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Förord 
ELAN är ett forskningsprogram som verkar inom beteenderelaterade 
energifrågor. Målet är att öka den strategiska kunskapen om samspelet 
mellan människors beteende/värderingar och energianvändning. Mer 
information om ELAN finns på www.elanprogram.nu. Programmet finansieras 
av: 

• Energimyndigheten 

• E.ON Sverige AB 

• Vattenfall AB 

• Fortum 

• Göteborg Energi AB 

• Skellefteå Kraft AB 

• Öresundskraft AB 

• Jämtkraft AB 

• Umeå Energi AB 

• Borlänge Energi AB 

• Varberg Energi AB 

 

Denna kunskapssammanställning ingår i det förarbete som genomförts för att 
definiera intressanta forskningsfrågeställningar inför den tredje etappen av 
ELAN-programmet. 

 

 

http://www.elanprogram.nu/
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Sammanfattning 
 
1) Hur påverkar våra vardagsbeslut för att uppfylla olika behov vår 
elanvändning? 
Litteraturöversikten visar att det finns kunskap om elanvändning för enskilda 
hushållsaktiviteter, men att det saknas problematisering av om hur olika 
dimensioner på elanvändningen i vardagen samtidigt påverkar de aktiviteter 
som utförs för att tillfredsställa vardagliga behov. Det handlar bland annat om 
det komplexa samspel som pågår i hushållen, dels hushållsmedlemmarna 
sinsemellan, dels mellan människorna och tekniken, i fråga om hur de tänker 
om och värderar elenergi och sin utrustning. Sådana samspel är grunden för 
vilka beslut som fattas i hushållet. Det saknas också samhällsvetenskapligt 
grundad kunskap om relationen mellan användning av vatten och utnyttjande 
av energi i hushållen. Studier av hur lärande situationer skapas i det 
vardagliga livets organisation innebär att man skulle kunna komma djupare in 
i frågan av hur vanor skapas och också skapa förståelse för hur kunskap om 
energianvändning i det dagliga livet genereras. Denna typ av studier är nära 
relaterade till den centrala med svåra frågan: Hur ”närvarande” energifrågan 
är när energirelaterade beslut ska fattas snabbt och inbäddat i vardagens 
tidsknapphet och tätt packade aktivitetsschema? 
 
2) Hur har dessa vanor sett ut tidigare och vilka scenarier för förändring 
finns? 
Kunskapen om den historiska utvecklingen av vanemönster är begränsad och 
det förekommer inte många scenarier. Longitudinella ansatser lyser helt med 
sin frånvaro. Detta antyder stort behov av forskning på området. 
 
3) Hur ser kunderna på olika typer av information för att förändra beteendet 
för ökad energieffektivitet? 
Denna fråga rör vilka möjligheter människor, som lever med sina tätt packade 
aktivitetsscheman i vardagen, har att omsätta information om effektivare 
energianvändning i praktiken. Den komplexitet som vardagen uppvisar gör att 
information måste vara anpassad till förståeliga sammanhang och därmed 
anknytas till vardagens aktiviteter, och troligen måste den också 
konkretiseras. Visualisering är ett sätt att konkretisera som bör prövas. Dels 
kan utrustningar utrustas med olika former av visuella signaler för hur mycket 
energi som används. Dels kan aktivitetsmönster ritas upp och vara ett 
underlag när frågor om hushållsmedlemmarnas vardagliga vanor och 
elanvändning diskuteras. Det behövs forskning för att utveckla metoder för 
den hushållsriktad informationen om elanvändning. 
 
4) Om en förändring kan uppnås genom information – är den bestående eller 
hur länge fortgår den inom olika områden? 
Denna fråga kan besvaras om longitudinella studier genomförs, och några 
sådana har vi inte kunnat finna. Således är det angeläget att starta någon 
sådan studie som kan bli ett unikt material om uthålligheten ifråga rörande 
förändringar av hushållsmedlemmarnas kunskap. 
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Summary 
 

1) How do households’ decisions about how to satisfy their daily needs 
influence their use of electricity? 

The literature review indicate that knowledge about electricity use mainly 
exist for specific household chores, but there are few studies on how various 
dimensions on electricity use in daily life affect activities to satisfy daily 
needs. The complex interplay between household members, and the interplay 
between individuals and technology is not studied at all in an everyday 
context. Another important concern is that little is known about how people 
think about energy and electrical appliances. This kind of thinking influence 
decision making in the household. There is also a lack of social science studies 
about the relation between use of water and the related utilisation of 
electricity. Studies of how learning situations are created merely by the 
organisation of daily life would give deeper knowledge about the shaping of 
habits. Studies of that kind are closely related to the important but difficult 
question: How ”present” is the issue of energy when energy related decisions 
are taken by people when they are in a hurry and embedded in the time 
pressed and tightly packed activity scheme. 

2) How have daily routines and habits developed and what are the scenarios 
for the future? 

Knowledge about the historical development of habits is limited and there are 
not many scenarios. Longitudinal analyses are absent.  

3) How do customers evaluate various kinds of information aiming at 
changing their behavior in order to improve energy efficiency? 

This concerns what opportunities and abilities people have in their daily life, 
with their packed activity schemes, to translate information about energy 
efficiency into practice. The complexity of daily life claims for information that 
fit into contexts that are easily understood by the individuals, and it also calls 
for concrete examples. Methods for developing information about household 
electricity use are important and visualization of energy use in everyday life is 
one way to do it. 

4) If information yields successful results – are they persistent or do they fade 
away?  

This question can be answered if much needed longitudinal studies are 
performed. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
 
Jag förmodar, att alla håller med om att tekniken, som vi utvecklar, och 
samhällsförvaltningen, som vi anordnar, ytterst går ut på att vi själva, våra barn, 
barnbarn och så vidare, skall få det så bra som möjligt under ett långt livslopp. 
Och att ha det bra betyder inte bara att leva materiellt bekvämt och säkert utan 
också att få syssla med intressanta ting och att själva, inom vad lagen medger, 
få bestämma vad som är intressant att göra. Det är lätt att uttrycka som ett 
allmänt mål. Men den praktiska verkligheten är sedan motspänstig, som alla vet. 
I den är vårt handlande alltid omgärdat av gränser: fysiska, ekonomiska, sociala, 
psykologiska.1

 
Energisystemets utveckling visar tydligt hur samhällsbyggnad skapar 
möjligheter för fler att leva väl, men förverkligandet av önskningarna om ett 
gott liv för individen själv får inte leda till att samhället tar skada eller att 
resurser förslösas. Det stora energisystem som ger så många möjligheter att 
underlätta vardagslivet innefattar mycket mer än själva tekniken. Det består 
även av sina utvecklare, förvaltare och användare och det kopplas ihop med 
de allra flesta andra system i samhället. Hushållen använder det dagligen, och 
det gör också professionella utövare inom industri, servicenäringar och 
transportsektorn. Energisystemet och hur det nyttjas är beroende av 
värderingar, infrastrukturens uppbyggnad liksom av ekonomi och av 
människors och organisationers förmåga att samverka. 
 
Denna skrift syftar till att presentera forskning om elanvändning i vardagen 
och ska identifiera kunskapsluckor och problemställningar som, om forskning 
utförs, kan utvidga vår kunskap. Den problematik som Hägerstrand uttryckte i 
citatet ovan ligger till grund för att identifiera kunskapsluckor. 
 
Kunskapsöversikten omfattar modern litteratur inom forskningsområdet 
Elanvändning i vardagen,2 som är ett av de fyra forskningsområden som helt 
eller delvis ska genomföras inom ELAN III. Forskningsområdena AMR – 
förbrukningspåverkande tjänster och Energirelaterade investeringar ryms helt 
inom ELAN III medan Djupstudie av hushållens energianvändning avser 
analys/syntes/resultatspridning från Energimyndighetens omfattande 
elmätningsprojekt. Det finns flera beröringspunkter mellan forskningsområdet 
Elanvändning i vardagen och övriga forskningsområden, liksom med de 
påverkansfaktorer som också omfattas av ELAN III. Det gäller främst 
Värderingar/trender, Styrmedel, och Information/kommunikation, liksom i 
viss mån även Priselasticitet. Utveckling av förbrukningspåverkande tjänster 
innebär bland annat förbättrade möjligheter till mätning och avläsning av 
elanvändningen, vilket ger bättre förutsättningar för hushållen att minska sin 
elanvändning i vardagen. Energirelaterade investeringar handlar om de beslut 

                                          
1 Hägerstrand i Carlestam & Sollbe (1992:171). Uttalandet gjordes ursprungligen vid 
ett symposium om energiteknik för beslutsfattare år 1983. 
2 Flertalet studier berör hushållens energianvängning snarare än elanvädning, och 
detta avspeglas också i kunskapsöversikten. 
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som på lång och medellång sikt påverkar förutsättningarna för hushållens 
elanvändning – energisnål utrustning ger förstås bättre möjligheter till 
energieffektiv elanvändning än annan utrustning. Den intressanta kopplingen 
mellan forskningsområdet Elanvändning i vardagen och de övriga, samt deras 
skärning mot påverkansfaktorerna, ligger i hur människor i sina hushåll 
tänker och resonerar om den utrustning de använder för vardagliga 
aktiviteter. Användningen i vardagen är en komplex process: Innan 
människor kan använda någon utrustning måste de känna till att den 
existerar, dvs ha information, ha kunskap om hur utrustningen fungerar, vilja 
att använda den, ha tillgång till den på rätt plats vid rätt tid och vidare måste 
utrustningen, likaväl som aktiviteten som den ska användas för, passa in 
bland övriga aktiviteter i vardagen.  
 
De frågeställningar som Elforsk fört fram inför starten av ELAN III och som är 
relaterade till forskningsområdet Hushållens elanvändning är: 

- Hur påverkar våra vardagsbeslut för att uppfylla olika behov 
vår elanvändning? 
- Hur har dessa vanor sett ut tidigare och vilka scenarier för 
förändring finns? 
- Hur ser kunderna på olika typer av information för att förändra 
beteendet för ökad energieffektivitet? 
- Om en förändring kan uppnås genom information – är den 
bestående eller hur länge fortgår den inom olika områden? 

 
Ytterligare en viktig fråga som visar på energifrågans komplexitet i 
förhållande till vardagslivet rör hur ”närvarande” energifrågan är när 
energirelaterade beslut ska fattas snabbt och inbäddat i vardagens 
tidsknapphet och tätt packade aktivitetsschema.  
 
I kunskapsöversikten presenteras framför allt senare års forskning med 
inriktning på hushåll och deras energianvändning. Det finns flera 
sammanställningar av forskning som genomförts före år 2000 och 
tyngdpunkten här ligger på perioden efter 2000. Översikten görs med 
utgångspunkt i ett hushållsperspektiv. Hur påverkar vardagens aktiviteter och 
projekt hushållens och därmed medlemmarnas handlingsutrymme när det 
gäller förutsättningarna för att leva energieffektivt? Vad betyder 
hushållsmedlemmarnas önskan om och strävan efter att leva ett gott liv för 
energianvändningen när man beaktar den stora variationen i människors 
bedömning av vad ett gott liv innebär? Dessa frågor ställer krav på analyser 
av hur människor samordnar sin tillvaro, hur människor lär sig hantera den 
energikrävande utrustning de har till sitt förfogande, hur människor resonerar 
när de skaffar sig energikrävande utrustning och apparater och hur utrustning 
och apparater hanteras i de vardagliga sysslorna. Vilka restriktioner och 
möjligheter för energieffektivisering ryms i vardagen? Vilka restriktioner finns 
när det gäller energieffektivisering i hushållens vardagsliv?  

