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Förord 
 
Det här arbetsnotatet är en delrapport i forskningsprojektet ”Hushållens energibeteende – en 
arena för förändring”, finansierat av Energimyndigheten under perioden 2007-2011. Syftet 
med projektet är att öka förståelsen för hushållens energibeteende samt analysera den 
betydelse olika styrmedel som kringgärdar hushållen och bygg- och bostadssektorn får för 
energianvändningen i hushållen.  
 
I projektet analyseras hushållens energibeteende utifrån de möjligheter och begränsningar 
som sätts upp för hushållet. Betoningen ligger på olika styrmedel (med fokus på information 
och energirådgivning), hushållens egen förståelse för energisystemet och de kontakter 
respektive informationskanaler de utvecklar, bygg- och bostadsbolags förståelse och 
tolkningar av styrmedel och miljömål samt, slutligen, den information som kommuniceras 
mellan bolagen och hushållen. 
 
I denna rapport ligger fokus på småhusägare som byggt hus inom de senaste tre åren och hur 
de ser på sina möjligheter att påverka sin energianvändning. Vi har även studerat hur 
samhällsplanerare och energibolag i två norrländska kommuner samt Myresjöhus, som har 
levererat husen till de deltagande hushållen, arbetar med energirelaterade frågor och vilka 
möjligheter och hinder dessa ser för att påverka energianvändningen i småhus. 
 
Vi vill tacka de lokala myresjöhuskontoren för förmedlande av kontaktuppgifter till hushållen, 
de deltagande kommunerna samt energibolagen för deras bidrag till forskningsprojektet. Ett 
särskilt tack riktar vi till hushållen, vilka öppnat upp sina hem och bistått oss med värdefull 
information.  
 
 
Linköping, oktober 2009 
 
Maria Tengvard och Jenny Palm 
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Sammanfattning 
 
Under de senaste åren har flera rapporter från the Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) betonat att en 50-80 procentig minskning av växthusgaser måste ske innan 2050 om 
uppvärmningen av klimatet ska stanna vid högst två grader. Dessutom är det bråttom, vilket 
innebär att flera aktörer behöver agera samtidigt. I Sverige, i likhet med de flesta väst-
europeiska länder, står hushållssektorn för ungefärlig 40 procent av det totala energibehovet, 
vilket gör energieffektvisering inom denna sektor vitalt.  
 
Detta arbetsnotat fokuserar på småhusägare som inom de senaste tre åren har byggt nytt hus 
och under byggnadsprocessen ställts inför flera energirelaterade beslut. Hur hushåll använder 
energi är ett resultat av olika konstruktioner av materiella och kulturella sfärer och är intimt 
sammankopplad med det individuella vardagsmönstret. I det här notatet studeras inte bara hur 
hushåll ser på och förstår sin energianvändning men också hur de närmar sig energirelaterad 
teknik samt de möjligheter de hade att vidhålla ett energieffektivt beteende när de designade 
och konstruerade sina nya hus.  
 
Vi diskuterar även hur kommunal policy och husbyggarens standarder har påverkat (eller inte 
påverkat) småhusägarnas beslutsprocess och därpå följande energianvändning i vardagen. 
Studien är baserad på djupintervjuer med 17 småhusägare, kommunpolitiker, lokala 
energibolag i två norrländska kommuner och husbyggaren som sålt husen. I studien diskuteras 
hur praktiska, symboliska och materiella förhållanden är involverade i småhusägares 
beslutsprocess i samband med byggandet samt lärdomar om hur hushåll kan nås med hjälp av 
information och andra styrmedel. 
 
När hushåll väljer att bygga eget hus innebär själva byggprocessen att dessa ställs inför en 
mängd val. Många aspekter kring hur huset ska konstrueras och designas ska beslutas om och 
tiden hushållen har att fatta beslut på är förhållandevis kort: under en intensiv period ska både 
husets inre och yttre utformning avgöras.  
 
Det kan tyckas att småhusägare i färd med att bygga nytt har alla möjligheter i världen att 
göra medvetna och energikloka val som rör såväl klimatskal och uppvärmningssystem som 
vitvaror och annan hushållsapparatur.  Denna studie har dock visat att detta är en sanning med 
modifikation. Även om de intervjuade hushållen, teoretiskt sett, har betydligt större möjlighet 
att påverka dessa faktorer än boende i flerbostadshus, begränsas deras valmöjligheter av både 
husbyggarens standarder och energibolagens respektive kommunens policy på energisidan, 
och framförallt då vad det gäller förordat uppvärmningssystem. 
 
Detta i kombination med bristande information om andra alternativ samt tidsbrist kan ses som 
huvudsakliga anledningar till hushållens upplevda avsaknad av handlingsutrymme i 
byggprocessen. Därmed inte sagt att mer information och tid, med nödvändighet, skulle ha 
genererat ett annat utfall hos hushållen: tvärtom vittnade fler om den stora fördelen att slippa 
välja och istället förlita sig på ”experterna”: säljaren av huset med underleverantörer.   
 
 
Nyckelord: Villaägare, hushåll, byggbolag, kommuner, energibolag, policy, 
energieffektivisering  
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Abstract 
 
While reports from the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) suggest that a 50-
80 percent reduction of green house gasses needs to be accomplished by 2050 and stresses the 
need to act swiftly, different kind of actors need to take action. The housing sector accounts 
for approximately 40 percent of total energy demand in Western European countries, 
including Sweden, which make energy efficiency within this sector a vital issue.  
 
This paper focuses on home-owners that within the last three years have built a new house 
and in the building process faced several energy related issues. Energy use in households is a 
result of different constructions of the material and the cultural spheres and energy use is 
interwoven into everyday life. In this study we discuss not only how households perceive and 
understand their energy use, but also how they approach energy-related technology and the 
possibilities they had to enable energy efficient behaviour when deciding on how to design 
and construct their new house.  
 
We also discuss how municipal policy making and the building constructor’s building 
standard have been integrated (or not integrated) into the home-owners decision-making 
process and everyday energy use. The study is based on in-depth interviews with 17 home-
owners, municipal politicians and local energy companies in two northern, Swedish 
municipalities and the building constructor involved. The paper discusses how practical, 
symbolic and material conditions are involved in the home-owners decision-making process 
when building a house and lessons to be learned about how to approach households. 
 
When building their own house, households face a number of building related choices in the 
process. A number of aspects are to be decided on and the time frame is often limited: during 
an intensive period of time, both interior and exterior aspects are to be decided on. 
 
One would imagine that households building their own house have vast possibilities to make 
smart and energy efficient choices regarding the interior and exterior parts, heating system, 
white goods and so on. However, this study has showed that this is only partly true. Even if 
the interviewed households, at least on a theoretical level, have significant possibilities to 
influence these factors, the households’ action space is limited by the constructer’s standards 
as well as the municipality’s energy policy – and particularly so regarding what heating 
systems these actors favor and advocate.  
 
In combination with insufficient information and time to decide, this can be considered the 
main explanatory factor regarding the households and their perceived limited choices in the 
building process. However, many households meant that a significant advantage was that they 
did not have to choose and, instead, leave it up to the “experts” to decide, that is the building 
constructor and its subcontractors.   
 
 
 
 
 
Keywords: Homeowners, households, building constructers, municipalities, energy 
companies, policy, energy efficiency 
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1. Introduktion 
I takt med en ökad medvetenhet om klimatförändringar och dess effekt på såväl ekosystem 
som möjligheten till tillräcklig matproduktion1 och ekonomisk utveckling2 bland såväl 
allmänhet som politiker har frågan om energieffektivisering blivit ett centralt politiskt mål – 
från internationell nivå ner till minsta glesbygdskommun. Ett uttryck för detta är EU-
kommissionens 20-20-20 strategi, där ett av målen är att EU länderna ska uppnå en minskning 
av den primära energianvändningen med 20 procent till år 2020. Utöver detta har Sverige en 
nationell ambition att åstadkomma ökad energieffektivisering, något som bland annat märks i 
och med målet att den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i lokaler respektive 
bostäder ska minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050 i relation till 
den mängd energi som användes 1995.3  
 
Trots detta ligger betydande utmaningar framför oss, kanske mest påfallande illustrerat i de 
rapporter från International Panel on Climate Change (IPCC) som rekommenderar en 
kraftigare minskning av växthusgaser än EU:s målsättning för att undvika dramatiska 
förändringar i klimatet.4 
 
I Sverige står hushållssektorn för ungefär 40 procent av det totala energibehovet.5 Således kan 
hävdas att det ännu finns mycket att göra vad gäller hushållens energianvändning men att 
denna sektor samtidigt har stor potential att spara energi. Därmed blir också olika 
förhållanden som påverkar energiförbrukningen i hushåll, liksom byggregler, normer och 
andra faktorer som sätter ramarna för möjligheten till energieffektivt byggande relevanta att 
undersöka. En viktig styrande parameter för hur byggbranschen konstruerar och bygger hus 
avseende energieffektivitet är exempelvis Boverkets regler för byggbranschen.   
 
För att förstå den kontext som husbyggare har att förhålla sig till blir dessutom lokala 
bestämmelser och policys samt samarbetet mellan kommunala instanser och energibolag 
viktigt att beakta: hur detta samspel ser ut och hur det påverkar standarden avseende 
energifrågor. Detta då det dels reglerar hur bostadsbeståndet står sig direkt ifråga om 
energiförbrukning, men också delvis sätter ramarna för de boendes förutsättningar att 
begränsa energianvändningen i de färdiga husen.  
 

1.1 Fokus på samspelet mellan småhusägare, kommunal energipolicy och 
byggstandarder 

I centrum för denna studie står småhusägare som byggt nytt hus under de senaste tre åren och 
den komplexitet i de energirelaterade val dessa ställdes inför i samband med byggandet.  Å 
ena sidan kan det hävdas att privatpersoner som bygger nytt hus, åtminstone på ett teoretiskt 
plan, har betydande självständighet när det gäller val av exempelvis värmesystem, vitvaror 

                                                 
1 IPCC, Working Group III Report, Mitigation of Climate Change (2007), sidan 99. 
2 Stern, N (2006), The Economics of Climate Change -The Stern Review, London: HM Treasury. 
3 SOU 2008:110, Vägen till ett energieffektivare Sverige. Slutbetänkande av Energieffektiviseringsutredningen. 
sidan 20f. 
4 Se exempelvis IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report, Summary for Policymakers. Tillgänglig på: 
http://www.ipcc.ch, hämtad den 090824. 
5 STEM (2008) Energiläget 2008. ER 2008:15, Eskilstuna: Energimyndigheten. 
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och fönstertjocklek. Å andra sidan är deras valmöjligheter begränsade och kringgärdas av 
kommunal policy, husbyggarens standarder samt regionala energibolags förhållningssätt till 
utbyggnad av fjärrvärmenät i området. Därför blir husbyggarens och kommunens energi-
policy viktigt att studera också av denna anledning. Detta för att förstå de möjligheter och 
hinder som kringgärdar hushållens val i samband med byggprocessen och som även kan 
påverka energiförbrukningen på längre sikt. 
 
Dessa aktörers förhållningssätt - hur de samarbetar, eller inte samarbetar - och hur detta 
påverkar och begränsar hushållens möjligheter att välja uppvärmningssätt, klimatskal med 
mera kommer att undersökas närmare i denna studie. Direkt nedan följer en syftebeskrivning 
samt de frågeställningar som kommer att fokuseras.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I detta projekt står två nybyggda villaområden i två norrländska kommuner i fokus. Syftet är 
att undersöka å ena sidan kommunens och å andra sidan husbyggarens och energibolagens  
roll och policys avseende uppvärmningssystem och andra val som påverkar energianvänd-
ningen i nybyggda villor. Även hushållens inställning och valmöjligheter ifråga om energi 
och energianvändning kommer att studeras. De frågeställningar som står i fokus och ska 
undersökas närmare är:  
 

• Hur påverkar kommunal policy, energibolagens och byggbolagens normer hushållens 
handlingsutrymme på energiområdet?  
 

• Hushållens perspektiv i samband med husbygget: vilka möjligheter och begränsningar 
upplevde de att de hade att bestämma ifråga om energirelaterade aspekter när de 
fattade beslut om husets utformning under byggprocessen? Hade hussäljarens hållning 
en inverkan på deras beslut, och i så fall, hur? 

 
• Hur ser hushållen på sina möjligheter att påverka energianvändningen i hemmet? 

Vilka energieffektiviserande investeringar kan de tänka sig att göra, varför, och vad 
krävs för att de ska genomföra dessa?  

 
• Hur ser de berörda kommunerna, energibolagen respektive husbyggaren på 

energieffektivt byggande och hushållens energianvändning? Vilken policy har de i 
dessa frågor och hur samarbetar de sinsemellan?   

 
• Hur resonerar de olika aktörerna (hushåll, kommun, energibolag samt byggbolag) 

kring offentlig energipolicy och ansvaret för energieffektivisering?  
 

1.3 Disposition 

Detta notat är disponerat enligt följande. Här närmast följer en kortfattad genomgång av 
tidigare studier och trender kring energianvändning i hushåll och offentlig policy på området. 
Därpå presenteras det empiriska materialet och de kvalitativa intervjuer som denna studie 
bygger på, nämligen med Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i två norrländska 
kommuner där de båda nybyggda villaområdena är belägna, representanter för husbyggaren 



 9

Myresjöhus på de aktuella orterna, de lokala energibolagen samt ett urval av de boende i de 
nya bostadsområdena. Redovisningen av studiens resultat fokuserar bland annat på 
kommunernas respektive husbyggarnas mål och visioner på energisidan, hushållens upplevda 
handlingsutrymme i samband med byggandet samt information och kommunikation. I det 
avslutande kapitlet förs en slutdiskussion där studiens huvudresultat och poänger samman-
fattas och diskuteras.    
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2. Tidigare forskning och pågående trender   
I syfte att ge en bakgrund till denna studie presenteras nedan ett urval av tidigare forskning 
och undersökningar. Detta inkluderar bland annat studier om energianvändning i svenska 
hushåll samt olika offentliga styrmedel som kan användas för att styra byggnaders 
energiförbrukning och hushållens energianvändning.  
 

2.1 Energi och byggnader – fallet Sverige 

När det gäller bostadssektorn i Sverige kan vissa trender urskiljas ifråga om energianvänd-
ningen. Enligt Kellner och Levin har den uppvärmda ytan fördubblats sedan 1970, detta 
parallellt med att värmebehovet varit konstant och fjärrvärme respektive el i hög utsträckning 
har ersatt den individuella uppvärmningen.6 Utvecklingen går mot en större boyta per person 
samtidigt som hushållen skaffar sig allt fler elektriska apparater.7 Samtidigt går energi-
effektiviseringsprocessen i den svenska bostadssektorn endast långsamt framåt: under 
perioden 1970-1983 ansågs Sverige ligga i framkant ifråga om energieffektivt byggande. 
Dock stagnerade utvecklingen under de påföljande åren för att, nära nog, helt plana ut under 
1990-talet. Detta kan ha flera förklaringar, bland annat har den relativt låga energikostnaden 
framförts som en bidragande orsak.8 
 
Enligt statistik för år 2007 låg energiförbrukningen i ett genomsnittligt svenskt småhus, 
storlek cirka 145 kvadratmeter, grovt räknat, på ungefär 26 000 kWh/år, varav förbrukningen 
av hushållsel utgjorde cirka 6 000 kWh/år.9 Under 2006 stod småhusen för ungefär 40 procent 
av den sammanlagda mängden energi som användes i hushåll och olika typer av anläggningar 
med avseende på varmvatten och uppvärmning. Siffror för samma år visar att dryga 30 
procent av husen hade enbart elburen uppvärmning, vilket gör elvärme till den vanligaste 
uppvärmningsformen, men också att en kombination av olika former av elvärme var vanligt 
förekommande. En trend de senaste åren är att användningen av värmepumpar ökar: 2006 
hade en tredjedel av Sveriges hushåll någon typ av värmepump installerad. Det kan även 
nämnas att fjärrvärme var det huvudsakliga uppvärmningssättet för knappa 10 procent av de 
svenska småhusen vid samma tid, medan motsvarande siffror för biobränsle och enbart olja 
var 9 respektive 3 procent.10 
 

2.2 Regler och offentlig energipolicy  

Olika former av byggregler, normer och styrmedel är en central del av statlig och kommunal 
policy på energiområdet. Offentliga styrmedel finns i en rad utföranden. Till exempel delar 

                                                 
6 Kellner, J och Levin, P (2002), ”Kan styrmedel utformas för energihushållning i byggande, renovering och 
ombyggnad? I Boverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket, Effektivare energianvändning i bostäder, 
Stockholm. 
7 Öfverholm, E. & Neij, L. (2002), ”Teknikens bidrag till effektivare energianvändning”, I Boverket, 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket, Effektivare energianvändning i bostäder, Stockholm. 
8 Nässén, J och Holmberg, J (2005), “Energy efficiency—a forgotten goal in the Swedish building sector?”, 
Energy Policy, 33, sid 1037-1051. 
9 SCB (2009), Energistatistik för småhus, 2007, ES: 2009:01, Stockholm. 
10 STEM (2008), Energiläget 2008, ER 2008:15, Eskilstuna, sidan 67f. 
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Vedung in dessa i vad han kallar “morötter, käppar och predikningar”. Medan morötterna är 
ekonomiska styrmedel som antingen gör något billigare eller dyrare att genomföra är 
käpparna lagar och bestämmelser som adressaten måste följa. Predikningarna, slutligen, 
innefattar information tänkt att påverka beteendet genom övertalning eller information.11 
Vedung diskuterar även det effektiva i att kombinera olika typer av styrmedel för att uppnå 
maximal effekt, en uppfattning han inte är ensam om.12  
 
Samtidigt har bland annat Palm påvisat att vissa svårigheter finns att nå hushållen genom 
allmän information. Ett exempel på detta är fallet med kommunal energirådgivning där 
hushållen ofta önskar mer specifik information från rådgivarna om exempelvis en viss typ av 
energieffektiviserande investeringar. När hushållen väl uppsöker energirådgivningen har de 
dessutom ofta redan bestämt sig för vilken produkt de vill köpa och rådgivarna får därmed 
svårt att föra en dialog om alternativa eller kompletterande lösningar. Exempelvis kan det i 
vissa fall vara större poäng att investera i en byggnads klimatskal före en värmepump 
införskaffas,13 något som kan orsaka vissa bekymmer om hushållet uppsöker energiråd-
givningen i syfte att få slutlig information om en värmepump innan inköp.  
  
