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Förord
Den här rapporten bygger på en studie som genomfördes vid Centrum för solenergiforskning 
(SERC), Högskolan Dalarna, under perioden 12/6 2006 - 31/10 2007. Ett antal medarbetare 
vid SERC har på olika sätt medverkat till rapportens tillblivelse. Tekn lic Klaus Lorenz 
är medförfattare till kapitlet om intervjuhushållens energiomställningar. Kent Börjesson 
har stått för fotografering och teknisk assistans och Britt Sandstål för transkribering av 
ljudupptagningar från intervjutillfällena. Johan Leidi, doktorand i socialantropologi, 
och Karin Perman, doktorand i statsvetenskap, har medverkat vid genomförandet av 
intervjuerna. Jag själv, som är fil dr i socialantropologi, har varit projektansvarig och även 
stått för projektplanering, genomförande av intervjuer, intervjuanalys och författande. 
Layoutarbetet har utförts av Emma Henning från konsultföretaget Molly bild&bokstav. De 
tjugotvå familjer som ställt upp med sin tid ska också ha ett stort tack för sin medverkan! 

Arbetet har genomförts på uppdrag av Energimyndigheten inom ramen för projekten ”Hur 
fungerar värmesystemen i vardagen? Samhällsvetenskaplig utvärdering av konverterade 
småhus” samt ”Två steg framåt, ett steg tillbaka: Strukturella hinder för boende att minska 
koldioxidutsläpp och energianvändning för uppvärmning”. Rapporten ingår i SERCs 
rapportserie och utgör dessutom tredje delen i SERCs populärvetenskapliga skriftserie 
på temat ”Flexibla värmesystem”. Den första delen i denna serie är en skrift som ger 
enkla tips till villahushåll som funderar på att förändra sitt värmesystem. Den andra delen 
vänder sig till installatörer och består av en mapp med tekniska faktablad. I den här 
tredje delen har vi bett villaägare som gjort just det vi tidigare föreslagit, skaffat sig ett 
miljöriktigt och flexibelt värmesystem, att berätta om sina egna erfarenheter. Vi hoppas 
att vår sammanställning av dessa erfarenheter och synpunkter ska vara till hjälp, både 
för er som funderar på att byta värmesystem och för er som arbetar med att förbättra 
värmesystem eller med att ge råd till hushållen.

Annette Henning
Borlänge 24 september 2007    
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Sammanfattning
Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur energieffektiva och resurssnåla 
värmesystem med låg klimatpåverkan fungerar när man placerat dem mitt i människors 
vardag. Rapporten är en sammanställning av småhusägares egna synpunkter och 
erfarenheter av beslutet, placeringen, installationen, hanteringen och värmekomforten. 
Intervjuer genomfördes med trettiotvå män och kvinnor fördelade på tjugotvå villahushåll 
i Västra Götalands och Dalarnas län. Samtliga hade relativt nyligen konverterat från el 
eller olja till någon av de fyra huvudtyper av systemlösningar som valts ut för studien. De 
nya värmesystemen är alla uppbyggda kring en ackumulatortank för att skapa flexibilitet 
och inkluderar solfångare för att ersätta och spara energiråvaror. Solvärmen kombineras 
med vattenmantlad pelletkamin, pelletpanna, värmepump eller modern vedpanna. Några 
av vedpannorna är kökspannor. Den fjärdedel av hushållen som frångick principen om 
”energisortering” genom att värma huset med el kompenserade detta delvis genom att 
minska elförbrukningen så långt det var möjligt.

Intervjumaterialet visar tydligt på att beslut om att byta värmesystem och att välja ett 
värmesystem framför ett annat till allra största delen handlar om helt andra saker än att 
göra ”rationella” prisjämförelser mellan ett antal i övrigt likvärdiga alternativ. Det största 
bekymret och de flesta funderingar man har när man ska bestämma sig för ett nytt 
värmesystem är hur de olika systemmöjligheterna förhåller sig till huset. Det krävs oftast 
mycket tankearbete för att komma fram till lämpliga lösningar på hur man ska få plats 
med värmesystemets olika delar och var man skulle kunna placera dem. Männen tenderar 
att ha ”vetorätt” vid beslut om nytt värmesystem och kvinnor tenderar att tona ner sina 
önskemål och sitt intresse. 

Många av de mest händiga, kunniga och tekniskt intresserade personerna, i samtliga fall 
män, förväntade sig att värmesystemet skulle behöva justeras en del den första tiden och 
tycktes knappt lägga märke till dessa händelser. Kvinnor och män med mindre teknisk vana 
hade däremot sällan räknat med att det nyinstallerade värmesystemet inte genast skulle 
fungera som det var tänkt. Även mindre problem upplevdes tydligare som krångel i dessa 
hushåll. Det är ofta flera typer av hantverkare inblandade när ett nytt värmesystem ska 
installeras, och det vanligaste är att tidsplanering och samordning är bristfällig och haltar 
påtagligt. Nästan hälften av hushållen säger också att de haft svårt att få tag på någon 
installatör som kunnat komma när de tänkt sig. Ett sätt att anpassa systemen för den 
tekniskt okunnige kan därför vara att förbättra möjligheten till samordningsfunktioner 
under installationen och servicetjänster för att rengöra eller rätta till fel.

Upplevelser av den arbetsbelastning de respektive värmesystemen gav vid vanlig drift visade 
sig ha mindre att göra med sysslornas kvantitativa omfång än med vilka slags sysslor man 
upplevde som trevliga, spännande eller intressanta att ägna sig åt. De tydligaste exemplen 
på detta är de positiva upplevelserna av vedhanteringen och de markanta skillnaderna 
mellan män och kvinnor i inställningen till grovrengöring av pannor och kaminer. Många 
av handgreppen kring värmesystemets hantering och skötsel skulle kunna förenklas och 
förbättras för att anpassas till en bredare kundgrupp. Intervjumaterialet tyder även på att 
det finns utrymme för teknisk utveckling med sikte på att införliva den populära extra 
värmekällan i det ordinarie värmesystemet och att bättre utnyttja människors varierande 
upplevelse och hantering av värme och kyla. 

Projektet finansierades av Energimyndigheten, och arbetet genomfördes av forskare vid 
Centrum för solenergiforskning SERC, Högskolan Dalarna, juni 2006 - okt 2007. Rapporten 
utgör tredje delen i en populärvetenskaplig skriftserie på temat ”Flexibla värmesystem”. 
Rapporten vänder sig främst till er som utvecklar och säljer värmesystem eller arbetar med 
att ge råd och stöd till småhusägare i energifrågor. 
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1. Inledning

Syfte
Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur energieffektiva och resurssnåla 
värmesystem med låg klimatpåverkan fungerar när man lyft dem ur sin laboratoriemiljö och 
placerat dem mitt i människors vardag. Det är först när vi vet mer om hur värmesystemens 
användare själva ser på hur det varit att byta till dessa värmesystem och sedan använda dem 
och leva med dem som det blir möjligt att vidareutveckla tekniken och sätta in åtgärder 
som kan bidra till dess popularitet och spridning. 

Val av värmesystem och hushåll
Fyra huvudtyper av systemlösningar valdes ut i samråd med tekniska forskare vid Centrum 
för solenergiforskning. Värmesystemen är alla uppbyggda kring en ackumulatortank och 
inkluderar solfångare. Ackumulatortankens varmvattenlager gör det möjligt att både 
byta och samköra olika energislag, den ger därmed användarna flexibilitet. Solvärmen 
ersätter och sparar energiråvaror. Solfångarna kombineras antingen med vattenmantlad 
pelletkamin eller med pelletpanna, värmepump eller modern vedpanna. I några fall var 
den vedeldade pannan en kökspanna. Ur teknisk synvinkel betraktas alla systemen som 
energieffektiva och resurssnåla. 

Utgångspunkt och huvudkriterium vid val av lämpliga intervjuhushåll var att dessa relativt 
nyligen skulle ha installerat någon av de fyra huvudtyper av systemlösningar som vi ville 
utvärdera, och att systemlösningarna skulle vara jämnt fördelade över hushållen. De skulle 
tidigare ha använt olja, direktverkande el eller vattenburen el. Hushållen söktes i både 
Dalarnas och Västra Götalands län. Syftet med detta var att få med både storstadsregion 
och glesbygd i utvärderingen samt att få bättre spridning på de företag, fabrikat och 
märken som skulle komma att inkluderas i studien. Vi använde några olika sökvägar för 
att hitta passande hushåll. Boverkets uppgifter om hushåll som sökt konverteringsbidrag 
var en sådan. Vi fick också god hjälp av ett tiotal företag som installerar och/eller säljer 
värmepumpar eller utrustning för solvärme, pellets eller ved. 

Sammanlagt intervjuades trettiotvå personer fördelade på tjugotvå hushåll. Tolv hushåll var 
bosatta i Dalarnas län, tio i Västra Götalands län. Några bodde i Göteborgsregionen eller på 
någon av de större orterna i Dalarna, andra på mindre orter eller i mycket små byar. Drygt 
hälften av de intervjuade var medelålders, varav en del med tonårsbarn eller vuxna barn som 
nyligen flyttat hemifrån. Knappt hälften var antingen pensionärer eller yngre medelålders 
par med småbarn. Spridningen över olika typer av yrken och utbildningsbakgrund har varit 
mycket stor, dock med en liten tonvikt på lärare (fem personer). 

Frågeställningar, metod och tillvägagångssätt
Hushållen kontaktades först via ett brev som presenterade projektet och de medverkande 
forskarna. Därefter kontaktades var och en via telefon. I Dalarnas län gjordes sedan ett 
introduktionsbesök i varje hushåll. Introduktionsbesöket gav möjlighet att ytterligare 
förklara syftet med undersökningen och betona vikten av att samtliga vuxna i hushållet var 
närvarande under intervjun. Ett viktigt syfte med detta besök var också att skapa en första 
relation mellan intervjuaren och hushållsmedlemmarna för att underlätta konversationen 
vid det kommande intervjutillfället. Betydelsen av dessa besök blev tydliga när vi av tidsskäl 
blev tvungna att avstå från dem i Västra Götalands län. Den mest markanta skillnaden 
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var att man här inte fått lika klart för sig att vi ville intervjua både kvinnor och män. 
Tendensen att uppfatta intervjusituationen som mannens ansvar kan också ha förstärkts av 
att intervjuaren i detta fall var en man.

En engångskamera med medföljande instruktioner och svarsbrev delades ut vid 
introduktions-besöket. Hushållen ombads själva dokumentera användningen av sitt 
värmesystem med hjälp av kameran, och att därefter skicka in den till projektansvarige. 
Dubbla kopior framkallades, och varje hushåll fick som tack för hjälpen ett fotoalbum 
med sina kort samt första delen i skriftserien om flexibla värmesystem ”Välja värmesystem 
för villan”. Syftet med att låta hushållen ta egna kort var att försöka få fram personliga 
infallsvinklar som skulle kunna användas som en av utgångspunkterna vid intervjusamtalen. 
Metoden föll väl ut i några fall, men gav generellt inte så mycket som vi hade hoppats. En 
lärdom man kan dra av detta är att metoden med engångskameror passar olika bra för 
olika studier. Den uppgift som gavs kan också ha känts alltför vid och oklar för en del.  

Vid ett andra besök genomfördes en bandad semistrukturerad intervju med så många som 
möjligt av de vuxna hushållsmedlemmarna närvarande. Kvinnors och mäns respektive 
ansvarsområden, roller, erfarenheter och reaktioner på det nya värmesystemet, samt deras 
inbördes samspel, genomsyrade samtliga frågeställningar. Vid intervjuerna betonades tre 
faser. En sådan fas var den process som ledde fram till ett inköpsbeslut, en annan var tiden 
runt och strax efter installationen, och en tredje fas var värmesystemets plats i vardagslivet. 
Frågeställningarna var breda och omfattade diskussioner kring inköpsbeslutet och huset 
som begränsning eller möjlighet. De omfattade frågor kring vad som är positivt eller 
negativt med det nya värmesystemet, och de omfattade frågor kring hantering, skötsel 
och värmekomfort. 

Några metodredskap som användes för att få fram information var att be hushållen att 
med hjälp av egna foton berätta om vardag, känslor och stämningar, att be dem berätta i 
samband med att de förevisade värmesystemet, att be dem berätta hur en dag brukar se ut 
från morgon till kväll och vad som har förändrats i och med bytet av värmesystem. Andra 
redskap var att be hushållen använda minnen för att få fram jämförelser, känslor och 
tidigare erfarenheter, att låta både man och kvinna delta i samtalet för att få fram deras 
olika ansvarsområden och upplevelser, att be dem berätta hur det gick till när de fattade 
beslut och installerade värmesystemet, samt att be dem berätta om liknande situationer 
och inköpsbeslut.   

Denna skrift
Rapporten omfattar åtta kapitel. Mäns och kvinnors egna erfarenheter och upplevelser av 
konverteringen och det nya värmesystemet beskrivs i kapitel två t o m sex. Gemensamma 
mönster vad gäller vanor, erfarenheter och tankesätt redovisas här tematiskt under rubrikerna 
Beslutet, Placeringen, Installationen, Hanteringen, samt Värmekomforten. Kapitel sju 
beskriver och diskuterar därefter de huvudtyper av energiomställning som genomförts av 
intervjuhushållen. I kapitel åtta sammanfattas några av rapportens resultat, och förslag ges 
på slutsatser som man skulle kunna dra för vidare rådgivning och teknikutveckling.  

Rapporten ingår i SERCs rapportserie och utgör också tredje delen i skriftserien ”Flexibla 
värmesystem”. Jag har valt att göra den så lättillgänglig som möjligt för en bredare läsekrets 
och har därför undvikit teoretiska diskussioner och referenser till andra studier. I citat har 
orden solceller, solcellspanel och solpanel konsekvent bytts ut mot solfångare eftersom de 
intervjuades avsikt har varit att tala om solvärme och inte om solelektricitet.
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2. Beslutet

Välja och välja bort
”Jag tror att alla gör sitt val fast man inte gör det”, sa en av dem vi talade med. ”Jag har en 
bror som sitter med samma system som vi. Han har vattenburet och han har elpanna, men 
han gör ingenting. Men han vet alltså inte vad han ska göra. Ska han borra efter värme, ska 
han sätta in kamin…, och så gör han ingenting trots att han känner på sig att det är fel.” 

De hushåll som vi har valt att intervjua hör istället till dem som bestämt sig för att byta ut 
värmesystemet i bostaden och också genomfört detta. Ett byte av värmesystem omfattar 
två viktiga beslut. Det ena handlar om att välja bort det värmesystem som redan finns i 
bostaden. Det andra handlar om att bestämma sig för vilket nytt värmesystem man tror kan 
passa bäst i det egna huset och den egna familjen. 

För mer än hälften av de hushåll vi talade med var det denna första typ av beslut, att göra 
sig av med oljepannan eller elvärmen, som var det mest grundläggande. Många hade en 
gammal oljepanna eller eldriven varmvattenberedare som riskerade att gå sönder när som 
helst. Andra ansåg att det var för dyrt att fortsätta med elvärme eller olja. En kvinna säger 
att hon fick dåligt samvete av att använda olja för sin uppvärmning: ”Det kändes helt enkelt 
fel att förorena mer än nödvändigt”. Hon och hennes man hade först ställt om pannan så 
att de körde mer på elpatronen. Efter ett tag kändes detta också fel eftersom de inte kände 
sig säkra på vilka råvaror som användes för att tillverka elen. En annan kvinna ansåg att 
det nu är hög tid för varje människa att börja ta sitt ansvar för vad som händer med den 
här planeten. Hon bytte därför ut det direktverkande elvärmesystemet i sitt nya hus mot 
ett vattenburet system. Från början hade hon inte klart för sig vilka energikällor hon skulle 
använda. Det hon var säker på var att hon ville bli så fri från el som möjligt. 

Den andra typen av beslut, att välja nytt värmesystem, handlade för flera av hushållen till 
en början framförallt om att söka efter ett värmesystem som kunde uppfylla vissa kriterier. 
Några talar på olika sätt om framtiden. Det handlar då om att ordna så låga driftskostnader 
som möjligt, att hitta ett system som är bra för kommande generationer, eller som kan 
passa dem även när de blir äldre: ”Det skulle vara något som skulle hålla även när vi blev 
äldre, om det händer något, att man blir sjuk, att man inte har någon lust att hålla på så 
mycket.” Det är intressant att se att hushållen sedan tyckt sig hitta dessa framtidsmöjligheter 
i helt olika värmesystem - vedpanna och sol, pelletspanna och sol, pelletskamin och sol, 
respektive bergvärmepump och sol. Här finns också hushåll som på liknande sätt talar om 
vikten av att hitta ett värmesystem som är flexibelt eller gör dem förhållandevis oberoende, 
ett system som drivs av lokalt producerat bränsle, eller som inte förstör naturen och miljön. 
”När jag fick råd att köpa ett hus var det klart för mig från början att det måste vara ett 
ekologiskt värmesystem”, säger en man. ”Så det var bara att bestämma vilket”.

