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Hushållens energianvändning har under de senaste decennierna ökat 
och verkar inte, trots energieffektivare apparater och lågenergibostäder, 
ha minskat i nämnvärd utsträckning. Genom att stödja lågenergibostäder 
försöker samhället styra mot minskad energianvändning inom hushålls-
sektorn, men hur påverkar detta hushållen i deras vardagliga liv?

I ”Apparater, aktiviteter och aktörer – Lågenergiboende som resurs och restrik-
tion för energiordningar” ges en inblick i hushållens vardagsaktiviteter och 
deras genomförande. Genom intervjustudier med hushåll och bostadsbo-
lag framgår hur hushåll som bor i passivhus i allmännyttiga hyreslägen-
heter resonerar kring sin apparatanvändning och vilken betydelse denna 
har i ett passivhus. Analysen baserar sig på tidsgeografiska begrepp för att 
utröna hur hushållsaktiviteter och deras genomförande skapar olika stor 
resursanvändning. Vilka resurser och restriktioner upplever hushåll har 
betydelse för genomförande av aktiviteterna och vad kan bostadsbolag lära 
sig av hushållens erfarenheter? Avhandlingen betonar hushållens unika 
energiordningar och vad dessa betyder för både passivhusboende och möj-
ligheterna att göra annorlunda i vardagen med hänsyn till energi. En slut-
sats är att apparatanvändningen påverkas av energieffektiv teknik, främst 
genom möjligheter till energisnåla programval och mindre enheter, men 
inte av passivhuset som sådant. Hushåll använder sig dock av egna resur-
ser för att skapa aktiviteter som minskar elanvändningen, till exempel ge-
nom lufttorka tvätt istället för att använda torktumlare. En annan slutsats 
är att bostadsbolag bör anpassa lägenheterna både till hushållens behov 
och till passivhuskonceptets energikrav. Utifrån slutsatserna presenteras 
idéer till hur bostadsbolag kan skapa förutsättningar för energieffektivt 
boende.
 
Helena Karresand är forskare på Tema Teknik och social förändring på 
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