I takt med att nivåerna för energiförbrukning skärps, pågår också en revision av statligt 
sanktionerade byggregler riktade mot byggbranschen. Till exempel väntas kraftigt skärpta 
regler implementeras under 2010 vad gäller energianvändning, uppvärmning, nedkylning, 
ventilation och tillvaratagande av energi, så till vida att dagens tillåtna nivåer av byggnaders 
energiförbrukning kommer att reduceras till hälften.14  
 
I dagsläget gäller dock följande regler för klimatzon I, II och III, vilka är konstruerade för att 
ta hänsyn till de olika klimatmässiga förhållandena i Sveriges olika delar:  

Tabell 1: Krav på energiförbrukning i hushåll i de specifika regionerna: 
Klimatzon I:  Norrbottens, Västerbottens och 

Jämtlands län.  
Klimatzon II:  Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas 

och Värmlands län.  
Klimatzon III:  Västra Götalands, Jönköpings, 

Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, 
Södermanlands, Örebro, Västmanlands, 
Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, 
Blekinge och Gotlands län.  

 
Nedan illustreras den maximalt tillåtna energianvändningen i de tre klimatzonerna. De 
bostadsområden som studeras i denna rapport ligger båda i klimatzon I: 

                                                 
11Vedung, E (2002), ”Styrmedel” I Boverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket, Effektivare 
energianvändning i bostäder, Stockholm. 
 
12 Jämför till exempel SOU 2000:64, Regional försöksverksamhet – tre studier, sidan 197.  
13 Palm, J (2009), “Public interest in the private sphere: how far into the home can local policy making reach?”, 
paper presenterat vid ECEEE 2009 Summer Study, 1–6 June 2009 La Colle sur Loup, Côte d'Azur, France. 
14 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/BBR_avsnitt9_supplement_energihushallning 
.pdf., sidan 20 f, hämtat den 090904. 
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Table 2: Specifik energianvändning (kWh/ m2 och år) i icke eluppvärmd byggnad i de 3 klimatzonerna: 
Klimatzon  I  II  III  
Byggnadens specifika 
energianvändning* [kWh 
per m2 Atemp och år]  

150                          130                          110  

 
*Definition av byggnadens energianvändning: Den mängd energi som behöver levereras till en byggnad under 
ett normalår avseende uppvärmning och nedkylning, varmvatten och byggnadens energi. Till den sistnämnda 
kategorin räknas exempelvis golvvärme och handduksvärmare. Däremot räknas inte hushållsel in i definitionen 
av byggnadens energianvändning.15  
 

2.3 Livsstil och vardag   

För en privatperson är kanske energianvändning i sig sällan något som reflekteras över. Det 
här är något som bland andra Carlsson-Kanyama och Lindén diskuterat kring. Enligt dessa är 
energi snarare något som används för att få ett behov tillfredställt, till exempel att värma och 
lysa upp hemmet, tvätta eller laga mat.16 Således står inte energin som sådan i fokus: från ett 
användarperspektiv tjänar den istället till att tillgodose en rad aktiviteter vi behöver för vårt 
välbefinnande och utför i vardagen. Energianvändningen i hemmet handlar därför om såväl 
olika materiella som sociala förutsättningar som hushållen lever i och rutinmässigt förhåller 
sig till i vardagen.  
 
Beroende exempelvis på livsstil kan emellertid olika hushåll ha tagit till sig olika 
energieffektiva rutiner. Detta är något som Gram-Hanssen har analyserat närmare i en studie 
om hushåll och livsstil, vilken visade att hushåll som är inställda på att spara energi, och 
aktivt gör så, har en lägre förbrukning än hushåll som hade en mer slösande livsstil.17 I 
ytterligare en studie av Gram-Hanssen studerades hushåll, boende i identiskt lika radhus, och 
deras olika åtgärder för att uppnå ett behagligt inomhusklimat. Resultatet visade att 
variationerna mellan hushållen var stora, något som både kunde spåras till familjernas skilda 
uppfattningar om vad som är komfort och den utsträckning i vilken de aktivt och konsekvent 
reglerade inomhustemperaturen. Till exempel sänkte lågenergiförbrukarna systematiskt 
temperaturen varje kväll.18 Å andra sidan visar flera studier att den kunskap hushållen har om 
energifrågor endast har ringa betydelse för hur de använder energi.19  
 
För de hushåll som önskar minska sin vardagliga energianvändning står en rad åtgärder till 
hands. Ellegård har studerat detta närmare och tar bland annat upp att avstå från apparater 

                                                 
15 Ibid. 
16 Carlsson-Kanyama, A och Lindén, A-L (2002), Hushållens energianvändning. Värderingar, beteenden, 
livsstilar och teknik, Fms-report 176.  
17 Gram-Hanssen, K (2003), Boligers energiforbrug – sociale og tekniske forklaringer på forskelle, By og Byg 
Resultater 029, Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm. 
18 Gram-Hanssen, K (2008a), “Heat comfort and practice theory: Understanding everyday routines of energy 
consumption”, I: Proceedings: Referred Sessions I-II. Sustainable Consumption and Production: Framework for 
for Action: 2nd Conference of the Sustainable Consumption Research Exchange (SCORE!) Network.  
19Aune, M (1998), Nøktern eller nytende Energiförbruk og hverdagsliv i norske husholdninger, Senter for 
teknologi og samfunn, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim. 
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som ändå inte används, stänga av stand-by, köpa energisnåla apparater samt tilläggsisolera, 
även om mer omfattande åtgärder är svåra att genomföra på kort sikt.20  
 

2.4 Småhusägare och energianvändning 

Vid köp av hus eller vid nybyggnation är själva uppvärmningssystemet kanske inte alltid det 
centrala men blir ändå en konsekvens av andra val relaterade till bostaden, till exempel pris 
och läge. Den sistnämnda aspekten är dessutom beroende av tillgänglig infrastruktur på 
energiområdet.21 Fjärrvärme är ett sådant exempel. Tillgången till fjärrvärme eller ej är 
därmed en faktor som starkt begränsar småhusägares valmöjligheter vad gäller uppvärmnings-
system.  
 
Samtidigt har småhusägare stor möjlighet att spara energi just genom att byta uppvärmnings-
system22 och i övrigt genomföra energieffektiviserande åtgärder. Bland annat visar studier att 
en betydande potential för effektiviseringsåtgärder existerar men som, trots att de skulle vara 
lönsamma att genomföra, inte realiseras. Sålunda föreligger ett ”effektiviseringsgap”, något 
som bland annat bottnar i frånvaro av kunskap samt brist på tid och intresse.23  
 
Vidare upplever somliga hushåll att de endast har begränsad möjlighet att styra sin energi-
användning, även om de har reell potential att göra så. Exempelvis visar studier på hushåll 
som är osäkra på hur de ska sköta och reglera fjärrvärmesystemet, detta trots instruktionsbok 
och information i samband med installation av systemet. Istället för att aktivt reglera 
temperaturen lät de grundinställningarna vara i hopp om att dessa skulle vara de rätta.24 
 
Även Carlsson-Kanyama med flera har resonerat kring den negativa effekt som brist på 
förståelse och kontroll har för möjligheten att genomföra energieffektiviseringar i hemmet. 
Exempelvis saknar en del hushåll tillräckliga möjligheter att reglera värmen. I andra fall 
uppfattas systemen som alltför invecklade och svåra att förstå, med följden att hushållen inte 
vet hur de ska sköta dem. Ytterligare några vet hur de ska göra för att justera värmen, gör det 
dock inte och har aldrig funderat särskilt över denna möjlighet. Enligt författarna skulle detta 
delvis kunna avhjälpas med mer användarvänliga och individanpassade produkter. En annan 

                                                 
20 Ellegård, K (2004), ”Vardagslivets valfrihet – om energianvändning , vardagsliv och bebyggelsemönster”, i 
Blücher, G och Graninger, G (red), Krävs energi i samhällsplaneringen? En antologi, Stiftelsen Vadstena 
Forum, Linköpings universitet. 
21 Gram-Hanssen, K (2008b), “Consuming technologies –developing routines”. Journal of Cleaner Production 
16 (2008) 1181-1189; se även Green, A (2006), Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering: från visioner 
till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen. Tema teknik och social förändring. Linköping studies 
in arets and science 336, Linköpings universitet; Löfström, E (2008), Visualisera energi i hushåll. 
Avdomesticering av sociotekniska system och individ respektive artefaktbunden energianvändning, Linköping 
Studies in Arts and Science nr 441, Linköping universitet.  
22 Lindén, A-L (2007), Värme i bostäder. En kvantitativ analys av energiförbrukning, Elforsk rapport 07:61. 
23 SOU 2008:110, Vägen till ett energieffektivare Sverige. Slutbetänkande av Energieffektiviseringsutredningen. 
24 Sernhed, K och Pyrko, J (2006), Småhusägarnas syn på att köpa fjärrvärme - En studie av tillämpade 
försäljningsstrategier och kunders val vid konvertering från direktverkande el, Institutionen för 
Energivetenskaper, Energihushållning, Lunds universitet; Klintman M., Mårtensson K. & Johansson M. (2003) 
Bioenergi för uppvärmning- hushållens perspektiv. Research Report in Sociology. Sociologiska institutionen, 
Lunds universitet. 
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åtgärd för att öka incitamenten för småhusägare att energieffektivisera är att belysa de 
ekonomiska och miljömässiga vinster som hör samman med god värmehushållning.25  
 
För ett hushåll som bygger nytt hus finns därutöver en mängd val att göra: utöver upp-
värmningssystem, fasad med mera ska alltifrån tapeter och golv till lister, garage och 
allehanda aspekter beslutas om under en ofta kort och intensiv period.26 Detta är något, vilket 
vi ska se senare i texten, som har stor betydelse för hushållens energirelaterade beslut i 
byggprocessen.    

                                                 
25 Carlsson-Kanyama A, Lindén, A-L Eriksson B (2004), Hushållskunder på elmarknaden Värderingar och 
beteenden. Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Forskningsrapport 2004:2. 
26 Enligt Myresjöhus finns lokala avvikelser vad det gäller hur lång tid det tar för kunden att få sitt hus 
färdigställt men uppskattningsvis tar det cirka 18-22 veckor. (www.myresjöhus.se, ”Vanliga frågor och svar”) 
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3. Metod och material  
För att undersöka och besvara de frågeställningar som står i fokus i denna rapport har olika 
typer av empiriskt material samlats in. I detta kapitel kommer studiens metod och 
tillvägagångssätt att presenteras och diskuteras kring. 

 

3.1 Djupintervjuer som huvudmetod och några ord om förarbetet 

Det empiriska materialet - intervjuerna - är bärande i denna studie: det är genom dessa vi 
söker besvara de frågeställningar som fokuseras, även om också olika regelverk och 
restriktioner som våra aktörer har att förhålla sig till har studerats.  

Det huvudsakliga tillvägagångssättet har därför varit djupintervjuer med dels ordförandena för 
Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska nämnden i de båda kommunerna, lokala energibolag 
samt Myresjöhus, som i det här fallet är de som konstruerat och marknadsför husen gentemot 
hushållen, samt hushållen själva. Samtliga intervjuer genomfördes under våren 2009, 
undantaget ett av energibolagen som skedde skriftligen hösten 2009. 

För att hitta lämpliga nybyggda villaområden att studera gjorde vi först en sökning på 
internet. Vi kom på så vis i kontakt med Myresjöhus i en av kommunerna och blev sedan 
hänvisade vidare till det lokala kontoret i det andra området, där ett än mer omfattande 
utvecklingsområde var under uppbyggnad.   

De främsta anledningarna till att just dessa två kommuner studerats är att de ger en jämn 
spridning ifråga om storlek och karaktär (medan den ena kommunen har 110 000 invånare 
och är en typiskt urban sådan, är den andra belägen på landsbygden och har 14 000 invånare). 
Dessutom ligger båda i kallare klimatzoner, vilket ställer vissa specifika krav på klimatskal, 
uppvärmning med mera, aspekter som är relevanta i denna studie.  

För att komma i kontakt med hushållen i de nybyggda områdena vände vi oss först till 
representanter på de lokala myresjöhuskontoren, vilka vi också intervjuade inledningsvis. De 
intervjuade representanterna arbetar huvudsakligen med försäljning av småhus, varför de 
också var lämpade att svara på våra frågor. Genom de lokala kontoren fick vi sedan 
kontaktuppgifter till ett antal av deras kunder och ett urval av dessa kontaktades antingen via 
post eller telefon och tillfrågades om de ville delta i studien. I fallet med Myresjöhus i den 
mindre tätbefolkade kommunen fick vi kontaktuppgifter till 9 hushåll, varav 8 av dessa 
uppgav att de var villiga att delta. När det gäller Myresjöhus i den andra kommunen fick vi 
tillgång till ett betydligt större kundregister, något som i sin tur har att göra med mer 
omfattande byggprojekt i området. Vi kontaktade 20 av de cirka 80 hushåll vi fick uppgifter 
om och efter en del bortfall blev slutresultatet djupintervjuer med 9 av dessa 20 hushåll.  

 

3.2 Genomförande och intervjuteman 

Intervjuerna med de politiskt tillsatta ordförandena för Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska 
nämnden tog runt en timma vardera. Under intervjuerna behandlades följande teman:  

1. Bakgrund, 2. Policys, mål och verksamhet på energi- och miljöområdet, 3. Synen på olika 
typer av uppvärmningssystem och småhusägarnas valmöjligheter, 4. Kommunikation med 
hushållen och inställningen till energieffektiviseringsbidrag, 5. Möjligheter och problem med 
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att påverka hushållens energianvändning, 6. Samarbetet med andra aktörer och gemensamma 
energi- och miljömål. 
 
När det gäller frågorna till husbyggaren Myresjöhus använde vi en intervjuguide som innehöll 
följande områden: 1. Personens bakgrund, 2. Företagets roll, policys och mål på 
energiområdet, 3. Samarbete med andra aktörer, 4. Regelverk och offentliga policys effekt på 
verksamheten, 5. Hushållens valmöjligheter och information om energi, 6. Möjligheterna att 
påverka hushållen och det egna respektive hushållens ansvar att energieffektivisera.  

Intervjuerna med representanterna för Myresjöhus tog också runt en timme, var semistruk-
turerade och spelades in med en MPS-spelare.  

Vi har även intervjuat de regionala, och delvis kommunalt ägda energibolagen, i de två 
kommunerna, per telefon och e-post. Vi intervjuade informationsansvarig respektive 
affärsområdeschefen och använde en intervjuguide med följande teman: 1. Policys, visioner 
och verksamhet på energi- och fjärrvärmesidan, 2. Kommunal energipolitiks effekt på 
verksamheten, 3. Samarbete med andra aktörer, 4. För- och nackdelar med fjärrvärme, 5. 
Kommunikation med hushållen, 6. Synen på energisnåla hus och den framtida marknaden. 

Intervjuerna med hushållsmedlemmarna tog en dryg halvtimme. Även dessa var semistruk-
turerade och spelades in med en MPS-spelare. Vi använde en intervjuguide som var indelad i 
följande teman: 1. Bakgrundsdata, 2. Nuvarande uppvärmningssystem och möjlighet att välja 
uppvärmningssystem respektive fönster- och väggtjocklek i samband med husbygget, 3. 
Fördelar respektive nackdelar med det installerade uppvärmningssystemet, 4. Information de 
fått kring olika typer av uppvärmningssystem, 5. Tänkbara energieffektiviserande investe-
ringar för hemmet och vad som skulle behövas för att genomföra detta, 6. Energianvändning – 
medvetenhet och energieffektiviserande åtgärder, 7. Synen på offentlig energipolicy och det 
egna kontra hushållens miljöansvar. 

Hushållen fick själva välja vem av de vuxna hushållsmedlemmarna som skulle genomföra 
intervjun och oftast intervjuades endast en familjemedlem från varje hushåll, men i två fall 
deltog båda hushållets vuxna medlemmar (man och hustru). Sju av de intervjuade 
hushållsmedlemmarna är kvinnor, medan tolv är män. Nio intervjuer genomfördes i hemmet 
eller på annan plats som hushållen valde, medan åtta skedde per telefon.  

Intervjuerna med hussäljarna och Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska nämnden för 
respektive kommun skedde på deras kontor medan representanterna för energibolagen 
intervjuades per telefon. 

 

3.3 Fingerade namn och hantering av materialet 

Intervjuerna med såväl hushållsmedlemmar som representanter från företag, energibolag och 
kommun har skrivits ut och därefter sammanställts. De intervjuade hushållsmedlemmarna har 
anonymiserats och benämns hushåll 1-17; i de fall två personer i hushållet intervjuats 
indikeras detta genom att vi lagt till ”a” för den kvinnliga hushållsmedlemmen och ”b” för 
den manliga till hushållets nummer.  

I syfte att hålla hushållen anonyma har kommunernas namn ersatts med siffran ”A” respektive 
”B” och de intervjuade politikerna har tilldelats fiktiva namn: ”Henning” respektive ”Heda”. 
Samma princip gäller hussäljaren Myresjöhus där de intervjuade företrädarna på de båda 
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orterna återges under fingerat namn: ”Byggarbosse” i kommun A och ”Sigge Snickare” i 
kommun B.   

Även de medverkande, regionala, energibolagen hålls anonyma i studien för att inte röja de 
medverkande hushållens identitet. 

Resultatet av intervjuerna bygger i huvudsak på den ursprungliga intervjuguiden. Under 
intervjuprocessen kunde dock ett antal nya aspekter och trender identifieras, vilka således 
inkluderades i intervjuguiden för att, avslutningsvis, analyseras och resoneras kring i den 
färdiga rapporten. Vi skickade även ut de delar av rapporten som berör intervjuerna med 
kommunen, energibolagen respektive hussäljarna och bad dem se över om vi hade uppfattat 
dem korrekt samt om de vill tillföra eller förtydliga något. På så vis fick vi in kompletterande 
uppgifter som lagts in i rapporten. 