Varför just nu?
Hur lång tid tar det att bestämma sig? Ja, de flesta tycks gå och fundera ett bra tag 
innan någonting inträffar som får dem att göra slag i saken och byta ut det gamla 
värmesystemet. 

Bland några av hushållen har det fallit sig naturligt att åtgärda värmesystemet i samband 
med att man renoverat ett nyinköpt hus eller byggt om sommarstugan till åretruntboende. 
Ett par av dessa hade dock hunnit gå och drömma om det nya värmesystemet i flera 
decennier innan de fick råd och möjlighet att skaffa sig ett lämpligt hus. I båda fallen 
handlade det framförallt om att få möjlighet att installera solvärme. ”Solvärme har jag ju 
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planerat för i väldigt, väldigt många år, innan jag hittade rätt hus kan man säga. Jag hade 
gått och drömt om det här i väldigt många år innan tiden var inne och allting klaffade så 
där”, säger en av dem.

Andra har grubblat över vilket nytt värmesystem de ska sätta in medan de oroat sig för att 
den gamla pannan ska hinna gå sönder innan de hunnit göra något åt saken. En kvinna 
berättar t ex hur hon hade gått omkring och varit rädd för att oljepannan skulle gå sönder i 
säkert tio år men inte haft råd att göra någonting åt det. Hon blev sedan inspirerad att ta tag 
i det hela i samband med att grannarna satte in en pelletbrännare och byggde förråd i sin 
stora källare. Hon kunde inte hitta någon lösning på hur hon skulle kunna förvara pellets 
i sitt lilla pannrum en trappa ner från trädgården, så det blev inte av att byta värmesystem 
just då. Men när konverteringsbidraget sedan kom bestämde hon sig för att nu måste hon 
hitta en lösning och göra något åt saken. 

Flera av hushållen har på liknande sätt efter flera års funderande blivit inspirerade eller på 
annat sätt varit påverkade av grannar eller vänner att genomföra bytet av värmesystem. I 
en familj berättar makarna således hur de under flera år funderat, både tillsammans och 
var och en för sig, och att det var först när alla andra likadana pannor gick sönder utefter 
gatan som de kände sig tvungna att ta tag i det på allvar. En man säger att han hade tänkt på 
solvärme i många år, men att det var först när han träffade en kompis som tog med honom 
på en solfångarkurs som det blev av att installera det. Och en familj där man länge hade 
tyckt att det var jobbigt att elda med ved bestämde sig för att installera bergvärmepump 
när grannarna började göra det.

En man tröttnade dock på att vänta på den där händelsen som skulle avgöra när bytet skulle 
ske. Han hade haft god framförhållning och hade planerat och haft offerter ute under flera år. 
”För att, någon gång på nyårsafton eller julafton eller dan före när det är tjugo grader kallt så 
går säkert pannan sönder och då måste man veta vad man vill”, hade han tänkt. Men pannan 
gick aldrig sönder, så till slut bytte han ut den ändå. Det var likadant med solvärmesystemet. 
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Han hade tittat och läst om dessa system under flera år och hela tiden väntat på att solfångarna 
skulle bli bättre. Men nu hade han läst att det inte går att komma så mycket längre med den 
konventionella tekniken och därför bestämt sig för att det var dags att installera ett system. 
I ytterligare en familj berättar mannen att han nog hade hållit på i fem år och letat efter en 
värmepump som kunde kombinera solvärme och bergvärme på ett bra sätt. Det var först nu 
som det hade kommit ett system som han var nöjd med.       

Att hitta information
”Det var jättesvårt att välja värmesystem”, berättar en man. Han hade gått till energi- 
rådgivaren och fått en hel packe broschyrer som han skulle försöka sätta sig in i. En stor andel 
av dem vi talat med har i större eller mindre omfattning försökt skaffa sig en överblick över 
vilka valmöjligheter som finns och vilken typ av värmesystem som skulle kunna passa dem 
själva bäst. Man har letat på nätet, följt diskussioner i dagspress och TV eller läst tidskrifter 
som Vi i Villa, Råd och Rön eller Ny Teknik. Någon har varit och lyssnat på ett föredrag, någon 
annan har hittat en annons som han följt upp på nätet. Någon har skickat efter broschyrer, en 
annan hittade en passande forskningsrapport när han sökte på nätet, och andra har läst och 
använt sig av Konsumentverkets och Boverkets hemsidor. 

Avgörande för beslutet har dock för nästan samtliga varit det personliga mötet och 
diskussionerna med grannar, släktingar, arbetskamrater och vänner. Flera hushåll har 
också diskuterat med kommunala energirådgivare eller försäljare av värmesystem som man 
fått förtroende för vid någon energiutställning eller energimässa. ”Det som tände mig på 
det här”, säger en man, ”var att framme på torget där hade olika fabrikanter visning på 
pelletkaminer. Det var flera olika fabrikanter som hade igång sina pelletskaminer i tälten, 
och jag tyckte det verkade allra enklast för mig att göra så och det var inte speciellt dyrt 
heller”. Ett undantag är en man som avslutar intervjun med att berätta hur nöjd han känner 
sig med att han till slut inte gjorde som grannarna: ”Jo, jag tycker också att jag kan känna mig 
nöjd med att jag tänker annorlunda, att vi inte gjorde som de andra. Det kan jag känna mig 
nöjd med att jag inte hakade på något som alla andra gjorde, utan att vi tänkte till och gjorde 
något annat. Att det inte blev bergvärme som alla andra. Alla tänker ju bergvärme”.  

En kedja av tankar och händelser
De människor vi intervjuat har gett oss tydliga exempel på att ett beslut att byta värmesystem 
och att välja ett värmesystem framför ett annat till största delen handlar om andra saker 
än att göra ”rationella” prisjämförelser mellan ett antal i övrigt likvärdiga alternativ. Det 
handlar också sällan om att människor har ett enda motiv som driver dem att välja ett visst 
värmesystem. Det som föregår och pågår vid ett byte av värmesystem skulle snarare kunna 
beskrivas som en kedja av tankar och händelser.

Ett mer utförligt exempel från en familj som ställt om från vattenburen elvärme till 
vedpanna och solvärme får illustrera den process som beslutsfattandet och sökandet 
efter information ofta innebär. Familjen bor i ett stort äldre hus och består av ett par i 
medelåldern med två hemmavarande tonårsbarn. De vuxna i familjen berättar så här:

 Man: För mig har det gått över flera år då man har sagt att man måste skaffa
  något nytt, ny panna, nytt system. Det går inte med det där andra.

 Kvinna: Jaa, vi har väl pratat om det sen vi flyttade hit egentligen, om man 
  skulle göra nå´t åt värmesystemet. Vi har funderat på allting, 
  bergvärme och markvärme och vattenvärme. Ja, allt egentligen.

 Intervjuare:  Hur bär man sig åt för att veta vilket värmesystem som passar bäst för 
  det här huset och för er? 
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 Kvinna:  Vi tittade väl inte så mycket som vi skulle ha gjort, men vi har tittat på 
  nätet och vi har pratat med grannar. Vi har en energirådgivare som bor 
  inte så långt bort, men han har inte varit inne och bedömt huset.

 Man:  Jag hade ju pratat väldigt mycket med kollegor, framförallt två kollegor 
  på jobbet som har haft egna hus som har olika värmesystem. Vi har 
  pratat och diskuterat och varit in på Konsumentverkets hemsida och 
  jämfört uppvärmningskostnader, vad man skulle tjäna på att isolera.

 Man:  Egentligen så var jag väldigt kritisk till.. fundersam till solfångare
  från början.

 Kvinna:  Ja, jag med.. aldrig solfångare på det här gamla huset, för jag har alltid 
  tyckt att de är så fula. Aldrig att vi sätter det på det här gamla huset.

 Man:  Egentligen var det, vår granne här nere han är ju solfångarfantast, så 
  han har vi ju hört prata om hur bra det är. Men jag har aldrig litat på 
  det där. Det ger mycket mindre energi än vad det kostar på (har jag 
  tänkt). Men, dels så var det den där hemsidan på Konsumentverket 
  och så fanns det en informationssida, Boverkets tror jag. Det var den 
  här kollegan på jobbet. Vi gick in på den på jobbet och så tittade vi och 
  han sa, men skriv in dina mått och vad energin går på i ditt hus och 
  med den här sidan så får du information från alla tänkbara leverantörer 
  som finns i närheten. Jag tänkte att, jag gör det mest på skoj. Jag 
  skickade iväg det där och det började strömma in informationsmaterial. 
  Och så en dag ringde den killen som installerade hela systemet sen och 
  frågade om han kunde komma hit och titta på huset och mäta. Han var 
  den enda som kom hit och det var en stor anledning till att de fick jobbet, 
  att de brydde sig om att komma hit. Sen fick vi en offert ifrån dem på 
  solfångare och vedpanna, hela systemet. Och de skulle ju göra jobbet också. 

 Kvinna:  Det jag tror som egentligen fick mig att ändra mig var det här du sa att, 
  det är ju ändå framtiden, någonting nytt som är roligt att prova och se 
  om det funkar, och det är ju miljövänligt. Och sen var det väl att de där 
  solfångarna inte, jag tycker inte de är så fula som de modeller som jag 
  sett, de sticker inte ut lika mycket. 

 Man:  Han argumenterade ganska mycket.

 Kvinna:  Ja, det gjorde han också, och sen åkte vi och tittade på några hus också.

 Intervjuare:  Det där med att du undrade lite om de fungerade eller inte, då måste ni 
  ha ändrat er under tidens gång lite grand?

 Man:  Ja, det var fler och fler. Dels var det han som sålde det, dels var det 
  några av mina kollegor som sa att de har blivit mycket bättre nu än vad 
  de har varit förut och vi märker just nu. Vi har inte eldat något alls på 
  två veckor. För nu klarar den varmvattnet helt och hållet.   

Begränsade val
Valmöjligheterna har i flera fall begränsats av yttre omständigheter eller andra aktörer än 
hushållsmedlemmarna själva. Det har då i första hand handlat om tillgången till fjärrvärme, 
möjligheten att använda bergvärme, intresset från energiföretag, eller tjänstemäns tolkning 
av bidragsregler.  

Fyra intervjuhushåll hade gärna installerat fjärrvärme om de hade haft möjlighet till det. I 
ett fall berodde kommunens beslut att inte dra fjärrvärme till området på att det skulle bli 
för få intresserade eftersom alltför många av de boende redan hade installerat bergvärme. 
Tre av de fyra hushåll som saknat möjlighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet installerade 
sedan bergvärme, en valde vedpanna.
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Att valet hos tre andra hushåll senare kom att falla på något annat än värmepump tycks i 
samtliga fall ha berott på att det företag man sökt kontakt med inte visat sig så intresserade, 
i ett par fall i kombination med att tomten visat sig vara mindre lämplig. ”Vi var väldigt 
nära”, berättar ett av paren. ”Men vi fick aldrig någon offert. Det är långt ner till berget, 
kanske därför de struntade i det.” I ett annat fall berättar man att han som skulle göra 
jobbet tyckte det var lite knepigt eftersom det var runt 40 meter ner till berg, och ytterligare 
någon säger så här: ”Det gick så långt så jag begärde in en offert av firman, men han hade 
så mycket att göra så han hade inte tid att lämna in någon offert. Så då beslutade jag mig 
för att köra på samma system som grannen.” Två hushåll installerade pelletpanna istället 
för den bergvärmepump de först hade tänkt sig, ett annat satte in en vedpanna.

En kvinna berättar också att hon först hade tänkt ersätta elvärmen med en vattenmantlad 
kamin. Hon tänkte att detta borde räcka för att värma huset eftersom det är väldigt litet, 
endast 50 m2 stort. De tjänstemän hon talade med på kommunen menade dock att hon 
bara kunde få bidrag för s.k. helkonvertering om hon satte in en panna. Eftersom hon inte 
ville gå miste om bidraget beslöt hon sig då för att acceptera detta och istället installera en 
vedeldad kökspanna.     

Självklara val
För en del kan valet av värmesystem upplevas som självklart, något man inte behöver 
reflektera så mycket över. I de fallen behövs ingen noggrann jämförelse mellan olika 
värmesystem. Det är helt enkelt inte fråga om någon egentlig valsituation. 

En man som förut värmde huset med direktel säger till exempel att det låg närmast till hands 
för honom att installera en pelletkamin eftersom huset redan hade en murad skorsten. Det 
kändes därför aldrig så aktuellt med värmepump. En annan man berättar att det föll sig 
naturligt att byta ut den gamla kombipannan för ved och olja mot en modern vedpanna. 
Han har god tillgång på skog och funderade därför aldrig på pellets (andra hushåll med egen 
skog har dock valt pellets). För ett tredje hushåll stod valet mellan en specifik pelletkamin 
som just då såldes ut billigt eller att behålla den befintliga vedkaminen. Inte heller i det fallet 
ansåg man att det fanns någon anledning att börja jämföra olika alternativa värmesystem. 
Vi frågade ett par av de hushåll som installerat bergvärmepump om de också hade funderat 
på pellets, och fick då till svar att de egentligen inte hade gjort det. ”Jag tycker att bergvärme 
verkade vara ett smartare alternativ kort och gott”, svarade en man. I det andra hushållet 
berättade mannen och kvinnan för oss att det är ganska lätt att få ett hål som fungerar där 
de bor: ”Så det var berget som gällde.” 

Uteslutningsmetoden
Beslutet om vilket nytt värmesystem som ska ersätta det gamla handlar ofta om att 
utesluta sämre alternativ, och ofta har man flera skäl för att välja bort ett värmesystem. 
Uteslutningsmetoden tillämpas dock inte på solvärmesystemet eftersom det kombineras 
med andra värmekällor snarare än ersätter dem.

Bergvärmepump har i flera fall uteslutits som ett möjligt alternativ pga att man inte vill 
använda el för uppvärmningsändamål. Fem av de sexton hushåll som inte valt värmepump 
har uttryckligen angivit detta som skäl. Ett hushåll har sagt att de haft en olämplig tomt 
och ytterligare ett att det skulle ha blivit ett för stort ingrepp, ”för mycket grejer”. Ett 
par hushåll fick inte den offert de begärt, och ytterligare två har angett att värmepumpar 
brummar (de kan dock ha tänkt på luftvärmepump). 

Vedpannan valdes i första hand bort på grund av att den ansågs arbetskrävande. Ett par 
hushåll menade således att de vill kunna resa bort och inte behöva stanna hemma för att 
elda. I en familj där man tidigare haft oljepanna var man trött på att elda. Och ett hushåll 
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med tillgång till skog såg inte vedpanna som något alternativ, det skulle vara för mycket 
arbete att behöva ta hand om allt menade de. Också ett par av dem som sedan valde 
att installera pelletkamin hade först funderat på vedkamin men ändrat sig, de tänkte att 
arbetet med veden säkert skulle komma att kännas tyngre och jobbigare efter hand som 
de blev äldre. Någon anser också att man måste ha egen skog för att det ska bli lönsamt 
att ha vedpanna.

Också pellets har framförallt valts bort pga arbetet med bl a rengöring och hantering av 
pellets. Samtliga de sex hushåll som valde att installera bergvärme anger detta som ett av 
sina skäl till att inte välja pellets. Ett par hushåll vill ogärna satsa på pellets eftersom de tror 
att priset på pellets kommer att gå upp. I tre hushåll anser man att det är svårt att få plats 
med förvaring av pellets. En man minns också att det åtminstone tidigare kunde bli bakslag 
i pelletsbrännarna, så han litar inte riktigt på dem.  

Kvinnors och mäns beslut 
Kvinnors och mäns motiv för att välja det ena värmesystemet framför det andra har ibland 
skiljt sig åt, och detta har stundtals framskymtat i våra intervjuer. En kvinna valde att installera 
ett sammanhållet värmesystem med vattenradiatorer och ackumulatortank som bas, och sedan 
både solfångare på taket, vedpanna i köket och pelletpanna i källaren. Hon log lite när hon 
förklarade att det var för att alla skulle bli glada: ”Solen var det jag som ville ha. Min särbo ville 
kunna elda med ved. Och jag ville ha det bekvämt, så då blev det en pelletpanna. Så vi skulle 
vara lyckliga allihopa.” Det framkommer också i några av intervjuerna att kvinnorna troligen 
skulle ha valt andra värmesystem om de hade varit fullt informerade, haft större erfarenhet, 
engagerat sig mer eller haft mer att säga till om i frågan. 

I några fall har vi kunnat se ett genuint samarbete kring hela den tanke- och handlingsprocess 
som det innebär att hitta fram till det för båda parter bästa värmesystemet. Vanligast 
bland våra hushåll har dock varit parförhållanden där mannen tar fram beslutsunderlag 
och huvudsakligen fattar besluten efter att ha informerat och, i större eller mindre 
utsträckning, rådgjort med hustrun: ”Hon var väl inte inne i de här tekniska grejerna, så 
det kan man väl säga att det var jag då som tog beslutet. Men vi var överens om att vi 
skulle göra något åt det.”  