1.2 Energianvändning och hushållens handlingsutrymme 
I föredraget ”Det energisnåla samhället. Nya förutsättningar ställer nya krav 
och ger möjligheter till ändrade mönster” problematiserade kulturgeografen, 
professor Torsten Hägerstrand, energifrågan och såg kopplingar mellan 
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människors bekväma liv och resursanvändningen på global nivå.3 Där lyfte 
han fram det uttryck som i Agenda 21-arbetet blev ”Tänk globalt – handla 
lokalt”. Han betonade betydelsen av de tunga trenderna i samhället (t ex 
befolkningsutvecklingen och hushållens ökande tillgång till utrustning) och 
vad de många små besluten och handlingarna betyder för den globala 
utvecklingen på energiområdet. Just pendling mellan individ- och 
samhällsnivå, utan att för den skull förlora viktiga samband mellan nivåerna, 
är också en viktig grundsats för det tidsgeografiska synsätt som Hägerstrand 
utvecklat och som här används för att problematisera hushållens 
energianvändning.4 In en skrift från 1985 anknyter Hägerstrand till filosofen 
Karl Poppers resonemang om att tillvaron kan betraktas som tre världar.5 
Dessa är naturligtvis i realiteten oskiljaktligen förenade med varandra, men 
för analytiska syften identifieras de som a) den fysiska/materiella världen 
(som Popper kallar värld 1), b) idévärlden (som Popper kallar värld 2) och c) 
den kulturella/sociala världen (som Popper kallar värld 3). Denna abstrakta 
indelning av vår tillvaro har relevans för forskning om energianvändning 
eftersom energi krävs för att tillverka alla former av artefakter (såväl 
bestående sådana såsom verktyg, apparater, byggnadsverk etc, som 
kortlivade såsom varmvatten och ingredienser till de livsnödvändiga 
måltiderna). Det är viktigt att diskutera energi som en företeelse såväl i den 
materiella världen som i våra tankar och i samhällets sociala och kulturella 
system. Med avseende på energifrågor handlar företeelser i värld 1 således 
om energitekniken och dess system (apparater, utrustning och infrastruktur). 
Värld 2 innefattar de idéer och föreställningar om energi och om hur energi 
bör och kan använda, men också föreställningar om vilken roll energin spelar i 
vardagen och hur energisystem kan utvecklas. Den handlar om vad som rör 
sig i människans tankevärld och hennes attityder. I termer av Poppers värld 3 
handlar energifrågan om hur den kulturella och sociala världens regler och 
relationer påverkar – och påverkas av – människors sätt att förhålla sig till 
energi och energianvändning. Det handlar om såväl de juridiska och 
administrativa strukturer som skapas i samhället för att styra 
energiproduktion, distribution och konsumtion, och som medborgarna möter 
och lär sig hantera, som om den gemensamma kunskapen och de allmänna 
föreställningarna om energi i samhället. 
 
Människors handlingsutrymme i vardagen handlar ytterst om vilka möjligheter 
de har att förverkliga sina drömmar om vad som är ett gott liv och hur en god 
vardag kan skapas. Tankar om det goda livet handlar rör Poppers värld 2. De 
kan vara mer eller mindre förenliga med de materiella omständigheterna och 
de sociala och kulturella ramarna. Tillgången på fysiska/materiella resurser i 
värld 1 är begränsad och hushållning krävs såväl på hushålls- som 
samhällsnivå. Sociala och kulturella krav i värld 3 kan göra det socialt 
omöjligt att leva det liv som den enskilde önskar, medan de yttersta 
gränserna för vad man kan göra obönhörligen sätts av fysikens och biologins 
lagar. Materialisering (värld 1) av tekniska idéer (värld 2) kan utöka 
handlingsutrymmet inom dessa yttre gränser. Samhället sätter också upp 
nästan lika hårda gränser genom lagstiftning. Ett problem som erfars på såväl 
hushålls- som samhällsnivå är att, som Hägerstrand skriver: 
                                          
3 Hägerstrand (1983, publicerad i Carlestam & Sollbe 1992) 
4 Hägerstrand (1974, 1985, 1993) 
5 Popper (1973) 

3 
 



ELFORSK 
 

 
Det visar sig till exempel ofta, att så snart vi lyckats flytta eller 
övervinna någon handlingsgräns i en riktning, så framträder 
någon ny i en annan riktning.6  

 
Människors strävan att nå sina mål och drömmar kräver energi, både för 
vardagslivets behov (hushållssektorn) och för produktion av varor och 
tjänster (industri-, jordbruks-, service- och transportsektorerna). Denna 
kunskapsöversikt omfattar vardagslivets energibehov och har ett individ- och 
hushållsperspektiv och hushållen lever inte sitt vardagsliv inom några 
sektorsgränser.  
 
Människors och hushålls handlingsutrymme begränsas av vilka resurser de 
har tillgång till och kan använda. Inom tidsgeografin finns tre begrepp som är 
användbara när en analys ska göras av människors handlingsutrymme och 
som kan vara betydelsefulla när energifrågan i vardagslivet relateras till 
effektivisering och hållbar utveckling.  
 
Styrningsrestriktioner innebär att lagar, regler, normer, överenskommelser 
och bestämmelser sätter gränser för vad man får göra, och de begränsar 
handlingsutrymmet utifrån socialt och kulturellt grundade beslut. I samhället 
stiftas lagar som är starka styrningsrestriktioner och brott mot dem 
förknippas med legala sanktioner. Energiproduktionen regleras och det finns 
också regler för vem som får göra elektriska installationer. I det enskilda 
hushållet kan regler formas för hur man ska använda energi och 
medlemmarna har socialt moraliska skäl till att följa dem. Sådana 
hushållsgenererade styrningsrestriktioner är förstås inte lika starka som 
samhällets lagar. Om hushållsmedlemmarnas värderingar stämmer överens är 
det troligt att de följer sina regler. Men med olika generationer i hushållet kan 
regler som bestämts av föräldragenerationen utmanas av hushållets yngre 
medlemmar. Styrningsrestriktioner återfinns inom värld 3, den sociala och 
kulturella världen och är förknippade med maktutövning på olika nivåer i 
samhället. 
 
Kapacitetsrestriktioner handlar om hushållets eller den enskilda 
hushållsmedlemmens tillgång till tekniker, apparater, ekonomi och kunskap 
om handlingsalternativ etc. Kapacitetsrestriktionerna sätter gränser för 
handlingsutrymmet och relateras till det enskilda fallets förutsättningar inom 
ramen för de regler och lagar som styrningsrestriktionerna tillhandahåller. Här 
handlar det om vilka materiella resurser man har tillgång till (från värld 1) och 
vilka tankar och kunskaper man har (värld 2) som gör det möjligt att – eller 
hindrar en från – att utnyttja resurserna. Exempel på kapacitetsrestriktioner 
med relevans för energiområdet är bostadens utrustning och värmesystem 
(ett arv från tidigare gjorda investeringar i värld 1), vilka apparater man har 
tillgång till i vardagen, vilken kunskap man har om apparater, utrustning och 
värmesystem och om hur bostaden som energisystem fungerar. Det är också 
den svårfångade process som leder till utveckling av vanor och som teoretiskt 
kallas ”situerat lärande”.7

                                          
6 Hägerstrand i Carlestam & Sollbe (1992:171). Först publicerad 1983. 
7 Säljö (2000) 
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Kopplingsrestriktioner innebär att sådana kopplingar i tid och rum a) mellan 
människor, b) mellan människor och ting, eller c) mellan ting som krävs för 
att en aktivitet/ett projekt ska kunna genomföras, omöjliggörs. Här handlar 
det exempelvis om att en aktivitets krav på utförande i tid och rum inte 
passar ihop med andra aktiviteters krav på människors tid eller deras 
deltagande på andra platser. Ett exempel mycket förenklat exempel på en 
kopplingsrestriktion är att hushållet har en teknisk utrustning installerad som 
skulle kunna innebära energieffektivisering, men att den hushållsmedlem som 
kan sköta den inte är hemma när utrustningen skulle behöva användas. Den 
nödvändiga koppling mellan människa och ting saknas. 
 
Mycket grovt kan tre fält särskiljas där forskning av betydelse för hushållens 
energianvändning genomförs:  
För det första handlar det om utveckling av nya tekniska lösningar för att lösa 
upp kapacitetsrestriktioner. Detta är det absolut största fältet.  
För det andra handlar det om hur människors energianvändning kan påverkas 
genom olika styrmedel (skatter, prisbildning etc). Det innebär att 
styrningsrestriktioner skapas.  
För det tredje handlar det om människors kunskap om hur man kan agera 
mer energieffektivt i vardagslivet. Det handlar om att såväl 
kapacitetsrestriktioner löses upp som att kopplingsrestriktioner 
medvetandegörs så att deras negativa inverkan kan minskas. 

1.3 Metod 
Arbetet med kunskapsöversikten inleddes med genomgång av befintliga 
litteraturöversikter för att kartlägga området och för att se vad som gjorts 
tidigare, vilka teoribildningar som finns och vilka forskare som publicerat sig 
inom fältet. Därefter gjordes sökningar i databaser, dels på enskilda redan 
kända forskare, t. ex. E. Shove, L. Lutzenhiser, etc, dels på vissa ämnesord. I 
första hand har Uppsala universitetsbiblioteks Samsök-databas (Metalib) samt 
DISA och Libris använts för att hitta litteratur. Den förstnämnda gav främst 
uppgifter om utländsk litteratur och de sistnämnda om svensk och nordisk 
litteratur. En lista på flertalet av de använda sökorden finns i bilaga 1. 
Kunskapsöversikten görs i syfte att identifiera de kunskapsluckor som finns i 
den existerande forskningen kring elanvändning i vardagen och ska leda fram 
till att framtida frågeställningar och problem identifieras. 

1.4 Disposition 
Kunskapsöversikten inleds med en allmän genomgång av 
styrningsrestriktioner som instrument för att påverka energianvändningen. 
Sedan följer en genomgång av forskningsläget i Sverige mot en internationell 
bakgrund. Därefter kommer ett kort avsnitt om teknisk forskningen om 
energianvändning och även om det avsnittet är kort, så är forskningen inom 
det området desto mer omfattande. Syftet med kunskapsöversikten är dock 
främst att gå igenom samhällsvetenskaplig forskning och därför behandlar 
huvuddelen av texten den samhällsvetenskapliga energiforskningen som 
belyses utifrån flera olika perspektiv:  

Energieffektiva hushåll och synliggörande av energi 

5 
 



ELFORSK 
 

Information och återkoppling 
Skillnader i energiförbrukning mellan olika användare 
Energianvändning vid olika aktiviteter  
Värderingar och preferenser 
Energieffektivitet genom teknik och ändrade vanor 

 
Några exempel på tvärvetenskaplig forskning med en socioteknisk ansats 
presenteras därefter. Kunskapsluckor som identifierats ligger till grund för de 
forskningsfrågor som avslutar rapporten.   
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2 Forskning om energianvändning  

Burenstam-Linder visade i en studie redan på 1960-talet att mycket fler 
utrustningar och apparater införskaffas till hushållen än vad de har möjlighet 
att utnyttja.8 Senare forskning har visat att den energisnåla utrustning som 
införskaffas används så mycket mer att den totala elanvändningen ändå inte 
blir mindre. Energimyndighetens djupstudie av hushållens energianvändning 
baseras på elmätning, och innefattar ett par samhällsvetenskapligt 
orienterade projekt som har såväl innehållsmässig som personell anknytning 
till forskningsområdet Elanvändning i vardagen.9

 
Konsumenters vardagsbeslut som påverkar energianvändningen 
problematiseras i översikten. Det handlar om människors värderingar och 
tankar kring energi och om handlingar och vanor som kräver köpt energi för 
att målet för det man gör ska kunna uppnås. Det handlar om hur människor i 
sina hushåll, och i andra grupperingar, talar om och förhåller sig till 
energianvändning och om (och i så fall hur) dessa yttranden och tankar sedan 
omsätts i praktisk handling. Matlagning, tvätt, dusch och hemelektronik för 
nöjen och kommunikation är exempel på sådana aktiviteter.  De utförs ofta i 
bostaden, vars ljus- och värmeförhållanden också är mycket betydelsefulla 
faktorer i sammanhanget, inte minst på grund av att de två största enskilda 
posterna i hushållens energianvändning är uppvärmning av inomhusluft och 
varmvatten. Många studier lyfter fram behovet av information för att påverka 
hushållens energianvändning. EU:s ”Sustainable Energy Europe Campaign”10 
är ett exempel på en sådan informationskampanj och flera olika åtgärder som 
syftar till att energieffektivisera förekommer på nationell nivå, och 
kommunala energirådgivare är lokalt verksamma informatörer. 