 

3.4 Hushållen 

Direkt nedan följer en översiktlig beskrivning av hushållens bakgrund, med bland annat antal 
hushållsmedlemmar, uppvärmningssystem, tidigare boendeform, ålder och inkomst.  

De intervjuade hushållsmedlemmarna i denna studie har flyttat in i sina nuvarande bostäder 
under de senaste tre åren (mellan 2006 och 2009). De är mellan 30 och 65 år och har i vissa 
fall gymnasieutbildning, i andra fall olika former av högskoleutbildning och den samman-
lagda årsinkomsten uppgår till mellan 400 000 och 850 000 kronor. Hushållen i studien har 
mellan två och sex medlemmar.  
 
I ett av områdena har hushållen fjärrvärme, ibland med vattenburen golvvärme, i vissa fall 
kombinerat med någon typ av värmepump och/eller kamin medan hushållen i det andra 
området framförallt har värmepump i kombination med kamin. Hushållens ungefärliga 
årskostnad för el och värme varierar mellan 12 000 och cirka 25 000 kronor, något som bland 
annat kan förklaras av hushållets respektive bostadens storlek, uppvärmningssystem samt 
elavtal med mera. I några fall har de intervjuade ingen uppfattning om kostnaden medan andra 
har bott i sitt nuvarande hus för kort tid för att kunna uttala sig om denna.     
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4. Samhällsbyggnadsnämndernas perspektiv på 
energianvändning och byggande  
De intervjuade aktörerna i denna studie är ordförandena i Samhällsbyggnadsnämnden i två 
norrländska kommuner, de lokala myresjöhuskontoren respektive energibolagen samt hushåll 
i de båda områdena. Detta inledande kapitel fokuserar på kommunerna som båda ligger i 
klimatzon I, enligt beskrivningen i kapitel 2.2. 
 

4.1 Kommunernas påverkansmöjligheter, policies och visioner på energi- och 
miljöområdet  

Kommun A har ungefär 14 000 och kommun B ungefär 110 000 invånare. Den förra är 
belägen i glesbygd medan den senare är en mer urban och tätbefolkad kommun. En annan 
skillnad mellan de två är att kommun B innehar en majoritet av aktierna i det lokala 
energibolaget medan kommun A endast har knappa två procent av aktierna i motsvarande 
lokala energibolag (däremot ägs närmare 80 procent av den betydligt mer tätbefolkade 
grannkommunen). Som en konsekvens av detta har kommun B betydligt större möjlighet att 
påverka exempelvis vad gäller utbyggnad av fjärrvärmenätet.   

Kommun A‐ det goda exemplet ger ringar på vattnet och kostnadsbesparing 

Henning (c) är ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i kommun A och utbildad agronom. 
På nuvarande post har han suttit i en halv mandatperiod men har tidigare varit verksam inom 
andra politiska nämnder: totalt 8 år inom politiken. På frågan om kommunens policy på 
energisidan berättade Henning att kommunens strategi har varit att göra energibesparingar där 
pengarna kan hämtas hem snabbast. Som exempel tog han ett pågående arbete med att fasa ut 
de sista oljepannorna från skolor och övriga kommunägda fastigheter där planen är att den 
sista pannan ska vara utbytt 2010 (även om han menade att det är tveksamt om detta mål 
kommer att uppfyllas.)  
 
Målet är även att energieffektivisera överhuvudtaget: inte bara fasa ut olja utan även 
direktverkande el, ett projekt som Henning menade att kommunen har tagit på eget initiativ 
och som ett led i att vara föregångare vad det gäller att spara energi. Kommunen står även i 
begrepp att bygga en skola utifrån energieffektiva lösningar: ”superisolerat och med 
frånluftsventilation”, något som även det syftar till att föregå med gott exempel för 
kommuninvånarna. Just detta att vara föregångare är också ett sätt att försöka påverka 
hushållen i en mer miljövänlig riktning, samtidigt som denna typ av investeringar snabbt kan 
räknas hem, enligt Henning. 
 
Ett annat strategiskt beslut från kommun As sida är att man från och med mars 2009 har 
upprättat en ny tjänst: en energiingenjör som på heltid ska arbeta med energifrågor för 
kommunens räkning.  

Kommun B‐ information och dialog är lösningen  

Heda (s) har varit ordförande i Byggnadsnämnden i kommun B sedan 2002 men suttit med 
sedan 1995. Hon har inte någon formell examen men har läst lite av varje på universitetsnivå: 
lite juridik, lite företagsekonomi och lite miljöekonomi.  
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Vad det gäller kommunens formella energipolicy framhåller Heda vikten av att ”sopa rent 
framför egen dörr” och vara ett gott exempel för andra genom att använda ett miljö-
ledningssystem som inte tillåter en förbrukning på mer än 60-65 kWh per kvadratmeter vid 
nybyggnationer samt visa att det går att bygga med energisnål teknik även i kallt klimat.   
 
När Heda fick frågan om kommunens visioner och möjligheter att påverka när det gäller 
energi och byggande, berättade hon om en upptäckt hon gjorde för några år sedan, nämligen 
att nämnden har relativt små möjligheter att påverka vad det gäller energiaspekter kopplade 
till exempelvis bygganmälan och planbestämmelser med nuvarande regler. Detta har i sin tur 
att göra med att lagstiftningen tillåter en relativt hög energiförbrukning.  
 
Mot denna bakgrund ser Heda fyra sätt att bedriva en framgångsrik politik på miljöområdet: 
  

• Lagar och avtal 
• Skatter och avgifter 
• God samhällsplanering 
• Information och propaganda 

 
”Lagarna kan jag ju inte påverka” berättade Heda, även om hon tycker att det skulle vara en 
god idé att ”skruva åt” regelverk för att på den vägen minska energiförbrukningen i privata 
hushåll. Hon anser även att fokus hittills har varit på energieffektivisering snarare än 
energireducering, något hon tycker är märkligt med tanke på den betydande del som 
hushållens förbrukning utgör av samhällets totala energikonsumtion. 
 
Det är även svårt att påverka med skatter och avgifter, enligt Heda. Detta då likställighets-
principen gör det svårt att exempelvis prissätta bygglov efter beräknad energiåtgång i de 
färdiga husen så att det blir billigare för mer energisnåla hus och vice versa, även om hon 
tycker att det skulle vara en ”bra signal” för att premiera energieffektivt byggande. Den tredje 
strategin, med god samhällsplanering, innebär att spara energi genom att ”komprimera” 
staden så att exempelvis fjärrvärmeledningar och likande inte behöver dras så långt samt att 
centrera kollektivtrafik och andra samhällsnyttor till en mindre yta.  
 
Dock är det den fjärde strategin, den om information och propaganda, som hon ”själv landade 
på”. Som ett led i detta kallade hon förra året samman representanter för de sektorer som på 
olika sätt är inblandade i byggprocessen: projektörer, byggbolag, mäklare, energibolag, 
energi- och teknikbolag, banker samt berörda parter från exempelvis kommunen till ett möte 
med en huvudfråga på dagordningen: är det vettigt att privata bostäder förbrukar så mycket 
energi? ”och till min förvåning så svarade produktionsledet: ´vi kan bygga energisnålare men 
det finns ingen efterfrågan`”. Ett problem med detta, enligt Heda, är att slutanvändaren, det 
vill säga den som ska bo i bostaden, har begränsad möjlighet att ställa krav på det första ledet, 
det vill säga planerare, projektörer, stora byggbolag med mera, och därför inte vet vad de kan 
kräva när det gäller energisnålhet i bostäder. Noteras kan dock att hushållen inte var 
representerade på mötet. 
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4.2 Samarbetet med andra aktörer  

Kommun A‐ samverkan över gränserna ger mervärde 

I Kommun A har man, tillsammans med angränsande kommuner, påbörjat ett samarbete där 
man gemensamt har upprättat ett samfinansierat energikontor som ska jobba med energifrågor 
mot samtliga kommuner i distriktet: ”tidigare har det funnits ´energitjänster´ som har jobbat 
med energi i kommunerna men för att bli mer slagkraftigt sa man att: vi satsar på ett 
energikontor”, förklarade Henning.  
 
Ännu finns inte någon detaljplan för energikontorets verksamhet men tanken är att en 
gemensam miljöpolicy för kommunerna ska utformas där energifrågan också kommer att vara 
central. Energikontoret kommer att bedriva utåtriktad och uppsökande verksamhet gentemot 
allmänheten med energidagar och liknande, till skillnad mot kommunens egna energiråd-
givare som istället har en mer passiv funktion och svarar på inkommande samtal från 
allmänheten. 
 
Ett visst samarbete finns också med det regionala energibolaget, tillika fjärrvärmeleverantör,27 
där kommunen är delägare och använder sin styrelsepost för att påverka i energifrågor. Till 
exempel har kommunen medverkat till att det regionala energibolaget erbjuder hushåll 
fjärrvärme även i mindre tätbefolkade områden eller där inte omedelbara stordriftsfördelar 
finns.  
 
Däremot finns ingen koppling så till vida att kommunen går in och dikterar villkor i fråga om 
uppvärmningssystem, exempelvis att villaägarna måste installera fjärrvärme för att bygglov 
ska utfärdas. Detta har dock varit uppe som förslag men efter att ha studerat en 
grannkommun, där man försökt driva igenom en liknande idé men fick backa, beslöt man från 
kommunens sida för att avstå: ”det kändes inte bra, det skulle helt enkelt vara för styrande och 
vi tar på oss ett visst ansvar”, berättar Henning.  
 
Istället arbetar kommunen med att informera om de fördelar och nackdelar som finns med 
fjärrvärme: ”man kan upplysa, uppmana och stimulera till det här med fjärrvärme… men 
samtidigt finns det ju en viss risk i det här för den enskilde, man blir helt i händerna på 
fjärrvärmeleverantören….”. Det är sedan upp till var och en av villaägarna att överväga för- 
och nackdelar och bestämma vilket uppvärmningssystem de vill ha: ”och det har fungerat 
jättebra”, enligt Henning.  
 
Strategin är alltså istället att försöka påverka fjärrvärmeleverantören att ge villaägarna 
möjligheten att ansluta sig, att ordna informationsmöten och sedan lämna själva valet öppet 
till konsumenten. På så sätt kommer kommunen även ifrån det ansvar ett direkt förordande av 
fjärrvärme skulle ha inneburit gentemot hushållen.28  
 
En viss dialog finns även med exploatörer och husbyggare i samband med planering av 
byggnationer där kommunen kan uttrycka sina ståndpunkter när det gäller energi och miljö: 
”men vi har svårt att säga att: här får det bara vara energisnåla hus och så utan det vi kan göra 

                                                 
27 För mer information, se intervju med energibolaget i kommun A. 
28 Däremot informerar Kommun As kommun inte aktivt om andra uppvärmningssystem, till exempel pellets eller 
liknande. Frågor om olika uppvärmningssystem hänvisas istället vidare till det regionala Energikontoret.   
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är att vara aktiva i debatten och synas, så mycket mer påtryckningar kan vi inte göra mot 
byggsektorn”.   
 
Det finns inte direkt några aktörer som är svåra att samarbeta med, som Henning ser det. 
Däremot är alltså ett problem att ett visst antal hushåll måste gå med på att ansluta sig till 
fjärrvärmenätet för att det regionala energibolaget ska bygga ut i området.  

Kommun B‐ nätverk som forum för förändring 

I Kommun B ledde det i föregående kapitel beskrivna initiala möte till ett nätverk med syfte 
att ”vända alla de här stuprören till en sorts medskapandeprocess hela vägen så att alla som är 
involverade i husbygge tar frågan hela vägen tillsammans”. Syftet är alltså att diskutera och 
utbyta information kring energi och energibesparing. Under det år som nätverket har varit 
aktivt har det också ”bildats en förståelse att de som projekterar, ritar och bygger hus 
verkligen kan det här men att det behöver hända utan vi behöver använda skatter, avgifter och 
andra politiska styrmedel”, berättade Heda. 
 
Istället för styrmedel har kommunen använt ”hela sitt förtroendekapital” till det här projektet 
och hon tror också att Byggnadsnämnden kommer att kunna fortsätta uppmuntra och 
underlätta för de som bygger energieffektivt - eller i alla fall ”göra det väldigt trögflytande för 
de som har tänkt sig att vara energibovar” och samtidigt bejaka och göra det enklare för nya 
tankar kring energisnål arkitektur och byggteknik. Syftet är också att nätverket ska resultera i 
faktisk energireducering inom stadens byggsektor, något Heda ser tecken på redan idag. 
Enligt Heda har nätverket också fört med sig andra fördelar:  
 

Jag tror att det finns en förståelse idag som det inte fanns för ett år sedan som gör 
att det är mer acceptabelt att kommunen lägger sig i de här frågorna. De här 
samtalen har varit väldigt nyttiga och har också inneburit en kompetenshöjning för 
alla parter.    

 
Heda anser emellertid inte att kommunen och de större villabyggarföretagen i regionen har 
gemensamma energimål för bostäder: ”de (byggföretagen) har varit bra på andra sätt men 
deras intresse för energioptimering har jag inte sett”, även om hon berättade att några 
undantag finns bland de mindre företagen. Dock menade hon att det hänt mycket på senare år 
vad det gäller energireducering i byggnader - och det utan hårdare regelverk, något hon till 
viss del tror beror på en ökad medvetenhet bland medborgarna om att de kan ställa krav på 
driftskostanden och säga att ”nä, jag vill inte ha att det ska dra mer än 20 kWh per 
kvadratmeter”.  
 
Detta, tror Heda, kommer att bli en ”ketchupeffekt”: i framtiden kommer alla att vilja köpa 
energisnåla hus. Husets energiåtgång kommer även att bli viktigare för exempelvis långivare, 
tror hon, till skillnad från idag då man bara räknar på huruvida köparen kommer att ha råd 
med husköpet och inte tar hänsyn till den löpande energiåtgången i de färdiga husen. ”Den 
bank som är duktig på att profilera sig på detta kommer att ha ett väldigt försprång när den här 
ketchupeffekten kommer.”     
 
Vad gäller Kommun B finns, utöver den samverkan inom nätverket beskriven ovan, också ett 
nära samarbete med det kommunalt ägda energibolaget och principen är att erbjuda 
fjärrvärme till villahusägarna: ”de har fått välja men vi har gjort ett erbjudande de inte har 
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kunnat säga nej till”, kommenterade Heda.29 Detta håller dock på att uppluckras i takt med att 
husen blir mer och mer energisnåla och energibolaget då får svårt att räkna hem den kostnad 
som det innebär att bygga ut fjärrvärmenätet, varför hushåll i nybyggda villaområden i 
framtiden kommer att hänvisas till jordvärme och andra värmesystem.    
 

4.3 Satsningar, kommunikationsvägar och kommunens kontra de enskilda 
invånarnas ansvar att energieffektivisera 

Nedan presenteras bland annat de deltagande kommunernas kommunikationsvägar gentemot 
hushållen och deras syn på ansvarsfrågan för energieffektvisering. 

Kommun A– miljön är allas ansvar  

På frågan om Henning anser att kommunen har ett särskilt ansvar när det gäller energi och 
miljö, utöver vad som är reglerat i lag och föreskrifter, svarade han:  
 

Självklart har vi det, vi vill ju jobba mycket med det här och det är mycket fokus på 
miljö och energifrågor. Kommunen har ju så kollosalt många och stora 
anläggningar, men samtidigt vill vi ju ta det i den ordningen så att vi gör störst 
energibesparingar. Men sen kan man ju alltid säga att vi ju skulle kunna göra mera, 
samtidigt som vi ju faktiskt har anställt en energiingenjör när alla andra drar ner 
personalstyrkan: det är en markering att ser att vi ska jobba med 
energieffektivisering och jag är övertygad om att vi kommer att göra besparingar 
samtidigt som vi kan föregå med gott exempel.     

 
Samtidigt menade Henning att hushållen själva har ett ansvar att minska sin förbrukning, och 
det oavsett om olika typer av offentliga bidrag utgår, exempelvis till villaägare som vill 
konvertera från oljepanna till pellets eller värmepumpar. Dessutom är bidrag inte 
nödvändigtvis den rätta vägen att gå, menade Henning, och framhöll istället de 
kommunikationsvägar som kommunen kan gå via för att uppmuntra hushållen att genomföra 
energieffektiviseringar:  
 

Vi har ju alla ett enskilt ansvar att minska vårt beroende men det finns 
problem med bidrag: de kan göra en punktinsats men det finns också en risk 
att man avvaktar i väntan på olika bidrag [...] Det vi kan göra från 
kommunen är typ det här med att satsa på det här energikontoret, föregå 
med gott exempel, vara allmänt positiva och bidra till energiseminarier och 
liknande men bidrag - det tror jag inte på. 

Kommun B– ”medborgarkontor” ska tillhandahålla neutral energiinformation 

I kommun B tillhandahålls energirådgivning och från kommunens sida försöker man också 
inrikta sig mot de energifrågor som de boende är intresserade av. Problemet, enligt Heda, är 
att detta inte är helt lätt att ta reda på. Som ett alternativ till traditionell energirådgivning finns 
därför planer på ett centrum för energifrågor, ett medborgarkontor, centralt placerat i stadens 
centrum där både energirådgivaren, energibolagsrepresentanter, byggingenjörer och liknande 
gemensamt kan svara på medborgarnas frågor om energi och energieffektiviseringsmöjlig-

                                                 
29 Enligt Heda försörjs en majoritet (över 70 procent) av kommunens hushåll i dagsläget med fjärrvärme och att de hushåll som tackat nej har 
gjort så med hänvisning till att de inte vill vara beroende av fjärrvärmeleverantören.  
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heter i bostäder. Vidare är tanken att även bjuda in stadens lärosäte och hålla seminarier och 
utställningar kring energi.  
 