Intervjumaterialet bekräftar det faktum att män i det kulturområde som Sverige tillhör 
generellt förväntas ha ett större intresse, ansvar och möjlighet att fatta beslut ifråga om 
värmesystem än de kvinnor de lever med. Han tenderar att ha ”vetorätt”, hon tenderar att 
tona ner sina önskemål och sitt intresse. Detta blev tydligt när vi vid några av intervjuerna 
misslyckades med att få med kvinnorna i samtalet (några var inte hemma när vi kom dit, 
andra började ägna sig åt andra sysslor). En av de kvinnor som själv tagit initiativ till att 
genomföra en konvertering av husets uppvärmningssystem får således ofta höra att hon 
är initiativrik därför att hon är kvinna och ändå vågar sig på något sådant här. Ett tredje 
exempel är mannen som till slut kände sig tvungen att fatta ett beslut när han och frun 
inte hade kunnat komma överens om hur de skulle göra: ”Vi måste ju ha det här klart till 
vintern för att inte stå där utan värme eller behöva låta en elpatron gå dygnet runt.” 

I många fall tycks mannen själv ha fattat alla beslut kring det nya värmesystemet, antingen 
på ett självklart sätt eller mer subtilt. En intervju gjordes därför gemensamt med männen 
till två systrar som bor granne med varandra. Det var dessa män som tillsammans hade 
planerat och genomfört bytet av värmesystem i de två husen, inte de respektive gifta paren. 
En annan man berättar att hans fru varit väldigt nöjd med det gamla systemet med direktel 
och vedkamin och direkt emot idén om att de skulle byta ut detta mot en vattenmantlad 
pelletkamin. De diskuterar ofta väldigt mycket inför större investeringar och brukar ha en 
ganska jämn ansvarsfördelning mellan sig, säger han. I det här fallet beslöt han sig dock 
ganska snabbt för att ta vara på ett erbjudande och genomföra konverteringen.  

Detta att beslut kring husets värmekälla oftast hamnar på mannens bord hänger till stor 
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del samman med att människor i vårt kulturområde tenderar att betrakta tekniskt-praktiska 
områden som ett mer manligt intresse- och ansvarsområde. Hos en familj fick hanteringen 
av värmesystemet dessutom företräde framför hanteringen av tvätten, ett område som i 
Sverige på samma tydliga sätt upplevs eller praktiseras som ett huvudsakligen kvinnligt 
ansvarsområde. Mannen hade tagit en del av tvättstugan i anspråk för att kunna bygga ut 
vedboden. Vi undrade förstås vad frun tyckte om detta:

 Intervjuare:  Att du tog och byggde om tvättstugan till vedbod, det var inga.. (problem)?

 Man:  Nej, nej. Det var helt suveränt.. Då har man hela årsförbrukningen.

 Intervjuaren:  Nej, men… Din fru, tyckte hon inte det var krångligt att få mindre.. 
  (utrymme)?

 Man:  Ja, det är klart. Då var det ju lite motstånd. Man får ju liksom lirka, 
  det får ta lite tid.. Så löser det sig. Det blev ju mycket enklare med 
  vedhanteringen när man har det på plats, den saken är klar.  

Vi har bland intervjuhushållen även haft några hushåll där kvinnan själv har fattat samtliga 
eller merparten av besluten. Denna situation har vi endast hittat i hushåll där det saknats 
en man som kunnat konkurrera om beslutanderätten. Ett par av dessa kvinnor bor själva, 
varav en periodvis med någon av sina unga vuxna barn. En kvinna lever tillsammans med en 
man som varit alltför gammal och sjuk för att kunna delta i beslutsfattandet. Ytterligare en 
kvinna har ett särboförhållande men har behållit sista ordet i frågor som rör hennes hus. 

Motiv
En rad olika omständigheter och händelseförlopp har således påverkat småhusägarna 
till att installera vissa typer av värmesystem. De omdömen om värmesystem som vid 
intervjutillfället togs upp som orsak till att man fattat de beslut man gjort är därför bara en 
del av sanningen. 

Vi kan dock se att klimat- och miljöskälen framförallt återfinns bland dem som valt 
pelletkamin och pelletpanna. En önskan om bekvämlighet återfinns som motiv både 
bland dem som valt pelletpanna och bergvärmepump. Och både värmepumpsägare och 
vedpanneägare ser möjlighet till ett större oberoende från energiföretag, de förra tänker 
dock på fjärrvärmebolagen, medan de senare tänker på elbolagen. De som valt möjligheter 
att kunna växla mellan ved och pellets söker flexibilitet, de vill kunna sluta med pellets om 
detta blir dyrare eller svårare att komma åt, eller de vill kunna sluta med ved om detta blir 
för jobbigt senare i livet. Yttre omständigheter, som att man har berg eller skog på tomten 
eller att huset är trångt eller har skorsten, har också påverkat valet i flera fall (se utförligare 
resonemang kring detta under ”Placering”). 

Varför kombinera med solvärme? 
Man kan i intervjumaterialet också ana ett mönster i motiven för att välja en viss typ av 
solvärmekombination snarare än en annan.

Vid genomläsning av de sju intervjuer vi gjort i hushåll med pelletpanna slås man således 
framförallt av de starka positiva uttalanden och långvariga intresse för solvärmen som 
framkommer i mer än hälften av intervjuerna. ”Sol var jag helt säker på, det ville jag gärna 
ha”, säger en man. ”Det är en barnslig fascination att man kan få in värme i huset med 
sol. Just det att man kan hämta ut värme av solen.” Någon säger att han alltid har tyckt att 
det där med solvärme var fascinerande ända sedan han var liten och såg det på andra håll 
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i världen, någon annan att hon tycker det är roligt och att det är en suverän tanke. En man 
nämner också ett tekniskt intresse och en kvinna fördelen med att solvärmeanläggningar 
håller så länge. Två av hushållen har tidigare tyckt att det har varit för dyrt men att de nu 
kunde genomföra köpet, antingen på grund av konverteringsbidraget eller på grund av att 
värmesystemet ändå behövde bytas ut.

I knappt hälften av de hushåll som kombinerat solvärmen med pelletpanna knyter man 
också på olika sätt an till att man inte behöver elda under sommarhalvåret. ”Nu har vi ju 
solfångarna på taket och det går inte åt någon pellets”, säger en man t ex. ”Pannan var 
avstängd till i mitten på oktober när det började bli kallt. Den var aldrig på. Det är väl klart 
att man ska utnyttja solen. När det är gratisvärme.” Varför valde ni just sol frågar vi en 
annan familj. ”Det var för enkelheten för att slippa ifrån att värma vatten sommartid med 
el eller annat sätt. Det sköter sig självt, behöver inte tänka på något. Det bara finns. Det är 
bekvämt”. ”Det är också ren snålhet”, säger ytterligare någon. ”Jag menar, solen finns där. 
Då ska man väl ta till vara på den. Det är egen personlig snålhet och sen är det ju också en 
form av att resurssparande för miljön och världen. Som jag ser det är det bortkastat att inte 
ta till vara på det mera. Nej, solenergin tycker jag är häftig!” 

Också bland de fem hushåll som installerat vedpanna var det mest uppenbara motivet 
att slippa elda under sommar, vår och höst. Någon av dem säger att han inte vill störa 
grannarna med vedeldning på sommaren för varmvattnets skull, en annan att solvärmen 
också är bra för att värma upp källaren på sommaren. En kvinna menar dessutom att 
motivet för hennes val av värmesystem är känslan och tillfredsställelsen av att veta att 
hon gör rätt, att hon tar ansvar för sitt: ”Det är en tillfredsställelse i att vara delaktig i så 
lite som möjligt av miljöförstörelsen, att försöka använda mig av förnyelsebar energi så 
mycket som det går.” Ytterligare ett par av hushållen nämner klimat- och resursfrågorna 
som ett av flera motiv. 

Tre av de fem hushåll som valt att kombinera solvärmen med en vattenmantlad pelletkamin 
bestämde sig först för solvärmedelen. Beslutet om pelletkamin kom först senare. En 
man berättar till exempel hur han vid en energimässa kom att prata med någon från ett 
energiföretag, och att denne tyckt att han skulle tänka på solvärme. ”Det tycker jag var en 
lysande idé”, säger han. ”Det tror jag var vad jag föll för.” En kvinna berättar om släktingar 
med goda erfarenheter av att använda solvärme och att hon därför redan från början var 
inne på att hon skulle ha med solvärme i det värmesystem hon valde. Mannen i det tredje 
hushållet har en bestämd uppfattning om att solenergin måste användas. Han anser att 
samhället idag använder för mycket energi som kommer att ta slut. 

I tre av dessa hushåll talar man också om kostnaden för kombinationen sol och pelletkamin, 
och det är intressant att se hur olika infallsvinklar och uppfattningar de har om detta. En 
tycker att man kan kosta på sig solvärme, det är inte så stor merkostnad när man ändå ska 
byta värmesystem. En annan tycker att det är bra med solvärme just på grund av att de är 
lite snåla: ”Det är bättre att lägga pengarna på annat (än att köpa energi)”. Och ytterligare 
någon berättar att han tidigare inte haft råd att skaffa sig ett sådant värmesystem, och 
påpekar att samhället borde göra någonting åt detta.  

Tydligast bland hushåll som istället kombinerat solvärmen med bergvärmepump är att alla 
tycker att de har valt ett smart värmesystem och att de är ganska entusiastiska och nöjda 
med det. ”Det här är väl den enda pumpen vad jag vet som det funkar riktigt på”, säger 
en av dem. ”Det man tjänar på den här är tidigt på våren när solen ger lite. Bara den 
(solvärmesystemet) kommer upp över sjutton grader, så tar han ju det istället för berghålet, 
för då är det (solvärmen) ju varmare. Det hade ju inte en annan konventionell pump gjort, 
för den hade ju tagit hela tiden från berghålet”. I hälften av dessa hushåll berättar man att 
man fastnat för argument om att det ska gå att återladda borrhålet och på så sätt både spara 
energi och minimera risken för att berget ”utarmas” och blir nerkylt på sikt. 

En man med värmepump påpekar också att han ville ha solfångare för att det är ett vettigt 
sätt att värma vattnet sommartid: ”Det är (annars) en väldigt dyr process att värma vatten 
sommartid egentligen för det går ju inte, man eldar för kråkorna. Det går ju bort så mycket 
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energi som man kastar bort.” I ett annat hushåll satte man snarare in solvärme för att sänka 
energikostnaden för framtiden. Denna man framhäver dock framförallt att beslutet var 
ett utslag av ”snobbism” och lyx. Han menar att de som har solvärme har satsat ganska 
mycket på sin värmesituation, man hittar det inte hos vem som helst: ”Den här solfångaren 
här, det är ju lite extra på det här huset”. 

Som kontrast kan nämnas att det samtidigt är bland hushåll med värmepump vi hittar dem 
som redan haft solvärme en längre tid. En familj satte in solvärme 1993, huvudsakligen 
som ett sätt att värma vatten för poolen. Det andra solvärmesystemet installerades redan 
1984 som ett självbygge. Miljöaspekterna var då ett av motiven, men man hade också haft 
en önskan om att skapa valmöjlighet och att inte vara så bunden, och man hade därför 
kombinerat både sol, ved, olja och el. 

3. Placeringen

Bostadens betydelse 
Ett beslut om vilket nytt värmesystem man ska satsa på handlar i allra högsta grad om 
vilken bostad man har och var man ska kunna placera solfångaren, expansionskärlet, 
värmepumpen, ackumulatortanken, pannan, kaminen, bränsleförrådet, elementen och alla 
rören. För några har dessa beslut varit förhållandevis lätta, man har kanske mest bytt ut en 
kamin eller panna mot en annan. Men för de allra flesta har det krävts mycket tankearbete 
för att komma fram till någon lämplig lösning. Många har också behövt arbeta mer med att 
justera huset än man först hade tänkt sig.

Vi bad en kvinna att ge oss några exempel på vad hon tänker på när hon säger att det är så 
många beslut och så mycket ångest innan man har bestämt sig. Familjen bor i ett äldre hus 
och har tidigare haft en oljepanna i uthuset och en smal vedspis i köket som komplement. 
Det nya värmesystemet består av solfångare på taket, kökspanna för vedeldning i köket och 
ackumulatortankar och pelletpanna i det lilla källarutrymmet under huset. 

  ”Nummer ett, du måste kolla var någonstans de här eldningsstäderna ska stå och vilka 
  kanaler de ska gå på. Vi var först helt inne på att vedpannan skulle stå här (närmre  
  dörren), vi tyckte det var smart med tanke på vedhanteringen. Så ska man ha hit sotaren  
  och så ska han säga sitt och man ska fundera själv. Till slut insåg vi att pannan måste  
  stå i hörnet med utsuget, det är ju ett så jättefint spjäll (spiskåpa över den ursprungliga  
  vedspisen). Sen sa sotaren att skorstenen ska renoveras om ni ska ha en sådan eldstad.  
  Så då skulle den glidgjutas på insidan och det var ett gammalt syrafast rör från  
  oljeeldningens tid som skulle rivas upp ur skorstenen så hela huset knakade när han  
  rev upp det där röret. Skulle vi ha vedeldning så skulle skorstenen renoveras, och  
  det gick ju utanför den här offerten. 

  Sen skulle man bestämma hur många solfångare ska vi ha, vad skulle man ha för  
  ackumulatortankar, och får vi plats med det här i pannrummet? Hoppsan, då måste visst 
  pannrummet renoveras först. Och ska vi ha in en kökspanna här, då måste vi renovera  
  köket innan … förstår du? 

  Jaaa…, så det var väldigt mycket. Dels de här rent tekniska grejerna. Vad är det för  
  prylar vi ska ha. Bara det här att undersöka … Vilket märke på kökspanna tycker  
  vi är bäst? Bara det är ju ett engagemang att hålla på att läsa, och man ska ringa till de  
  olika tillverkarna och få information…
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  Och vi fattade liksom inte.. Vi hade väl fått offerter tror jag före jullovet. Men det tog  
  jättelång tid innan det blev bestämt och det var väl inte förrän det började bli så där att..  
  vi tar den här offerten som man började tänka: Vad drar det med sig? 

  Det jullovet, vi hade inget att göra så vi började renovera här på övervåningen (istället).  
  Hade börjat riva där så det såg hemskt ut. Sen så bara gick talgdanken upp.. herregud!  
  Kökspannan skulle ju ställas på plats och när den står där så flyttar man inte på den. 
  Och jag kom ju på att det här kaklet och det här var inte speciellt fräscht alls under här,  
  så att det fattade jag då att det ska göras om innan kökspannan kommer på plats. Sen  
  skulle pelletpannan stå på en grej så jag var tvungen att gjuta en ny sak därnere så att  
  den skulle stå rakt. Att det skulle ta så’n fruktansvärd tid det hade inte jag anat, och att  
  det var så mycket jobb.” 

Husets form påverkar 
valmöjligheter och resultat
Huset är en utgångspunkt, både när man ska besluta vilket värmesystem man ska ha, i vilken 
ordning saker och ting ska genomföras och var värmesystemets olika delar ska placeras. 
Husets storlek, form och utrymmen är alltid något man måste förhålla sig till, något som 
både kan begränsa och skapa olika valmöjligheter. 
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Någon har således valt bort möjligheten till pelleteldning eftersom man inte kunnat hitta 
någon lösning på hur man skulle förvara pellets inomhus. Någon annan har istället valt 
bort ved eftersom det finns grannar tätt intill huset på båda sidor. De kommer inte runt 
huset och skulle antingen ha behövt förvara veden på framsidan eller bära veden genom 
huset för att få den till tomten på baksidan. Ett hushåll har placerat solfångarna på en 
ställning på tomten. Taket var inte vinklat mot söder och de vågade inte ha solfångarna på 
ställningar på taket eftersom huset ligger högt och det ofta blåser kraftigt. I några fall har 
ackumulatortankens storlek framförallt bestämts av utrymmets storlek: ”Då bestämde vi 
ett mått, att det fanns ackumulatortankar som skulle gå in i det där utrymmet. Men den 
stämmer precis. Den begränsningen har jag haft att det måste vara den storleken.” 

Vissa av de hushåll som inte lyckats hitta någon lösning på husets begränsningar har 
istället bestämt sig för att lösa en sak i taget. En ackumulatortank har t ex installerats i ett 
tvättrum på fyra m2 . ”Det enda vi inte fick plats med var torktumlaren”, säger kvinnan 
i familjen. ”Den får väl ställas någon annanstans. Vi höll på och mätte här. Skulle kanske 
torktumlaren få plats bredvid? Men det fick den inte. Vi ska göra om här i hallen, då 
kanske man kan bygga in den i ett skåp där. Eftersom vi inte är så många hemma här så 
är det inte så stort behov av den just nu heller.” Hon berättar också att om de hade haft 
råd så skulle de ha byggt ut förrådet: ”Det hade ju varit det mest idealiska. Men där gick 
vår smärtgräns. Då hade vi också kunnat få en större tank. Vi hade att välja på ett nytt kök 
och det, då valde vi köket före.” 