2.1 Styrningsrestriktioner begränsar handlingsutrymmet 
EU har de senaste åren presenterat ett antal direktiv och dokument som rör 
energieffektivisering. Det är framför allt de som behandlar slutanvändning av 
energi som är intressanta för hushållens vidkommande. Europaparlamentets 
direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 syftar till att ”främja kostnadseffektiv 
förbättring av slutanvändning av energi”, delvis genom ”skapa förutsättningar 
för utvecklingen och främjandet av en marknad för energitjänster och för att 
ge konsumenterna tillgång till andra åtgärder för förbättrad 
energieffektivitet.”11 Framför allt gäller det att medlemsstaterna ska förbättra 
informationen om möjliga effektiviseringsåtgärder och se till att det finns 
system för energibesiktning som är utformade så att åtgärder för 
effektivisering kan identifieras och genomförs oberoende för alla 

                                          
8 Burenstam-Linder (1969) 
9 Ett projekt om belysning leds av Mats Bladh och ett projekt av elanvändning för 
några centrala hushållsaktiviteter leds av Kajsa Ellegård, Annika Carlsson-Kanyama 
och Anna-Lisa Lindén. 
10 http://www.sustenergy.org 
11 2006/32/EG (EUT 2006 L 114, s. 67). 
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konsumenter, från små hushåll till små och medelstora industrikunder. 
Införlivandet av direktivet i Sverige har ännu inte påbörjats.  
 
I Europeiska gemenskapernas kommissions Grönbok om effektivare 
energiutnyttjande av den 22 juni 2005 presenteras förslag på hur 
energianvändningen kan göras mer effektiv. Fokus ligger på teknikutveckling 
och effektivare skattesystem, men frågan om slutanvändarnas beteende tas 
också upp. Det talas om ”brister i fråga om information och utbildning av 
konsumenter och allmänheten”12 och hur man ska komma till rätta med 
dessa. Informationskampanjen Sustainable Energy Europe 2005-200813 ska 
leda till ”konkreta beteendeförändringar”14 framför allt hos professionella 
aktörer, men även hos konsumenter (hushåll).   
 
Tidigare åtgärder har syftat till att öka konsumenternas uppmärksamhet på 
apparaters energiförbrukning. Det har exempelvis etablerats ett 
märkningssystem för hushållsapparater som ger konsumenter bättre och 
jämförbar information om energiförbrukning.15 Att göra energiförbrukning 
synlig för slutanvändare är också målet med EU-direktivet 2002/91/EG om 
byggnaders energiprestanda16, som Sveriges riksdag har beslutat att delvis 
införliva genom lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader (träder 
i kraft i oktober 2006). När hus byggs eller säljs ska en energideklaration 
utföras som redovisar byggnadens energiprestanda och förslag till eventuella 
förbättringar av denna. Tanken är att konsumenter tydligare ska kunna 
avgöra hur energieffektivt ett hus är i jämförelse med andra.17

 
EU:s arbete för uthållig energianvändning har alltså inneburit att svenska 
lagar stiftats som innebär att många aktörer (hushåll, energiföretag, 
apparatproducenter, byggindustri och bostadsförvaltare) har fått nya 
styrningsrestriktioner att rätta sig efter. Individuell mätning av el och vatten i 
lägenheter har installerats i ett antal lägenheter i flerfamiljshus och mer 
detaljerade mätningar har initierats i småhusområden. Forskningen visar att 
intresset hos de boende än så länge är tämligen begränsat av sådana 
mätningar.18

 
Avregleringen av den svenska elmarknaden har skapat nya ramar för såväl 
energiföretagens som kundernas agerade. Bladh (2005) skriver om vilka 
resurser hushållen har att välja energiavtal och hur olika energiföretags utbud 
av el ser ut.19 Inger Lindstedt (2005) har studerat avregleringen av 
elmarknaden utifrån kundernas perspektiv: vilken marknadsföring möts de av 
från elbolag? Vid tidpunkten för studien skilde sig företagens sätt att närma 
sig möjliga kunder starkt.20

                                          
12 KOM(2005) 265, s. 24. 
13 http://www.sustenergy.org 
14 KOM(2005) 265, s. 24. 
15 Se vidare KOM(2000) 247, s. 9. 
16 2002/91/EG (EUT 2003 L 1, s. 65). 
17 Se även Boverkets hemsida: http://www.boverket.se (under Publicerat  Remisser) 
för mer information och förslag till föreskrifter och råd.  
18 Se exempelvis Glad (2005), Green (2006), Ketola (2003) 
19 Bladh (2005b) 
20 Lindstedt (2005) 
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2.2 Forskningsläget i Sverige mot en internationell 
bakgrund 

Mycket av forskningen om energiförbrukning i hushåll i Europa och övriga 
världen är inriktad på problemet att öka energieffektiviteten i hushållssektorn. 
Till den avgjort största delen rör det sig om rent tekniska åtgärder – 
effektivisering av olika typer av hushållsapparater, uppvärmning, ventilation 
och luftkonditionering – medan en mindre del handlar om själva 
energianvändningen och vad som styr människors energirelaterade aktiviteter 
och vanor i vardagen. Den omfattande tekniskt orienterade forskningen med 
inriktning på rent tekniska problem och frågeställningar tas inte upp här, 
däremot kommer teknisk forskning med användarorientering att nämnas kort. 
Här presenteras den aktuella samhällsvetenskapliga forskningen, som framför 
allt berör energieffektivisering och problemet med att synliggöra energi i 
hushåll. Denna forskning har framför allt utförts av samhälls- och 
beteendevetare och i denna forskningsgren betraktas i allmänhet 
användningen av tekniken som något fristående från tekniken själv. 
 
Det finns flera utförliga litteraturstudier över forskning om energianvändning i 
hushållssektorn från 1970- till och med 1990-talet (t. ex. Ketola 2000, 
Lutzenhiser 1993, samt delvis Parnell & Popovic Larsen 2005). Här samlas 
den nyare litteraturen på området (företrädesvis publicerad efter 2000) 
 
På den tekniska sidan domineras den nordiska forskningen av problematiken 
kring energieffektivisering. Unander m. fl. (2004) beskriver de stora 
utvecklingsdragen hos energiförbrukningen i de nordiska länderna och 
konstaterar — framför allt i ljuset av den olyckliga kombinationen av generellt 
lågt energisparande de senaste åren och de små möjligheterna att möta 
ökade elektricitetsbehov med icke-fossila energikällor samt nödvändigheten 
att nå Kyoto-åtagandena — att ”[...] increased attention to energy efficiency 
measures in the residential sector is more important than ever.”21 Att i stor 
skala undersöka besparingspotentialen hos bostäder är alltså angeläget. 
Tommerup & Svendsen (2006) har för danskt vidkommande konstaterat att 
möjligheten att spara energi genom ombyggnad är stor; till exempel finns det 
möjlighet att på ett ekonomiskt lönsamt sätt reducera energiåtgången för 
uppvärmning i bostäder med 80 procent fram till 2050 med antagandet att 
det sker vid renovering av bostadshusen.22 Green (2006) och Glad (2006) har 
studerat olika åtgärder för att minska energianvändningen, både uppvärmning 
och hushållsel. Green studerade planeringsprocessen i stadsdelar medan Glad 
fokuserat på projektering av mindre bostadsområden.23

 
Norge har, med Margrethe Aune i spetsen, legat långt framme när det gäller 
tekniksociologisk analys av energianvändning. Som Ketola (2000) beskriver 
initierade Norge mellan 1989 och 2000 tre samhällsvetenskapliga 
forskningsprogram med fokus på energi- och miljöfrågor.24 I sin 
doktorsavhandling från 1998, tar Aune ett helhetsgrepp på användare och 

                                          
21 Unander m. fl. (2004), s. 1404. 
22 Tommerup & Svendsen (2006). 
23 Green (2006), Glad (2006). 
24 Ketola (2000), s. 34. 
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energi. Framför allt ger hon många viktiga teoretiska infallsvinklar på 
förhållandet mellan människa och teknik.25  
 
Ketola (2000) nämner också att Finland tidigt insåg behovet av bredare 
studier om energianvändning.26 Norska och finländska sociologer och 
teknikforskare undersökte tillsammans redan i början av 1990-talet 
möjligheten till energisparande genom information via elräkningar.27 Man fann 
att tydligare återkoppling via elräkningar, bland annat genom mer frekventa 
utskick, hade effekt: följden blev mer medvetna energikonsumenter som till 
följd av sin ökade medvetenhet ändrade sin energianvändning.28  
 
I den nordiska forskningen är också variationen mellan hushållen ett 
genomgående tema. Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark har 
genomfört både teknisk mätning av elförbrukning29 och analyser med sociala 
förklaringar till mönster i energianvändning.30 Kirsten Gram-Hanssen har i en 
av studierna nyligen visat att energianvändningen inom hushåll kan variera 
betydligt beroende på antal personer, inkomst, bostadens storlek, 
hushållsmedlemmarnas ålder.31 Även om det inte visade sig i den senare 
studien, konstaterade hon tidigare att social bakgrund kan förklara variationer 
i elförbrukning mellan hushåll.32 Wilhite m. fl. (1996) uppmärksammade 
kulturella skillnader i energianvändning mellan Norge och Japan. Det finns 
uppenbarligen variation mellan olika typer av hushåll, och i vissa fall kan 
variationen vara betydande, men för att kunna kvantifiera dem eller för att 
tydligare kunna dra slutsatser om hur människors vardagliga aktiviteter 
påverkar hushållens energianvändning lär fler studier behövas. Variationen 
gör att resultaten hittills är svåra att generalisera.  
 
Genom gången av  tidigare svensk forskning om energianvändning i hushåll 
har presenterats av Ketola (2000) och Carlsson-Kanyama m. fl. (2005a). 
Liksom i den internationella forskningen dominerade teknikperspektivet. 
Carlsson-Kanyama m. fl. (2005a) talar om hushållens energianvändning som 
en funktion av två delar, ett ”teknikpaket” och en beteendedel, där beteendet 
är minst undersökt.33 Ett antal studier har försökt kvantifiera hur mycket 
energi man kan spara via ändrade vanor. De är relativt få, spridda över tid 
och plats och varierar mycket även om det sammantagna resultatet är att 
man kan spara en betydande del via beteendeförändringar (ungefär lika 
mycket som genom teknikförändringar).34  
 
I Carlsson-Kanyamas m. fl. redogörelse framgår svårigheterna att genomföra 
statistiskt säkerställd forskning på svenska hushåll, delvis på grund av bristen 

                                          
25 Aune (1998). 
26 Ketola (2000), s. 44. 
27 Wilhite m. fl. (1993). 
28 Ibid., s. 54. 
29 Se t. ex. Andersen m. fl. (2006). 
30 Se framför allt Gram-Hanssen (2003), Gram-Hanssen (2005) och Naervig Petersen 
& Gram-Hanssen (2005).  
31 Gram-Hanssen (2005), s. 10—17. 
32 Gram-Hanssen (2003). 
33 Carlsson-Kanyama m. fl. (2005a), s. 15. 
34 Ibid., s. 16. 
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på statistik över kvantitativa data om hushållen i Sverige, exempelvis antalet 
hushåll och hushållens storlek, men delvis också på grund av de många 
faktorer som varierar mellan olika undersökningsförhållanden. De studier som 
har gjorts är svåra att generalisera; resultat från utlandet är exempelvis svåra 
att applicera på svenska förhållanden på grund av kulturskillnader. Vad 
Carlsson-Kanyama m. fl. uttryckligen efterlyser är en jämförelse mellan 
hushåll med olika etniska bakgrunder, något som har gjorts för 
miljövärderingar och beteenden.35 Ett annat problem är att jämföra olika 
studier där hushållen har karakteriserats utifrån livsstilar eftersom så många 
olika typer av kategoriseringar har använts.36

 
Ketola (2000) sammanfattar detta i skarpare ordalag: den svenska 
forskningen har fram till och med 90-talet lidit av dålig samordning, 
sporadiska undersökningar och liten problematisering.37 Detta sammanfattar 
vad som kan förbättras i framtida studier. Efter genomgången av den tidigare 
och nu aktuella svenska forskningen framträder uppdelningen i ett 
teknikvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt område precis som ovan i 
redogörelsen för den internationella forskningen.  