Tanken med medborgarkontoret är att göra det enklare och mer naturligt för invånarna att 
skaffa information om energi och att de ska ha möjlighet att prata med representanter från 
olika sektorer, privata och offentliga, på samma ställe. Även om Heda menar att privata 
aktörer ofta sitter på mycket kunskap framhåller hon vikten av att kommunen står för själva 
samordningen av centret, detta för att skapa legitimitet och visa att projektet inte sker i 
kommersiellt syfte: ”det är ofarligt när kommunen gör det, vi har medborgarnas bästa för 
ögonen och inget vinstintresse”, förklarade hon.  
 
Kommun B ska alltså tillhandahålla ”ofärgad” information om energi till invånarna. Detta 
hänger också ihop med hennes syn på var ansvaret för att begränsa energianvändningen 
ligger: kommunen har enligt Heda ett ansvar att ge opartisk och korrekt information, 
uppmuntra energisnåla lösningar samt föregå med gott exempel. Här spelar samarbetet mellan 
de politiska partierna också roll: 
  

Enligt mitt sätt att se det är inte miljöområdet partipolitisk, alltså det är så viktig att 
alla partier måste få vara med: det blir så fjuttigt att yrka hit och dit. Det här är så 
viktigt för invånarna att det liksom inte finns plats för något politiskt käbbel.   

 
Samtidigt går inte de enskilda hushållen fria från ansvar. Enligt Heda talar invånarna mycket 
om medborgarnas rättigheter: ”och det ska de ju förstås ha” men mindre om de skyldigheter 
som är förknippade med medborgarskap och att den enskilde också har ett ansvar att begränsa 
sin energianvändning: att miljöfrågan är så viktig att alla måste hjälpa till. Något som 
bekymrar Heda är att den sänkta energiförbrukningen ska bli ett nollsummespel tack vare den 
parallella utvecklingen mot fler kvadratmeter per invånare, något hushållen alltså får råd med 
i och med de sänkta driftkostnaderna. ”Och då spelar det ju ingen roll om kommunen sätter 
upp byggnormer om invånarna ändå väljer bort de mindre bostäderna för större.” Här ligger 
således ansvaret i hög grad på den enskilde individen.  
 
Enligt Heda ser invånarna nya energilagar som en pålaga ”från EU eller någon annan som inte 
vet hur det är att leva i Norrland”. Det blir därmed en pedagogisk och politisk fråga att 
förklara varför lokalpolitikerna inte motarbetar detta utan tvärtom tar det till sig och gör det 
till medborgarnas skyldigheter ”att inlemma sig i de här nya regelverken och sätten att se på 
saker och ting”, kommenterade hon.  
 

4.4 Hinder och möjligheter att påverka hushållens energianvändning – var går 
gränsen mellan det privata och det offentliga? 

För kommunen finns ett antal vägar att gå för att söka influera och påverka hur hushållen 
använder energi. Nedan presenteras hur kommunerna i denna studie arbetar på området. 

Kommun A– för styrande att direkt påverka energibeteendet 

Kommun A försöker, som nämndes ovan, bland annat påverka genom att själva vara goda 
förebilder och genom allmän information. Däremot vill man inte styra hushållen och gå in och 
bestämma utöver de normer och regler som gäller för energiförbrukning. Det skulle vara för 
styrande och att inkräkta på invånarnas privatliv, menade Henning.  
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Enligt Henning är ett hinder för att minska energianvändningen i kommunen den 
”energirabatt” som det regionala energibolaget lämnar till såväl industri som villaägare i 
området, något som minskar incitamenten att energieffektivisera. Henning tror dock att 
Kommun A, som sådan, varken är bättre eller sämre på energifrågor generellt sett. Dock finns 
möjligheter att påverka och ”ett absolut intresse” är att bidra till mer effektiv energi-
användning och alternativa uppvärmningssystem bland hushållen, menade han. 

Kommun B– medborgarna vill göra ”rätt”  

I linje med Hedas tidigare resonemang om allas ansvar för miljön, finns det heller egentligen 
inget som är för privat för kommunen att uppmana eller informera om, miljöfrågan är så att 
säga överordnad den vanliga politiska dagordningen: ”jag tycker inte att det är upp till var och 
en när det gäller miljöfrågor”. Dock tror hon inte att hushållen har attityden att ”jag gör då av 
med hur mycket energi jag vill” utan tvärtom vill vara energimedvetna och visa hur mycket 
energi de sparar. För att ytterligare främja detta beteende spelar information en betydande 
roll:  
 

Jag tror inte att medborgarna vill göra fel så att de i efterhand får veta att de gjort 
av med massa energi: jag tror verkligen att de vill ha information och jag tror att 
det går att påverka ännu mer: att premiera det som är rätt och försöka motarbeta det 
som är fel.  
 

Samtidigt önskar hon ännu hårdare styrmedel och regler uppifrån så att byggmarknaden 
blir mer konkurrensneutral - att energieffektivt byggande inte får konkurrensnackdelar - 
samt för att kunna visa invånarna att energireglerna gäller alla. Att de inte är specifika 
för Sverige utan att alla länder ska inordna sig: ”att målet är mycket större än den 
enskilda individens intresse och när man förklarar det här för folk så säger de att det är 
ju självklart att vi måste göra det här”. Återigen en pedagogisk fråga, således.   
 

4.5 Sammanfattning 

 båda kommunerna framhölls vikten av att föregå med gott exempel för att på så vis 
söka påverka kommuninvånarna, exempelvis genom att bygga energisnålt, hålla nere 
energiförbrukningen samt fasa ut fossila bränslen i kommunalt ägda byggnader. I 
kommun A är dessa energistrategier även ett sätt att snabbt hämta hem pengar. 
 

 I kommun A upplevs det svårare att påverka byggbolag, projektörer, energibolag och 
andra aktörer gällande energifrågor än i kommun B.  

 
 Kommun B har satsat på att samla alla inblandade aktörer i byggprocessen 

(projektörer, byggbolag, mäklare, teknikbolag, banker och så vidare) i ett nätverk för 
att på den vägen försöka begränsa energiförbrukningen i bostäder, något som hittills 
också tycks ha slagit relativt väl ut. I kommun B bedrivs även ett nära samarbete med 
det regionala energibolaget. Inställningen till fjärrvärme är mycket positiv och policyn 
är att detta ska erbjudas alla villaägare.      

 
 Till skillnad från kommun B är kommun A inte lika odelat positiv till fjärrvärme. 

Istället för att direkt förorda fjärrvärme gentemot invånarna, satsar kommun A på 
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information och att verka för att tillgång till fjärrvärmenätet ska finnas även i perifera 
områden, även om kommunen på grund av sin lilla ägarandel har begränsade 
möjligheter att påverka. Ett viktigt led i kommun A:s energi- och miljöarbete har 
istället varit att tillsätta en energiingenjör som på heltid ska arbeta med energifrågor 
samt att samarbeta med angränsande kommuner genom ett samfinansierat 
energikontor.  

 
 Kommun B skisserar på ett kommunalt arrangerat ”medborgarkontor” som ska 

tillhandahålla neutral information om energi medan kommun A framhöll vikten av att 
föregå med gott exempel samt anordna energiseminarier och liknande.      

 
 Båda intervjuade menade att kommunen förvisso har ett stort ansvar att begränsa 

energianvändningen men att medborgarna själva inte går fria från ansvar: 
medborgarskap är lika mycket förknippat med skyldigheter som rättigheter.  

 
 Det är inte ett intrång i medborgarnas privatliv att informera om energi och hur denna 

kan sparas på. Däremot är kommun A mer tveksam till att påverka och styra utöver de 
normer och regler som gäller för energiförbrukning medan kommun B vill ta ut 
svängarna mer och införa hårdare regler så att byggbranschen blir konkurrensneutral 
och för att visa invånarna att alla måste anstränga sig och arbeta för ett 
lågenergisamhälle. 
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5. Husbyggaren Myresjöhus  
De områden som studeras i projektet är byggda under de senaste tre åren och i olika skala: i 
det nybyggda området i kommun A står endast ett 20-tal hus klara, även om planer finns på 
ytterligare hus, medan utvecklingsområdet i kommun B är betydligt större och omfattar flera 
kvarter. Husen varierar i storlek men ligger i snitt på runt 140 kvadrat.  
 

5.1 Företagets roll, visioner och policys för energieffektivt byggande 

Myresjöhus, kommun A – ”energieffektivisering är centralt” 

Byggarbosse har jobbat med försäljning av småhus i 30 år (på Myresjöhus i 3 år) och har 
därför ”följt vad som hänt med energiutveckling av hus under ganska lång tid”.  
 
Enligt Byggarbosse är energieffektivisering centralt för Myresjöhus, även om andra aspekter 
såsom design och kundens önskemål har viss inverkan på hur husen konstrueras, något som 
till stor del kommer att ändras i och med Boverkets skärpta regler:  
 

Vi jobbar hela tiden med det, det är det som är på tapeten idag. Normen är att vara 
så energisnål som möjligt, naturligtvis. Men i den här branschen blir man också 
påverkad av mode och nycker, vilket i dagsläget är att det ska vara enormt stora 
fönster och en utökad kubikmeterluftarea som ska uppvärmas. Men vi ser nu i de 
nya normerna från Boverket30 att det här är något som kommer att försvinna: man 
kommer alltså inte som konsument ha möjlighet att välja vilka fönster som helst.   

 
Det viktigaste när det gäller att bygga energieffektivt är helhetskonstruktionen: väggarna, 
grunden, taket och att huset är tätt. Samtidigt menade Byggarbosse att det finns en gräns hur 
långt man kan gå när det gäller energibesparande åtgärder: ”man pratar om hus med 30 
centimeter i väggarna men samtidigt kan vi ju se att det finns problem med de husen”. Det 
Byggarbosse syftade på här är problemet med den fuktvandring som uppstår när fukt vandrar 
in i tätningsplasten och husen inte hinner torka ut mellan säsongerna.  

Myresjöhus, kommun B – följer regelverket men tar inte en ledande roll 

Sigge Snickare är utbildad civilingenjör, har jobbat som projektledare och med 
fastighetsfrågor på Myresjöhus sedan 2002 men har flerårig bakgrund inom byggbranschen. 
 
Energifrågan är inte den mest centrala för deras verksamhet, menade Sigge Snickare: de följer 
Boverkets regler men tar inte någon ledande roll när det gäller energibesparing:  
 

Det är inte det viktigaste vi tittar på i första hand. Det är inget som vi prioriterar 
högt utan det handlar nog mer om utformningen. […] Däremot är våra 
konstruktioner såna att vi får väldigt täta hus så på så sätt fokuserar vi på 
energifrågan, genom detaljer… Men det är inte så att vi pratar om energi eller så, 
det är mer detaljlösningar och utformning. 
 

                                                 
30 Nuvarande och kommande (författarnas kommentar). 
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5.2 Samarbetet med andra aktörer  

Myresjöhus, kommun A– huvudsakligen samarbete med underleverantörer 

Myresjöhus i kommun A samarbetar framförallt med underleverantörer av värmesystem och 
liknande. Inget direkt samarbete finns med den lokala fjärrvärmeproducenten även om en 
dialog om utbyggnad fördes i samband med bygget i det studerade området. Den lokala 
fjärrvärmeproducenten visade sig dock vara ointresserad av att bygga ut med hänvisning till 
att antalet villor i området är för få. Dessutom ställer sig Byggarbosse lite skeptisk till 
fjärrvärme: 
 

Fjärrvärme är jättebra men vi ser redan idag att priserna trissas upp i de områden 
där fjärrvärme har tagits i bruk, så det är inte bara fördelar. Det är ett bra system 
om man kan hålla prisbilden men annars sitter man i knä på elbolagen igen. Har du 
låst dig till fjärrvärme är det ganska dyrt att ställa om.  

Myresjöhus, kommun B‐ nära samarbete med energibolag ger tillgång till fjärrvärme 

I Kommun B är däremot samarbetet med det lokala energibolaget desto starkare. I första hand 
gäller samarbetet kontrakt för utbyggnad av fjärrvärme så att husägare ska kunna erbjudas 
denna lösning, något som också skedde i det undersökta området i vår studie.  
 

5.3 Boverkets regler: konsekvenser och innebörd för verksamheten 

Myresjöhus, kommun A – krav på mätning av tappvarmvatten ett problem  

Byggarbosse uppgav att han i huvudsak välkomnar Boverkets skärpningar av energireglerna 
för byggsektorn även om han funderade lite kring hur byggandet ska gå till i framtiden och hur 
det kan komma att påverka prisbilden: ”det följer ju Kyotoavtalet som vi har varit lite sena att 
gå med i så det kommer ju som lite av en chock. Men sedan drabbar det ju alltid konsumenten 
och driver upp boendekostnaden”.  
 
De kommande, skärpta, reglerna från Boverket för 2010 är något som påverkar hur företaget 
bygger redan nu. Enligt Byggarbosse klarar de också ”i princip” kraven redan i dagsläget. För 
att möta de nya reglerna demonstreras exempelvis redan nu hus med betydligt mindre fönster 
och takyta och mer energislukande modeller saluförs inte längre mot kunderna, förklarade han.  
 
Emellertid finns en punkt i Boverkets regelverk som han ställer sig mycket kritisk till. 
Husbyggarna är i dag skyldiga att begränsa husens totala kilowattförbrukning per 
kvadratmeter och eftersom tappvarmvattnet räknas in i detta har företagen ansvar för att inte 
varmvattenförbrukningen överstiger en viss nivå i de färdiga husen. ”Branschen har 
protesterat mot detta, vi kan ju inte påverka hur länge en familj duschar. Då ska vi ju vara 
poliser.”  
 
Enligt Byggarbosse ska byggbolagen göra kontrollmätningar av tappvarmvattnet i husen 
under ett års tid, inom två år (efter inflyttning). Klarar inte de boende gränsvärdena är det 
entreprenören som är skyldig att minska varmvattenförbrukningen i de sålda husen. Dock, 
eftersom denna regel är så pass ny vet ingen vad som kommer att hända om gränsvärdena inte 
klaras.  
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Ett annat problem rör Boverkets regler för isolering av garagebyggnader, något Byggarbosse 
menade får till följd att folk bygger isolerade garage som de sedan värmer upp med 
direktverkande el: ”och då blir det ingen energibesparing, det slår fel”.  

Myresjöhus, kommun B – normkraven klaras genom husens utformning 

På myresjöhuskontoret i kommun B följer man Boverkets allmänna normkrav på maximal 
energiåtgång per kvadratmeter och ska därutöver ligga 10-20 procent under gränsvärdena. Ett 
problem, berättade Sigge Snickare, är att kommunen gör likadant: i samband med beviljande 
av bygglov räknar de på en energiåtgång som ligger under de regler som finns för 
energiförbrukning. Denna beräkning baseras i sin tur på Myresjöhus kalkyler som alltså redan 
ligger under de satta gränsvärdena. Följden blir, enligt Sigge Snickare, därmed tvåfaldig 
energireducering.  
 
Sigge Snickare berättade att det framförallt är genom husens utformning som de gällande 
normerna för energiförbrukning klaras: täta hus, frånluftsvärmepumpar, fjärrvärmemoduler 
samt fönster med godkända U-värden. Dock kommer de inte klara de regler som träder i kraft 
2010 med endast dessa åtgärder. Myresjöhus som helhet försöker dock ta reda på så mycket 
som möjligt om nya regler innan de träder i kraft, detta för att kunna förbereda sig och planera 
arbetet för att klara gränsvärden och liknande, menade Sigge Snickare.  
 
Kravet på energideklaration är inget som påverkar hur Myresjöhus konstruerar hus- inte än så 
länge. Det menade båda intervjuade. Dock får de en del frågor av kunderna om detta och kan 
då hänvisa vidare till certifierade inspektörer. Företaget upplyser även sina kunder om de nya 
reglerna om energideklaration, men enligt de båda intervjuade är det för tidigt att säga om 
eller hur detta påverkar hur kunderna ser på energi och energiåtgång.   
 

5.4 Hushållens valmöjligheter och intresse för energieffektiva lösningar 

Myresjöhus, kommun A – priset det centrala för kunderna 

Myresjöhuskontoret i kommun A uppgav själva att energieffektivisering står i fokus för 
verksamheten, men hur centrala är då egentligen dessa frågor bland kunderna? 
 
Enligt Byggarbosse har deras kunder inga eller mycket ringa kunskaper om den tekniska biten 
kring energi, exempelvis om de takkonstruktioner och liknande som krävs för att uppnå de 
satta gränsvärdena för energiförbrukning eller hur mycket extra energiåtgång stora fönster 
ger. Vad kunderna frågar om är istället värmesystem, vad berg- eller fjärrvärme kostar i 
förhållande till standardvärmesystem med frånluftsvärmepump. Byggarbosse får också ofta 
frågan om det går att installera braskamin och menar att för kunderna är det, förutom 
möjligheten att kunna installera bergvärme, framförallt mysfaktorn som styr – inte främst 
aspekterna miljö och energieffektivitet.  
 
Först och främst vill kunderna veta vad huset kommer att kosta att bygga medan frågan om 
miljö- och energi är mellan den tionde och femtonde i ordningen. 
 
I enlighet med vad som framgått tidigare finns inget fjärrvärmenät utbyggt i området, varför 
kunderna, av naturliga skäl, inte har möjlighet att välja denna lösning för uppvärmning. För 
att nå en god balans mellan energieffektivitet och ekonomi brukar Byggarbosse rekommen-
dera sina kunder ett standardvärmesystem med frånluftsvärmepump i kombination med 
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braskamin, men tillade att han, ”gärna tar en diskussion om andra alternativ”, samt vilken 
kostnadskalkyl de olika alternativen ger. Till exempel hur lång avbetalningstiden är med 
bergvärme kontra ett standardvärmesystem.  
  
Vidare säljer Myresjöhus en standardväggtjocklek och kunderna har således inte möjlighet att 
välja, däremot kan fönster med bättre U-värde än standardfönstren köpas till mot en extra 
kostnad. Detta är dock inget som kunderna efterfrågar, berättade Byggarbosse.  