I ett annat hushåll har man byggt ut pannrummet och där installerat pelletpanna och två 
ackumulatortankar, men man grubblar fortfarande på hur man ska lösa förvaring och 
transport av pellets. De har en gammal källare med välvt tak som är kvar från ett tidigare 
hus, och där staplar de nu säckarna. De funderar på att ta upp ett hål i kullen som täcker 
källaren så att man kan få ner pellets direkt dit. ”Jag hade väldigt svårt att lösa det här 
problemet med hur pelletsen kommer in i huset och att det ska transporteras genom huset 
in till pannan. Och det problemet går inte att lösa, så jag tänkte att, nu löser jag ett problem 
och det är att få in värmesystemet. Och sen får jag lösa det andra. Jag försökte läsa på, läsa, 
läsa, läsa, diskutera. Jag kunde inte lösa det, jag har fortfarande inte löst problemet. Men 
det går väl fem år, sen finner jag (en lösning).”

Ibland begränsas valet verkligen av brist på utrymme. En kamin som verkade så käck att 
ställa i det öppna utrymmet mellan köks- och vardagsrumsdelen, till exempel, både låter 
och dammar ner och känns nu mer som en panna man hade velat få undan någonstans. 
Detta hus saknade dock pannrum. Ibland begränsas valet inte på det här sättet av att det 
saknas källare, pannrum eller liknande utrymme, men husets planlösning kan ändå styra 
tankebanorna. Hos en familj föll det sig således naturligt att placera pelletpannan på den 
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gamla oljepannans plats. Ingen tänkte på att hur obekvämt det kunde bli att gå nerför den 
hala utomhustrappan på vintern, ingen tänkte på att pannan kunde bli tung och svår att 
aska ur när det blev så trångt mellan den och pelletförrådet nere i pannrummet, och ingen 
tänkte på att en vattenmantlad kamin uppe i huset kanske kunde ha passat bättre för just 
det här äldre paret. 

Hushållsmedlemmarna själva upplever dock inte alltid huset som begränsande. Det handlar 
oftast snarare om att man försöker anpassa sig efter husets form och fundera ut lösningar 
som man kan känna sig nöjd med: ”De rekommenderade just de här kompakta solfångarna 
då, så att de skulle få plats på taket, för det är ju inte så stort. Det hade ju varit skillnad om 
det inte hade varit takkupor, då hade man ju haft mycket mer yta att disponera över. Jag 
pratade först med installatören om att solfångarna skulle läggas bredvid takkupan, men sen 
sa han från solvärmeföretaget att det ska vara ovanför så att det inte finns någon chans att 
det skuggas under dagen. De är små och kompakta, jag tycker inte de skymmer över huvud 
taget” (ordet skymmer är dialekt, hon menar att de inte gör huset fulare). 

Värmesystemet påverkar husets form
Olika människor kan uppfatta och hantera samma slags materiella begränsningar på 
fullständigt olika sätt. En del av våra hushåll tycks knappt ha låtit sig bromsas alls av husets 
begränsande former, man har istället gett sig i kast med att justera huset så att det ska passa 
värmesystemet bättre.

I två fall har man byggt på en extra våning för att få ett passande tak åt de nya solfångarna. På 
köpet anser man sig ha fått ett finare hus med bättre form och dessutom ett nytt extra rum 
(även om man i inget av fallet var i så stort behov av det). Någon har byggt till ett rymligt 
pannrum där den gamla matkällaren förr låg. Förutom övrigt förrådsutrymme ryms här 
en pelletpanna, expansionskärl och ett stort pelletförråd med matningsanordning. De lät 
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utbyggnaden få svart plåttak istället för tegel för att markera nybygget något och samtidigt 
få det att passa ihop med solfångarna som placerats där. De beslöt sig också för att sätta 
upp fyra solfångare istället för de rekommenderade tre, inte bara för att kompensera för att 
de inte hade direkt söderläge, utan också för att det skulle se snyggare ut. 

Många av de intervjuade har gjort någon form av större eller mindre justering på huset 
i samband med att det nya värmesystemet sattes in. Ett exempel är en familj som bor i 
ett suterränghus med garage i nedre planet. De har tidigare haft vattenburen el och ett 
pannrum bakom köket på övre planet. På kvinnans initiativ har man nu, i samband med 
att man bytt till bergvärmepump och solvärme, flyttat pannrummet ner till garaget. Det 
innebär att man kan slå ut en vägg mot köket och göra detta större. Gästtoaletten bredvid 
det gamla pannrummet krymptes eftersom rören från solfångaren behövde passera där 
på väg ner till garaget. Mannen hade väl gärna haft kvar ett större utrymme i garaget för 
verkstad och annat, men säger att han inte har protesterat så mycket. Han har nu satt kakel i 
garagehörnet bakom värmepump och ackumulatortank för att lätt kunna spola av dem när 
det behövs, det är svårt att komma åt att torka av annars på grund av alla rör.

En annan familj funderade på flera olika lösningar innan de bestämde sig för pelletkamin. 
De hade bland annat funderat på at göra pannrum ute i ladan, men då hade de blivit tvungna 
att renovera ladan och nu ville de först få bostadshuset renoverat. Kaminen ville de ha i 
köket eftersom det är det största rummet, så de beslöt sig för att skapa en vrå åt kaminen 
genom att sätta igen en av de två dörrarna i köket, den som gick in till vardagsrummet. 
Istället tog de upp en ny dörr direkt från entréhallen till vardagsrummet. Det de hade 
störst problem med var att hitta någonstans att ställa den stora 500-literstanken. Till slut 
beslöt de sig för att skapa ett litet pannrum i vardagsrummet, mellan kakelugnen och 
ytterväggen: ”Vi hade ett exakt rätt utrymme här på andra sidan väggen (från köket räknar), 
inne i vardagsrummet. Där fick ackumulatortanken, alla pumpar och expansionskärlet 
precis rum. Vi var tvungna att kontrollera om golvet klarade den tyngden, och det gick 
bra.” Solfångarna planerar de att lägga på altantaket, och senare kanske de bygger till 
vardagsrummet så att det blir lite större igen. 

4. Installationen

Installera själv eller få tag på en installatör
Männen i de förhållandevis få hushåll som genomfört hela installationsarbetet själva 
känner klar tillfredsställelse över vad de åstadkommit. ”Jag är nöjd med det jag har grejat 
med eftersom jag har gjort så mycket själv”, säger en av dem. ”(Jag har) dragit alla rör i 
hela huset. Så jag är supernöjd, att ha kommit så långt så att det blivit färdigt också.” En 
annan man berättar att han hade sparat gamla rördelar och tankar som gick att använda och 
dessutom gått kurs för att lära sig montera ihop och installera solfångare. Det tog honom ett 
halvår att bygga om alltihop. ”Men det var det värt”, säger han glatt. Många, huvudsakligen 
män, har utfört större eller mindre delar av installationsarbetet själva, alternativt att de 
genomfört installationen tillsammans med någon rörinstallatör eller bidragit med egna 
idéer kring konstruktion och installation. 
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Det finns de som inte har haft några som helst problem med att få tag på en installatör, men 
nästan hälften av hushållen säger att de haft svårt att få tag på någon som kunnat komma 
när de tänkt sig. Detta tycks gälla oberoende av vilket värmesystem det handlat om. ”Han 
hade många järn i elden”, berättar en man t ex, ”så att ibland fick man ringa och fråga var 
han var. Då var han på något annat tak. Det var väl lite jobbigt ibland, men det gick ju.” Ett 
annat exempel är en familj som kontaktade ca tio, tolv olika installatörer. Fyra av dessa gjorde 
hembesök, varav två sedan lämnade offert. ”Man börjar ju här i närområdet först”, berättar 
en i familjen. ”Och ingen visade intresse. Sen blev det större cirklar. Jag tyckte det var riktigt 
dåligt.” Hos ytterligare någon hade man låtit borra hålen för värmepumpen i november 
året innan. ”Sen trodde jag att vi skulle försöka byta ut det där så fort som möjligt”, säger 
mannen. ”Så jag grävde upp in till huset och gjorde i ordning. Men det blev inte installerat 
förrän i april. Han hade väl mycket att göra rörmokaren, det var väl det det satt i.” 

Om man däremot bokar in en installatör väldigt långt i förväg, så kan det istället vara svårt 
att veta om värmesystemet kommer att finnas på plats och att man hunnit klara av alla 
övriga förberedelser. En kvinna berättade för oss att alla sagt till henne att de skulle få 
svårighet med att få tag på en rörmokare: ”Så då tänkte jag, vi snackar med honom så tidigt 
så han kommer att göra det innan sommarstugesäsongen börjar när andra kommer på att 
de ska göra saker med rör, för det gör ju de flesta på den snöfria delen av året. Så vi var 
jättenöjda sådär. Då kan man ju inte säga (när man själv blivit försenad): ’Hörrudu, vänta 
med det här i två veckor!’. Då hade det förmodligen inte blivit förrän till hösten. Han har 
hur mycket jobb som helst.” 

Konsten att samordna 
och få allt gjort i rätt ordning
Det är ofta flera typer av hantverkare inblandade när ett nytt värmesystem ska installeras. 
Ibland fungerar tidsplaneringen och samordningen mellan dessa bra: ”Solfångarna är ju 
beroende av det här med vattenburet system, och jag började med vedpannan. (Företaget) 
har ju satt in elementen och gjort alltihop och kopplat ihop ackumulatortankarna, ja gjort 
installationen kan man säga. Så det var bara så att det var första steget och därefter kom 
solfångarna då. Det ena var en följd av det andra. Det funkade jättebra allting. De gjorde ju 
rörläggararbetet, och sen hade jag en snickare som gjorde de andra bitarna då med skorsten 
och den biten. Och sen hade jag en plåtslagare som gjorde den här spiskupan och fläkten, 
det hade jag en plåtslagare som gjorde efteråt.”
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Vanligare är dock att tidsplanering och samordning är bristfällig och haltar påtagligt. I 
ett hushåll hade man t ex bokat tid för installation av skorsten och sedan haft fem 
veckor på sig att få en kamin levererad. Man bestämde sig därför för en färg som skulle 
gå snabbt att få fram. Kaminen kom visserligen i sista sekund men var då defekt och 
behövde bytas ut. Skorstenen fick installeras ändå, och när den nya kaminen sedan anlände 
stämde inte avståndet till skorstensanslutningen. I ett hushåll berättar man att man köpt 
bergvärmepumpen av rörläggaren, och att det var han som installerade både den och 
solvärmeanläggningen. Men det tog tid, säger mannen i familjen. ”Grejen är ju att, från 
det att vi gjorde första spadtaget till att det var färdigt (tog det) sju månader. Jaa, det var ju 
det här med att det var leveranstid och det skulle beställas, och du skulle borra (och någon 
annan utförde borrningen). Det ena gav det andra. Vi blev inte klara på den utsatta tiden, 
så det blev inga bidrag.” 

En familj fick vänta i ett halvår innan elektrikern hade möjlighet att komma och installera 
automatiken på den nya vedpannan. Hos ytterligare en familj hade man till och med fått 
vattenläcka på taket på grund av att installationen av solfångaren dröjde: ”Den (solfångaren) 
syns inte så mycket. Den är infälld och det tyckte vi var bra. Vi har sett hus längre ner och 
de har såna som står upp på garaget. Det ser inte klokt ut. Sen, ja vi fick ju ta bort takteglet 
och sen, i och med att vi inte fick på solfångaren här i tid, så fick vi vattenläcka. Så nu har vi 
bytt hela taket också, det var lika bra att byta taktegel på en gång. Sen var vi ju tvungna att 
få bytt takteglet innan plåtslagaren kunde komma och göra allting klart, och sen blev det lite 
försenat med plåtslagaren. Liksom ett kugghjul ungefär”.

Vi har fått in en rad liknande exempel på problemet med att få alla delar på plats vid rätt 
tidpunkt och svårigheter med att beräkna hur lång tid varje moment tar. Det kan också 
vara svårt att veta vilken ordning som är bäst att ta allting i. En man visar oss den nya 
ackumulatortanken som har stått i ett halvår och väntat på att bli installerad. Han ångrar nu 
att han inte genast gjorde sig av med den gamla vedpannan så att tanken kunde ha installerats 
samtidigt med värmepumpen. Men han hade låtit sig övertalas av energirådgivaren och en 
släkting att behålla möjligheten till vedeldning en tid genom att koppla ihop solvärmen och 
värmepumpen med vedpannan. 

Några hushåll har dock lyckats få bra hjälp med att samordna och hålla samman de olika 
hantverkarna, företagen och delarna av projektet: ”Jag har bara kontaktat en och det är 
rörmokaren, och sen fixade han med helheten. Vi har hört om de som har försökt att jaga 
bästa priset på var och en (av de olika företagen och hantverkarna), men det är ingen som 
tar ansvar då. Och det var ju uppe i Plus (TV-programmet) alldeles före, innan vi satte in 
det, om en kvinna uppe i Norrland. Så vi tyckte att det var lika bra att ha en och samma, 
för då har man en helhetslösning på alltihop och händer det något så är det en och samma 
man ringer till. Det är ju en trygghet.” 

Hos någon annan hade man först svårt att få tag på en installatör, men lyckades sedan 
ordna med totalentreprenad som fungerade: ”Och så rekommenderade solvärmeföretaget 
jag pratade med nån installatör, och det var en väldigt upptagen rörmokare som installerade 
deras saker. Jag ringde till honom ett antal gånger innan jag kom fram och sen lovade han 
att höra av sig och han hörde aldrig av sig. Då ringde jag solvärmeföretaget igen, och då 
rekommenderade de mig att kontakta (ett större installatörsföretag), för då kunde de sälja 
hela paketet till mig. Då skulle jag få någon som levererade och drog in rör och allting då. 
Sen köpte de i sin tur upp det här från (solvärmeföretaget) då. Skorstenen fick jag ordna 
med själv. Det var totalentreprenad.” 

Förväntningar och ”måndagsexemplar”
I vårt intervjumaterial har många av dem som är tekniskt händiga och kunniga förväntat sig 
en inkörningsperiod med diverse justeringar och småproblem. Andra, kanske mindre händiga 
eller vana, har blivit väldigt besvikna eftersom de hade trott att de skulle slippa bekymmer 
med att saker går sönder och inte fungerar när man nu investerat i ett splitter nytt system. 
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En av dem som förväntat sig problem säger att ”Det gick fel, men det var inte speciellt 
frustrerande för jag var medveten om att jag var en av de första som köpte den 
där värmepumpen. Det var första gången den här rörmokaren installerade den här 
värmepumpen, och det var lite speciellt eftersom det var pool, det var solvärme, det var 
radiatorer, det var varmvatten … allt på en gång. Så att det hade jag lite räknat med. Så det 
var inte hela världen. Det var ju på sommaren då så att det blev lite för varmt i huset då när 
bergvärmepumpen försökte värma poolen och då var det 28 grader här inne istället. Sen 
har det fungerar, när de vände den där shunten.”

Också ett annat av de par som installerat bergvärme och solvärme är nöjda trots en del 
bekymmer: ”Vi är nöjda. Vi har ju sparat in 10.000 kWh sen året innan, så det får man 
väl vara glad för. Installationen flöt ju på riktigt bra, inga problem alls. Sen kom det väl 
lite problem för det blev ju väldigt varmt inne här, 24-25 grader. Rörmokaren drog om 
en rörbit nere där så, efter det blev det bra mycket kallare, så då fick man börja ändra på 
parametrarna igen så att man fick in det. Och sen hände det något med solfångaren. Det 
var en eller två månader efter. Då sprack det ju en koppling, eller släppte ifrån slangen bara 
så det rann ju ur all vätska på garagegolvet. Hela systemet var tömt uppifrån och ner. Vi 
ringde till honom så han kom och fyllde på, men det var så varmt så det kokade hela tiden, 
så det var ett elände. Sen har det gått riktigt bra efter det.”

Ett tredje exempel kommer från ett par som satt in pelletpanna och solvärme. När vi frågar 
hur det fungerat med installationen svarar mannen först bara att han tyckte det gick ganska 
fort när det väl var klart vilket värmesystem de skulle ha. Hans fru påminde då om att det 
hade varit lite småproblem som hakade upp sig och att företaget som sålt och installerat 
anläggningen hade fått komma tillbaka flera gånger. Dels hade det blivit problem på grund 
av att anläggningen var intrimmad för en annan pelletstorlek än den de använde, dels hade 
det varit fel på isoleringen runt ena ackumulatortanken. Men mannen kände det framförallt 
väldigt positivt att företaget hade reagerat så snabbt: ”Jag tycker, de tog det på allvar. Det 
var en bra upplevelse att det var fel, de tog det på allvar och att de löste det väldigt snabbt. 
Det var jag nöjd med.”    

Oavsett om man installerat en vedpanna, en pelletpanna, en pelletkamin, en värmepump 
eller en solfångare, så har det varit vanligt med större eller mindre incidenter under den 
första tiden. Någon har fått byta glödstift på kaminen några gånger för att den krånglat vid 
tändningen, någon annan säger sig ha fått fel kretskort i pelletpannan så att den inte slår 
av som den ska. En familj undrade varför pumpen till det nya värmesystemet fungerade 
så dåligt och att vattnet tog slut titt som tätt tills det visade sig att elektrikern hade vänt 
faserna fel. En annan blev orolig när vattnet slutade cirkulera i elementen och det kom luft 
i systemet, men sen visade det sig att det bara var en propp som hade gått. 