2.3 Teknisk forskning om energianvändning 
Forskningen om hushållssektorns energianvändning i Sverige handlar till stor 
del om energieffektiv teknik. I ett aktuellt upprop från Formas sammanfattas 
många av de byggnadstekniska lösningar som författarna menar bör tillämpas 
i Sverige och en del av den viktigaste svenska litteraturen om energieffektivt 
byggande redovisas.38 Även om det till största delen handlar om tekniska 
lösningar som ventilation, fönster och isolering nämns även brukarna av 
bostadshusen: bland annat poängterar författarna att man måste ta hänsyn 
till hushållssammansättning, genomförandet av aktiviteter vid 
byggprojektering och att man måste kunna säkerställa att bostaden fungerar 
på ett bra sätt med varierande antal boende med skilda vanor.39 Pyrko visade 
att de boende har stor betydelse för energianvändningen i byggnader i en 
studie av ett bostadsområde med likadana hus.40 Det behövs forskning av 
socioteknisk karaktär för att utveckla metoder för att studera och 
karaktärisera, kvantitativt och kvalitativt, användarnas vanor betydelse för 
planering av byggnader.   
 
Med anledning av beslutet om avveckling av kärnkraften genomfördes på 90-
talet ett antal studier med syfte att klarlägga bostadsbeståndets 
energieffektivitet och eventuella medel för att minska energianvändningen.41 
Bland annat gjordes ett försök att minska elanvändningen i småhus med så 
enkla medel som möjligt; genom byte av vitvaror kunde man halvera deras 
andel av elförbrukningen, vilket resulterade i en sänkning av 
hushållselförbrukningen med en fjärdedel. Men man kunde också se en 
                                          
35 Ibid., s. 18. 
36 Ibid., s. 22. 
37 Ketola (2000), s. 46. 
38 Formas (2006). 
39 Ibid., s. 6. 
40 Pyrko (1991) 
41 Se Tolstoy m. fl. (1993). 
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förändring hos hushållen, nämligen att den övriga hushållselen ökade med 
nära 40 procent, vilket uppvägde minskningen från vitvarorna.42 I en Nutek-
undersökning från 1994 gjordes en liknande beräkning för en prognos över 
utvecklingen till 2010. Man räknade där med en teknisk reduktion i 
elförbrukningen på 70 procent hos vitvaror, samtidigt som ökad användning 
som verkar i motsatt riktning och sammantaget ger detta en nettominskning 
på 35 procent.43

 
År 2001 sammanfattade Energimyndigheten utvecklingsläget för förnybar 
energi och ett hållbart framtida energisystem. Byggforskningsrådets (BFR, 
numera Formas) långsiktiga mål var att energianvändningen för 
uppvärmning, vatten och driftel i bebyggelsen ska effektiviseras med 50 
procent från den dåvarande nivån på 250 kilowattimmar per kvadratmeter 
och år under en 40—50-årsperiod. Det skulle uteslutande åstadkommas 
genom att stödja forskning inom energieffektiv teknik och förnybar energi 
med syfte att minska beroendet av fossila energikällor.44 Det som anses ha 
försvårat utvecklingen är framför allt frånvaron av starka ekonomiska 
incitament till förändring (till exempel låga elpriser). Utvecklingen av 
hushållselektronik hindras av att ett fåtal internationella företag dominerar 
marknaden, vilken gör det svårt att genomföra förändringar på en liten del av 
marknaden.45  
 
Den stora satsningen på teknisk forskning för att öka energieffektiviteten och 
ersätta icke-förnybara energikällor, inriktas alltså på att förändra den 
fysiska/materiella världens apparater och energisystem (Poppers värld 1) och 
att påverka tekniken så att kapacitetsrestriktionernas effekt minskar. När 
teknikforskare föreslår andra åtgärder än att utveckla teknik handlar det 
främst om att utnyttja priset som styrmedel för att påverka hushållens 
energianvändning. 

2.4 Samhällsvetenskaplig forskning om energianvändning 
Energieffektiva hushåll och synliggörande av energi 
En nyligen publicerad rapport av ett forskarlag lett av Brenda Boardman 
(Environmental Change Institute vid universitetet i Oxford) presenterar ett 
övergripande förslag om hur bostads- och hushållssektorn ska kunna reducera 
sina koldioxidutsläpp med 60 procent före 2050.46 Den behandlar framför allt 
frågor om hur byggnader bör utformas, lagstiftning, kontroll- och 
inspektionsfunktioner i samhället, det vill säga att skapa styrningsrestriktioner 
som ska utgöra det framtida ramverk som hushållen ska agera inom, men en 
del sägs också om hushållens faktiska energianvändning. Det finns 
exempelvis en trend mot större hushållsapparater trots att detta inte verkar 
vara direkt efterfrågat hos användarna, vilket troligtvis beror på att det är 
lättare att uppnå energieffektivitet enligt EU-standarder ju större apparaten 
är. Följden kan bli att mer energi används i praktiken trots att apparaten i sig 

                                          
42 Boman m. fl. (1993). 
43 Nutek (1994b). 
44 Energimyndigheten (2001), s. 158. 
45 Ibid., s. 160. 
46 Boardman m. fl. (2005). 
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kan vara energisnål.47 Finns det alltså trender inom utveckling av 
”energieffektiva” hus och hushållsapparater som inte stämmer överens med 
människors faktiska energianvändning och därför förfelar sitt syfte? 
 
Där konstateras också att information till allmänheten är avgörande för att 
kunna använda nya energieffektiva hus på rätt sätt. Man talar om ”people 
transformation” och att ”public education […] to develop understanding, 
support and everyday skills for low-impact ways of life” behövs för människor 
i alla åldrar.48 Man menar vidare att koldioxidutsläppen måste göras synliga 
för hushållen och därigenom bidra till att få dem att ändra sin 
energianvändning. Ett medel som nämns är personliga och eventuellt köp- 
och säljbara utsläppsrätter. Forskning om hur detta kan påverka hushållens 
energianvändning behövs, menar författarna.49

 
Boardman har även tidigare berört hur energiförbrukningen i hushållen kan 
göras mer synlig genom återkoppling (feedback); enkel mätutrustning, 
personliga utsläppsrätter och integrerad distribuerad energi (exempelvis 
solceller) i hushållet.50 Haakana m. fl. (1997) beskriver lyckade försök att 
med hjälp av återkoppling och råd förbättra hushållens energieffektivitet. 
Översikter över litteratur om inverkan av olika typer av återkoppling ges i 
Darby (2001) samt Darby (2006). Parnell och Popovic Larsen (2005) 
diskuterar energins synlighet i hushållen med utgångspunkt i tillgänglig 
litteratur och poängterar att det är viktigt att hushållen kan finna mening i de 
begrepp som står till buds för att beskriva energianvändning genom att 
hänföra dem till vardagliga sammanhang och erfarenheter. Synliggörande av 
energi handlar alltså inte endast om att göra kvantiteter synliga utan i lika 
hög grad om att sätta in dessa i ett för användaren förståeligt sammanhang.51 
Inverkan av information på energieffektivt beteende i olika europeiska länder 
tas också upp i olika stor utsträckning i artiklar från SAVE-konferensen 
1999.52

 
I en schweizisk studie kombinerades intervjuer med en datormodell över 
energiflöden för att ge hushåll återkoppling på deras energianvändning.53 
Hushållsmedlemmarna fick inte bara mer kunskap om sin energianvändning i 
ett större sammanhang utan insåg överlag att de också undervärderat 
omfattningen av den.54 Det är dock svårt att generalisera utifrån resultaten av 
undersökningen eftersom författarna inte strävade efter någon statistisk 
signifikans och urvalet skedde genom att intresserade hushåll anmälde sig.55

 
I en omfattande kritisk översikt över liknande så kallade interventionsstudier, 
där man har försökt förmå hushåll att ändra sin energianvändning, visar 

                                          
47 Ibid., s. 98. 
48 Ibid., s. 101. 
49 Ibid., s. 101-102. Mer information om personliga utsläppsrätter och referenser finns 
i “Background document L for the 40% House report”. 
50 Boardman (2004), s. 1931. 
51 Parnell & Popovic Larsen (2005), s. 796-797.  
52 SAVE conference proceedings (1999). Se speciellt volym 2. 
53 Goldblatt m. fl. (2005). 
54 Ibid., s. 267. 
55 Ibid., s. 265. 
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Abrahamse m.fl. (2005) att resultaten av olika aktiva åtgärder har varit 
mycket varierande. Man gör en uppdelning mellan ”antecedent interventions” 
och ”consequence interventions”. I de förstnämnda sker interventionen före 
den tänkta effektivitetsförändringen (med hjälp av information, planer, 
målsättningar, löftesliknande avtal) och i de senare beror interventionen på 
hushållets beteende (då görs återkoppling, belöningar). Det visade sig att 
målsättningar och avtal var framångsrika medan enbart information inte var 
lika effektiv. I de konsekvensinriktade studierna var framför allt återkoppling 
en lyckad metod.56  
 
Författarna riktar också kritik mot det vetenskapliga arbetet bakom flera 
studier: såväl metoder som tolkning av resultat är i många fall tvivelaktiga.57 
Slutligen ger de förslag på vidare forskning på området och hur den kan göras 
mer tillförlitliga. Bland annat behövs studier med längre tidsperspektiv 
eftersom många effekter av interventioner troligtvis går förlorade på längre 
sikt, samt ytterligare undersökningar av det intressanta fenomenet (påvisat i 
en undersökning) att det framför allt är högförbrukande hushåll som sänker 
energianvändningen vid intervention.58

 
Användarbeteende i energieffektiva hushåll är också temat för 
forskningsprojektet ”User behaviour in energy efficient homes” vid brittiska 
Association for the Conservation of Energy.59 I en rapport baserad på 
intervjumaterial med personer i energieffektiva hushåll i Storbritannien 
konstateras att de flesta hushållen uppnådde önskade resultat även om 
endast en minoritet använde utrustningen på det mest effektiva sättet.60 
Projektets resultat diskuteras också i Smith & Pett (2005) och liksom 
Boardman m. fl. ovan antyder man att det finns ett glapp mellan livsstil och 
energieffektiv teknik som är intressant att utreda vidare.61

 
Det visar sig alltså att det finns åtminstone två centrala spår i den aktuella 
forskningen som behöver behandlas ytterligare och på ett mer systematiskt 
sätt; för det första den eventuella bristen på överensstämmelse mellan teknik 
och den tänkta användningen av denna; för det andra funktionen hos 
informationsbaserade styrmedel och försöken att göra energiförbrukningen 
synlig. Vilken typ av information om energianvändningen ger bäst resultat för 
att förmå hushållen att sänka sin energiförbrukning?  
 
Egentligen berör dessa frågor samma problem, nämligen samspelet mellan 
teknik och användare: hur det ser ut, varför det ser ut som det gör och hur 
man kan påverka det.  
 
Information och återkoppling 
En viktig del av den samhällsvetenskapliga forskningen rör informationens roll 
för ändrad energiförbrukning i hushåll. Carlsson-Kanyama (2004) 
sammanfattar resultaten från ett antal interventionsstudier med syfte att få 

                                          
56 Abrahamse m.fl. (2005), s. 281. 
57 Ibid., s. 282. 
58 Ibid., s. 282—283. 
59 http://www.ukace.org (2006-07-29). 
60 Pett & Guertler (2004). 
61 Smith & Pett (2005), s. 967. 
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hushåll och individer att minska sin energianvändning. I en svensk studie 
försökte man genom rekommendationer förmå hushåll att lägga om sin 
mathållning för att minska energiförbrukningen. Det visade sig att hushållen 
visserligen var villiga att förändra sina vanor, men att det var omöjligt på 
grund av brist på tid och kunskap.62 Det är uppenbart att 
kunskapsbegränsningar i hushållen utgör en viktig kapacitetsrestriktion, som, 
om den kan påverkas, kan öka hushållens energieffektivisering. Brist på tid 
innebär att en mycket stark kopplingsrestriktion träder i kraft, som kan 
omöjliggöra energieffektivt agerande på kort sikt. Bjerrome & Edén (1984) 
konstaterade å andra sidan att återkoppling och information gav effekt i form 
av viss energihushållning och att det särskilt var högförbrukarna som ändrade 
sitt beteende. Författarna anser att det finns tre olika angreppssätt som är att 
föredra för att få allmänheten att ändra sina energivanor: återkoppling, 
incitament i form av belöningar, samt information i form av konkreta råd i 
samband med återkopplingen.63

 
Energimyndigheten gjorde 1999 en utvärdering av stödet till kommuner som 
bedriver energirådgivning. Effekterna av verksamheten var då svåra att 
värdera eftersom verksamheten pågått under kort tid. De flesta kommunerna 
ansåg dock att antingen personliga kontakter eller uppsökande verksamhet 
var mest effektiva.64 Några kommuner märkte även ett ökat intresse hos 
allmänheten för energisparfrågor.65  
 
Resultaten från studier över inverkan av information på vanor och aktiviteter 
är relativt få och, som synes, skiftande. Till stor del rör det sig om studier av 
intervjutyp. Ellegård (2004) diskuterar problemet med intervjuer: det kan 
vara svårt för intervjupersonerna att i efterhand minnas hur man agerat i 
olika sammanhang. En metod för att på ett mer direkt sätt göra 
hushållsmedlemmarna medvetna om sin energiförbrukning är att låta dem 
skriva dagböcker över sina aktiviteter. Det blir lättare för forskaren att se hur 
hushållen agerar och enklare för hushållsmedlemmarna att ”bryta vanornas 
makt över tanken” när de själva kan ”se” sina vanor.66  
 
Carlsson-Kanyama (2005) sammanfattar de slutsatser som hon menar att 
man med säkerhet kan dra av forskningen på information och återkoppling:  
 

- Det är viktigt med information om 
energieffektivisering i förhållande till det egna 
beteendet. 