Myresjöhus, kommun B – kunden litar på att husen redan är bra ur energisynpunkt 

Även här har kunderna möjlighet att välja till fönster med bättre U-värde än standard, något 
som hushållen också informeras om inför köpet. Dock är Sigge Snickare osäker på om detta 
marknadsförs aktivt gentemot köparna: ”nej, jag vet inte och jag tror inte heller att kunderna, i 
allmänhet, är så intresserade av bättre fönster heller. Vissa javisst, men rent allmänt: nej”. Inte 
heller möjligheten att välja tjockare väggar är något som marknadsförs eller efterfrågas av 
kunderna, berättade Sigge Snickare. Istället litar hushållen på att husen är bra ur 
energisynpunkt från första början och att de därmed inte behöver göra några aktiva val vad 
gäller energi utan kan koncentrera sig på priset samt estetiska aspekter: 
 

Jag tror att folk litar på att alla hus är ungefär likvärdiga när det handlar om energi: 
och vi har ju bra konstruktioner, bra hus. Det kunderna är intresserade av är pris, 
planlösning, utformning, köksluckor, badrum. Sådant frågar de om.     

 
I samband med projektering och nybyggnation brukar Myresjöhus, som regel, teckna avtal 
med det regionala energibolaget så att hushållen ges möjlighet till fjärrvärme. Så också i det 
studerade området, även om valmöjligheten skiljde sig åt beroende på boendeform. Enligt 
Sigge Snickare var de som var intresserade av radhus hänvisade till fjärrvärme, medan boende 
i fristående villor hade möjlighet att, mer fritt, välja uppvärmningssystem. Han menade även 
att hushållen informerades om de olika valmöjligheterna i samband med köp. Dock är 
företagets policy att erbjuda sina kunder fjärrvärme som huvudsakligt uppvärmningssystem:  
 

Vi ville inte vara för styrande, men samtidigt handlar det lite grann om vilka 
förutsättningar som finns, vi är lite inkörda på fjärrvärme. Här i stan har vi 
fjärrvärme och det fungerar bra, det är smidigt och vi vet att det är billigast [...] 
Många är inte alls insatta, de bryr sig inte om att ta reda på hur det fungerar så det 
gäller att hitta enkla system: inget som ska rengöras, det ska bara vara att trycka 
på knappen och så ska det fungera och då är fjärrvärme enkelt… De som är 
intresserade, de läser och sätter sig in hur det fungerar men de som inte är 
intresserade, de ska överhuvudtaget inte börja knappa på någonting: på och av, 
ungefär, det räcker.   
 

5.5 Myresjöhus arbete med energifrågor gentemot hushållen  

Myresjöhus, kommun A – svårt att påverka hushållens energianvändning 

När Byggarbosse fick frågan om hushållens energianvändning och företagets arbete på 
området, framhöll han svårigheten i att påverka hushållen och deras energibeteende. Att 
exempelvis förmå dem att använda mindre vatten, och därmed hålla sig inom gränsvärdena 
för maximal förbrukning, har visat sig mycket svårt: 
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Visst kan man sätta in vissa munstycken men mycket mer kan vi inte göra […] Vi 
upplyser ju hushållen och så men det biter dåligt. Det vet ju alla som har haft en 
tonåring i huset: du kan ju tjata dig till leda! Det är ju det enda vi kan göra för att 
påverka: att informera men sen vad som sker i verkligheten, det är ju en annan sak. 
Det kan bli så att vi tvingas vidta åtgärder gentemot hushållen för att de har för hög 
förbrukning, sedan om det är vi som ska bevisa att de duschar för mycket, det vet 
jag inte...  

 
Ett problem i sammanhanget är att de som tidigare bott i hyresrätt - och inte har betalat för 
uppvärmning och varmvatten - har en vag uppfattning av vad detta kostar. När de sedan 
bygger eget hus har de med sig dessa beteenden och förstår inte varför det blir så dyrt. De är 
inte medvetna om vad energi kostar: ”när man börjar intervjua dem så visar det sig att de sover 
med öppet fönster när det är 15 minusgrader”, förklarade Byggarbosse.  
 
Informationen till hushållen om energiförbrukning och gällande gränsvärden sker inför själva 
husköpet men ingen mer kontinuerlig information ges från Myresjöhus sida. Byggarbosse tror 
inte att det finns något bra sätt att informera eller påverka hushållen att minska 
energianvändningen. Det är något man måste ha med sig från uppväxten, annars blir det svårt 
att förändra beteendet som vuxen. Dock menar han att de flesta hushåll är välinformerade om 
kostnaderna för energi, även om alltså vissa undantag finns. 

Myresjöhus, kommun B – information om energideklaration i samband med husköp  

Det lokala myresjöhuskontoret i kommun B har inte några uttryckliga rutiner för kommunika-
tion om energiförbrukning med sina kunder, annat än att exempelvis informera hushållen om 
konceptet med energideklaration, något som sker i samband med köp.31  
 

5.6 Företagets kontra kundernas ansvar för minskad 
energianvändning 

Myresjöhus, kommun A‐ den enskilde individen har en viktig roll 

Enligt Byggarbosse har även hushållen ett betydande ansvar när det gäller att minska 
energianvändningen i hemmet. Exempelvis har de stor möjlighet att välja till exempel 
uppvärmningssystem. Givet att rätt förutsättningar finns, exempelvis fjärrvärmeanslutning, 
kan Myresjöhus leverera vad kunden vill ha, menade han. På så vis är ansvaret delat mellan 
företaget och den enskilde individen.   

Myresjöhus, kommun B – hushållen allt mer energimedvetna 

Enligt vad som framkom ovan försöker Myresjöhus i kommun B framförallt påverka 
energiförbrukningen i de färdiga husen genom konstruktion och utformning, men när och hur 
kommer de boende in i bilden? Vilket ansvar har dessa när det gäller att begränsa 
energianvändningen? I relation till detta berättade Sigge Snickare att han tycker sig se ett 
ökande ”miljötänk”, framförallt bland åttiotalisterna som nu börjar köpa hus. Hushållen har 
blivit mer medvetna: de tänker sig mer för, använder inte energi i onödan och tar därmed sitt 
ansvar som individer:  

                                                 
31 Noteras kan att de hushåll som har sagt nej till fjärrvärme har motiverat detta med att de inte vill vara beroende 
av energibolaget och fjärrvärmenätet, enligt Myresjöhus.  
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De gör inte valen strikt ekonomiskt utan är beredda att betala lite mer för att spara 
på miljön. Sedan förstår de också att om alla förbrukar mindre så kommer 
energikostnaden att sjunka och det tycker jag har ändrats från några år tillbaka då 
det snarare var tvärtom, förut var det lite att: `eftersom jag inte märker någon 
skillnad så öppnar jag fönstret istället för att dra ner´[…] Jag ska minsann roffa åt 
mig så mycket som möjligt- även om jag inte har nytta av det´.    

 
Sigge Snickare menade även att utvecklingen går mot mindre hus, något han tror kan ha 
att göra med en ökad prismedvetenhet bland kunderna, att de blivit mer uppmärksamma 
på de kostnader som stora ytor för med sig. Även det faktum att räkningarna har börjat 
delas upp i värme, vatten och elförbrukning hjälper till att synliggöra konsumtionen och 
kostnaden, något som i sin tur bidrar till en ökad medvetenhet- och energireduktion 
bland hushållen: ”priset spelar också roll”, kommenterade han avslutningsvis.     
 

5.7 Sammanfattning  

 För att klara gällande regelverk för maximal energiförbrukning, arbetar Myresjöhus 
med helhetskonstruktionen: väggarna, grundläggningen, taket och att huset är tätt. 
 

 Samarbete finns exempelvis med underleverantörer samt lokalt energibolag för att 
kunna erbjuda ett rekommenderat standardsystem.   

 
 För att möta de allt hårdare reglerna för energiåtgång saluförs exempelvis hus med 

mindre fönster och takyta för kunderna och mer energikrävande modeller kommer att 
utgå ur katalogen.  

 
 Det viktigaste för kunden är pris och husets estetiska aspekter medan miljöaspekterna 

är underordnade. Många kunder litar på att husen är bra ut energisynpunkt som de är 
och att de därmed inte behöver vidta några egna åtgärder för att energieffektivisera.   

 
 Myresjöhus i kommun A menade att deras kunder generellt är medvetna om 

kostnaderna för energi men att det ändå är svårt att påverka och ändra ett invant 
energibeteende. I kommun B ser husbyggaren dock en trend mot ökad 
miljömedvetenhet, mindre hus och ett mer energisparande beteende bland hushållen.  
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6. Energibolagen 
För att också få en överblick över de regionala energibolagens roll på energisidan, och 
framförallt då ifråga om fjärrvärme, ombads den största aktören i respektive region att svara 
på några frågor om bland annat policys, samarbetsvägar, kundrelationer och synen på den 
framtida marknaden.   
 

6.1 Företagspolicy kontra kommunala energimål  

Kommun A – kommunägt företag med egen affärspolicy  

Kommunala energimål, exempelvis att kunna erbjuda så många invånare som möjligt 
fjärrvärme som uppvärmningssystem, har endast ringa betydelse för verksamheten och inget 
som energibolaget i kommun A behöver ta hänsyn till om det inte är lönsamt rent 
affärsmässigt. Från energibolagets sida framhölls också att även om de delvis är 
kommunägda, bedriver de en vinstdrivande verksamhet med egna affärsmål och behöver inte 
följa kommunala energi- och miljömål rent strikt. Istället är arbetet i mycket inriktat på att 
uppnå EUs klimatmål.32  
 
I ett befintligt bostadsområde där hushållen har direktverkande el eller andra lösningar måste, 
som regel, cirka 60 procent tacka ja till fjärrvärmeanslutning för att en utbyggnad ska vara 
lönsam att genomföra. När det gäller nybyggda villaområden är denna siffra svårare att 
uppskatta och olika för olika områden, något som bland annat har att göra med hur stort 
området är och hur långt ifrån produktionskällan det ligger. Detta enligt energibolaget.    

Kommun B‐ dialog med kommunen positivt för båda parter 

I kommun B är situationen snarast den motsatta. Här menade energibolaget istället att arbetet 
framförallt sker genom en nära dialog med huvudägaren, kommun B, för att på så vis se hur 
den egna verksamheten kan utvecklas parallellt med stadens utveckling och utbyggnad.  
 
Ingen bestämd gräns finns för hur stor beläggningen måste vara för att energibolaget ska 
bygga ut fjärrvärmenätet i ett visst område. Däremot är de faktiska kraven liknande de i 
kommun A, ”Vi tittar på lönsamheten i projektet men behöver normalt 50-60% anslutning för 
att projektet skall bli av” menade man från energibolagets sida.  
 

6.2 Kontakten med kunder och andra aktörer 

Kommun A – samverkan sker främst med entreprenörer  

Samverkan med andra aktörer ifråga om utbyggnad av fjärrvärme sker framförallt med 
projektörer och entreprenörer som gör själva grävjobbet, både vid nybyggnation och vid 
konvertering från direktverkande el till fjärrvärme i befintligt bostadsbestånd.  
 
Vidare har företaget kontakt med potentiella kunder som är intresserade av fjärrvärme inför en 
eventuell utbyggnad där de informeras om systemet: hur det fungerar, vad det kostar och, 
kanske framförallt då för de hushåll som vill övergå från direktverkande el till fjärrvärme, hur 

                                                 
32 20-20-20-strategin, se introduktionskapitlet för mer information.  
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själva konverteringen går till och vilka bidrag som finns att söka. Från företagets sida uppgav 
man även att kunderna informeras om hur själva processen går till: från att de tecknar avtal 
för fjärrvärme till dess att systemet är installerat. Kunderna informeras även om andra 
lösningar som energibolaget själva tillhandahåller. Vid frågor om andra lösningar såsom 
värmepumpar hänvisas emellertid kunden vidare: ”vi försöker vara öppna med vad vi kan 
erbjuda och vilka begränsningarna är, sedan är det upp till kunden att avgöra…”.  
 
Kundernas vanligaste frågor när det gäller fjärrvärme är ofta av teknisk natur, menade man 
från energibolagets sida:  
 

Hur får jag dra ledningarna i huset, sätta upp element och så. Mycket praktiska 
detaljfrågor om prisbilden, tillgängliga installationsbidrag och hur länge det tar att 
installera systemet, hur det går till, sådant. 

Kommun B – kommunen alltjämt främsta samarbetspartnern 

I kommun B samarbetar energibolaget istället främst med kommunen inför en utbyggnad av 
fjärrvärmenätet, även om de på senare tid i allt större utsträckning även börjat samarbeta med 
projektörer och byggbolag. 
 
Kommunikationen med hushållen på fjärrvärmesidan sker framförallt genom reklam, 
personlig försäljning, annonser, informationsmöten och ”att synas på stan”. Kundernas 
vanligaste frågor rör bland annat hur snabbt de kan få fjärrvärme, varför priserna har stigit 
som de gjort, hur olika inställningar ska göras och andra tekniska frågor. 
 

6. 3 Fördelar, nackdelar och alternativa lösningar till fjärrvärme 

Kommun A – energilösning anpassas efter rådande förutsättningar 

De främsta fördelarna med fjärrvärme är, vilket företaget också framhåller gentemot 
kunderna, att det är ett säkert system med trygg och jämn värmetillförsel samt en miljövänlig 
lösning från en förnyelsebar energikälla. Nackdelarna, å andra sidan, är att systemet är trögt: 
om det blir en störning i leveransen tar det lång tid innan kunden får tillbaka värmen, 
framförallt för dem som ligger långt från produktionskällan. Detta enligt företaget.    
 
I de områden energibolaget inte kan erbjuda fjärrvärme är alternativlösningen istället pellets. 
Vilket uppvärmningssätt som rekommenderas varierar därmed med områdets karaktäristika: 
där det är mest lönsamt förespråkas fjärrvärme medan pellets rekommenderas där denna 
lösning är mest lukrativ. Dessutom styr även kundens behov och situation vilken typ av 
lösning som rekommenderas, menade man på energibolaget.   

Kommun B‐ lokala lösningar ett alternativ till fjärrvärme 

Energibolaget i kommun B framhöll att fördelarna med fjärrvärme framförallt är priset, att det 
är enkelt för kunden och att lösningen är bra ur miljösynpunkt medan nackdelarna rör 
kundens upplevda brist på konkurrerande lösningar. 
 
Framtida satsningar på alternativa uppvärmningssystem involverar planer på att erbjuda 
kunder i de områden där fjärrvärme/fjärrkyla inte är aktuellt andra, mer lokala lösningar. 
Enligt energibolaget är detta dock än så länge endast på idéstadiet. 
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6.4 Synen på energieffektivt byggande och den framtida marknaden 

Kommun A – energieffektiva hus ger sämre lönsamhet 

På frågan om de normkrav som ställs på byggnaders minskade energiförbrukning påverkar 
verksamheten svarade energibolaget i kommun A jakande. Framförallt har det blivit svårare 
att få lönsamhet i att erbjuda fjärrvärme i nybyggda villaområden. Samtidigt bidrar det 
varmare klimatet till minskad lönsamhet, detta eftersom värmebehovet helt enkelt minskat.    
 
Den främsta konkurrerande lösningen på värmeleveranssidan är värmepumpar. Dock menade 
man att framtiden ser relativt god ut: i regionen finns flera områden kvar att bygga ut 
fjärrvärmenätet i; både nybyggda men även äldre områden där det framförallt rör sig om 
konvertering från andra uppvärmningssystem.     

Kommun B – energieffektivisering får inte ses som ett hot  

Även i kommun B är olika typer av värmepumpar den största konkurrenten. Vidare får också 
här de allt mer energieffektiva husen konsekvenser för verksamheten, bland annat när det 
gäller utbyggnad av fjärrvärmenätet: 
 

Ja, självklart. Vi måste vara selektiva för att vi på sikt skall bibehålla våra 
produkters konkurrenskraft. Vi jobbar bland annat med kommunen och en annan 
aktör för att försöka hitta vägar till att utnyttja mer fjärrvärme i andra 
tillämpningar. Energieffektiviseringar kan vi ju inte se som ett hot, då vi alla 
ytterst tjänar på att samhället utnyttjar naturresurserna optimalt. 

 
Dock ser man även här positivt på den framtida marknaden och en ökande försäljningsvolym 
spås. Så här kommenterade energibolaget saken:  
 

Vår ort växer så vi ser en ökande försäljningsvolym. I de områden där staden 
förtätas så är vi alltid med och ett konkurrenskraftigt alternativ. På småhussidan är 
det svårare att få lönsamhet. 

 

6.5 Sammanfattning 
 De faktiska kraven på kundbeläggning för att en utbyggnad av nätet ska vara lönsam 

att genomföra ligger på omkring 60 procent (gäller för båda kommunerna). 
 

 Energibolaget i kommun A betonar att även om de delvis är kommunägda, har de en 
egen affärspolicy och behöver inte ta hänsyn till kommunala energimål om det inte är 
lönsamt för den egna verksamheten. I kommun B är istället kontakten med 
kommunen, som även är den viktigaste samarbetspartnern, betydligt starkare. 

 
 I kommun A sker samverkan framförallt med projektörer och andra entreprenörer 

medan energibolaget i kommun B i första hand samarbetar med kommunen. 
 

 Enligt energibolagen är fördelarna med fjärrvärme att det är enkelt, säkert, prisvärt och 
miljövänligt. Nackdelarna, å andra sidan, är att det tar det lång tid innan kunden får 
tillbaka värmen om en störning uppstår i leveransen och, ur ett kundperspektiv, brist 
på konkurrenter.  
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 Båda energibolagen menade att de allt mer energieffektiva husen får konsekvenser för 
verksamheten, bland annat när det gäller utbyggnad av fjärrvärmenätet i nybyggda 
områden. Dock ser båda bolagen positivt på den framtida utvecklingen av marknaden.  

 
 Den största konkurrerande lösningen är olika typer av värmepumpar. 
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7. Villaägarna 
Nedan presenteras resultatet av intervjuerna med hushållen. Bland annat behandlas deras 
valmöjligheter i samband med byggprocessen, attityd till att energieffektivisera samt synen på 
offentlig policy och ansvarsfrågan gällande energieffektivisering. 
 