Somliga har dock haft särskild otur med installationen eller med just det exemplar av 
värmesystem man fått hem. En familj var väldigt missnöjd efter en lång rad incidenter med 
en kamin som var transportskadad och anlände spräckt och med skev lucka, kamindelar 
och skorstensanslutningar som saknades, en golvplatta som måste specialbeställas men 
blev sönderrepad i samband med att kaminen byttes ut, pellets som inte matades fram som 
de skulle, en säkring som gick och mycket annat.

Ytterligare någon som knappast förväntat sig att den nya anläggningen skulle kunna ställa 
till så stora problem säger att hon inte tycker att de borde få tillverka så stora dyra saker som 
fungerar så fruktansvärt dåligt: ”Pelletskruven fungerade inte, och efter många, många försök 
och reparationer konstaterade han att jag fått fel sorts skruv. Storleken passade inte. Då bytte 
han ut den. Då fungerade det ett tag och sen slog den av igen. Så matningen fungerade inte. Så 
höll vi på hela året. Sen sa han, jag ska bygga in en ny, du ska få en ny brännare. Jag har gjort 
det hos en annan familj och sen dess har de inga problem längre. Va? Varför har han inte gjort 
det hos mig förut? Det har ju krånglat hela året! Då var jag lite småsur på honom”. Hon tycker 
trots dessa bekymmer att hon i princip gjort rätt som bytt ut elvärmen mot solvärme och 
pelletpanna. ”Det är nog nästa ägare som kommer att ha mest nytta av anläggningen”, säger 
hon och skrattar lite, ”men jag sover bättre. Jag har bättre samvete, jag tycker att valet är rätt. 
(Men det hade varit ännu bättre) om den djävla pannan hade fungerat.” 
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5. Hanteringen

Defroster på taket?
Frågor kring skötsel och hantering av värmesystemet har sällan fört tankar och svar till 
systemets solvärmedel. Få kommenterar solvärmens skötsel, och de som gör det säger bara 
att de inte haft bekymmer med det, att de ”bara finns” eller ”bara går”. Ett par tre nämner 
att det är bekvämt, att man inte behöver tänka på något, eller att det är enkelt och skönt att 
slippa värma vatten sommartid med el eller pellets. Någon berättar att man inte har behövt 
bry sig om solvärmesystemet under de tre år det varit i drift och att ingenting har krånglat: 
”Det här sköter ju sig självt eftersom det laddar så fiffigt. Det är otroligt fiffigt egentligen 
med ved och sol ihop. Det enda man lägger till är ju den där solslingan som kostar några 
tusen i en tank, och sen lever det ihop med det andra systemet.” 

I ett hushåll berättar man dock om hur mannen varit uppe på taket och sopat av solfångaren 
varje gång det snöat: ”Ja, för det gav ju så pass mycket att det (solvärmesystemet) nästan 
klarade av att hålla värmen i huset i januari till och med. När solen låg på och det var fina 
dagar, men då gällde ju att man fick undan snön på dem.” Paret skämtar lite om att man 
borde ha en skrapa som skrapade av snön automatiskt, eller kanske en defroster som på 
bakrutan på bilar och sen en liten solcellspanel på taket som levererar ström till den så fort 
det blir ljust på morgonen.  

Den intressanta displayen
Inte heller värmepumpen framkallar så mycket kommentarer kring hantering och skötsel. 
I hälften av hushållen med värmepump uttrycker man mest en tillfredsställelse över att 
slippa jobbet med ved eller pellets. Någon säger också att man behöver justera lite ibland: 
”Man måste ju ha lite småkoll på det”, och detta är något som återkommer bland de 
andra familjerna. Intresse för värmesystemets display och reglercentral förekommer bland 
hushåll med alla fyra typer av värmesystem men är mest markant för värmepump och 
solvärme. Männen tycks dock generellt intressera sig betydligt mer än kvinnorna för hur 
det går för värmesystemet.  

Mannen i en familj med bergvärme och solvärme tycker således att det är lite 
tråkigt nuförtiden när han inte behöver gå ner mer än någon gång i veckan för att 
kolla inställningarna. I början var han där flera gånger om dagen och skruvade på 
termostaterna och inställningarna: ”Det var jätteroligt!” Kvinnan i samma familj brukar 
snarare skoja med folk som är på besök och ser hur det ser ut i tvättstugan ”med alla 
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kopplingar hit och dit”: ”Då brukar jag säga att skulle han försvinna på något sätt så 
kan inte jag bo här i alla fall”. Följande konversation ger ett liknande exempel från en 
familj med bergvärme: 

 Man:  Det är väl inte så mycket som behöver göras om man har fått till allting. 
  Man är ju nere och kontrollerar i alla fall. Jag går ner nästan varje dag 
  och tittar till. Sen går man och kikar. 

 Intervjuare:  Lite för säkerhets skull eller för att du är intresserad eller?

 Man:  Både och. Man ser väl om det försvinner något tryck till elementen eller 
  något tryck till solfångaren och …

 Kvinna:  Jag tror det är för att du är intresserad!

 Man:  Ja, det är väl så med. Men man kikar ju på grejerna också, man ska 
  ju ha dem riktiga.

 Intervjuare  (vänd till kvinnan): Du är aldrig nere och kollar så där?

 Kvinna:  Nej, jag har inte satt mig in i det riktigt än heller. Jag vet ju hur boken 
  (instruktionsboken) ser ut och så där.

En familj med vedpanna menar att det handlar om hur mycket man vill kontrollera 
förloppet. Mannen berättar att hans fru bara brukar stoppa in ved och att det sen får vara 
som det är oavsett hur rökgastemperaturen går och oavsett om den går ner lite grand 
och inte brinner så effektivt, för sen tar sig veden. Han själv däremot springer och vill ha 
koll på hur det går, om det brinner och är effektivt: ”Det tycker jag bara är kul och det 
tycker hon är jobbigt”. En del kvinnor retas vänskapligt med sina män för deras intresse 
och kontrollbehov. ”Du är nervös”, säger en kvinna och skrattar. ”Det brinner för mig 
fast jag inte tittar”.  

Det har varit svårt att få fram riktigt vad fascinationen med att läsa av hur mycket systemet 
ger består av. Jag frågade kvinnan i en familj med kökspanna, pelletpanna och solvärme 
varför det egentligen är så roligt att titta på en display. Hon skrattade åt den underliga 
frågan och berättade sedan att ”Vi är barnsligt förtjusta alla tre. Så att när den var ny.., varje 
människa som gick upp på morgonen, då hörde man… klick, klick, klick. Alla tre vred på 
de där knapparna. Ja, det är väl liksom en förtjusning över att det fungerar… kanske.” Jag 
undrade då om detta gäller solfångaren speciellt: ”Jaa, det är roligt att se hur mycket den 
laddar in. Och det är ju kul att se effekten av eldningen då också, att den ökar temperaturen 
då. Vi tycker väl, vi är väl roade av att se att det fungerar och”, sa hon och skrattade, 
”fascination över teknikens under!” 

Trevliga vedsysslor
Människors upplevelse av en viss arbetsuppgift har ofta förhållandevis lite med det 
kvantitativa omfånget på uppgiften att göra. Detta blir väldigt tydligt vid intervjuer i hushåll 
som nyligen installerat en modern vedpanna. Det är i dessa hushåll vi finner dem som 
är klart mest uttalat positiva till hanteringen av sitt värmesystem. De säger att det är kul, 
trevligt eller mysigt att elda och upplever inte hanteringen som särskilt arbetsam. 

Följande sätt att beskriva positiva upplevelser av vedhanteringen är ganska karaktäristiskt: 
”Det är också ett jobb som måste utföras, att få in veden i huset. Så då tvingas man att gå 
ut då och göra det. Och det är rätt positivt tycker jag. Och det är ju en enkel syssla som ska 
ske och det är ju rätt trevligt att gå ut, och så luktar det ved där ute och.., och så är man 
tvungen att göra något. Man kan ju alltid betrakta saker på två sätt… oh, gud, så obekvämt 
och vad opraktiskt man får gå och bära för hand eller så, va bra nu är jag tvungen att gå 
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ut och röra på mig. Jag kommer ut oavsett vad det är för väder så kommer jag ut i alla fall. 
Sen så har vi gjort en väldigt trevlig gång av gatsten bort till den här vedboden, så det är en 
väldig tillfredsställelse varje gång (man går där)”.  

I ett hushåll gör man vid intervjutillfället flera slags jämförelser för att förklara hur man 
upplever vedhanteringen. De jämför den motion som det ger att bära ved med den motion 
man får om man tar bilen till ett gym för att spendera en stund där, och de jämför den tid 
de lägger ner med den tid som folk lägger ner på att spela golf  eller putsa sin bil: ”Ja, om 
man jämför med folk som tycker att det är kul att putsa på bilar, så skulle jag tro att den 
som vill putsa på bil han ägnar mer tid åt bilen än vad jag ägnar mig åt veden.” De jämför 
också dagens vedeldning med hur det var förr: ”Att elda med ved idag”, säger de, ”är inte 
alls det jobbet som det var förr när man inte hade ackumulatortankar och man aldrig kunde 
gå ifrån utan fick hålla på och elda och elda hela tiden”. 

Det verkar mest vara vänner, bekanta och grannar som bekymrar sig för hur arbetsamt 
det måste vara för dem. ”Men eldar du med ved, det som tar sån tid”, kan någon säga, 
eller ”Men ved, ni som är så gamla, hur kan ni hålla på med det?”. I ett av de hushåll 
som installerat vedpanna menar man att det här är någonting som verkar störa många 
människor och som väcker känslor. Mannen berättar att han tycker detta är så intressant, så 
ibland tar han upp samtalsämnet bara för att få se hur folk reagerar. En granne hade en dag 
låtit riktigt arg och bestämt sagt ifrån att hon då tänkte köra el och att det fick kosta och att 
det var skönt att slippa bry sig. 

Naturlig del av tillvaron
Vedhanteringen har successivt blivit en naturlig del av vardagen hos dem vi intervjuat. ”I 
början var det mer ett projekt att sköta den där spisen (kökspannan) och hålla på”, säger 
någon. ”Nu är det mer så att det ingår som en naturlig del av tillvaron”. I den här familjen 
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var det från början mannen som tyckte om att elda och ville ha möjlighet till det, och 
kvinnan menar att hon inte skulle ha satsat på en vedeldad kökspanna om hon hade varit 
ensam. Nu tycker hon att det är väldigt mysigt och trevligt, hon hade inte förväntat sig att 
hon skulle uppleva det så positivt. 

I en annan familj var kvinnan först mycket tveksam till att de skulle installera vedpanna, 
men deltar idag i arbetet och ser också en del ekonomiska fördelar med beslutet att övergå 
till vedeldning. Hon menar att de vande sig successivt vid vedeldningen eftersom de redan 
tidigare eldat en del och också eldat med ved i fjällstugan. Hennes man tycker att det blivit 
en viktig del av vardagen att se till att det finns värme och varmvatten. Tidigare fanns det 
bara där, man behövde aldrig fundera på det. Han berättar också att han lyckats intressera 
tonårssonen lite för vedeldningen, och att dottern också hjälpt till en del. ”Efter ett tag så 
går det bra” svarar dottern när jag frågar vad hon tycker om det. 

”Det här med vedhanteringen är ju en väldigt stor del av vardagen”, säger ytterligare 
en kvinna. ”Men vi trivs med den, det är en trevlig grej. Hela familjen samlas runt det 
gemensamma projektet veden, och det är väldigt få saker man gör det runt idag. En sådan 
där primitiv överlevnadsgrej, nu ska vi fixa veden, så det är ganska trevligt. Jag tycker det är 
roligt att hålla på med veden. Den ska staplas och den ska huggas. ”Det är lite gruff  (innan 
man får med honom)” svarar hon på frågan om vad tonårssonen tycker, ”men sen så tycker 
han att det är rätt trevligt, han dras med i det där också”. Hon tycker att det är kul med ett 
område mitt på tomten där det pågår någon aktivitet. 

Köpa färdig ved
”Jag åker ganska mycket tåg”, säger en man. ”Och det syns ju väldigt väl då när man åker 
tåg på landsbygden, vad mycket vedeldning det finns som man inte sett. Mycket vedtravar 
överallt. Oj, vilken snygg vedtrav de gör och så där” (tänker man). Han tycker också att 
Sverige borde försöka få igång bättre infrastruktur för hantering och leverans av ved.
   
Vedeldning innebär att man behöver ha ett eller ett par års framförhållning eftersom veden 
behöver ligga och torka länge innan den används. Att elda med ved innebär att man någon 
period varje år ska ta sig tid att ta emot veden, eventuellt kapa och klyva den, och sedan 
stapla den i vedboden. Trots att en majoritet av hushållen med vedpanna har tillgång till 
skog är det bara ett hushåll som gör allting själva, inklusive ta ner träd, såga upp, transportera 
och klyva. Ett hushåll beställer hem stockar en gång om året från en skogsägare, för att 
sedan arbeta på helgerna ”mellan sportlov och påsklov” med att kapa och klyva dessa. De 
flesta köper dock oftast färdig ved om det inte är så att man ändå behöver ta ner ett träd 
på tomten. Någon har sålt av lite skog mot löfte om att få färdig ved. Någon annan insåg 
snart fördelarna med att få veden levererad färdigkapad och kluven från ett företag med 
maskinpark och vana att hantera detta. De kan dessutom använda spån från transporten 
som tändved. Ytterligare någon påpekar att hon hellre spenderar sina pengar på färdig ved 
än på något elbolag. 

Elda med ved
Kvinnor och män hjälps oftast åt med vedhanteringen, men männen brukar ta på sig en 
större del av arbetet. Tre av de vedeldande hushållen har köpt en ny klyv som kvinnan 
hanterar medan mannen kapar veden med hjälp av en motorsåg. Mannen tycks oftast 
vara den som sotar pannan och askar ur, men det går inte utifrån det här materialet säga 
något bestämt om vem som tenderar att utföra själva eldningen eller några av de övriga 
arbetsmomenten. I en familj brukar det till exempel vara mannen som paketerar veden i 
lämpliga buntar, ställer veden för torkning och sedan bär ner den i källaren, medan det 
i en annan familj oftast är kvinnan som staplar veden i vedboden. En kvinna menar att 
vedeldningen minskar jämställdheten eftersom kvinnor tenderar att hamna mer i köket när 
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männen får mer att göra med veden och husets uppvärmning. Hennes man anser samtidigt 
att en anledning till att det i just deras familj blivit han som ägnar sig mest åt veden är att 
han inte tittar så mycket på TV som hans fru gör. 

Uppfattningarna om eldningsfrekvensen varierar något beroende på vad man förväntat sig. 
I ett hushåll med en mycket stor äldre byggnad och förhållandevis liten panna i källaren 
är man lite missnöjda med att ofta behöva elda två gånger om dagen, de hade trott att 
det skulle räcka med en gång om dagen. ”Man behöver bara tända högst två gånger 
om dagen”, säger istället en av de två ensamstående kvinnor som installerat kökspanna. 
”Man tänder innan man åker till jobbet och när man kommer hem. När man är hemma 
så brinner det ju hela dagen om det är kallt. Man ska bara komma ihåg att slänga in några 
pinnar varje timme eller halvtimme eller nåt. Det har gått mer och mer per automatik det 
där.” Kökspannor behöver eldas mer kontinuerligt än vedpannor eftersom de generellt är 
mindre i storlek. Å andra sidan producerar de fler energitjänster: ”Ja, hela den perioden 
som jag eldar så lagar jag mat här, och så får jag dessutom varmvatten naturligtvis eftersom 
det går in i ackumulatortankarna där ute. Jag får alltså tre saker med den här. Jag får värme, 
jag får matlagning, jag får varmvatten. På sommaren (när solen värmer huset) får jag ta till 
elektriciteten för att laga mat.”

Något hushåll med vedpanna eldar ganska oregelbundet och låter det ofta gå ett och ett halvt 
dygn mellan varven, medan andra har mer bestämda rutiner. Ett exempel är ett hushåll där 
mannen och kvinnan båda helst eldar på kvällen, kvinnan för att det är stressigt på morgonen 
och man luktar rök när man ska till jobbet, mannen för att det ska finnas varmvatten på 
morgonen och vara varmt i huset morgon och kväll. Det är oftast mannen som sköter 
eldningen i den här familjen, men kvinnan eldar under perioder när han är bortrest i jobbet. 
Vissa moment i vedhanteringen kan även kännas mindre kul än andra. Både kvinnan och 
sonen i ett hushåll tycker till exempel att det är helt okej att bära in ved och att slänga in ved 
i kökspannan, men de tycker att det är lite jobbigt att tända: ”Jag vet inte varför det tar emot 
för (sonen), men jag är en sån där riktig lortfia så jag sotar ner mig”. 