- Information i kombination med hur man använder ny 
teknik är viktig. 

- Det är också viktigt med information som talar om 
hur mycket energi man använder, det vill säga feed-
back.67 

  

                                          
62 Carlsson-Kanyama (2004), s. 78. 
63 Bjerrome & Edén (1984), s. 53. 
64 Energmyndigheten (1999), s. 26. 
65 Ibid., s. 28. 
66 Ellegård (2004), s. 155. 
67 Carlsson-Kanyama (2005), s. 54. 
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Detta är i linje med den internationella forskningen om synliggörande av 
energianvändning. Vad som förefaller behövas är ytterligare undersökningar 
om vilka åtgärder som fungerar bäst för olika hushåll och olika 
hushållsmedlemmar. Med syfte att inspirera till vidare forskning på området 
ställer Carlsson-Kanyama (2004) även ett antal frågor varav åtminstone en är 
relevant i sammanhanget: Vems uppgift är det att tillhandahålla och 
utvärdera verktyg för information om energiförbrukning?68  
 
Skillnader i energiförbrukning mellan olika användare 
Ovan framkom att det är skillnader i energianvändningen och i intresse för att 
energieffektivisera hos olika hushåll. I den svenska forskningen kring 
energianvändning i hushållssektorn återfinns studier som förklarar variationer 
i elförbrukning, både mellan hushåll och inom hushåll. Vi har redan i den 
summariska tekniska översikten sett att både vanor och teknik har betydande 
inverkan på energiförbrukningen. Det är därför rimligt att tänka sig att vanor 
kan förklara en stor del av variationerna. Palmborg (1986) anser att den 
viktigaste förklaringen till skillnader inom och mellan hushåll är stabila vanor 
med djupt rotade bakomliggande värdeuppfattningar.69 Han kunde även se 
skillnader mellan män och kvinnor. Männens energianvändningsdata kunde 
förklara mer av variationen än kvinnornas, vilket Palmborg tolkade som att 
kvinnan utförde rutinsysslor medan mannens roll i hushållet varierade mer.70

 
Annika Carlsson-Kanyama, Anna-Lisa Lindén och Petter Wulff har nyligen för 
Energimyndighetens räkning gjort en studie om vilka effekter 
energieffektivisering får på genusarbetsdelningen i hushållen.71 Underlaget är 
ett trettiotal intervjuer med hushåll från olika typer av energisparkampanjer 
eller interventionsstudier. Studien är intressant framför allt därför att den 
lyfter fram effekterna av energisparande på de sociala mönstren inom 
hushållen, medan mycket av den internationella forskningen enbart fokuserat 
på det omvända; sociala mönsters inverkan på energisparande.   
 
Det huvudsakliga resultatet av studien är observationen att män tar ansvar 
för beteendeförändringar inom traditionellt manliga områden (ombyggnad, 
reparationer) medan kvinnor tar sig an uppgifter inom sina traditionsbefästa 
områden (matlagning, tvätt och disk), även om det också finns förändringar 
som är könsneutrala, till exempel att släcka lampor och undvika standby på 
apparater.72 En liknande hypotes framfördes även av Nordell i en studie av 
könsskillnader när det gäller olika hushållsrelaterade aktiviteter.73 Totalt sett 
kan även arbetsbördan öka för både kvinnor och män vid energibesparingar. 
Författarna såg framför allt en ökning bland hushåll i småhus.74 Några 
intressanta generella resultat som också är könsneutrala är att många hushåll 
ansåg att komforten inte ändrades trots minskad elförbrukning, att mätning 
av energiförbrukning var något som man snabbt vande sig vid, samt att viljan 
att följa upp sin energiförbrukning fortfarande var hög många år efter 

                                          
68 Carlsson-Kanyama (2004), s. 80. 
69 Ibid., s. 95. 
70 Ibid., s. 96. 
71 Carlsson-Kanyama m. fl. (2005a). 
72 Ibid., s. 57—58.  
73 Nordell 2003. 
74 Ibid., s. 58. 
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studierna avslutades.75 Man konstaterar att studier av genusskillnader är få, 
både internationellt och i Sverige.76  
 
Bladh (2005) för en kritisk diskussion kring den så kallade 
”generationshypotesen”, som säger att äldre personer har en snålare 
energianvändning eftersom de växte upp under knappare förhållanden. Bladh 
betonar att begreppet generation långt ifrån har en självklar innebörd. 
Tillgängliga data bekräftar inte ”generationshypotesen” utom för vissa 
specialfall, menar Bladh, även om Carlsson-Kanyama m. fl. (2005b) har visat 
att ålder i en undersökning har lika god förklaringsförmåga för att förklara 
skillnader mellan energianvändning i hushåll som miljömedvetenhet, inkomst 
och bostadstyp.77 Bladh konstaterar att ytterligare forskning kan vara 
relevant: ”Speciellt ur energipolitisk synpunkt är det viktigt huruvida även 
barnen till sparsamma föräldrar kan påverkas i hållbar riktning.”78 Behovet av 
longitudinella studier är stort för att ta reda på hur energianvändningen 
förändras över livsloppet. 
 
Energianvändning vid olika aktiviteter 
Carlsson-Kanyama & Boström-Carlsson (2001) mätte energiåtgången vid 
matlagning. Framför allt kunde de se att elanvändningen i hög grad berodde 
på vilken utrustning som användes samt att skillnaderna mellan olika 
matlagningsaktiviteter i fråga om energiåtgång var stor, vilket de tolkade som 
att det finns stora möjligheter till energieffektivisering. De ger också förslag 
på vidare forskning, framför allt mer detaljerade studier av matlagning med 
olika apparater och metoder.79 Shanahan & Jonsson (1995) ger en översikt 
över tidigare forskning om matlagningsvanor i hushåll. Bland annat visade en 
undersökning att introduktion av ny teknik i form av mikrovågsugnar, i 
motsats till vad man förväntade sig, förstärkte snarare än förändrade 
matvanorna.80 I vilken utsträckning vanor påverkas av introduktion av ny 
teknik, och hur detta i sin tur påverkar energiförbrukningen, speciellt när det 
gäller apparater med det uttalade syftet att vara energisnåla, är en fråga som 
är angelägen att undersöka vidare. 
 
Rainer Stamminger har gjort en laboratoriebaserad studie av diskvanor bland 
människor från olika länder i Europa.81 Man kan ifrågasätta om 
laboratoriestudier är lämpade för att studera vanor, men Stammingers studie 
visade i alla fall stora variationer i användning av varmvatten mellan de 
individer som deltog. 
 
De flesta undersökningar av hushållens aktiviteter har varit baserade på 
enkät- eller intervjumetoder. Sernhed (2006) ägnar sig åt problemet på större 
skala och försöker finna ett alternativ till sådana av beteendestudier. Medan 

                                          
75 Ibid., s. 58—59. 
76 Ibid., s. 24—25. 
77 Carlsson-Kanyama m. fl. (2005b), s. 251—252. 
78 Bladh (2005), s. 30—36. 
79 Carlsson-Kanyama & Bström-Carlsson (2001), s. 28. 
80 Shanahan & Jonsson (1995), s. 54. 
81 Föredrag vid seminarium på Energimyndigheten den 2 december 2004. Titeln på 
presentationen var: Comparison of energy consumption when dishwashing is 
performed by hand or machine in some countries. 
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enskilda hushålls energianvändning kan vara intressanta att studera utifrån 
kvalitativa beteendemässiga perspektiv ställer sig Sernhed frågan när 
hushållsenergin används och vilka mönster som framträder när flera hushåll 
studeras samtidigt. Hon diskuterar också huruvida energi som produkt skulle 
kunna omvandlas till tjänster och vilka problem detta skulle kunna medföra. 
Liksom idén om multifunktionell teknik (se nedan) innebär detta en 
uppluckring av det traditionella sättet att se på och använda energi, vilket 
skulle vara intressant att studera ur socioteknisk synpunkt. 
 
Att synliggöra mönster i hushållens vanor och aktiviteter är också ett av 
syftena med den tidsgeografiska metod som beskrivs i bland annat Ellegård & 
Cooper (2004). Med möjligheten att koppla energianvändning till aktiviteter 
ordnade i tid och efter ålder hos hushållsmedlemmarna kan detta utgöra ett 
kraftfullt verktyg för att studera hushållens faktiska energianvändning och att 
på ett tydligt sätt åskådliggöra och förklara skillnader mellan 
energianvändning i hushåll. Visualiseringar kan också användas för att göra 
hushållsmedlemmar medvetna om sina egna energirelaterade vanor. 
 
Värderingar och preferenser 
Anna Ketola analyserar i sin licentiatavhandling energianvändning från ett 
kulturellt perspektiv. Bland annat vill hon ”åskådliggöra det vardagliga” och 
undersöka hur ”socio-kulturella aspekter” påverkar hushållens 
energianvändning.82 Hon diskuterar hur viktig energieffektiviteten är för 
hushållen vid köp av nya hushållsapparater. Det visar sig att många av de 
människor som deltagit i hennes studie snarare värderar andra egenskaper 
högre, till exempel funktion, hållbarhet, design och framför allt pris.83 Denna 
typ av frågor — rörande vilka preferenser människor har, och hur de påverkar 
användningen av teknik och i förlängningen energi — är utomordentligt viktig, 
som vi ser det, men likväl mindre väl utforskad än frågan om vilka olika typer 
av beteenden som är mer energieffektiva än andra. För att kunna bedöma 
exempelvis besparingspotential hos energieffektiv teknik eller ändrade 
handlingsmönster måste man givetvis väga in hur sannolikt det är att 
människor verkligen väljer att använda en viss teknik eller anammar ett visst 
beteende. 
 
Ketola ställer många frågor som kan tjäna som inspiration till ytterligare 
forskning. Vill människor verkligen att elektriciteten i hushållet ska vara 
synlig? Föredrar inte de flesta människor att elen helt enkelt finns där, men 
utan att man behöver lägga märke till den? Hur ställer sig människor till den 
ökade vardagliga komplexitet som ett synliggörande av elektriciteten 
innebär?84  
 
Huruvida en miljömedveten attityd verkligen överensstämmer med 
energisparande i det dagliga livet är en intressant och angelägen fråga. I 
genomgången av internationell forskning framkom tecken på att 
miljömedvetenhet inte behöver betyda större benägenhet till energieffektivt 
agerande, och inte heller svenska undersökningar ger entydiga resultat. Det 
finns undersökningar som visar på samband mellan miljömedvetet beteende 
                                          
82 Ketola (2001), s. 2. 
83 Ibid., s. 56. 
84 Ibid., s. 62. 
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och energisparande85, men också studier som menar att man inte bör 
överskatta betydelsen av miljöattityder; till exempel fann Klintman (1995) 
stora skillnader i källsortering mellan hushåll trots att de hade liknande 
värderingar (”grundläggande miljöintresse”).86 Det är en fråga som är 
intressant att utreda vidare, inte minst ur sociotekniskt perspektiv. Kan 
miljömedvetenhet vara kopplat till en särskild syn på teknik, och vad innebär 
denna teknikuppfattning i så fall för energisparande? 
 