7.1 Handlingsutrymme, val och vilja i samband med nybygge 
I detta avsnitt kommer hushållens handlingsutrymme i samband med byggprocessen att 
behandlas. Valutrymmet gällande uppvärmningssystem har ofta att göra med om fjärrvärme-
nät finns utbyggt i området eller inte, så också i de studerade områdena i denna studie. I det 
område där nätet är utbyggt (kommun B), rekommenderas i huvudsak fjärrvärme. I det andra 
undersökta området (kommun A) ansåg dock det lokala energibolaget, tillika fjärrvärme-
leverantör, att befolkningsunderlaget var för litet, varför hussäljaren också rekommenderade 
de boende en lösning med värmepump.    
 

7.1.1 Begränsad möjlighet att bestämma uppvärmningssystem  

Utbyggt fjärrvärmenät eller ej, uppgav i princip samtliga intervjuade att de hade inga eller 
mycket små möjligheter att välja uppvärmningssystem utöver vad säljaren av huset erbjöd 
som standard. Exempelvis menade hushåll 1 (boende i kommun B) att möjligheten att välja 
uppvärmningssystem överhuvudtaget inte fanns: ”det var fjärrvärme som gällde, det var det 
enda som diskuterades”.  
 
Hushållen upplevde att de fick ingen eller mycket ringa upplysning från Myresjöhus om andra 
uppvärmningssystem än den standardlösning som förordades av säljaren, något som i område 
B alltså innebar fjärrvärme och i område A värmepump, eventuellt kombinerad med kamin. 
Till exempel menade hushåll 2 att de varken fick välja mellan olika uppvärmningsalternativ 
eller information om andra alternativ: ”det var fjärrvärme eller ingenting, typ”. Bokstavligt 
talat: för att få bygglov var de enligt hushållet tvungna att betala anslutningsavgiften till 
fjärrvärmenätet på 45 000 kronor ”oavsett om man ville ha fjärvärme eller inte… hade jag fått 
välja hade jag borrat för jordvärme men eftersom vi ändå var tvungna att betala 
anslutningsavgiften till kommunen så stöp det på det”.  
 
Andra hushåll menade att de hade möjlighet att göra andra val än det uppvärmningssystem 
som ingick som standard, exempelvis att borra för bergvärme eller sjövärme. Dock var detta 
oftast inget de fick information om från hussäljaren utan fick själva aktivt lyfta frågan och 
undersöka alternativen.  
 

7.1.2 Bekvämt att slippa välja och förordad lösning ofta bra i slutändan 

Dock var möjligheten att välja mellan flera uppvärmningssystem generellt inget som 
hushållen varken saknade eller lade särskilt stor vikt vid. De begränsade valmöjligheterna var 
tvärtom något många uppfattade som positivt och flera uppgav att de inte kan minnas att de 
hade någon direkt diskussion om val av värmesystem. Med tanke på alla andra val som finns 
att ta ställning till i samband med byggandet var det ”ganska bekvämt” (hushåll 3, boende i 
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kommun A) att slippa välja och ta ställning även till detta. Exempelvis berättade hushåll 4 att 
”det var så otroligt många val att göra så vi tänkte nog att det var enklast att ta fjärrvärme. Det 
kändes nästan för mycket att välja någon annan uppvärmning också”, medan hushåll 5 
uttryckte det så här: ” på sätt och vis var det rätt skönt att inte behöva välja, det är ju alltid det 
här om du ska välja Expressen eller Aftonbladet”.   
 
Fjärrvärme är också något som uppfattas som ett säkert och tillförlitligt alternativ av 
hushållen. Så här resonerade hushåll 1: 
 

Vi upplevde det inte så. När man hör fjärrvärme så tänker man att: ok, det är ett 
bra alternativ. Men hade det bara varit direktverkande el att välja på så hade man 
kanske tänkt att: men vänta nu, det här var ju inte så bra. 

 
Efter att ha övervägt alternativen tyckte alltså flertalet hushåll att det rekommenderade 
uppvärmningssystemet trots allt verkade bra, något som i vissa fall hade att göra med att 
andra alternativ skulle innebära en jämförelsevis hög kostnad. Dock berättade flera att de 
gärna skulle ha fått mer information om alternativa uppvärmningssystem och lösningar. 
 

7.1.3 Bristande information och tid att fatta beslut 

Just aspekten med bristande information om olika alternativa lösningar för uppvärmning var 
något som flera av de intervjuade återkom till, och det oavsett om de var nöjda med det av 
säljaren förordade uppvärmningssystemet eller ej.  
 
Hushåll 6 (kommun B) var en av de intervjuade som framhöll problemet med bristande 
information från säljarens sida gällande vilka system som faktiskt fanns möjlighet att 
installera. Exempelvis berättade hon att de inte fick höra om möjligheten att installera en 
tillochfrånluftsvärmepump förrän under ett möte med bygginspektören när alla val var gjorda 
och det var för sent för några ändringar:   
 

Det var en brist, att man inte fick den informationen när man tänkte bygga, det 
hade varit bra: för det var inte så att man fick någon aktiv information om hur man 
kan minska energiförbrukningen. Sedan hade man säkert behövt ha någon typ av 
kalkyl som visar att det är lönsamt också, så att man kan se att den här 
investeringen, som är dyr vid inköpet, också ger resultat på sikt.  

 
Vidare berättade hushåll 7 (kommun B) att hennes familj har hållit på rätt mycket med olika 
uppvärmningstekniker och söker alternativ som kan konkurrera ur ekonomisk och 
miljömässig synpunkt. Denna information var dock något hon saknade från hussäljarens sida: 
”det kändes mest som att det var ett färdigt paket, med fjärrvärme som dras till området, så vi 
tänkte nog inte att det fanns något alternativ som inte skulle bli jättedyrt”, kommenterade hon.  
 
Även hushåll 8 (kommun A) önskade mer information om andra alternativ såsom sjö- och 
bergvärme, men också större möjlighet att påverka byggprocessen. Till exempel skulle hon 
gärna ha fått mer information och större påverkansmöjligheter ifråga om själva byggandet: 
vilka material som används – ”hur miljövänliga är de?” – och hur transport av material 
skedde: ”allt, allt, allt: jag hade gärna varit mer aktiv i mina val, jag tycker sånt där är viktigt”, 
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menade hon.33 Ett annat problem, menade hushåll 8, var att de hade mycket kort tid att göra 
alla val som skulle beslutas om under byggprocessen. Problemet med den korta ledtiden har 
hon också framfört till Myresjöhus, men menade att de inte tar något riktigt ansvar:  
 

Det gick så fort också, de ringde på morgonen och ville ha beslut samma dag. Det 
skulle väljas kakel och allting sånt på några dagar. Det var väldigt snabba val så vi 
hade inte möjlighet att åka runt och titta eller till exempel påverka val av 
hantverkare… Och när jag påtalade de här sakerna sa de bara ’så här är det’. Det 
var väldigt frustrerande.  
 

7.1.4 Litet intresse för klimatskal och stor tilltro till husbyggaren 

De flesta intervjuade uppgav att de inte hade möjlighet att välja annan fönster- eller 
väggtjocklek än det som ingick som standard, en möjlighet de generellt heller inte saknade. 
Några uppgav dock att de hade möjlighet att välja annat u-värde på fönstren men att det inte 
kändes aktuellt att byta. De fick information om standardfönstren, 3-glasfönster och u-värdet 
på dessa, samt väggtjocklek, att detta ingick som standard och ”skulle vara bra”. Inga direkta 
valmöjligheter fanns således. Möjligheten att välja till extra utrustning till huset var dock 
något som vissa framhöll som något positivt.    
 
En aspekt som framkom under intervjuerna var att hushållen litar på att husen redan håller en 
viss standard vad det gäller fönster respektive väggtjocklek samt allmän energieffektivitet. 
Exempelvis menade hushåll 6 att hon har informerat sig om Myresjöhus och att ”de generellt 
är väldigt miljömedvetna, det känns som att de försöker hålla ner energikostnaderna”.  Hon 
litade därför på deras standardutrustning, både vad det gäller vitvaror och liknande samt att de 
bygger täta och energieffektiva hus, och att hon därför kunde vara mer passiv i sina beslut, en 
uppfattning hon delade med de flesta av de intervjuade hushållen.  
 

7.2 Fördelar och nackdelar med det installerade 
uppvärmningssystemet 
I det nybyggda området i kommun B finns alltså tillgång till fjärrvärme, något somliga 
hushåll har kompletterat med en värmepump, medan nätet inte är utbyggt i det undersökta 
området i kommun A. Här har de intervjuade hushållen istället olika värmepumpar som 
huvudsakligt uppvärmningssystem. Nedan presenteras fördelar respektive nackdelar som 
hushållen upplevt med de olika lösningarna.   
 

7.2.1 Fjärrvärme  

När det gäller fjärrvärme och dess fördelar framhöll flera att det är bekvämt, billigt, effektiv, 
pålitligt och miljövänligt: ”fjärrvärme känns som något förnyelsebart, man använder ju 
faktiskt spillvärme så miljömässigt känns det som ett relativt klokt alternativ” menade till 
exempel hushåll 1. 
 
                                                 
33 Dock tog hon inte reda på detta själv, bland annat eftersom tiden var knapp med många beslut att fatta och 
mycket att ordna med på kort tid, något som delvis hade att göra med att Myresjöhus var sena i byggandet, vilket 
påverkade dem.  



 39

Överlag är hushållen också nöjda med fjärrvärmesystemet. Dock finns några undantag. Bland 
annat berättade hushåll 2 att han trodde att fördelarna med fjärrvärme var att det skulle gå åt 
väldigt lite energi, men det har visat sig vara tvärtom. Han berättade att det hus de bodde i 
tidigare, där de hade bergvärme, var mycket äldre men drog mycket mindre energi:  
 

Det är konstigt att det kan vara så med nya hus. Man trodde ju att de skulle vara 
bättre [...] Vi tyckte ju att nu ska vi spara energi. Nu ska bygga ett nytt hus och så 
antog man att husleverantören skulle uppfylla alla krav, vilket de säkert gör, men 
så visar det sig ändå att det inte går mindre energi här än vad det gjorde i den 
gamla kåken och det är ju snopet. Men sånt kan man ju aldrig veta i förväg: man 
får veta schablonmässigt att ”så här kan det vara” och sen, om det går mer än så, 
då är det vårt eget fel.  

 
Andra nackdelar som hushållen framhöll var sårbarhet för störningar i leveransen, om 
fjärrvärmenätet är nere får de hushåll som inte har något extra värmesystem svårt att hålla 
temperaturen, att de binder upp sig i ett system de har liten möjlighet att påverka och blir fast 
vid en leverantör. Så här formulerade exempelvis hushåll 4 det: ”Den finns där alltid och det 
är någon annan som står för det och ordnar det om det skulle bli något, men nackdelen är ju 
att man aldrig kan veta vad det kommer att kosta. Man har ju liksom valt det och då står man 
ju där om priserna höjs.”.  
 
Ytterligare en nackdel som framfördes är att systemet inte riktigt hinner med att justera 
temperaturen: det blir en fördröjning och värmen upplevs som ojämn. Hushåll 2 
kommenterade det så här:  
 

Det handlar mycket om hur det (värmesystemet) justeras in och den hjälpen har 
man inte fått av Myresjöhus och ska man ta in någon för det, ja, då kostar ju det en 
massa pengar [... ] Jag har pratat med dem (Myresjöhus) i flera vändor men de har 
inte varit så tillmötesgående.   
 

7.2.2 Värmepump 

Hushållen i det område där fjärrvärmenät saknades och som istället blivit rekommenderade, 
och även installerat, värmepumpar menade att fördelarna är att det är ett billigt, tyst och 
”smidigt” system: det är underhållsfritt och ger en behaglig värme. Till exempel menade 
hushåll 16 att värmepumpen är ett: ”hypermodernt system som sköter sig självt”.  
 
Hushållen berättade även att de fått kostnadsfri justering av värmepumpen, en service de 
överlag är nöjda med. Emellertid berättade hushåll 8 att de i början hade problem med att 
värmesystemet, och framförallt då golvvärmen, inte funkade optimalt. När de påtalade det för 
Myresjöhus upplevde hon att de inte tog henne på allvar, att de menade att: ”nej, så är det 
inte” och att hon fick vara påstridig och påtala felet innan de till slut åtgärdade det hela.   
  
När det gäller nackdelar framhöll några hushåll att värmepumpen drar mer energi än andra 
lösningar men å andra sidan innebär en lägre investeringskostnad. Andra hushåll poängterade 
att systemet är beroende av elström och sårbar om strömmen går. Dock har flera av hushållen 
även installerat en kamin, något de betraktar som en säkerhetslösning (om något skulle hända 
med pumpen) och ”mysfaktor” kombinerat.    
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Överlag var hushållen dock nöjda med sina värmepumpar. 

7.3 Möjligheter och hinder att påverka energianvändningen i 
hemmet 
Även om småhusägare har stora möjligheter att påverka sin energianvändning, till exempel 
ifråga om val av värmesystem, inomhustemperatur med mera, finns även en rad faktorer som 
begränsar deras handlingsutrymme. Samtidigt ligger andra hinder, men även olika typer av 
drivkrafter, bakom att de sparar alternativt inte sparar energi. Bland annat detta kommer att 
behandlas närmare nedan.  
 

7.3.1 Miljö- och ekonomitänk kombinerat ger minskad energiförbrukning  

På frågan om hushållen tänker eller reflekterar kring sin energianvändning, till exempel om de 
kan eller försöker påverka energiåtgången i hemmet, blev svaret ofta att de brukar anstränga 
sig att inte ha apparater på stand-by, tvätta med full disk- och tvättmaskin, använda 
lågenergilampor och undvika att använda torktumlaren. ”… En liten bov är torktumlaren, har 
jag märkt, så jag brukar roa mig med att slå av säkringen - bara för att!”, kommenterade till 
exempel hushåll 9 medan hushåll 15 sa ”inte ha tänt i onödan, det som går: inget extra-super-
mycket utan det man har lärt sig”.  
 
Kort sagt det som går att göra i vardagen. Somliga hushåll eldar också och har tagit som vana 
att släcka lampor och duscha kortare. En annan vanlig strategi för att spara såväl miljö som 
pengar är att sänka värmen ”man kan ta på sig en tröja eller filt istället”, kommenterade 
hushåll 3.  
 
Orsaken till att hushållen genomför energisparande åtgärder är ofta en strategi för att spara 
pengar: inte framförallt för att spara miljö även om flera menade att de två följs åt och hänsyn 
till miljön ofta finns med i bakgrunden. En av de intervjuade menade dock att det, egentligen, 
inte spelar så stor roll om han begränsar sin energianvändning eller inte. Detta eftersom 
energikällan primärt ändå inte kommer från fossila bränslen: 
 

”Samtidigt så är det svårt att tänka på miljön när man bor i Norrland för vi vet att 
det är vattenkraft som levererar strömmen - och det är ju miljövänligt - för jag 
hoppas att de inte skickar någon kärnkraft hit upp… ibland har jag tänkt på det34 - 
för jag brukar tänka på det - men det känns ändå som att: det är ju vattenkraft!”.  

 
Andra uppgav att i princip bara miljöskäl ligger bakom deras energibeteende, inte 
ekonomiska faktorer. I dessa hushåll pratar man också mycket om hur man kan spara energi 
och varför det är viktigt att värna om miljön: ”jag tänker på miljön, kostnaderna har aldrig 
känts som ett problem utan jag tänker nog mer att man måste göra det man kan”, menade 
exempelvis hushåll 6. Även barnen i familjen har anammat detta tankesätt och är måna om att 
stänga av apparater och på andra sätt leva mer hållbart.  Detta tankesätt har även minskat 
familjens energikonsumtion såväl som storleken på energiräkningarna: när räkningarna 
kommer är de aldrig särskilt höga, berättade hushåll 6.  
 

                                                 
34 Energiförbrukningen (författarnas kommentar). 
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Andra hushåll framhöll ”gammal vana” som anledning till att de sparar energi:” det är onödigt 
att grejer står på och drar energi när man inte ska använda dem, på något sätt”, kommenterade 
hushåll 17. Medan hushåll 13 menade att ”det mildrar samvetet lite” att köpa dioder istället 
för traditionell utebelysning ”nu när den tekniska utvecklingen också har gått framåt så pass 
att ljuset faktiskt blir vitt istället för blått”.  
 
Hushållen fick även frågan om de reflekterar över hur mycket olika apparater drar när de 
köper ny elektronik och flera menade att energiåtgång är något de börjat ta i beräknande. 
Exempelvis berättade hushåll 2 att han valde att köpa en LCD-tv istället för en plasma-tv 
eftersom han har hört att de senare drar mycket energi medan hushåll 1 (kommun B) sade att 
han ”på senare tid” börjat reflektera över hur mycket energi olika apparater och utrustningar 
drar:  
 

Det har blivit så himla upplyst överallt, till exempel som med TV-apparater där 
det står hur mycket de förbrukar i stand-by och så. Tidigare har jag inte funderat 
så mycket på det men nu har man börjat tänka till om vad man har för grejer 
hemma, lite att: aha, det här är en energitjuv.   

 
Andra hushåll tänker till viss del på energiåtgången i samband med att de köper nya saker, 
även om det ”inte är av någon jättebetydelse” medan ytterligare några alls inte reflekterar över 
prylarnas framtida energiåtgång. Istället är det framför allt funktionen som har betydelse: 
”behöver jag någon grej så köper jag den”, menade till exempel hushåll 17. För ytterligare 
några är det framförallt priset som styr: ”money rules, som man säger” (hushåll 5). Medan 
hushåll 9 kommenterade det så här:” visst är man självisk och tittar i plånboken först men 
sedan är det ingen nackdel att det gynnar miljön”.  
 
Sammanfattningsvis ligger alltså en kombination av miljö- och ekonomitänkande bakom att 
de på olika sätt tänker på att spara energi.  
 