Fylla på pellets i kaminen
Mannen har haft hand om inköp av pellets till kamin i samtliga hushåll med två vuxna. Han 
är också oftast den som bär pelletsäckar lite längre sträckor. Däremot fyller i allmänhet 
både män och kvinnor på pellets på kaminen. De hjälps åt att då och då titta ner i kaminens 
inbyggda pelletförråd för att se om det behöver fyllas på. Någon har tagit för vana att göra 
det varje morgon och kväll, medan andra gör detta mer sporadiskt. I en familj blir det dock 
missförstånd ibland: ”Man häller ju på en säck varje dag. Så kanske man tror att (frun) hällt 
på och sen tänker man att, va bra då slipper jag idag! Så kanske det inte har varit någon 
påfyllning och då blir det kallt.” 

Det vanligaste bland dessa hushåll är att man beställer hem pellets snarare än åker och 
hämtar själv. Det är också vanligt att ha ett ”mellanlager”. Ett hushåll tar hem pellets i 
lösvikt som de lagrar i en tillbyggnad till uthuset några tiotal meter från bostadshuset. 
Där går de sedan och hämtar ett par hinkar pellets varje kväll. En del pellets häller man i 
kaminen, och hinken med den pellets som blir över ställs därefter in i ett förråd i hallen 
som också rymmer ackumulatortank, expansionskärl och rör. Pelletleveransen till ett av 
de andra hushållen hamnar först i utkanten av gården. På vintern används en snösläde för 
att flytta pelletsäckarna till en lada närmare boningshuset. Övrig tid på året bärs säckarna 
direkt in i ett litet förråd i entréhallen. Ett tredje hushåll bor i ett litet kedjehus. Det var för 
trångt för den stora maskin som först levererade pellets. Pallen med pelletsäckar lastades 
därför av utomhus en bit från huset. Därifrån fick man sedan bära säckarna till ett förråd 
med tak precis utanför en dörr in till huset. Man hoppas dock kunna ordna så att pellets 
ska kunna levereras dit direkt.

Att fylla på pellets känns i allmänhet helt okej för dem som satsat på en vattenmantlad 
pelletkamin. Samtidigt finns det oftast någon reservation i deras positiva omdömen. ”Vi 
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är nöjda”, säger en man till exempel. ”Men vi har upptäckt några nackdelar, till exempel 
att bära pelletsäckarna”. Det här paret är beredda att ta denna nackdel för förmånen att 
vara oberoende: ”Att vara oberoende betyder att vi måste…, det är inte bara att trycka 
på en knapp och det fungerar. Man måste göra lite mer, bära säckar, rensa kaminen 
och ta hand om allt”. Ett annat exempel är ett par som upprepade gånger säger att de 
inte tycker det är så särskilt betungande att fylla på pellets och inte så väldigt tungt med 
pellets. Men de säger samtidigt att de gärna skulle ha velat haft automatisk matning om 
de, när de byggde ut huset, hade tänkt på att ordna med plats för ett pannrum med 
panna och automatisk pelletmatning.

En typ av reservation handlar också om sådant som hör livet till, som att ha dålig rygg eller 
vara gravid eller ha brutit en fot. I en familj sköter mannen oftast pellethanteringen, men 
det händer att han är bortrest i jobbet ett par, tre veckor i sträck. Kvinnan, som har dålig 
rygg, berättar hur hon bär sig åt för att lyckas fylla på pellets i kaminen: ” Jag måste vara 
försiktig med min rygg. Det finns flera (säckar) i reserv där i det lilla förrådet. Sen tar jag 
en påse och drar en (över golvet till kaminen i köket). Det är här det är svårt med ryggen, 
så jag försöker att använda knäna. Det är svårare att få den från golvet till pallen” (hög 
pall bredvid kaminen)”. Hon fortsätter sedan berätta hur hon öppnar påsen och försiktigt 
börjar tippa innehållet ner i kaminen. En annan kvinna som nyligen brutit foten berättar att 
det var lite jobbigt att få in påsarna med pellet och fylla på. Hennes vuxna barn kom hem 
och bar in säcken till kaminen, och sen kunde hon stå där och klippa upp säcken och få i 
pellets i kaminen. Hon påpekar samtidigt att det hade varit väldigt mycket jobbigare i den 
situationen om hon hade bestämt sig för ved istället för pellets.

Fylla på pellets i pannan 
Pelletpannan är ett mer tydligt manligt ansvar än den vattenmantlade pelletkaminen. En 
kvinna påminner dock sin man om att hon vid leveransen hjälper till att förflytta säckar 
med pellets. 

Sysslorna kring pelletpannan sköts endast helt av kvinnor i två hushåll där männen av olika 
skäl inte har så stor möjlighet att hjälpa till. Båda dessa kvinnor pekar på nackdelen med 
att behöva gå ner i pannrummet i källaren så pass ofta. En av dem behöver kunna stänga 
av pelletmatningen till natten eftersom de hör matarskruven så tydligt upp till sovrummet: 
”Man måste gå runt huset, det är lite bökigt att gå ner där. Det var därför vi inte ville vara 
tvungna att springa där varje dag. Men det här med att den där skruven låter så mycket upp 
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hit, det är väl en sak som vi inte hade tänkt på. Så då måste jag i alla fall ner i pannrummet 
varje dag, så det var en missräkning. Och det (sätter på och stänger av) gör man på en sån 
där datadisplay, så det är inget som går att fixa med något vred häruppe. Men det går väl 
bra, men det är inte så där jättekul när man har kläder på sig för att gå till jobbet och så 
gå nerför den där dammiga trappen på morgonen. Så det var en missräkning. En plump i 
protokollet.” Den andra kvinnan har problem med att pannan plötsligt då och då slår av. 
Hon har stängt av elen så att huset inte av misstag ska värmas med el istället. Hon har ingen 
inomhustrappa ner till pannrummet i källaren, så hon måste hela tiden ut om hon vill kolla 
pannan. Alternativet är att gå ner först när hon börjar märka att det blir kallt. 

Pelletleveranserna är oftast betydligt större hos dem som har pelletpanna än hos dem som 
har en vattenmantlad pelletkamin. Istället för en till två pallar åt gången tar flera av de här 
hushållen emot fem eller sex pallar med vardera femtiotvå sextonkilossäckar. Någon säger 
att det tar honom en och en halv dag intensivt arbete att bära in dessa säckar i huset och 
ner i källaren. En man har byggt ett nytt stort pannrum och ett extra stort förråd för pellets. 
Han räknar med att det ska räcka med att beställa hem pellets vartannat år eller så. Ett 
annat hushåll önskar att de hade haft råd att köpa ett väderbeständigt förråd. Detta kunde 
ha placerats utomhus och då hade det inte blivit så trångt i pannrummet. Till dessa hushåll 
levereras pellets i lösvikt av en ”tankbil” som blåser in pellets direkt i förrådet.  

Två hushåll har istället valt att ha ett så kallat “veckoförråd”. De köper båda hem säckar 
med pellets, och fyller sedan själva på pellets i förrådet en gång i veckan. En av dem 
förklarar sitt val av förråd så här: ”Dels var det av praktiska skäl, utrymme och så, jag hade 
ingen plats för ett stort magasin. Och en gång i veckan måste man ändå titta till brännaren, 
aska ur och göra rent. Så att, då kan man lika gärna fylla på de här säckarna också.” Den 
här mannen tycker inte alls detta känns så betungande och menar att det inte tar mer än tio, 
femton minuter att fylla på säckar och aska ur. Ytterligare ett skäl till att han valt att ha ett 
veckoförråd är att han sett att det i en del större pelletförråd blir en grop där pellets ramlar 
ner i matarskruven, och då måste man ändå dit för att skyffla ner de pellets som stannat 
kvar på förrådets sidor. Ett hushåll fyller på pellets i pannan direkt från pelletsäcken en till 
två gånger i veckan. Övriga hushåll använder en matarskruv som matar pellets automatiskt 
från pelletförrådet till pannan. 

Ett par incidenter har inträffat med pelletsäckar som förvarats utomhus. Hos en familj 
hade kråkor varit och hackat hål i pelletsäckar som placerats utomhus under tak. Mannen 
i en annan familj berättar vad som hände när de fick fukt i sina pellets: ”Det var så här 
att syrrans son, jag bad honom fylla på pellets. Så han tog säcken och fyllde på här tills 
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säcken var tom och så körde vi igång den här. Men det gick bara sämre och sämre och 
till slut så gick den inte alls. Och vi visste inte riktigt vad det var, vi hade ju nyss fyllt på 
med pellets, varför funkar den inte? Vi började felsöka och såg att den gav fel dosering 
helt och hållet. Det måste vara för att det varit vått utanpå pelletssäcken. När jag har två 
säckar där då räcker inte presenningen till riktigt, då kan den yttersta kanten bli lite… När 
fukten kommer på säckarna då, pelletsen löser ju upp sig. Han tänkte ju inte på det utan 
han bara fyllde på här”.

Flera av männen i dessa hushåll beskriver sin upplevelse av pelleteldningen genom att 
jämföra den med sin erfarenhet av att elda med ved eller olja. De ser alla fördelar med 
det gamla systemet och fördelar med det nya. ”Men det är klart, det är ju billigast med 
vedpanna”, säger en av dem. ”Men det blir ju det att man måste vara hemma och elda. 
Här kan jag ju åka ifrån en vecka lätt, inga problem. Den fungerar ju helt perfekt på 
vintern”. En man tycker istället att det är lite mer jobb med pellets än med olja. Den stora 
skillnaden är veckotillsynen, menar han. ”Men å andra sidan kunde oljebrännaren också 
stoppa ibland, den krävde också någon tillsyn. Sen är det ju skönt att komma ifrån oljan”, 
tycker han, ”slippa ha oljetankar och dylikt”. Han kan nu också stänga av brännaren helt 
och hållet på sommaren: ”Ja, nu är det väl lite stödvärme för det har varit kalla nätter. 
Men sen blir det att man ställer upp dörrar och så och då känns det dumt att elda”.

Ytterligare en man pratar om att det var enklare med oljan, men han ser en annan slags 
fördel med det nya systemet. ”Det är klart, det är ju enkelt med olja, väldigt, väldigt enkelt. 
Man behöver inte bry sig. Det funkar. Men man är inte delaktig. I det här är man väldigt 
delaktig. Jag förstår mer av den här pannan än vad jag förstod oljepannan. Den var helt 
främmande för mig. Jag förstod ingenting. Den här har jag förstått, jag har läst, satt mig 
in, frågat. Nu kan jag det här. Jag känner till systemet, förstår det bättre än det gamla. Man 
får också ett konkret förhållande till energi för man lyfter ju in pelletsen, det blir väldigt 
konkret. Oljetanken är bara något man går ut och läser på. Det är ju fördelen med det, man 
får det väldigt handgripligt vad energi är för något. Det är detsamma med solen, man kan 
se att solen kommer in i systemet”.  

Sotning och uraskning 
Sotning och uraskning har hunnit bli en integrerad del av vardagen i de flesta hushåll. En 
man och en kvinna tömmer brännkoppen och gör rent glasluckan en gång i veckan. Det 
är lite besvärligt att få bort det svarta på glaset, men de har kommit på att de kan använda 
ett rakblad. De beskriver dessa sysslor som lika självklara delar av vardagen som övriga 
hushållssysslor: 

 Man:  I början gjorde vi det var tredje eller fjärde dag som (företaget) sa, men 
  nu är det bara en gång i veckan. Det räcker.

 Kvinna:  Man kan säga att det är samma sak som att ta hand om huset.
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 Man:  Jaa. Det ingår i processen. Varje gång som jag rensar här så dammsuger 
  jag också köket till exempel. Man gör det samtidigt.

 Kvinna:  Samma process.

  (De får en fråga om de också gör rent glasluckan en gång i veckan)
 Man:  Ja precis. Samtidigt. Allt på en gång. 

Kvinnan i en annan familj berättar vid intervjutillfället att hon inte hade funderat så mycket 
på det här med sotning innan de skaffade vedpannan och att hon blivit förskräckt över att 
upptäcka hur ofta det behövde göras. Mannen berättar då för henne att den egentligen inte 
alls behöver sotas så ofta, det är bara det att han gör det för att höja effekten på pannan 
och öka livslängden på den.

Att sota och aska ur kökspannan, vedpannan, pelletpannan eller den vattenmantlade 
pelletkaminen betraktas av de flesta som huvudsakligen mannens uppgift och ansvar. 
Männen tycks sällan har något emot att utföra dessa sysslor, medan en del kvinnor kan 
vara mer negativt inställda. En kvinna som hittills inte har sotat eller askat ur den nya 
pelletpannan tycker således att mannen ”väl kan få lov att göra detta eftersom han ju 
är så intresserad av det”. Männen tycks själva i första hand uppleva sitt engagemang 
i värmesystemets skötsel som något nyttigt, som något de gör för att få systemet att 
fungera så effektivt som möjligt. Flera av kvinnorna har dock svårt att förstå sig på 
vad de uppfattar som männens väldiga intresse för värmesystemet. En kvinna skrattar 
till exempel lite åt att mannen vill ner och dra i en spak för att rensa pannan varje dag 
fast det inte behövs, utan bara för att det är så kul. Han svarar henne då att ”det blir lite 
effektivare” (om man gör det ofta). 

En man som var fjortonde dag brukar sköta vardagssotningen av vedpannan förklarar hur 
han upplever detta genom att jämföra det med hur hans fru upplever det att städa hemma: 
”Du tycker att det är kul att städa för det blir rent efteråt”, säger han till sin fru. ”Och det kan 
jag tycka alltså (om att sota pannan). Jag tycker inte att det är så himla tråkigt för att jag vet att 
pannan blir ren och att man får göra rent de här tuberna så att det blir ännu mer effektivt”. 

Inställningen till sotningen hänger ihop med hur pass lätt eller svår man tycker den är 
att genomföra. En man berättar således hur han gör rent pelletpannan och hur enkelt 
han tycker detta är. Detta exempel får illustrera många mäns inställning till sotning och 
uraskning. ”Här är då rengöring av brännare. Brännaren är borttagen och brännarröret är 
urtaget. Och så skrapar jag då för att aska ur eldstaden. Och det är det som behöver göras. 
Eventuellt hälla ut och borsta av lite grand runt elpatronen, eller elementet som tänder. 
Och sen är det bara att sätta ihop det igen”. Han får sen frågan om det är enkelt att sätta 
ihop det igen. ”Ja, det är väldigt enkelt. Där är ju brännaren då avklädd. Kåpan sitter ju 
bara med en skruv, tre skruvar egentligen. Och sen så är det ju hakar, snäppa loss, plocka 
isär. Så det är väldigt enkelt”.   

Det är en stor kontrast att istället lyssna till några av kvinnornas erfarenhet av liknande 
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sysslor. En kvinna menar att de som har konstruerat pelletpannan bara har tänkt på själva 
pannan och inte på den som ska sköta den. ”För det första har jag väldigt lite plats därnere, 
så jag kan inte ställa mig framför pannan och dra ut asklådan. Framför pannan sitter 
brännaren, och under brännaren inne i pannan finns lådan som jag måste dra ut. Det är 
så krångligt att jag har riktigt svårt att fixa det. (Det behöver göras) varje vecka, och det 
är jobbigt. Lådan är av järn och den är jättetung. Hur ska en gammal människa fixa en 
så´n grej? Den väger minst åtta kilo och (sitter) långt in. Brännaren står ut minst trettio 
cm, kanske fyrtio, femtio. Jag måste krypa under, och jag har inte plats för min rumpa för 
bakom mig finns pelletsförrådet. Jag måste sätta mig vid sidan, på golvet, dra ut lådan. Sen 
måste jag resa mig, lyfta upp lådan och gå ut. Och då måste jag kliva över den där slangen 
som matar pellets. Det är så opraktiskt som det bara går.” 

En annan kvinna har installerat en vattenmantlad pelletkamin Hon berättar att hon tycker 
att det är helt okej att torka av glasluckan varannan dag och också att sota och aska ur, 
även om man blir ganska sotig själv när man håller på. Däremot hade hon inte varit 
beredd på vad storrengöringen innebar. Hon beskriver hur man först ska skruva loss 
några plåtar som sitter fast inuti kaminen. När man sedan har borstat rent rökgången 
ska man återställa plåtar och beklädnad, och då gäller det att ha specialverktyg och att 
inte råka vända någon plåt åt fel håll: ”Det var ett rent helsefyr att få loss alla delarna! Jag 
kände mig alldeles.., jag var svart ända hit upp, och ändå hade jag handskar på mig. Jag 
satt så här och grävde. Då var vi två som hjälptes åt, hur ska jag klara det själv? Det fasar 
jag för. Hur ska jag göra när jag är ensam nästa gång? Jag menar, det går väl an om jag har 
barnen (här). Men om man sitter där ensam då, och det är någon annan som har skruvat 
åt? Näää, jag känner bara, neej!”

Ytterligare ett exempel på de skillnader som ofta tycks finnas i mäns och kvinnors 
upplevelse av hur det är att sköta grovrengöring av panna eller kamin kommer från ett 
par med pelletkamin. Hon berättar för oss att hon skulle vilja lära sig klara av rengöringen 
av pelletkaminen själv, men tycker inte att hon gör det till fullo. När vi undrar vad 
som är problemet svarar hon att det ju ska plockas isär en massa saker när man gör en 
”grundsotning”, och det är det hon inte tycker att hon fixar. Det är också mer att göra 
än hon visste från början, och hon skulle vilja att sotaren kunde sköta grovrengöringen 
istället. Mannen tycker egentligen att hon kan tillräckligt men visar henne en gång till:

 Man:  De här grejerna har du ju lärt dig ta ur.

