² stor plan solfångare är belägen på taket till varje radhuslägenhet.768 Solvärmen 
används för att värma upp tappvarmvattnet och tanken var att ca hälften av årsförbruk-

763 Temovex (2001). 
764 TemoVex (2001),  s 8. 
765 Filtren är sk påsfilter i textil eller plastmaterial. När det gäller partiklar från luften inomhus så har det 
en avskiljningsgad, d.v.s. mängd partiklar som fastnar i filtret, på mellan 80-90% för partiklar större än 
5µm. För utomhusluften klarar filtret av partiklar i storleksordningen 1µm. se Karlsson (2003) s 63-64.
766 Låt oss säga att 20°C önskas. Då slår batteriet automatiskt av då temperaturen når 21 liksom det går på 
igen då temperaturen sjunker till 19. Man säger att det inställda börvärdet har ett ”dödband på ± 1°C. 
Ruud &Lundin (2004).  
767 Don är det munstycke som sprider ut luften i rummet. Luftens hastighet och spridning påverkas av 
dess utformning. Karlsson (2003), s 55).  
768 Det finns tre olika modeller av solfångare: plan, vakuum samt koncentrerade solfångare. Plansolfång-
aren är vanligast med  90% av marknaden. Se Boström (2003) s 84. Den plana solfångaren består utav en 
isolerad låda med en solabsorbator inuti. Absorbatorn är en svart metallplatta som omvandlar solens strå-
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ningen av varmvatten ska komma från solfångarna.769 Ackumulatortanken är på 500 
liter och är utrustad med en elpatron på 6 kW som hjälper till då solen inte räcker till. 
För utbytet av värme mellan tanken och solvärme- samt tappvarmvattenslingan används 
värmeväxlare.  Ett rörsystem, med pump och reglering förbinder solfångarna med ac-
kumulatortanken.770 Pump och reglerutrustningen samt lagringstanken är belägna i ett 
utrymme i badrummet på undervåningen. Enligt dem som tillverkat systemet bör årliga 
kontroller utföras, och det glykolhaltiga värmemediet bör bytas vart tredje år.771

lar till värme. Ett värmemedium bestående av vatten och glykol strömmar genom absorbatorn, vilken 
upptar och leder bort värmeenergin till en lagringstank. Solfångaren är täckt av en glasskiva för att mins-
ka värmeförlusterna. Boström (2003), s 84-87. 
769 Egnahemsbolaget (2001). 
770 Boström (2003), Effectpanna AB (2001). 
771 Underhållet av glykol/vatten blandning samt kontrollen av smutsfiltret bedöms som de viktigaste åt-
gärderna. Glykolvattnet förändras efter hand bl.a. med avseende på Ph-värde så det är viktigt att byta ut 
blandningen för att undvika korrosion. Effecta Pannan AB (2003), s 13. 
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