7.3.2 Yttre begränsningar och viss motvilja hinder för minskad 
energikonsumtion 

När det gäller energieffektivisering menade, i enlighet med vad som framkommit ovan, flera 
av de intervjuade att de inte kan se några direkta hinder att göra så. Däremot finns en rad 
begränsningar. Till exempel framhöll många att det är svårt att påverka vitvaror och andra 
apparaters förbrukning och uppvärmningssystemets effekt. Bland annat reflekterade hushåll 6 
över att diskmaskinen inte har något bra kortprogram som samtidigt diskar rent, varför hon 
istället använder det mer energiförbrukande standardprogrammet, medan några hushåll ser 
små möjligheter att justera fjärrvärmetermostaten för att sänka värmen och på så vis påverka 
energiförbrukningen.  
 
Andra intervjuade förstod och tolkade frågan om energieffektivisering som att avvara el som 
sådan och inte ifråga om apparater och prylar utöver standardbehovet som drar mycket ström, 
att duscha onödigt länge eller annan ”onödig” energikonsumtion. Dessa hushåll sade sig 
också vara mer beredda på att göra avkall på de mest grundläggande elbehoven snarare än 
”ellyxkonsumtion”.  
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Dock finns en miniminivå även för dessa hushåll vad det gäller den utrustning och apparatur 
de anser sig behöva för att ha en bekväm vardag. Hushåll 15 motiverade till exempel 
användandet av vitvaror och diverse elektrisk standardutrustning med att ”det finns en minsta 
gräns för energianvändning som man måste ha för att leva drägligt”. Även hushåll 16 menade 
att det mycket väl går att skära ner avsevärt på energianvändningen: ”det är upp till var och en 
att ta sitt ansvar och dra sitt strå till stacken och det är klart att det går att leva utan el, det gör 
det ju, men sedan är det frågan om man vill göra de uppoffringarna.” Det han inte vill avvara 
är TVn, även om ”också det är en anpassningsfråga”.  
 
Några hushållsmedlemmar förklarade också att medan de inte har några svårigheter att 
påverka den egna energianvändningen är det desto svårare att påverka barnen att inte slösa 
och till exempel släcka lysen, inte duscha onödigt länge och så vidare. 
 
Tidigare framkom att hushållen exempelvis använder lågenergilampor och väljer bort 
torkskåp för att spara energi. Samtidigt är vanliga glödlampor (på grund av dess ljuskvalitet) 
och att snabbt kunna maskintorka sin tvätt något somliga hushåll inte vill avstå ifrån. 
Ytterligare några vill ha många lampor tända ”för mysfaktorns skull” medan andra har valt att 
bygga bastu, något de menade är exempel på sådant de i och för sig skulle kunna avvara men 
å andra sidan gärna vill ha. Detta trots den extra energi detta drar, något som hushållen också 
är medvetna om. Lite ”lyxkonsumtion”, således.  
 
Andra saker hushållen inte vill avvara är diskmaskin, stora fönster och datorer som dessutom 
helst inte ska stängas av: ”de ska vara igång hela tiden”, förklarade hushåll 1. Detta eftersom 
det är ”ett störmoment” med apparater som det tar lång tid att starta om när de stängts av helt: 
”det känns som att de (producenterna) inte riktigt tänkt till där”. 
 
Även inomhustemperaturen är något de intervjuade inte vill göra avkall på: de vill ha en 
”komforttemperatur”. Just vad detta kan tänkas innebära var något som varierade mellan 
hushållen. Hushåll 8 vill exempelvis ha 20 grader inne, ”så varmt att jag kan gå i kortärmat 
och må bra, annars finns inget motstånd eller något jag inte vill göra avkall på”, medan andra 
vill ha uppemot 22 grader inomhus. Så här sa hushåll 17:  
 

Det tycker vi nog… har jag inte råd att bo i ett eget hus och ha så varmt som jag 
vill så ska jag inte bo så här… det värsta jag vet är människor som skryter om att 
de har så billiga elkostnader och så droppar det om näsan på dem… om man har 
för kallt inne så försvinner trivseln.  

 
Generellt håller hushållen en temperatur på mellan 17 och 23 grader – där 20 grader är klart 
vanligast - och har ofta en lägre temperatur i sovrummet och/eller på natten. Oftast vet båda 
de vuxna hushållsmedlemmarna hur man hanterar värmesystemet och justerar också 
inomhustemperaturen gemensamt.   
 

7.3.3 Eget hus ger skillnad i energibeteendet? 

Några av hushållen har flyttat från hyresrätt eller bostadsrätt, där värme och varmvatten 
ingick i hyran/avgiften, till det nuvarande boendet där de istället får stå för denna kostnad 
själva. På frågan om de tänker mer på sin energiförbrukning eller på annat sätt har förändrat 
sin syn på energi, menade de flesta att de märker en skillnad i energibeteendet nu och också 
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sparar energi mer aktivt: ”man är mycket mer medveten om det hela nu mot för förut. I och 
med att man inte betalade själv så fick man ju ingen feedback och då slösade man 
förmodligen mer, nu får man ju räkningar varje månad”, kommenterade hushåll 9. 
 
Andra berättade att även om de kan märka en viss skillnad är denna inte särskilt stor. De var 
ganska beredda på hur mycket extra det skulle komma att kosta med värme och vatten och har 
anpassat sin energianvändning för att hålla nere förbrukningen och räkningarna har inte 
kommit som någon chock. Bland annat berättade hushåll 10 att hon, för egen del, endast ser 
en marginell skillnad i hur hon använder energi nu i jämförelse med när de bodde i lägenhet 
och den ingick i hyran. Hon har haft med sig ett restriktivt förhållningssätt till energi-
användning sedan innan. Istället är det framförallt barnen i familjen som har behövt ändra sitt 
beteende, och till exempel inte stå under duschen lika länge.  
 
Den åtgärd som hushållen har vidtagit för att reglera och anpassa energiförbrukningen till sina 
nya liv som småhusägare är framförallt att dra ner på inomhustemperaturen. De intervjuade 
berättade också att de tycker att det är lättare att spara energi nu när de har eget hus och att de 
kan påverka energiförbrukningen i högre utsträckning än när de bodde i lägenhet.  
  

7.4 Direkta och framtida investeringar för en mer hållbar 
energianvändning  
På frågan om det finns något hushållen skulle vilja förändra eller investera i för en minskad 
energiförbrukning i hemmet, tog några upp frågan om förändringar i uppvärmningssystemet. 
Några berättade om planer på att installera exempelvis kamin, frånluftvärmepumpar, jord- 
respektive sjövärme samt solceller och solfångare: ”det har vi funderat så här efteråt. Vi har 
pratat om att skaffa luftvärmepump och vattenvärmepump, det är inte aktuellt just nu men det 
känns som att det kanske kommer att bli i framtiden”.  
 
Detta menade exempelvis hushåll 4 (kommun B). Dock efterlyste hon mer information om 
fördelar och nackdelar med, exempelvis, luftvärmepumpar och se att de någorlunda snabbt 
kan räkna hem investeringen varför bidrag och information om detta skulle kunna påskynda 
hushållets beslut att investera. 
 

7.4.1 Offentliga bidrag extra morot men ingen nödvändighet 

Just aspekten mer information om alternativa uppvärmningssystem och offentligt stöd i form 
av bidrag eller liknande var något flera av hushållen ställde sig positiva till och menade skulle 
fungera som en extra morot. Så här kommenterade hushåll 2 (kommun B) saken: 
  

Hade det varit lite stöttning på sånt så hade det inte varit omöjligt att sätta upp 
sådana på taket för det måste ju vara hur effektivt som helst! Men det har väl 
aldrig någon pratat om i Norrland. Det är konstigt, egentligen, att det inte sätts 
upp fler sådana på hustaken - när det ändå är gratis.  

 
Detta är en åsikt som delas med hushåll 11, vilka funderat på att installera en pelletskamin 
men har hört att energivinsten kontra kostnaden för investering och skötsel kommer att vara 
plus minus noll, varför de kommit fram till att en lösning med pellets inte skulle vara lönsam: 
”och då blir det bara en kostnad med att dra in det, om man inte tjänar något på det”, 
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resonerade hushållsmedlem 11 b. Ett alternativ skulle därför vara att det utgick någon form av 
installationsbidrag eller liknande.  
 
De ekonomiska aspekterna för att genomföra dessa investeringar var alltså viktigt för flera. 
Hushåll 1, som har fjärrvärme installerat, förklarade sin inställning så här:  
 

Om det gick att räkna hem det så kanske det skulle vara motiverat att göra det, 
men någonstans så känns det som att det vi har idag är hyfsat bra. Men om vi hade 
haft direktverkande el och skulle kunna få bergvärme så hade man kunnat se en 
jättevinning med det och göra det på en gång, men något sådant är ju inte aktuellt 
för vår del [….] Sedan såg jag ett jätteintressant program på TV om solceller och 
visst: skulle man få subventioner för det så kanske man skulle sätta lite solceller 
på taket så jag tror inte att enbart miljöskäl skulle ligga bakom. Det måste finnas 
ekonomi också. 

 
För andra fanns inga direkta hinder att genomföra de planerade investeringarna. Hushåll 8, 
exempelvis, har bland annat planer på att installera solceller och framhöll att detta inte är 
bidragsstyrt. ”Det kommer vi nog att göra ändå, både för miljön och för att minska 
kostnaderna” medan hushåll 7 menade att ”man ska bara ta tag i det och göra det.” 
 

7.4.2 Nyinvesteringar inte aktuella i dagsläget 

Andra skulle kunna tänka sig att göra energibesparande åtgärder och investeringar i hemmet 
men ser inte att detta varken är nödvändigt eller aktuellt i dagsläget: ”det är ju så pass nybyggt 
och ska ju vara isolerat och bra redan från början”, förklarade hushåll 9. Inte heller hushåll 12 
(kommun B) har i nuläget funderingar på några energibesparande investeringar. 
hushållsmedlem 12 b förklarade:  
 

Man lutar sig nog lite tillbaka när man har ett så här nytt hus, det är 3-glasfönster 
och så. Man litar på att det följer de byggnormer som finns. Det skulle vara 
skillnad om man hade ett gammalt hus, då skulle man kanske tänka på att 
tilläggsisolera och byta fönster och så.   

 
Slutligen väntar ytterligare några hushåll på att alternativa lösningar ska bli billigare och 
effektivare. Till exempel kan hushåll 13 (kommun A) tänka sig att investera i en solfångare i 
framtiden. 
 

7.5 Information om energi och gränsen mellan privat och offentligt 
Nedan presenteras hushållens inställning till offentlig information om energi, dess effekt och 
vilken typ av upplysning de saknar.   
 

7.5.1 Hushållen generellt välinformerade 

Generellt uppgav hushållen att de inte saknar någon särskild information om energi och hur 
de exempelvis kan minska sin energiförbrukning. Så här sa exempelvis hushållsmedlem 11 a: 
”om jag ska vara helt ärlig så tror jag man vet det mesta, men det är det här: släck lampor, 
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tvätta och diska med full maskin, ha inte apparaterna på stand-by, dra ner på inomhus-
temperaturen”.  
 
En del hushåll ”informerar sig löpande” och söker mer aktivt information om hur man 
isolerar, energieffektiviserar och liknande i tidningar, på internet samt genom att prata med 
vänner och bekanta. Andra får information via jobbet eller allmänt från media. Dock tror även 
de hushåll som inte aktivt söker information att de lätt skulle hitta svar på eventuella frågor i 
tidningar, på internet eller genom att ringa kommunen eller sitt energibolag.  
 

7.5.2 Information om energieffektiviseringspotential välkommen 

Det hushållen framförallt skulle vilja få mer information om från energirådgivare, energi-
kontor, energibolag eller andra instanser är bland annat vilka fördelarna egentligen är med 
alternativa, miljövänliga, uppvärmningssystem samt vilka investeringskostnaderna respektive 
investeringsvinsterna är för dessa. Även beskrivningar av hur olika värmesystem kan 
kombineras med varandra, hur mycket pengar som kan sparas genom att exempelvis sänka 
värmen en grad samt hur man själv läser av energiförbrukningen är information som önskas 
från hushållens sida.  
 
Denna information måste emellertid inte nödvändigtvis komma från kommunen eller andra 
offentliga instanser. Till exempel menade ett hushåll att det vore ”praktiskt” med en lista där 
olika apparater och vitvaror som ingår som standard vid husköpet redovisas ur energisynpunkt 
- hur mycket olika apparater drar och så vidare - något som borde vara säljarens ansvar och 
överlämnas i samband med husköpet . 
 
De flesta av de intervjuade hushållen har inte haft kontakt med någon energirådgivare. 
 

7.5.3 Råd och uppmaningar från det offentliga inget intrång i det privata 

Det är ”helt okej” att bli uppmanad av det offentliga att spara energi: det finns inget som är för 
privat. Detta enligt en majoritet av de intervjuade hushållen. ”Tvärtom kan det vara bra att få 
hjälp att se saker och ting från ett annat håll, lite att: ja, just ja, så kan man ju också göra, det 
går ju lika bra att göra så här, man går ju i gamla fotspår och då kan det vara bra att höra sånt”, 
resonerade till exempel hushållsmedlem 12 a medan hushåll 14 sade att: ”jag är öppen för nya 
idéer och förslag, det är jag”.  
 
Andra gör skillnad på råd, uppmaningar, regler och förbud:” det stör mig inte att de uppmanar 
till sådant där (att spara energi) så länge man får välja själv. Man vill ju inte ha någon 
duschpolis som står och kontrollerar hur länge man duschar” (hushåll 15).  Hushåll 17 
berättade att medan han inte har något emot information är han desto mer skeptisk till mer 
styrande uppmaningar: 
 

Men om försöker pracka på mig och tjatar, ringer på dörren och frågar: ´har du 
bytt till…´ och så där , då blir jag lite anti. Jag sköter mig själv, liksom… men 
information har man ju aldrig dött av… och sedan är det ju så att vissa saker 
struntar man fullständigt i medan andra saker har man inte tänkt på och så får man 
information om det och då blir det väldigt intressant, som till exempel om 
systemet med den här värmepumpen och då tänker man att: det här var ju 
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intressant… då vet jag mer om det här, hur vi kan påverka och justera värmen och 
så.  
 

7.5.4 Informationskampanjer och höga ambitioner – men når det fram till 
hushållen?   

På tal om information från det offentligas sida: de kommuner vi undersöker i denna studie 
uppgav själva att de på olika sätt försöker nå ut till invånarna med informationskampanjer, 
seminarier med mera om energi och energibesparing. Av den anledningen frågade vi 
hushållen om de har märkt av sådana initiativ från det offentligas sida, och främst då från 
kommunen, något de, i princip, enhälligt svarade nekande på. Egentligen var det endast 
hushåll 15 (kommun B) som tyckte sig ha märkt av kommunala kampanjer och information 
om hur man kan spara energi. På frågan om det har haft någon effekt på det egna 
energibeteendet, svarade han:” ja, lite hjälpte det, men mycket av det där visste man sedan 
innan men en liten påminnelse var det”. Å andra sidan vet han ”ju trots allt vet en del om vad 
som drar energi och det kanske är så att det är någon kampanj från kommunen som har nått 
fram”, funderade hushåll 15. 
 
Andra betonade istället individens ansvar att informera sig, snarare än det offentligas 
skyldighet att informera. Hushåll 8 skulle förvisso kunna tänka sig att få mer information från 
exempelvis kommunens sida: ”men samtidigt är det väl upp till mig att ta reda på information 
om energi och hur man kan spara på den”, förklarade hon.   
 

7.6 Energieffektivisering – ditt eller mitt ansvar?   
Flera av hushållen länkade aspekten med offentliga styrmedel till olika samhällssektorers - 
hushåll, byggbransch med mera – ansvar för att spara energi. Bland annat efterfrågade 
hushållen en skärpning av reglerna för byggbranschen och andra kommersiella aktörer 
samtidigt som de även betonade sitt eget ansvar som medborgare och individer. 
 
Detta är något som kommer att behandlas mer ingående i detta avslutande kapitlet som 
handlar om ansvarsfrågan vad det gäller energieffektivisering.    
 

7.6.1 ”Allas ansvar”  

När det gäller frågan om var ansvaret för att spara energi ligger: hos bygg- och 
energibranschen, kommunen och andra offentliga aktörer eller hos den enskilde individen, 
svarade de intervjuade samstämmigt att ansvaret är delat och ligger hos alla parter. ”Till 
syvende och sist är det den enskilda användaren också, men jag tycker att vi måste ta ett 
gemensamt ansvar, från kommun ner till kommuninvånare”, kommenterade hushåll 5 
(kommun A). 
 
Det offentligas ansvar är främst att informera, bland annat eftersom kunskapsnivå bland 
medborgarna i samhället är så olika, och underlätta för hushållen att göra miljövänliga val, till 
exempel genom att bygga ut lokaltrafiken. ”De (samhället) har mer det övergripande ansvaret 
men alla måste dra sitt strå till stacken för miljön. Det är globalt numer och det handlar inte 
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om att bara spara pengar åt sig själv: det är så nu, man slösar inte på samma sätt nu som får 20 
år sedan”, kommenterade hushåll 16 (kommun A).   
 
Vidare menade några att om svenska staten agerar energisnålt och förbjuder energibovar kan 
detta ge ringar på vattnet både nationellt och globalt. Det offentliga har därmed ”ett enormt 
ansvar” samtidigt som det åvilar var och en på individnivå att göra sitt för miljön: ”man 
behöver inte vara någon energitaliban för att kunna bidra med sitt och göra det lilla man kan 
göra”, tyckte hushåll 3 medan hushåll 8 menade att det offentliga egentligen inte har det 
övergripande ansvaret, men absolut en stor roll att spela: 
 

Jag tycker vi ska ner på personnivå, jag… det är varje medborgares ansvar att 
spara energi, inte stå och diska under rinnande vatten och så. Alla ska ta sitt 
ansvar. Det är bara upplysning som gäller, tycker jag, så att folk blir medvetna om 
att vi måste ner på den nivån... Det är lätt att inte lyssna och tänka att ´jag bor i 
lägenhet och kan använda hur mycket vatten som helst eller slänga batterier i 
miljön.´ Vi måste lära våra barn, det är ju hemskt hur det ser ut och hur vi beter 
oss, men någon gång måste det gå in. Det måste till upplysning: det kan det aldrig 
bli nog av.      