 Kvinna:  Ja, men ändå.

 Man:  Men man tar bort den där plåten också på sidan där. Man går in och 
  tar det sot som ramlar bakom. Det ska man göra en gång i månaden 
  står det.

 Kvinna:  Ja, det tycker jag är för mycket, det tycker jag faktiskt. Och det är lite 
  pyssel, jag tycker det. (Det kunde ha varit lite enklare) tycker jag för det 
  ska man ju kunna klara även (om man skulle bli ensam).

Damm, oljud och dåliga bruksanvisningar
En familj tycker att det är ett dilemma att det sprids små dammpartiklar över huset varje 
gång de tippar i pellets i kaminen. Kaminen står i det öppna utrymmet mellan köksdel, 
vardagsrumsdel och entréhall, och mannen har försökt att täta på olika sätt utan att lyckas. 
”Man ser det ju när solen kommer”, säger kvinnan. ”Jag tycker att det är dammigare nu 
överlag. Lite grand då”. Ett par kvinnor med pelletpanna respektive vedpanna tycker också 
illa om att kläderna blir dammiga eller luktar rök när de ska till jobbet på morgonen. 

Några har problem med oljud. I ett fall handlar det om att matarskruven till pelletpannan 
låter så mycket att man inte kan sova på natten om den är på. I ett annat fall upplever man 
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ofta kaminen i vardagsrummet som störande eftersom fläkten brummar ganska högt och 
länge efter det att man stängt av kaminen. Ett par familjer hör irriterande knäppande ljud 
från element eller rör.

Ett par, tre familjer pekar också på brister i information och bruksanvisningar. Ett par av 
dem skulle ha köpt mer lättskötta kaminer om de hade fått information om att det fanns 
sådana: ”Det var inte det lättaste att göra rent, och så får man höra att det är betydligt 
enklare att göra rent den större (kaminmodellen). Men gud, varför fick jag inte reda på det?” 
Information har saknats om att det finns olika storlekar på pellets och vilken pelletsstorlek 
som passar bäst till en viss panna eller kamin. Detta har i något fall lett till stopp i kaminen. 
De här hushållen tycker inte heller att bruksanvisningen har varit till någon hjälp för att 
förstå hur grovrengöringen ska gå till. Man tycker också att nödvändiga specialverktyg, 
grovdammsugare och andra redskap åtminstone borde finnas nämnda i bruksanvisningen, 
även om de inte ingår i leveransen. Man menar att en del skruvar och plåtar som fanns 
nämnda i anvisningen inte alls stämde med verkligheten. Någon skämtar dessutom om 
att man använt ”fri översättning”, grytvanten som medföljde kaminen har till exempel 
översatts med ”kalla handen.”

6. Värmekomforten 
 och tryggheten 

Den extra värmekällan
Intervjuerna tyder på att det kan finnas ett särskilt stort behov av en extra värmekälla bland 
hushåll som installerat värmepump. Samtliga intervjuhushåll med värmepump kompletterar 
således det ordinarie värmesystemet med extra värme från en vedkamin eller öppen spis. 
Någon planerar också att komplettera med en ytterligare vedspis. De som valt att installera 
kökspanna eller vattenmantlad pelletkamin tenderar istället att betrakta dessa som mer 
eller mindre utbytbara mot vedspis, vedkamin eller öppen spis. Ett par familjer har ersatt 
en tidigare vedspis eller öppen spis med kökspanna eller vattenmantlad pelletkamin. Andra 
har under beslutsprocessen valt mellan vedkamin, pelletkamin och kökspanna. Någon av 
dem som installerat pelletkamin har kvar sin öppna spis, och någon har valt att behålla 
vedspisen. ”Den gör jag mig aldrig av med”, säger den här mannen. Också ett par hushåll 
med vedpanna har en öppen spis med insats, och flera av dem som installerat pelletpanna 
har även vedspis, öppen spis eller kökspanna (varav några är nyinstallerade). Några har 
också kakelugnar, och en familj passade på att rusta upp sin kakelugn i samband med att 
man satte in det nya värmesystemet.  

Bland några av hushållen betraktar man denna extra källa till värme som en trygghet och 
ett komplement om det skulle bli elavbrott, om pannan skulle krångla, eller om det inte 
skulle bli tillräckligt varmt av det ordinarie värmesystemet. Ett av de viktigaste motiven för 
de allra flesta att behålla eller nyinstallera en vedbrasa är också att de upplever värmen från 
denna som extra behaglig. Några eldar visserligen mer eller mindre sällan, kanske under 
juluppehållet, då och då på vintern, eller på hösten när det känns ”rått”. Men många tycks 
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använda brasan relativt flitigt, och många refererar också till den som ”mysbrasan” eller 
talar om hur mysigt det är att tända brasan och sitta vid den, speciellt när det är kallt ute.

 ”Ja, där brukar jag sitta och mysa”, säger en kvinna. ”När vi eldar, så tycker jag om att 
sitta där. Det är nog mest jag som sitter där, som tycker om värme. Så tycker jag att det 
är så skönt att sitta där och läsa. Jag är inte så förtjust i att titta på TV”. Huset som den 
här kvinnan bor i värms med solvärme och eldriven värmepump, men hon brukar ändå 
elda i den öppna spisen flera gånger i veckan på vintern. Hon trivs med att sitta i det extra 
varma hörnet, inte för att hon tycker att det är för kallt annars, utan för att det känns 
extra skönt med värmen från brasan. Enda problemet är att värmen sprider sig i huset, 
och att mannen och barnen efter ett tag börjar klaga över att det blir för varmt. En av de 
kvinnor som har installerat kökspanna talar också om att det är så tillfredsställande att få 
slänga in några vedträn. ”Och det innebär att då öppnar man ju relativt ofta och ser den 
här elden, och det känns ju nästan som …. ja, det är något levande, något värmande. Så 
upplever man det i alla fall”.      

I två hushåll har man dock upptäckt nackdelar med att kombinera brasan med golvvärme. 
I det ena fallet har man satt in klinkers och vattenburen golvvärme i köksavdelning och 
entréhall och badrum. Golvvärmen är kopplad till den vattenmantlade pelletkaminen. 
Speciellt kvinnan i familjen är besviken över att inte kunna fortsätta gå barfota på den 
varma sköna golvbeläggningen när det börjar bli varmare ute. Problemet är att det skulle 
bli alldeles för varmt i rummet om man fortsatte låta kaminen brinna långt in på våren, och 
el vill de inte gärna använda sig av. I det andra hushållet ser man framförallt en nackdel med 
att golvvärmen reagerar så trögt på värme och kyla. Om de eldar i vedkaminen för att det 
är svalt i huset, så reagerar pelletpannans termostat snart på att det är för varmt och slår 
av. Sedan behåller det tjocka betonggolvet värmen ganska länge, men svalnar efter hand. 
Detta blir som en ond cirkel eftersom det dröjer länge innan golvvärmen återigen börjar 
avge tillräckligt med värme.      
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Jämförelser mellan olika värmesystem
Intervjumaterialet tyder på att det finns ett utrymme för teknisk utveckling med sikte 
på att införliva den populära extra värmekällan i det ordinarie värmesystemet, särskilt 
som både den vedeldade kökspannan och den vattenmantlade pelletkaminen redan idag 
i någon mån tycks vara utbytbara mot vedkamin, vedspis och öppen spis. Problem som 
i så fall kan behöva åtgärdas är att (framförallt) pelletkaminen inte ger den trygghet vid 
elavbrott som många efterfrågar, ett annat är svårigheten att kombinera eldstäder med 
golvvärme. Det är också i det här perspektivet särskilt intressant att lyssna på hur några 
av hushållen med pelletkamin jämför sin upplevelse av denna med hur de upplever en 
vedkamin eller öppen spis. 

En kvinna är väldigt positiv och tycker att pelletkaminen sprakar och är precis på samma 
sätt som en vedkamin. Hon tycker att det är synd att rutan sotar igen så väldigt snabbt 
och att hon inte riktade den lite mer mot vardagsrummet så att hon hade kunnat sitta 
där och njuta av den mera. Enda skillnaden mot en vedkamin är att hon inte kan reglera 
när det brinner. ”Så jag kan ju inte bestämma när jag ska sitta (framför elden)”, säger 
hon och skrattar. ”Det styr kaminen åt mig. Det är väl det enda som är nackdelen då”. 
Paret i ett annat hushåll är också positiva till pelletkaminen. De tycker att vedspisar är 
charmiga, men att det samtidigt är mycket jobb med dem. Dessutom kan man se elden i 
pelletkaminen, vilket man inte kan i en vedspis, och ljudet tycker de är lite som en öppen 
spis. ”Det är speciellt skönt när det är mörkt, på natten eller på kvällen. Om vi sitter 
här i vardagsrummet och inte har lamporna tända, men får ljus från kaminen. Det är 
jättejätteskönt”. Ett tredje exempel visar dock på att andra känner större tveksamhet inför 
sådana jämförelser. Det här paret tycker inte det är samma känsla med en pelletkamin 
som med en öppen spis. ”Nej, det är ju inte samma sprak heller”, säger kvinnan. ”Nej, 
det är ju fläkten som går, och det hörs ju”. De tycker inte heller att elden ser likadan ut, 
det är mer lite grand som fyrverkeri, menar de.

Några av de hushåll som nu har vattenburen värme och vattenmantlad pelletkamin jämför 
också den värme den nu får med hur de upplevt värmen från det system med direktverkande 
elvärme de haft tidigare. De talar om att de inte längre har besvär med torr luft, och någon 
beskriver detta som att värmen blivit ”mjukare”. En kvinna berättar att det ofta kunde 
kännas ruggigt med elelementen när det var väderomslag eftersom det dröjde ett tag innan 
de slog om så att man hade full värme. Hon tyckte dock att det kändes lika ruggigt en 
period den första hösten med den nya vattenmantlade kaminen. Hon upplevde också att 
det drog och att det var kallt på övervåningen. Sedan läste hon i bruksanvisningen att det 
kunde bli dålig förbränning och undertryck i huset om kaminen inte fick tillräckligt med 
luft. Hon lät då sätta in ett friskluftsintag eftersom hon misstänkte att en anledning till att 
det kändes dragigt och kallt kunde vara att kaminen tog luft från sovrummen. 

Ett hushåll har bytt från vedkamin och elelement på några ställen i huset till vattenmantlad 
pelletkamin och vattenburen värme. I denna familj upplever man värmen som mycket 
”jämnare och finare”. Detta beror dels på att de nu har vattenradiatorer överallt, dels på att 
de förut eldade i kaminen på kvällen och det innebar att det ofta var för varmt när de gick 
och la sig och för kallt när de vaknade. Upplevelsen av ”jämn värme” handlar alltså i det 
fallet både om värmens spridning i rummet och på dess fördelning över dygnet. I ytterligare 
ett av de hushåll som gått från direktel till pelletkamin och vattenburen värme har man 
tidigare dessutom varit sparsam med värmen eftersom man inte ville använda för mycket el, 
men med den nya pelletkaminen tillåter de sig att ha det varmare. ”Det är ju gôtt”, tycker de. 
En man som bytt från elvärme till vedpanna beskriver dessutom hur det nya värmesystemet 
har påverkat hans upplevelse av att duscha på ett positivt sätt: ”Ibland när jag står i duschen 
så kan jag faktiskt stå där och känna att (detta kommer från) vedträden och solstrålarna. Jag 
kan stå där och känna det jätteskönt, det är något helt annat. Så känner jag”.

I tre av hushållen med pelletpanna jämför man denna med den tidigare oljepannan. Dessa 
personer konstaterar helt enkelt att de upplever värmekomforten som precis lika bra 
som tidigare, och påpekar mest att fördelen med pelletpannan är att den går lite tystare. 
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”Nej, det är ingen skillnad på komforten på något 
vis, utan det är samma”, säger en av dem. ”Vattnet blir varmt nu också”.  

Spillvärme, murstock och termostat
Spillvärme från kökspannor värmer köket istället för pannrummet och är på så vis mer 
användbar än spillvärmen från andra pannor. Å andra sidan utnyttjas spillvärme från 
pannor gärna för att torka kläder, och det här är en effekt av värmesystemet som en del 
av dem som bytt ut sin gamla vedpanna eller oljepanna mot en värmepump kan sakna: 
”När vi hade oljepannan nere i tvättstugan, det var ju det att tvätten torkade väldigt fort. 
Så att när vi hade alla ungarna hemma som idrottade och det var mycket att tvätta, så 
var ju det väldigt skönt. Nu har vi ju inga ungar hemma så det gör inget längre. Det kan 
ju hända om de hade bott hemma att man hade upplevt det” (som jobbigt). I ett av de 
hushåll som installerat värmepump berättar man dock att kombinationen med solvärme 
och ackumulatortank ibland förbättrar torkmöjligheterna: ”Ackumulatortanken håller 
ungefär 55 grader, och nu när det är sol så går den upp till 80. Och det märkte vi ju på 
torken inne i pannrummet. En väldig skillnad. Det blir ju en helt annan värme därinne. 
I och med att vi har så mycket ackumulerat varmt vatten, så vi får bättre tvättork”. 
Nackdelen för ett av de hushåll som bytt från oljepanna till pelletpanna är att de har fått 
mindre utrymme för tvätten eftersom de nu också ska få plats med pelletförrådet. Men 
pannrummet är fortfarande varmt och tvätten torkar snabbt, så både dem och en av 
grannarna fortsätter hänga sin tvätt här.   

Några hushåll har också påtalat fördelen med att källaren hålls uppvärmd. ”Man skulle 
kunna isolera tankarna ännu mer om man ville behålla värmen bättre. Men det gör inget, 
för värmen går till källaren och gillestugan bredvid. Även sommartid behöver vi ju värmen i 
källaren, så det tycker jag funkar jättebra”. En familj känner till och med att de får upp värme 
genom golvet: ”När vi har eldat väldigt mycket så att vattnet verkligen är varmt därnere i 
acktankarna, så stiger ju värmen upp i sovrummet. Ja, det gör det. Så att jag har väl nästan inte 
på någon värme i sängkammaren”. I ytterligare ett hushåll utnyttjar man överskottsvärme från 
solfångarna på liknande sätt genom att ha lite värme på i källaren under sommaren: ”För att 
solfångarna…., jag har ju gratis värme. Vi måste ju göra av med (värmen), vi får för mycket. 
Och sen behöver man ju ha (värme) i källaren, för nere i källaren blir det fukt. Det är kondens. 
Om det blir varmt ute och kallt inne, då blir det kondens. Så man måste ha på värmen”. 

Ett par hushåll betonar vikten av att kunna få murstocken varm. I ett fall handlar det mest 
om tryggheten i att kunna elda i öppna spisen om det blir elavbrott och med hjälp av 
murstocken på så sätt få huset tillräckligt varmt. I det andra fallet handlar det mer om att 
värmekomforten blivit mycket bättre sedan murstocken börjat värmas upp igen. ”När vi 
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eldar i kökspannan behöver det ju inte vara några element på”, berättar denna kvinna som 
tidigare eldat med olja, men nu gått över till ved och solvärme. ”Hela skorstensstocken 
värms upp så det blir som ett stort element. Man kan få så varmt och skönt på vintern. 
Ett gammalt hus är ju så dragit så det kostar mycket att värma upp det, och nu kan man 
kosta på sig att ha det varmt. Det är jätteskönt tycker jag”. Hon menar också att huset 
från början byggdes med tanke på att värmen skulle komma från vedspisen, samma plats 
som kökspannan nu står på, och att köket kändes väldigt kallt och dragigt när de eldade 
med olja och värmen bara kom från element på ena sidan av köket och rummet. ”Hela 
värmekomforten har ökat nu”, menar hon. ”Det är stor skillnad alltså”.

Tre hushåll kommenterar också problemet med var man ska placera termostaten. ”Det är viktigt 
att bestämma var termostaten ska vara”, säger mannen i en av dessa familjer. ”Den kan inte 
vara i köket. Och nu är den i entrén, och det är ganska bra. Men man måste tänka, vi kan inte 
öppna ytterdörren så ofta” (eftersom kaminen då får signal om att det är väldigt kallt i huset). 
Ytterligare ett exempel kommer från en familj i ett stort äldre hus. Det dröjde ett tag innan 
de kom på att anledningen till att det blev så varmt i huset på natten var att de hade placerat 
termostaten precis utanför sonens rum, som var ganska kallt. Rutorna där var inte tejpade, 
elementen fungerade dåligt, och isoleringen var inte heller så bra i den delen av huset. När sedan 
sonen stängde dörren om sig på kvällen (dörren fanns utanför hallen där termostaten satt) 
registrerade termostaten kylan från hans rum. Värmen steg därmed i hela huset. 