Carlsson-Kanyama (2004) ställer två frågor angående energi- och 
miljömässiga värderingar som hon anser är betydelsefulla för framtida 
forskning: Hur skapas acceptans för ett beteende som innebär att man går 
ner i arbetstid och nöjer sig med lägre inkomster till förmån för andra värden? 
Och hur kan man premiera hushåll med ”ekologisk” energiförbrukning?87  
 
Energieffektivisering genom teknik och ändrade vanor 
Carlsson-Kanyama m. fl. (2005b) drar slutsatsen att möjligheten att förbättra 
energibeteendet i Sverige är stort, till exempel när det gäller tvättning och 
disk och reglering av inomhustemperatur.88 Men vad menar man i allmänhet 
med ”stort”, och hur mycket kan man spara med tekniska lösningar jämfört 
med förändringar av vanor och beteende? Hur hänger teknik och vanor ihop? 
Vi har i redogörelsen för den tekniska forskningen sett empiriska bevis på att 
de i många fall har motverkat varandra. 
 
Bladh (2005a) visar utifrån en omfattande empiriskt undersökning vilka 
besparingar som gjorts genom att apparatindustrin har utvecklat mer 
energieffektiva apparater. Han relaterar hur mycket energi som sparats 
genom energisnålare apparater till hur många apparater som finns i hushållen 
och beräknar den totala energianvändningen.89

 
Förändringspotentialen hos effektivare teknik relativt ändrat beteende 
sammanfattas av Lindén (2004). När det gäller matlagning har man funnit att 
det går att minska energianvändningen med 5 procent genom ändrade 
rutiner, och inom textilvård är motsvarande siffra 25 procent. Cirka 20 
procent av energiförbrukningen i ett hushåll kan beräknas vara direkt 
beteenderelaterad. Användningen av apparater har ökat de senaste 30 åren 
både genom att man har fler apparater än förut och genom att de används 
oftare, vilket har motverkat de effekter som utvecklingen mot allt 
energieffektivare teknik har fått.90 I en undersökning från 1994 beräknades 
att det sammanlagda resultatet från byte av samtliga vitvaror till mer 
energieffektiva modeller i ett hus från 70-talet kunde resultera i en minskning 
av den årliga elanvändningen med 18 procent, från 5068 kWh till 4158 kWh.91 
De beräknade besparingspotentialerna från beteende respektive byte av 
teknik förefaller alltså vara någorlunda jämförbara i storlek. 
 

                                          
85 Se t. ex. Olsson (1995). 
86 Klintman (1995), s. 100. 
87 Carlsson-Kanyama (2004), s. 80. 
88 Carlsson-Kanyama m. fl. (2005b), s. 251—252. 
89 Bladh (2005a) 
90 Lindén (2004), s. 31—32. 
91 Nutek (1994a), s. 8. 
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Tidigare har visserligen den beteenderelaterade delen av energiförbrukningen 
beräknats vara högre. Louise Gaunt gjorde en undersökning på 1980-talet 
med syfte att undersöka om variationer i energianvändning mellan olika 
hushåll berodde på skillnader i vanor eller olikheter i byggnadsteknik.92 Till de 
vanor som undersöktes och som misstänktes ha betydelse för 
energiförbrukningen hörde bland annat tvätt, mathållning, disk och hygien. 
Det visade sig att den byggnadsberoende variationen (orsakad av till exempel 
skillnader i utförande, underhåll eller klimat) var mycket liten jämfört med 
den hushållsberoende variationen. Vidare kunde grundläggande 
hushållsförhållanden (ekonomi, hushållsstorlek, barnens ålder) inte förklara 
mer än en liten del av variationerna. Istället var det vanorna, speciellt dusch- 
och diskvanor, som stod för de största variationerna. Hon undersökte också 
samband mellan förbrukningsgrad och livsstil hos hushållsmedlemmarna: de 
lågförbrukande hushållen levde ett mindre aktivt och mer tillbakadraget liv 
medan högförbrukarna var aktivare och hade mer energikrävande vanor. De 
lågförbrukande föreföll också vara mer energisparintresserade.93  
 
Uppdelningen i energisparande som följd av ändringar i teknik respektive 
vanor är vanlig inom forskningen. Varför väljer man att studera dem var för 
sig när energianvändningen genereras av samspelet mellan dem? Kopplingen 
mellan byte av teknik och eventuellt ändrade eller förstärkta vanor som följd 
av dessa gör att energiförbrukning i realiteten är något annat än summan av 
de två delarna studerade separat. En socioteknisk ansats utgår från att teknik 
och användare studeras tillsammans, se figur 1. 
 

                                          
92 Gaunt (1985). 
93 Ibid., s. 257—272. 
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Figur 1. Forskningsinriktningar kring problematiken om hushållens energianvändning.  
 

2.5 Tvärvetenskaplig energiforskning: en socioteknisk 
ansats 

Loren Lutzenhiser94 vid Portland State University, USA, har studerat 
hushållens energianvändning utifrån beteendevetenskapliga och sociologiska 
utgångspunkter. I en översikt från 1993 listar han de viktigaste referenserna 
(222 st.) inom området.95 Den allvarligaste bristen som Lutzenhiser upptäckte 
i forskningen vid den tidpunkten var forskarnas oförmåga att knyta samman 
sociala beteenden med de rent fysiska egenskaperna hos byggnader, teknik, 
m.m., den allvarligaste.96  
 
Detta problem består. Wilhite och Lutzenhiser (1999) försöker förnya 
terminologin kring konsumtion och energianvändning genom att införa 
begrepp som ”social load”, vilket är tänkt att tydligare koppla samman sociala 
relationer och beteenden med energianvändning.97 De efterlyser också en ny 

                                          
94 http://www.pdx.edu/profiles/4445/ (2006-07-31). 
95 Lutzenhiser (1993). 
96 Ibid., s. 278. 
97 Wilhite & Lutzenhiser (1999). 

 
            Teknisk 
            forskning med  
            inriktning på 
            energianvändning 

Samhällsve-
tenskaplig 
forskning om 
energi- 
användning 

Tvärvetenskaplig forskning om 
sociotekniska system och 
hushålls energianvändning 

21 
 



ELFORSK 
 

forskningsagenda som för in den sociala dimensionen i det som tidigare varit 
dominerat av ekonomiska och ingenjörsmässiga perspektiv.98 Detta förefaller 
vara problematiskt. Lutzenhiser och Shove (1999) konstaterar att det är 
genuint svårt både i USA och Storbritannien att bedriva sociologisk forskning 
inom det då- och nuvarande teknikdominerade energiforskningsområdet.99

 
Parnell och Popovic Larsen (2005) diskuterar i en litteraturöversikt 
uppdelningen i två områden, för det första ett dominerande teknisk-
ekonomisk-rationellt och för det andra ett mindre, samhällsvetenskapligt, har 
styrt forskningen fram till början av 1990-talet. Som en reaktion på att båda 
områdena missar viktiga poänger (även Lutzenhisers, som enligt kritikerna i 
allt för liten grad tar hänsyn till ekonomi och teknik) har det på senare tid 
vuxit fram en mång- eller  tvärvetenskaplig forskning där energianvändning 
studeras som en del av ett ”environmentally responsible behavior” (”ERB”).100

 
Parnell och Popovic Larsen diskuterar den litteratur som utgör basen för ERB i 
syfte att hitta nya teoretiska infallsvinklar på energieffektivitet. Till dessa hör 
breddning av begrepp som exempelvis egenintresse. Till exempel behöver 
människor som handlar i egenintresse inte alltid var inriktade på materiell 
vinst utan vara ute efter att öka sin delaktighet i att skapa en bättre miljö 
eller öka sin kunskap och kompetens.101  
 
Som en del i denna nya tvärvetenskapliga riktning har Gatersleben m. fl. 
(2002) samt Poortinga m. fl. (2004) försökt utreda förhållandet mellan 
hushållens energianvändning, miljömedvetet beteende samt värderingar om 
miljö och energisparande. Studierna utfördes på slumpmässigt utvalda hushåll 
i Nederländerna.102 Det visade sig att varken miljömedvetet beteende eller 
värderingar var korrelerade med faktiskt energibeteende i hushållen, utan att 
energianvändningen mer berodde på socio-demografiska variabler, såsom 
hushållens storlek och ekonomi.103 Gatersleben m. fl. anmärker att ”general 
environmental attitudes are especially relevant when behaviors do not cost 
too much effort or change in comfort”.104

 
Poortinga m. fl. genomförde tidigare en statistisk undersökning på samma 
område105 och gjorde bland annat iakttagelsen att människor med starkt 
miljöengagemang upplevde åtgärder med små energibesparingar som mer 
genomförbara än åtgärder med stora besparingar, och tvärtom för människor 
med ett relativt svagt miljöengagemang. Detta strider mot vad man kanske 
skulle tro rent intuitivt, men antyder att det finns intressanta idésystem 
knutna till energianvändning (Poppers värld 2). Författarna spekulerar i att 
det kan röra sig om att handlingar med liten inverkan på energisparande men 

                                          
98 Ibid., s. 286. 
99 Lutzenhiser & Shove (1999), s. 226. 
100 Parnell & Popovic Larsen (2005), s. 792. 
101 Ibid., s. 793-795. 
102 Gatersleben m. fl. (2002), s. 341 och 347, Poortinga, s. 77. 
103 Gatersleben m. fl. (2002), s. 354, Poortinga, s. 89. 
104 Gatersleben m. fl. (2002), s. 354. 
105 Poortinga m. fl. (2003). 
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med högt symbolvärde—som att släcka lampor eller att undvika att apparater 
står på stand-by—är vanligt förekommande i miljöengagerade hushåll. 106

 
Sociologen Elizabeth Shove vid Lancaster University i England,107 som också 
har verkat för att koppla samman energianvändning och miljömedvetet 
beteende, menar att många forskare som kartlägger användning av 
hushållsenergi i allmänhet inte har varit intresserade av denna typ av 
bakomliggande orsaker till vissa användningsmönster: ”they are generally 
concerned with the end result, not the process”.108 De rutiner och vanor som 
styr människors energikonsumtion ”hålls på plats av en kombination av 
teorier och idéer som rättfärdigar dem.”109 Och som Shove (2002) ger 
exempel på när det gäller tvätt, kan de vara komplicerade och inbegripna i 
stora sociotekniska system. Tydligast kommer detta till uttryck i Shove 
(2003b) där hon argumenterar för att ingen teknisk apparatur i ett hushåll 
kan studeras isolerat samt att varje apparat sätts in i ett sammanhang som 
redan är fullt av sociala konventioner och symboler.110 Man skulle kunna 
hävda att sociotekniken innebär att Poppers 3 världar åter knyts samman. Att 
lägga större vikt vid de uppfattningar som styr våra vanor (värld 2) ger också 
alternativa förslag på hur ett hållbart och miljövänligt beteende kan utvecklas. 
Shove förespråkar en ändrad agenda: i kontrast till lösningar inriktade på 
miljövänligare sätt att anpassa sig till nuvarande konsumtionsnivåer 
problematiserar hon själva nivåerna.111  
 
Det finns alltså en internationell teoretisk ansats som förespråkar att teknik 
och användare istället för att ses som två särskilda studieobjekt, bör studeras 
tillsammans. Till största delen rör det sig om teoretiska resonemang sprungna 
ur ett missnöje med uppdelningen i två alltför tydligt åtskilda 
forskningsområden. Uppdelningen gör det svårt att få gehör för rent 
empiriska undersökningar utifrån ett sociotekniskt perspektiv, trots att det 
finns ett stort behov av denna typ av studier.  
 