 
Enligt hushållen har således alla en roll att spela, till exempel har kommunen och andra 
offentliga organ, med sitt ekonomiska utrymme, ett ansvar att föregå med gott exempel, bland 
annat genom att använda miljövänliga bilbränslen och uppvärmningssätt i sina lokaler. Detta 
så att de enskilda hushållen kan inspireras och följa, även om också hårdare styrmedel och 
lagar behövs för att ändra beteendet: 
 

Alla har ett ansvar men sedan handlar det ju om vad man har råd men och så men 
finns det lagar och regler som säger att det ska vara på ett visst sätt då är man ju 
skyldig att leva upp till det. Så det borde regleras hårdare – och det gäller alla 
miljöåtgärder. Annars gör man det som är enkelt och billigt. (hushåll 14) 
 

7.6.2 ”Inte främst individens skyldighet” 

Även om de flesta alltså betonade både sitt eget och andras ansvar fanns några undantag där 
hushållen menade att andra aktörers energieffektiviseringsåtgärder tvärtom delvis friskriver 
dem själva från ansvar. Bland annat hävdade hushållsmedlem 11 a (kommun B) att 
”Myresjöhus gör ju energisnåla hus” och att de därför ”så att säga” inte behöver göra så 
mycket själva när det gäller energiåtgång kopplad till själva byggnaden. Även hushåll 4 
tonade ned det egna ansvaret:  
 

Ja, det känns som att de egentligen har mer ansvar än vad jag har eftersom jag 
som privatperson har så lite kunskap om vad som finns, vilka möjligheter. Så 
egentligen borde byggbranschen ha det största ansvaret [….]  

 
Hushåll 2, å sin sida, framhöll att han, som konsument, har minst möjlighet att påverka, varför 
ett stort ansvar ligger på dem som bygger husen och kan vara med och påverka: ”för det kan 
inte jag göra som köpare. Jag köper ett nyckelfärdigt hus och hoppas på att det är bra”.  
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Andra återkom även till aspekten att det redan är så mycket att tänka på för privatpersonen i 
samband med husbygge att energiaspekten blir ännu en fråga att hålla reda på. Därför borde 
ansvaret i hög grad också vila på dem som konstruerar husen och utformar byggreglerna.   
 

7.6.3 ”Viktigt göra rätt från början” 

Flera framhöll alltså byggbranschens ansvar att bygga rätt från början - är det slarvat från 
början är det svårt att göra rätt ur energisynpunkt som boende - och det offentligas ansvar att 
skärpa byggreglerna. Bland annat menade hushåll 2 att: ”för vet du det från början, att du 
måste bygga ett lågenergihus, ja, och då måste du ju rätta dig efter det, så där tycker jag att de 
(staten) är lite för svaga, faktiskt.” Medan hushåll 15 lyfte frågan om att lagstiftningen ligger 
efter teknikutvecklingen och att reglerna, allteftersom teknikutvecklingen går framåt, måste 
anpassas så att det också byggs mer och mer energisnåla hus.  
 

7.6.4 Betydelsen av lokal beslutsförankring och statlig styrning  

Slutligen framhöll hushåll 1 (kommun B) vikten av lokal beslutsförankring för att besluts-
fattare och medborgare tillsammans ska kunna ansvara för och jobba mot en bättre 
energihushållning:  
 

Det är ju ingen som kan säga att man inte har något ansvar själv, då är man ju ute 
och cyklar, men samtidigt känns det som att det måste vara någon som 
koordinerar så att vi ska kunna dra åt samma håll. Sedan om det är EU eller 
kommunen har kanske mindre betydelse även om det kanske tar mer om det är ett 
mål som man jobbar med lokalt. Lite att, nu ska vi bli bäst på att spara energi här i 
stan. Att det till exempel finns ett direktiv från EU som man bryter ner och gör 
likadant med hela vägen men att det ändå känns som att man jobbar lokalt. 

 
Avslutningsvis menade flera att det offentliga har både en rättighet och skyldighet att styra 
olika sektorers energianvändning: ”Det här med energi rör ju oss alla, många bäckar små, så 
självklart ska staten gå in och ha något att säga om vår energiförbrukning både med piska och 
morot”, kommenterade hushåll 3.  
 

7.7 Sammanfattning 
 Utbyggt fjärrvärmenät eller ej, uppgav i princip samtliga intervjuade att de hade inga 

eller mycket små möjligheter att välja uppvärmningssystem, fönster och väggtjocklek 
utöver vad säljaren av huset rekommenderade i samband med köpet. Flera efterlyste 
även mer information om alternativa uppvärmningssätt, vilket några tror skulle ha fått 
dem att välja ett annat uppvärmningssystem än det installerade. 
 

 Med tanke på de många beslut som måste fattas vid nybygge, tyckte dock de flesta att 
det var skönt att dessutom slippa välja uppvärmningssystem. Dessutom finns en stor 
tillit till husbyggaren och att husen redan håller god allmän energistandard avseende 
klimatskal, uppvärmningssystem, vitvaror etcetera, varför hushållen inte anser sig 
behöva genomföra ytterligare effektiviseringar. 
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 Fördelarna med fjärrvärme är bland annat att det är ett smidigt system som hushållen 

slipper ta så mycket ansvar för. Bland nackdelarna märks sårbarhet för störningar i 
nätet, ojämn värme samt inflexibilitet vid prishöjningar.  
 

 När det gäller värmepumpen och dess fördelar märktes framförallt argumentet att 
systemet är modernt, smidigt och sköter sig själv. Eftersom värmepumpen drivs på el, 
menade hushållen dock att de är sårbara vid elavbrott, något de alltså uppfattade som 
en nackdel med systemet. 

 
 

 Dock var majoriteten av de intervjuade trots allt nöjda och det gäller både de som har 
fjärrvärme och värmepump som huvudsakligt uppvärmningssystem. 
 

 Flera av hushållen tänker på att försöka begränsa sin energianvändning på olika sätt, 
till exempel genom att inte ha apparater på stand-by, tvätta fulla maskiner, använda 
lågenergilampor och undvika att använda torktumlaren. Orsakerna till att detta är både 
miljömässiga och ekonomiskt betingade, ofta i kombination. 

 
 Emellertid finns också en rad begränsningar för energieffektivisering. Till exempel 

framhöll många att det är svårt att påverka olika apparaters förbrukning och 
uppvärmningssystemets effekt. Bland de saker hushållen inte vill avvara märks bland 
annat en viss inomhustemperatur, tända lampor samt att ha tillgång till bastu. 

 
 Några hushåll har flyttat från lägenhet, där värme och varmvatten ingick i hyra/avgift. 

Medan vissa endast ser en liten skillnad i sitt beteende, menade de flesta att de sparar 
energi mer aktivt nu när de får betala själva. 

 
 Flera hushåll var positiva till såväl framtida investeringar för en minskad 

energiförbrukning som offentliga bidrag till detta. Exempel på investeringar: 
värmepumpar, solceller, solfångare. 

 
 Hushållen är generellt välinformerade på energisidan och offentlig information 

upplevs inte som ett intrång i det privata, däremot mer direkta uppmaningar. Mer 
information önskas bland annat om apparaters energiförbrukning samt 
investeringskostnad och fördelar med alternativa uppvärmningssystem. Däremot 
tycker sig få ha märkt av offentliga informationskampanjer om energi och 
energibesparing och vissa ställde sig frågande inför om dessa har någon egentlig 
verkan. 

 
 Hushållens inställning är att alla har ett ansvar för att minska energianvändningen. Det 

offentligas ansvar är främst att informera och underlätta för hushållen att göra 
miljövänliga val. Hushållen efterfrågade också en skärpning av reglerna för 
byggbranschen och andra kommersiella aktörer samtidigt som de även betonade sitt 
eget ansvar som medborgare och individer. Byggbranschens ansvar är också att bygga 
rätt från början - annars är det svårt för den boende att göra rätt ur energisynpunkt.  
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8. Slutdiskussion 

När hushåll väljer att bygga eget hus innebär själva byggprocessen att dessa ställs inför en 
mängd val. Allt ifrån färger, tapeter, golv och annan interiör till huruvida en carport ska 
byggas eller ej ska beslutas om. Kort sagt: hur huset ska konstrueras och designas. Listan på 
val som hushållen har att ta ställning kan göras lång och tiden de har att fatta beslut på är 
förhållandevis kort: under en intensiv period ska både husets inre och yttre utformning 
avgöras.  
 
Som om val av husets mer estetiska aspekter inte var nog ska hushållen dessutom besluta om 
energirelaterade frågor, både mer kortsiktiga sådana, exempelvis vilka hushållsmaskiner som 
ska väljas till mer långsiktiga såsom vilket uppvärmningssystem som ska installeras. Detta är 
något som ytterligare komplicerar och försvårar hushållens energirelaterade beslut och 
investeringar. Detta eftersom sådana beslut ofta kräver att kunden läser in sig på teknik, för- 
och nackdelar med olika system, och slutligen har tid att överlägga innan ett beslut fattas. 
Detta finns sällan tid för när beslut ska fattas snabbt och isolering, uppvärmningssystem och 
fönster bara är några av många centrala val. Något som tydligt framgick under intervjuerna 
med hushållen är att detta ofta upplevs som stressande och att de, så här i efterhand, skulle ha 
valt annorlunda om de fått mer, och rakare, information om olika valmöjligheter och längre 
tid att överväga de olika alternativen. 
 
Det kan tyckas att småhusägare i färd med att bygga bytt har alla möjligheter i världen att 
göra medvetna och energikloka val som rör såväl klimatskal och uppvärmningssystem som 
vitvaror och annan hushållsapparatur. Detta har dock visat sig vara en sanning med viss 
modifikation. Även om dessa hushåll, teoretiskt sett, har betydligt större möjlighet att påverka 
dessa faktorer än boende i flerbostadshus, begränsas deras valmöjligheter av både 
husbyggarens standarder och energibolagens respektive kommunens policy på energisidan, 
och framförallt då vad det gäller förordat uppvärmningssystem.   
 
Ett tydligt exempel på det senare är de undersökta kommunernas olika inställning till 
fjärrvärme samt deras olika möjligheter att påverka det regionala energibolagets policy vad 
gäller utbyggnad av fjärrvärmenätet. Medan kommun A ställer sig något tvekande till att 
förorda fjärrvärme gentemot hushållen är kommun B i princip odelat positiv till lösningen och 
marknadsför även denna högst aktivt gentemot kommunens invånare.  
 
En annan avgörande skillnad är att kommun A inte aktivt försöker att påverka energibolagets 
verksamhet medan ett nära samarbete finns mellan kommun B och energibolaget, något som 
gör det möjligt att gemensamt driva policyn om ”fjärrvärme för alla”.  Till detta kommer även 
att Myresjöhus i kommun B visade sig vara betydligt mer positiv till fjärrvärme än 
Myresjöhus i kommun A, vilket ytterligare bidrar till en kultur där fjärrvärme ses som en 
optimal lösning och som unisont rekommenderas blivande småhusägare i området. Så också i 
vårt fall där husbyggarens fjärrvärmepolicy, kombinerad med nära kommunalt samarbete, har 
spelat en betydande roll för hushållens valmöjligheter under byggprocessen. Under 
intervjuerna framhävde både husbyggaren, energibolaget och kommun B fjärrvärme som den 
huvudsakliga standardlösningen, något som även gick igen under samtalen med hushållen 
som uppgav att de, under mer eller mindre tvingande former, blivit hänvisade till denna 
lösning.  
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En intressant diskrepans var dock att medan husbyggaren menade att även information om 
andra alternativ gått ut till hushållen, vidhöll flertalet av deras kunder att ingen eller mycket 
ringa information lämnades och att de istället fick ta reda på denna själv. På motsvarande sätt 
upplevde hushållen i kommun A att de blev hänvisade till den värmepumpslösning som 
säljaren rekommenderade där.  
 
Enligt detta mönster sker således den samverkan som delvis sätter ramarna för hushållens 
valmöjligheter vad det gäller uppvärmningssystem. Just kombinationen bristande information 
och starkt förordande av en viss lösning kan också ses som en huvudsaklig anledning till 
hushållens upplevda brist på handlingsutrymme i byggprocessen. Därmed inte sagt att mer 
information och tid, med nödvändighet, skulle ha genererat ett annat utfall hos samtliga 
hushåll. Tvärtom vittnade flera om den stora fördelen att slippa välja och istället förlita sig på 
”experterna”: säljaren av huset med underleverantörer.   
 
Detta kan i sin tur sättas i relation till ett annat resultat från denna studie, nämligen att 
hushållen litar på att husen är energieffektiva från första början och att de därför kan vara mer 
passiva i sina beslut. Hushållen förlitar sig alltså på att nybyggda hus så att säga är 
”färdigeffektiviserade”, att de inte behöver göra några större insatser vad gäller exempelvis 
uppvärmningssystem och klimatskal själva - och avsäger sig därmed delvis det egna ansvaret. 
Samtidigt framhäver byggbolagen hushållens ansvar och ansvarsfrågan bollas därmed mellan 
hushåll och byggsektorn.   
 
Ansvarsfrågan - vem som ska göra vad på miljöområdet och varför - blir även relevant att 
diskutera i förhållande till relationen mellan hushåll och kommun. Medan hushållen vill se att 
kommunen underlättar för medborgarna att göra miljövänliga val - och därmed ta sitt ansvar - 
genom att till exempel bygga ut lokaltrafiken, ser kommunen olika typer av informations-
insatser som kanske sitt främsta ansvarsområde för att påverka invånarna i mer miljövänlig 
riktning. Detta samtidigt som energirådgivning och andra mjuka styrmedel i sin tur inte verkar 
ha så stor effekt. I princip inga hushåll har märkt av energikampanjer eller informations-
insatser från kommunens sida och detta är heller inget som invånarna lägger särskilt stor vikt 
vid. Informationsinsatser från det offentliga eller ej – individen gör ändå som den vill och 
hittar ofta önskad information på annat håll.  
    
Värt att notera här är dock den inkonsekvens som tycks råda bland hushållen. Parallellt med 
denna inställning framhöll de också att kommunen har ett ansvar att informera invånarna om 
energi så att de kan ”göra rätt” och därmed uppfylla sina miljöförpliktelser. Detta alltså trots 
den ringa betydelse de lägger vid offentliga informationsinsatser. 
 
I samband med detta kan även relationen medborgare, företag och det offentliga diskuteras. 
Vilken effekt har egentligen offentlig energipolicy på gräsrotsnivå – kanske behövs ett ökat 
inslag av dialog mellan det offentliga, byggsektor och invånare emellan för att medborgarna 
ska känna sig delaktiga och sporras att spara energi, och exempelvis investera i tekniker 
såsom luftvärmepumpar, bergvärme och/eller solfångare med mera.   
 
Ytterligare en kommentar rör hushållens inställning och attityder till att göra energisparande 
åtgärder. Även om hushållen uppger att de sparar energi, och till och med mer nu än förut, vill 
de exempelvis ändå ha en vis temperatur inomhus. Delvis är de heller inte villiga att avstå 
från ”lyxkonsumtion”: även om de väljer bort exempelvis en energislukande plasma-TV, 
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ersätts dessa av andra alternativ och alternativet att inte investera i någon energianvändande 
.apparat finns inte på agendan.  
 

8.1 Och framtiden?  
Att hushåll ofta önskar bidrag från det offentliga kommer möjligen inte som någon större 
nyhet, så också i denna studie där de studerade hushållen ofta önskar mer riktade bidrag för 
att de ska göra energieffektiviserande och/eller miljöfrämjande investeringar i form av 
solceller och andra hållbara lösningar. Förvisso finns redan existerande offentliga satsningar 
på området. Exempelvis kan nämnas tidigare års bidrag till hushåll som önskade byta ut 
oljepannan eller direktverkande el mot andra (miljövänligare) lösningar och nu senast ett 
investeringsbidrag till privatpersoner som väljer att installera solceller. Intresset bland 
Sveriges hushåll har varit stort och problemet snarast att dessa potter tagit slut för snabbt. Att 
ett intresse bland allmänheten finns torde vara uppenbart. Nu gäller snarast att förvalta och 
uppmuntra detta, något som inte minst är vitalt för att nå såväl regionala som nationella och 
internationella miljömål. Om hushållens intresse för hållbara uppvärmningssystem och andra 
energismarta lösningar ska bibehållas, och gärna öka, har bidrag en roll att spela.  
 
Andra infallsvinklar vad det gäller insatser för minskad energianvändning rör gällande 
byggnormer. I dagsläget finns goda möjligheter för byggbranschen att lägga sig under 
rådande regler för byggnaders energieffektivitet. Det står klart att tekniken ligger före policy-
utformningen på området och att energieffektivare byggande är möjligt redan idag.  
 
2010 års skärpning av byggnormerna innebär dock en reducering av denna diskrepans och 
kan kanske bidra till att avhjälpa rådande situation med hushåll som hyser en överdriven 
tilltro till husbyggaren och husens energieffektivitet.  
 
Avslutningsvis kan konstateras att husbyggarnas syn på hushållen är att de har mycket 
knapphändig kunskap om den tekniska biten kring energi. Detta samtidigt som hushållen 
själva - trots produktbeskrivningar - tycks osäkra på hur de ska justera termostaten samt 
efterfrågar mer information om hur mycket el hushållsapparatur drar. Detta är i sin tur 
information de ansåg skulle kunna förmedlas exempelvis i samband med inflyttning. Mot 
denna bakgrund, och givet den effektiviseringspotential som finns inom dessa sektorer, kan 
mer lättförstådd information till hushåll vara en god idé. Detta skulle exempelvis kunna ske 
genom någon typ av energiguide som hushållen får efter inflyttning och som på ett handfast 
och pedagogiskt sätt beskriver de uppvärmningssystem och utrustningar som ingår i 
husbyggarens standardutbud. Eventuella frågor från de boende skulle sedan kunna besvaras 
exempelvis i samband med en senare justering av värmesystem.   
 
Samtidigt har individen ett eget ansvar att ta till sig av tillgänglig information och kanske är 
det i slutändan så att det hänger på var och en att söka upp kunskap och anpassa denna till det 
individuella vardagsmönstret. 
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