Studier som tar upp användare och teknik i en gemensam analys är sällsynta. 
Inom forskarskolan Program Energisystem, som finansieras av bland andra 
Stiftelsen för Strategisk Forskning och Statens Energimyndighet, har ett antal 
sociotekniska studier genomförts. Det sociotekniska angreppssättet kan både 
innebära att man väljer som metod att studera både sociala och tekniska 
faktorer bakom val och användande av teknik112, och en teoretisk 
utgångspunkt, där studieobjektet ses som ett sociotekniskt system eller en 
del av ett sådant.113 Eli Støa har när det gäller bostadsplanering efterlyst 
liknande studier för att uppnå effektivt energisparande. Genom att kombinera 
vad hon benämner ”teknikoptimistiska” strategier (som syftar till att reducera 
byggnadens energiförbrukning och miljöpåverkan) och ”kulturoptimistiska” 
strategier (som syftar till att öka de boendes medvetenhet om arkitekternas 

                                          
106 Ibid., s. 61. 
107 http://www.lancs.ac.uk/fss/sociology/staff/shove/shove.htm (2006-08-04). 
108 Shove & Warde (1998), s. 9. 
109 Shove (2003a), s. 406-407. 
110 Shove (2003b), s. 204. 
111 Shove (2003a), s. 396; Chappells & Shove (2005). 
112 Se t. ex. Boström m. fl. (2003), s. 109. 
113 Se t. ex. Brogren & Green (2001), s. 2. 
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miljö- och energimässiga intentioner med byggnaderna) kan ökad hållbarhet 
uppnås.114

 
Faran i att utelämna det samhälls- och beteendevetenskapliga perspektivet 
från tekniska studier märks till exempel i Nuteks (1994a) studie över 
elbesparing genom byte av hushållsutrustning. Där förutsades att mer 
energieffektiva apparaters intåg skulle medföra en sjunkande användning av 
hushållsel.115 Visserligen medgav man att beteendefrågor har stor betydelse, 
men valde ändå att avstå från att använda sådana i studien. Att sedan den 
förväntade sänkningen av elförbrukningen helt skulle visa sig slukas av den 
ökade användningen av hushållsapparater hade man inte räknat med. 
Liknande resultat visar Green i sin avhandling om de nya stadsdelarna 
Hammarby sjöstad och Västra hamnen som båda byggdes med högt ställda 
miljö- och energimål.116

 
Glad (2006) analyserar hur byggprojektering påverkar energianvändningen i 
bostäder genom att följa projekteringen av passivhus i Sverige.117 Bostäder 
med låg användning av köpt energi bidrar till energieffektiviseringen inom 
bostadssektorn. 
 
Isaksson (2005) nämner att kunskapen om hur hushåll i småhus förhåller sig 
till och agerar när det gäller olika typer av energisparande teknik, i fråga om 
planering och införskaffande, är dålig och att ytterligare forskning behövs.118 
Detta, liksom själva användningen av tekniken, blir också mycket viktigare 
när tekniken utformas för att bli starkt beroende av hushållens användning. 
Ett exempel på sådan teknik är distribuerad elframställning som integreras i 
hushållens övriga funktioner, till exempel byggnadsintegrerad elproduktion 
såsom fönsterpersienner med reflektorer och solceller.119 Hur relaterar 
människor till tekniken när den genom samma funktion fyller fler än ett syfte? 
Isaksson efterlyser forskning med helhetsperspektiv där tekniker och 
samhällsvetare ingår.120  
 
Bladh (2005) nämner ett antal viktiga konceptuella områden där ett 
sociotekniskt angreppssätt kan vara fruktbart. För det första talar han om 
teknik som ”inbäddad i den sociala materien”.121 I likhet med Shoves 
resonemang om vanor och rutiner ovan menar Bladh att människors 
energianvändning är inbegripen i en långt mer komplicerad ”massa” av 
aktiviteter än dm som enkla teorier om information och manipulation vill göra 
gällande. För det andra menar han att skärningspunkten mellan tekniska 
studier (som enbart fokuserar på den tekniska utrustningen och hur den från 
det tekniska perspektivet förväntas användas) och samhällsvetenskapliga 
studier (som ensidigt fokuserar på aktiviteterna i hushållet) är viktig.122

                                          
114 Støa (2004). 
115 Nutek (1994a), s. 10. 
116 Green (2006) 
117 Glad (2006) 
118 Isaksson (2005), s. 30. 
119 Se Fieber (2005). 
120 Isaksson (2005), s. 30. 
121 Bladh (2005), s. 93. 
122 Bladh (2005), s. 94. 
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Lindén (2004) menar också att ett helhetsgrepp på energianvändningen 
behövs om man ska komma upp i högre effektiviseringsgrader. För att nå 
Ingenjörsvetenskapsakademins mål på 50 procents energieffektivisering inom 
bebyggelsesektorn till 2022 krävs ”[...] ett helhetsperspektiv på 
energiförbrukningen i byggnaden från byggteknik och installationer, till 
apparater, underhåll samt beteende- och verksamhetsanknuten 
energianvändning i lokaler och bostäder.”123

 
Att föra in användarnas agerande i planering av bostäder är något som ofta 
efterlyses i litteraturen om vanor och beteenden. Som Ulla Westerberg skriver 
i sin studie av mathållningsvanor i hushållen, och som nog kan gälla för 
många av de för energiförbrukningen betydelsefulla vanorna: ”Matlagning och 
måltider är stommen i vardagslivet. Noggrannare beskrivningar av måltids 
och matlagningsmönster i bostaden skulle därför inte bara ge värdefulla 
kunskaper för utformning av köksapparaterna, utan också för utformning av 
köken och bostäderna överhuvudtaget.”124 Boström m. fl. (2003) menar att 
användning av hushållens aktiviteter i byggnadssimuleringar kan leda till 
bättre lösningar vid byggande genom att man tar hänsyn till den stora 
variation som finns i energiförbrukning på grund av levnadsvanor och antal 
personer i hushållen.125  
 
Avståndet och uppdelningen mellan samhällsvetenskaplig och teknisk 
forskning om energianvändning bör överbryggas i framtida forskning. Vi har 
sett exempel på samhällsvetenskapliga studier av informationsinsatser för 
energisparande beteende och tekniska studier av energieffektiv teknik, men 
studier som tar med båda dessa åtgärder i en gemensam analys lyser ofta 
med sin frånvaro. Framtida forskning bör behandla effekterna av 
energisparande åtgärder i hushållen, kvantitativt och kvalitativt, tillsammans 
med de effekter som kan uppnås med energieffektiv teknik, och i relation till 
vilka åtgärder människor är villiga att vidta. Konkret kan det handla om 
överensstämmelse mellan tänkt användning för en apparat och det faktiska 
användarbeteendet. Förekommer det att energieffektiv teknik motverkar sitt 
syfte genom att den helt enkelt används på fel sätt? Hur kan kunskap om 
våra energivanor utnyttjas vid utformning av energieffektiv teknik?  

                                          
123 Lindén (2004), s. 33. 
124 Westerberg (1995), s. 86. 
125 Boström m. fl. (2003), s. 134. 

25 
 



ELFORSK 
 

3 Kunskapsluckor och 
forskningsfrågor 

Kunskapsluckorna inom forskningsområdet Elanvändning i vardagen bottnar 
dels i att det finns begränsad forskning om elanvändning och betydligt mer 
om energianvändning i vidare bemärkelse, dels i att forskningen inte tar upp 
betydelsen av det komplexa samspelet mellan hushållsmedlemmar, deras 
aktiviteter och samordningen mellan dem för energianvändningen i vardagen. 
Flera studier visade att ett helhetsperspektiv saknas och att det finns få 
studier i skärningspunkten mellan det tekniska och det sociala – sociotekniska 
studier. 
 
Vi har sett att det finns mycket tekniskt forskning, en del samhälls- och 
beteendevetenskapligt orienterad forskning, men också att mycket lite 
forskning behandlar samspelet mellan teknik, energi och hushållens 
medlemmar så som det tar sig uttryck i det komplicerade samspelet 
hushållsmedlemmar sinsemellan i vardagslivet, liksom samspelet mellan 
hushållsmedlemmar och apparater. Det innebär att den 
samhällsvetenskapliga forskningen är i allmänhet inriktad på specifika 
funktioner som direkt kan relateras till energianvändning (hushållsaktiviteter 
som matlagning, disk, dusch, uppvärmning och transporter etc), eller om 
diskrepansen mellan människors värderingar och deras sätt att leva och 
använda energi. Men det saknas en inriktning där teknikens och energins 
betydelse för människors vardag som helhet behandlas, och som kan hantera 
frågor om hur människor kan förverkliga sina önskningar om att leva ett gott 
liv i sina hushåll och om vilka risker hushållet ställs inför om det uppstår 
störningar i det stora energisystemet. Här är bostadens energisystem en 
viktig del. Det handlar således om hur energi och tekniska lösningar som 
kräver energi inte bara kan utnyttjas för att tillfredsställa enskilda behov, 
utan också för att underlätta vardagslivet som helhet. Forskningen behöver 
fylla kunskapsluckor som rör vanor i hushållen och deras utveckling över tid. 
Det behövs också forskning om hur vardagens vanor bildas. Longitudinella 
studier kan ge stöd för kunskapsutveckling om vad som händer inom 
individers och hushålls livslopp. Det kan ge bättre underlag för prövning av 
”generationshypotesen” än vad tvärsnittsstudier gör. 
 
Vardagslivets komplexitet aktualiserar frågan om på vilket sätt 
elanvändningen påverkas av de dagliga beslut som fattas för att tillfredsställa 
grundläggande behov och önskemål om att leva ett gott liv. En hypotes är att 
detta har mer att göra med hur ”närvarande” energin är när energirelaterade 
beslut ska fattas än med hur energisnål utrustning man köper eller hur 
mycket information man har om apparaters energianvändning. I och med att 
beslut ofta måste fattas snabbt, när människan står mitt uppe i vardagens 
tidsknapphet, är risken stor att beslut fattas utan att energieffektivitet 
övervägs. Besluten fattas helt enkelt av personer som är alltför upptagna av 
att utföra aktiviteter i tätt packade aktivitetsscheman.  
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Forskningen bör fylla denna kunskapslucka genom att först undersöka hur 
denna vardagens komplexitet kan synliggöras. Därefter bör studier 
genomföras av elanvändningens plats i vardagen i termer av hur el styr 
aktiviteters genomförande, hur el möjliggör vardagliga aktiviteter som vi tar 
för givna och som ingår i vanemönstret. Vidare för människors medvetenhet 
om hur dessa förhållande ser ut undersökas. Vardagens aktiviteter och 
pusslande med fördelning och omfördelning av aktiviteter mellan 
hushållsmedlemmarna för att allt ska hinnas med och livet levas någorlunda i 
överensstämmelse med vad man vill, måste tydliggöras.  
 
Studier behövs om vilka föreställningar och idéer som människor har om 
energi och elektricitet, och vilken roll dessa krafter spelar för människors 
möjligheter att leva ett gott liv. Hur påverkar idéerna och föreställningarna 
valet av utrustning och apparater inför inköp? Hur påverkar de sedan 
hushållets medlemmar att använda den införskaffade utrustningen? Hur 
tänker människor som bor i passivhus om sin elanvändning? Ketola (2000) 
problematiserade frågor om människors idéer om energi: är det så att 
människor verkligen vill att elektriciteten i hushållet ska vara synlig, eller om 
inte de flesta människor trots allt föredrar att elen helt enkelt finns där, utan 
att man behöver lägga märke till den. Det kan vara intressant att studera 
detta vidare för om Ketola har rätt måste nya utvägar sökas för 
energieffektivisering. 
 
Forskning som ska fylla kunskapsluckor om elanvändning i vardagen bör 
således koncentreras på den problematik som rör vardagens komplexitet och 
därmed kan större förståelse och kunskap om elens roll och betydelse skapas. 
Där ryms även frågor som: Vem eller vilka hushållsmedlemmar bestämmer 
vilken utrustning som ska införskaffas och vem är det som använder dessa 
utrustningar i vardagen? Vilken roll spelar barn och ungdomar för 
elanvändningen i barnhushåll? Vilka föreställningar har barn och ungdomar 
om elektricitet och energi? Vilket är förhållandet mellan hushållsmedlemmars 
behov/önskemål och utbudet av elektrisk utrustning? Kopplingen mellan el 
och vattenförbrukning är inte särskilt väl utredd, och den frågan har särskilt 
stor relevans i hushåll med tonåringar. 
 
Med en återkoppling till den teoretiska ramen som tecknades i inledningen av 
kunskapsöversikten kan man säga att handlingsutrymmet vad gäller 
elanvändning påverkas av styrningsrestriktioner som samhället sätter upp, 
nationellt och internationellt. Märkning av energiåtgång på produkter och 
energideklarering av byggnader är några exempel på sådana lagar vars 
effekter på vardagens beslut ännu är tämligen okända. Materiella produkter (i 
Poppers värld 1) förses med en etikett som anger den socialt skapade normen 
(Poppers värld 3) om energieffektivitet – vilka tankar (Poppers värld 2) föder 
sådana etiketter och bryr sig människor om dem? 
 
Poppers uppdelning av tillvaron i tre världar gör det lätt att visa vilken av de 
tre världarna som för tillfället är i fokus. Men det verkligt intressanta är när de 
tre världarna möts, dvs när vardagen ska levas i all sin blandning av stort och 
smått, långsiktigt och kortsiktigt,  individanknutet och samhällsberoende, 
individuellt och samhälleligt. Denna skärningspunkt ligger i den sociotekniska 
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skärningen mellan teknisk och samhällsvetenskaplig forskning om 
elanvändning i vardagen. 
 

 
 

Kunskap om 
energirelate-
rade idéer, 
tankar (värld 2) 
och sociala och 
kulturella 

Kunskap om materiell 
energiteknik 
och energisystem 
 (värld 1) 

företeelser 
(värld 3) 

Kunskap om energianvändning i 
vardagen (värld 1, 2 &3) 
Materiellt/tankemässigt/socialt 

 
Figur 2. Kunskapsluckorna finns företrädesvis i skärningsytan där tillvarons tre världar 
möts. 
 
Styrningsrestriktionerna handlar om att makt utövas för att hindra eller tvinga 
fram ett agerande som stämmer överens med samhällets (eller andra 
beslutsfattares) uppfattning om vad som ska göras. Styrningsrestriktionerna 
inskränker människors frihet att göra vissa saker som annars i princip är 
möjliga. Dessa restriktioner har inte någon nära koppling till tekniken, men 
väl till dess användning och delvis till dess utveckling. Styrningsrestriktioner 
kan även introducera nya vanor och beteenden och påverka hur hushållen 
uppfattar energi och sin energianvändning. Genom att t.ex. lagstiftningsvägen 
tvinga fastighetsägare av olika storlek att faktiskt installera teknik som 
medför att energiåtgången mäts i en bostad, uppmärksammar lagstiftaren 
inte bara att använd energi är en viktig och betydelsefull faktor i samhället 
utan kan även utveckla intresse och kunskap i hushållet kring hur stor 
energiåtgången i bostaden faktiskt är. Detta kan vara ett sätt för politiker att 
styra energianvändningen.  Ett annat sätt är att utnyttja datormodeller över 
energiflöden för att ge hushållen information om hushållets energianvändning 
och t.ex. simulera vilka konsekvenser en ökning eller minskning av hushållet 
energianvändning skulle kunna ha på bland annat miljön. Samtidigt måste 
mer formella och av samhället utformade styrningsrestriktioner anpassas till 
hushållets interna styrningsrestriktioner som kan handla om t.ex. vilken 
identitet hushållet vill utveckla och upprätthålla internt och gentemot sin 
omgivning.  
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Samhällets institutionella ramverk måste utvecklas i skärningsytan där 
Poppers alla tre världar möts. Vilken typ av information, skattesystem, 
regelverk som är bäst lämpat för att effektivisera ett hushålls 
energianvändning måste analyseras i relation till de kapacitets- och 
kopplingsrestriktioner som finns i och kring hushållet. Det handlar om att 
utveckla styrningsrestriktioner som är effektiva, som uppfattas som rättvisa 
och som skapar förutsättningar för samtliga hushåll att kunna leva det goda 
livet. Utvecklingen av sådana styrningsrestriktioner måste utgå från kunskap 
om den stora variation i vanor och värderingar som finns mellan olika hushåll 
(och mellan olika hushållsmedlemmar!) som tidigare forskning antyder. 
Däremot är kunskapen mycket bräcklig om sådana variationer och här krävs 
forskning om människors och hushålls aktivitetsmönster. För att kunna 
utveckla denna styrning och ramverk krävs mer kunskap kring de 
skärningspunkter som tillsammans formar hushållets handlingsutrymme för 
att forma det goda livet. Hur ska styrningsrestriktioner utformas som leder till 
effektivare energianvändning och som också tar hänsyn till hushållens 
individuella kapacitets- och kopplingsrestriktioner och bidrar till en rättvis och 
legitim restriktion för hur hushållsmedlemmar kan leva sin vardag? Höjt elpris 
ses ofta som lösningen på en ständigt ökande elanvändning. Detta är 
emellertid en restriktion som slår olika mot olika hushåll, där de ekonomiskt 
resursstarka uppenbarligen kan fortsätta använda el som tidigare medan det 
blir de resurssvaga hushållen som får ändra sina vanor och eventuellt får 
uppleva att de lever ett mindre ”gott liv”. Utmaningen är att hitta och utforma 
styrningsrestriktioner som ger en rättvis men effektiv påverkan på hushållens 
energianvändning. Ett steg på den vägen är att i forskning fokusera hushållets 
skärningspunkter och det handlingsutrymme som hushållet uppfattar att de 
har för att förstå hur, var och när de olika restriktionerna möts och hur en 
förändring i en restriktion påverkar hushållets upplevelse av att kunna leva 
ett gott liv. En slutsats är att forskningen om elanvändning i vardagen 
behöver kunna hantera många dimensioner och forskarna får inte nöja sig 
med att undersöka någon enstaka dimension åt gången. 
 
Kapacitetsrestriktioner handlar om den enskildes eller hushållets brister. De 
kan lösas upp genom att människor lär sig att använda energi och teknik i sin 
vardag. Bristande kunskap kan vara resultatet av bristande information, och 
information som innebär att man lär sig hantera energi i en situation som 
antingen känns angelägen eller påminner om egna vardagliga situationer 
leder med större sannolikhet till att kapacitetsrestriktionen löses upp. Det 
saknas kunskap på sådana lärande situationer i fråga om hur 
energieffektivitet kan främjas. I litteraturöversikten visade det sig att det är 
viktigt att människor kan se och prata om sin energianvändning i ett för dem 
förståeligt sammanhang. När elanvändningen relateras till hushållens egna 
apparater och vardagliga aktiviteter skapas ett sådant sammanhang. Här 
behövs forskning. 
 
Kopplingsrestriktioner är de mest komplicerade av restriktionerna eftersom de 
inte bara handlar om att ha kapacitet, utan också om att denna kapacitet ska 
kunna utnyttjas i just den aktuella situationen, på den speciella plats och vid 
den speciella tidpunkt som krävs för att man ska kunna göra det man avsett 
som led i att skapa en god tillvaro. Det kan innebära att användning av 
tekniken på ett energieffektivt sätt förhindras av sådana omständigheter att 
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alla förutsättningar inte föreligger i rätt ögonblick. När det gäller vår kunskap 
om elanvändning i vardagen, så finns de största kunskapsluckorna just i de 
kopplingsrestriktioner som uppträder vardagen för hushållen och deras 
medlemmar. Forskning om dessa komplexa kopplingsrestriktioner kan göras 
vid empiriska studier av människors vardagsliv i sina hushåll. Här kan 
exempelvis dagboksmetoder ge mycket ny kunskap som kan leda till att nya 
elrelaterade frågeställningar kan behandlas. Där kan sådana brister på 
överensstämmelse mellan teknik och den tänkta användningen av denna som 
ibland uppmärksammas förklaras. 
 
I det vardagliga sammanhanget är också kopplingen mellan 
hushållssammansättning och elanvändning tydlig. Barn och ungdomar är 
viktiga elkonsumenter, men är sällan själva elkunder, och en forskningsfråga 
är hur deras elanvändning utvecklas och påverkar hushållens resonemang 
kring elektricitetens betydelse och pris. Det saknas helt forskning om barns 
och ungdomars elvanor, trots att det är deras vanor som kommer att avgöra 
en stor del av energiförbrukningen i framtiden. Går till exempel föräldrarnas 
energianvändningsmönster eller deras energivärderingar i ”arv” till barnen? 
 
En speciell koppling mellan människa och teknik är den så kallade 
multifunktionella tekniken som nu utvecklas. Sådan teknik innebär att det 
traditionella sättet att se på energi luckras upp. Detta medför säkert alldeles 
speciella svårigheter i vardagen, inte minst eftersom det påverkar både 
människors tankar om vad energi är (värld 2), samhällets regler för hur 
energi får användas (värld 3) och hur hushållets utrustningar (värld 1) 
utformas och kan användas. 
 
För att kunna besvara de frågor som ställdes i programbeskrivningen inför 
ELAN III krävs forskning på tvärvetenskaplig grund och som tar sin 
utgångspunkt i vardagen som helhet och den därmed förknippade 
elanvändningen i hushållen. 
 
Den första frågan var: Hur påverkar våra vardagsbeslut för att uppfylla olika 
behov vår elanvändning? 
Litteraturöversikten visar att det finns kunskap om elanvändning för enskilda 
hushållsaktiviteter, men att det saknas problematisering av om, och i så fall 
hur, olika dimensioner på elanvändningen i vardagen samtidigt påverkar de 
aktiviteter som utförs för att tillfredsställa vardagliga behov. Det handlar 
bland annat om det komplexa samspel som pågår i hushållen 
hushållsmedlemmarna sinsemellan och mellan människorna och tekniken i 
fråga om hur man tänker om och värderar elenergi och sin utrustning. Sådana 
samspel är grunden för vilka beslut som fattas i hushållet. Det saknas också 
samhällsvetenskapligt grundad kunskap om relationen mellan användning av 
vatten och utnyttjande av energi i hushållen.  
 
Studier av hur lärande situationer skapas i det vardagliga livets organisation 
innebär att man skulle kunna komma djupare in i frågan av hur vanor skapas 
och också vilken kunskap om energianvändning som det dagliga livet 
genererar i sig självt. Denna typ av studier är nära relaterade till den fråga 
som vi ställde i anslutning till programbeskrivningens fyra frågor, nämligen: 
Hur ”närvarande” energifrågan är när energirelaterade beslut ska fattas 
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snabbt och inbäddat i vardagens tidsknapphet och tätt packade 
aktivitetsschema. 
 
Den andra frågan var: Hur har dessa vanor sett ut tidigare och vilka scenarier 
för förändring finns? 
Kunskapen om den historiska utvecklingen är begränsad och det förekommer 
inte många scenarier. Longitudinella ansatser lyser helt med sin frånvaro. 
Detta antyder stort behov av forskning på området. 
 
Den tredje frågan var: Hur ser kunderna på olika typer av information för att 
förändra beteendet för ökad energieffektivitet? 
Denna fråga rör vilka möjligheter människor, med sina tätt packade 
aktivitetsscheman i vardagen, har att omsätta information om effektivare 
energianvändning i praktiken. Den komplexitet som vardagen uppvisar gör att 
information måste vara anpassad till förståeliga sammanhang och därmed 
anknytas till vardagens aktiviteter, och troligen också måste den också 
konkretiseras. Visualisering är ett sätt att konkretisera som kan prövas på 
flera sätt. Dels kan utrustningar utrustas med olika former av signaler för hur 
mycket energi som används. Dels kan aktivitetsmönster ritas upp och vara ett 
underlag när frågor om hushållsmedlemmarnas elanvändning diskuteras. Det 
behövs forskning för att utveckla metoder för den hushållsriktad 
informationen om elanvändning. 
 
Den fjärde och sista frågan är: Om en förändring kan uppnås genom 
information – är den bestående eller hur länge fortgår den inom olika 
områden? 
Denna fråga kan besvaras om longitudinella studier genomförs, och några 
sådana har vi inte kunnat finna. Således är det angeläget att starta någon 
sådan studie som kan bli ett unikt material om uthålligheten ifråga rörande 
förändringar av hushållsmedlemmarnas kunskap. 
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Bilaga 1. Sökord 
 
Förteckning över använda sökord: 
I Samsök/Metalib: 
Household energy efficiency 
Household energy use 
Energy end-use 
Household consumption 
Sustainable consumption 
Energy + lifestyles 
Energy + behavior 
Energy + attitudes 
Environmental attitudes 
(Och säkerligen några andra kombinationer också…) 
  
I DISA/Libris, olika kombinationer av: 
Hushåll 
Energi 
Energianvändning 
Energiförbrukning 
Energieffektivitet 
Elanvändning 
Elförbrukning 
Slutanvändning 
Byggnader 
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