Upplevelse och hantering av värme och kyla
Idén om att mänskliga komfortbehov skulle vara något stabilt och universellt allmängiltigt 
håller idag snabbt på att spridas över världen. Denna idé (och de värmeprodukter, 
marknadsföring och affärsverksamheter den för med sig) bidrar till att förändra människors 
upplevelse och hantering av värme och kyla på ett sätt som stadigt ökar energiåtgången 
för både uppvärmning och kylning av byggnader. Man skapar helt enkelt ett artificiellt och 
globalt allmängiltigt inomhusklimat som är oberoende av utomhusklimat och människors 
tidigare vanor. Det är därför särskilt viktigt att lyfta fram exempel på upplevelser och 
hantering av värmekomfort som visar på individuell och kulturell variation. Uppvärmnings- 
och kylanläggningar måste börja anpassas efter vanor och uppfattningar som på olika sätt 
kan bidra till att reducera, snarare än öka, energi- och resursanvändningen. 

Intervjuerna visar tydligt hur olika individer i samma hushåll ofta upplever och hanterar 
värme och kyla på helt olika sätt. Mannen och kvinnan i en familj är till exempel inte helt 
överens om hur vedpannan ska skötas. Han menar att det är lätt att fortsätta slänga in ett 
par vedträn till i pannan när man väl har kommit igång och eldat. När ackumulatortankarna 
sedan blivit fulladdade med varmvatten fortsätter han gärna lite till så att också luften blir 
uppvärmd. Därefter stänger han av systemet så att det dröjer några timmar innan det börjar 
ta av värmen i tanken. På så sätt kan han ”snålköra” på nätterna. Men det innebär också 
att temperaturen pendlar mellan cirka tjugotre grader och sjutton, arton grader. Själv har 
han inga problem med detta. Han springer och tar på sig en extra tröja eller klär av sig, det 
är han van vid från uppväxten i Norrbotten. Han fryser aldrig, säger han. Kvinnan skulle 
däremot generellt vilja ha det varmare i huset. Hon skulle också vilja ha temperaturen mer 
jämnt fördelad över dygnet. Som det nu är trivs hon inte riktigt med att ömsom bli för 
varm och ömsom så kall att hon måste klä på sig.

En annan familj med två tonårsbarn bor i ett mycket stort gammalt hus som kan vara kallt 
och dragigt på sina ställen. Också de har vedpanna och solvärme, och dessutom en öppen 
spis med insats. De eldar förhållandevis mycket i den öppna spisen i matrummet: ”Vi tänkte 
väl att man inte behöver ha så varmt i hela huset om man har ett ställe där det är riktigt 
varmt och skönt”. Det har ibland varit kyligt på nätterna och dottern och sonen har då haft 
mycket täcken på sig när de sovit, men ingen av dem har kommenterat detta något särskilt. 
Det händer emellanåt att sonen känner sig lite frusen, men det är inte så ofta: ”Han sitter 
vid datorn och det är hans värmekälla. Sen har han ganska mycket kläder på sig här”. När 
dottern fick en fråga om vad hon tycker om att bo i ett hus där det är varmt på vissa ställen 
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och kallt på andra svarade hon att hon tyckte det var bra. ”Det kan vara jobbigt på vintern 
ibland, men på sommaren är det bara skönt för då är det ganska svalt”. Jag undrade också 
om hon tyckte det var okej att behöva ta på sig en kofta ibland. ”Ja, jag brukar gå omkring 
i filtar och morgonrock och så där”. Familjen skämtar också om att mannen och sonen är 
en särskild sorts varmare människor än vad kvinnan och dottern är. Kvinnan och dottern 
brukar sitta insvepta i filtar när de tittar på TV, och kvinnan har tofflor och tre tröjor på 
sig medan mannen kan gå omkring i T-shirt eller linne hemma även om det är tjugo grader 
kallt ute. Han tycker inte att det gör någonting även om det bara är sjutton grader inne 
säger han, medan kvinnan ”skriker rakt ut”. Hon tycker att det största problemet är att man 
blir lite inaktiv av att det är kallt. Man kryper hellre ihop någonstans och sitter.

I ett tredje hushåll med pelletpanna, solvärme och extra vedkamin berättar kvinnan om hur 
självklart hon tycker att det är att använda sig av filtar och koftor om det är svalt: ”När det 
är vinter, då är det svalt. Då tar man på sig saker! Jag sätter inte på värmen för att jag fryser. 
Jag tar på en kofta. Under vintern när det är kallt sitter jag med en filt om knäna. Jag har 
ett rum där jag har en dator. Där ligger det en filt på stolen. Och den lägger jag om mig, 
och sen sätter jag mig vid datorn. Då har jag på mig filten runt benen och en kofta. Sen 
sitter jag vid datorn i ett iskallt rum, och jag sitter inte där i timmar utan bara så länge jag 
behöver. Fryser jag, då går jag in och värmer mig. Det är också hälsosamt att kroppen lär 
sig att anpassa sig till olika temperaturer. Sätter jag mig i vardagsrummet där jag har den lilla 
kaminen tänd, då är det varmt. Då behöver jag ingen filt. Men är jag för lat för att värma 
upp det, då är det kallt. Och fryser jag tar jag en filt. Jag går inte och vrider upp värmen, 
det skulle aldrig falla mig in.”  

Olika individer har alltså olika sätt att förhålla sig till värme och kyla, och upplevelsen av 
värme och kyla kan dessutom variera för samma individ beroende på hur han eller hon 
känner sig för tillfället. ”Det beror på hur man mår”, säger en kvinna således. ”Är man 
trött, då blir det en filt. Annars så (för det mesta) är det nog mer mina barn som bryr sig 
om det (ifall det känns kyligt). Men däremot om man är trött, då kan det bli lite jobbigt. 
Men då blir det en extra filt eller extra strumpor.” 

Människors sätt att förhålla sig till värme och kyla ser olika ut i olika delar av världen och 
förändras också normalt över tid. En kvinna ger oss ett bra exempel på hur användningen av 
bostaden och inställningen till värmekomfort har ändrats sedan hon var barn. ”Den källare 
vi har”, säger hon. ”Den är ju egentligen inte byggd för att vara en ren bostadsyta. Jag menar, 
källare räknas inte som bostadsyta. När jag var liten så hade vi ungar ett lekrum därnere. Ungar 
som leker, de blir ju ganska varma ändå så om det är 17, 18 grader därnere spelar egentligen 
ingen roll. Sen var det ju tvättstuga, och sen var det ett förvaringsutrymme. Vi använder det ju 
som en gillestuga där vi tittar på TV, och du (mannen) har ditt hobbyrum därnere. Jag menar, 
vi har ju större krav på värmen i källaren. Då på 70-talet, då tog man på sig en extra tröja och 
ett par tofflor. Det gör man inte i dagens läge”. 
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7. Energiomställningen

Omställning till el, biobränsle 
och energibesparing
De trettiotvå personer som vi har talat med under det här projektet har alla valt att antingen 
gå över till biobränsle (ved eller pellets) eller till el (värmepump). Samtliga har tidigare 
använt olja eller el för att värma sina hus. Den energiomställning som ”våra” hushåll har 
genomfört stämmer därför väl överens med den omställningsprocess som sker överlag i 
Sverige idag, dock med ett viktigt undantag. De har alla också valt att utnyttja solvärme och 
därmed minska sin användning av energiresurser. 

Från sopsortering till energisortering
Energins värde och energins kostnad i de två cirklarna i figur 1 är likvärdiga trots att den 
inköpta energimängden i den vänstra cirkeln är mindre än i den högra. Förklaringen till 
detta är att man behöver mer energi i form av olja, gas, bioenergi eller uran för att få fram 
elektricitet än för att få fram värme. 

Det nya begreppet ”energisortering” innebär att elenergi helst bör reserveras för elspecifika 
användningar som belysning, TV, radio, motorer, industriella ändamål (ljus och rörelse). En 
bättre energisortering skulle till exempel kunna innebära att den elspecifika användningen 
i Sverige kunde täckas enbart med hjälp av vattenkraftsbaserad el med hög verkningsgrad. 
Problemet är att vi de senaste decennierna också använt en stor andel elenergi för att värma 

figur 1: Två slags energiomställning

Ccirkeln illustrerar storleken på eltillförsel och respektive besparing 
hos hushåll som installerat värmepump och solvärme. Huset 
tillförs en mindre mängd inköpt energi av högre ”värde” och högre 
kostnad (blå tårtbit, elektricitet). 

Cirkeln illustrerar värmetillförsel och besparing hos hushåll som 
kombinerat solvärme med ved eller pellets. Huset tillförs en större 
mängd inköpt energi av lägre ”värde” till en lägre kostnad (grön 
tårtbit, biobränsle). 
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bostäder. Detta är mycket speciellt för Sverige och beror bland annat på låga priser och god 
tillgång på elenergi. Dessa faktorer håller dock snabbt på att förändras i takt med att Sverige 
samordnas med övriga EU-länder, och i takt med att resurs- och klimatfrågorna kommer 
allt högre upp på dagordningen. Energisortering är ett sätt att spara energiresurser. Att 
ersätta dem med solvärme är ett annat. 

I nästa avsnitt används fyra exempel för att illustrera vilka huvudsakliga former av 
energiomställning de tjugotvå hushållen har åstadkommit när de har bytt värmesystem. 
De första två exemplen visar på omställning till någon form av biobränsle, det första från 
direktel till vattenmantlad pelletkamin, det andra från olja till vedpanna. Därefter följer två 
exempel på omställning till eldrivna värmepumpar. I det första exemplet har man även 
tidigare haft elenergi, i det andra har man använt olja.

figur 2: Energisortering

Energin behöver sorteras 
- precis som soporna. 
Det går bara åt en tredjedel 
så mycket bränsle för att 
tillverka värmeenergi direkt 
jämfört med att först tillverka 
elenergi som sedan omvandlas 
till värmeenergi. Att låta bli 
att använda elenergi för 
uppvärmning är därför 
ett sätt att spara resurser.
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figur 3: Energins värde

För att tillföra huset 100 kWh ELenergi behövs 300 kWh olja, gas, uran/kärnbränsle eller biobränsle, alternativt 100 kWh vattenkraft. 
För att tillföra huset 100 kWh VÄRMEenergi behövs 125 kWh olja, gas eller biobränsle (om verkningsgraden över året är åttio procent), 
alternativt 100 kWh solvärme.
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Exempel 1: 
Från direktel till 
solvärme + vattenmantlad pelletkamin
En familj, vi kan kalla dem Alfredsson, har energisorterat fullt ut. De har ersatt elenergin 
helt, och bostaden värms nu med enbart värmeenergi. Det innebär att de sparar in de 
extra energiresurser som tidigare gick åt för att producera elenergi. De har dessutom 
ersatt cirka tjugofem procent av bioenergin, i detta fall pellets, med solvärme. Också 
detta är bra ur resurssynpunkt eftersom konkurrensen om bioresurserna ökar alltmer, 
till och med i ett skogsland som Sverige.

figur 4: Från elenergi till värmeenergi + besparing

Siffrorna i figurerna illustrerar både energivärde och pris. 
De är ungefärliga och beräknade på standardhus. 
Blått = elenergi, grönt = bioenergi, gult = solvärme.. 
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figur 5: Från el till solvärme + vattenmantlad pelletkamin

Värmesystemet består av en vattenmantlad pelletkamin, 
solfångare, samt en 500 l ackumulatortank. Kaminen avger 
sjuttiofem procent av värmen till vattnet och tjugofem procent 
direkt till rummet. Ackumulatortanken fungerar som varm-
vattenberedare och ackumulator för både pelleteldning och sol-
värme. Elpatronen i ackumulatorn slår på om kaminen inte 
matats med pellets. En del av huset har vattenburen golvvärme.
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Exempel 2: 
Från olja till 
solvärme + vedpanna
Familjen Bengtsson har hållit sig till principen om energisortering och valt att ersätta den 
värmeenergi de tidigare fått från oljan med ny värmeenergi från pellets och solvärme. De 
sänker därmed koldioxidutsläppen. Med hjälp av solvärmesystemet bidrar de samtidigt till 
att hushålla med bioresurser. Solvärmen har efter konverteringen minskat tillförseln av 
energiresurser med tjugofem procent. 

figur 6: Från värmeenergi till värmeenergi + besparing

Siffrorna i figurerna illustrerar både energivärde och pris. 
De är ungefärliga och beräknade på standardhus. 
Svart = olja, grönt = biobränsle, gult = solvärme.  
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figur 7: Från olja till solvärme + vedpanna

Värmesystemet består av en 30 kW modern vedpanna samt två 
stycken 750 l ackumulatortankar.Den ena tanken är en tekniktank 
med både varmvattenberedning och solslinga, den andra är en slavtank. 
Solvärmen (7,5 m2 plan solfångare) är kopplad mot tekniktanken. 
Elpatronen för eventuell eftervärme sitter i tankens mellersta del.

solfångare
tappvatten

ackumulatortank
och slavtank

radiator

vedpanna



44

Exempel 3: 
Från vattenburen el till 
solvärme + eldriven värmepump
Familjen Carlsson har valt att fortsätta använda el som huvudenergikälla och energisorterar 
därmed inte. Å andra sidan har de lyckats sänka användningen av elenergi kraftigt genom 
att både installera solvärme och en bättre värmepump. 

figur 9: Från vattenburen el till solvärme + värmepump

Värmesystemet består av en bergvärmepump med avgiven effekt på 7-8 kW, 
en ackumulatortank på 500 l, samt 7,5 m2 plana solfångare. Huset har vatten-
buren värme, och man har ersatt den gamla frånluftsvärmepumpen med ett värme-
återvinningsaggregat (FTX-ventilation). Detta system är energisnålt (elsnålt). 
Solfångarna är kopplade till värmepumpen eftersom all styrning finns där. 
Solfångarna värmer i första hand ackumulatortanken och sekundärt borrhålet.   
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ackumulatortank

radiator
värmepump

figur 8: Från elenergi till elernergi + besparing

Siffrorna i figurerna illustrerar både energivärde och pris. 
De är ungefärliga och beräknade på standardhus. 
Blått = elenergi till värmepumpen, ljusblått = omgivningens 
värme som nyttjas via värmepumpen, gul = solvärme.
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Exempel 4: 
Från olja till 
solvärme + eldriven värmepump
Familjen Danielsson har konverterat från olja till elenergi. Det innebär att de har valt att 
börja använda värdefull el för uppvärmningsändamål. De har dock bidragit till att minska 
de klimatförändrande utsläppen från oljan. De har också använt solvärme för att utnyttja 
elenergin så sparsamt som möjligt. 

figur 11: Från olja till solvärme + värmepump

Systemet innehåller värmepump, solfångare och ackumulatortank. 
Solvärmen styrs av reglercentral i värmepumpen. Solvärmen tillförs 
ackumulatortanken där tappvattenförvärmning sker. När ackumulator-
tanken är uppvärmd kan eventuell överskottsenergi värma borrhålet. 
En pool är kopplad till systemet och värms från ackumulatortanken. 
När solvärmen inte räcker värms poolvattnet även av värmepumpen. 
Uppvärmning av huset sker direkt från värmepumpen (radiatorkretsen 
är kopplad direkt på värmepumpen).
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figur 10: Från värmeenergi till elenergi + besparing

Siffrorna i figurerna illustrerar både energivärde och pris. 
De är ungefärliga och beräknade på standardhus. Svart = olja, 
blått = elenergi till värmepumpen, ljusblått =omgivningens 
värme som nyttjas via värmepumpen, gult = solvärme. 
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8. Slutsatser
Användarnas utvärdering
Det vanliga är att värmesystemens tekniska förmåga utvärderas separat från den 
omgivning de ska användas i. Här har vi istället valt att låta ett antal användare själva göra 
utvärderingar av hur deras värmesystem fungerar i vardagen. Trettiotvå kvinnor och män 
har fått tid och möjlighet att utförligt berätta sin egen historia om hur det gick till när 
de bestämde sig för ett nytt värmesystem, och hur de upplevde tiden runt och närmast 
efter installationen. Framträdande mönster och tendenser har sedan sammanställts i 
denna rapport. Förhoppningen är att rapporten ska inspirera och ge tips till tillverkare och 
försäljare av värmesystem, energirådgivare och andra som arbetar med att ge råd och stöd 
till småhusägare i energifrågor, men även småhusägare själva. 

Goda råd
Intervjumaterialet visar tydligt på att beslut om att byta värmesystem och att välja ett 
värmesystem framför ett annat till allra största delen handlar om helt andra saker än att göra 
”rationella” prisjämförelser mellan ett antal i övrigt likvärdiga alternativ. Valmöjligheterna 
begränsas ofta av olika anledningar, och beslutet om ett nytt värmesystem handlar till stor 
del om att bli av med det gamla systemet och att utesluta sämre alternativ. Framförallt brukar 
beslutet om nytt värmesystem vara resultatet av en lång kedja av tankar och händelser där 
personliga möten spelar stor roll. 

Det största bekymret och de flesta funderingar man har när man ska bestämma sig för ett 
nytt värmesystem är hur de olika systemmöjligheterna förhåller sig till huset. Det här är 
helt klart ett område där många skulle behöva vägledning och goda råd. Det krävs oftast 
mycket tankearbete för att komma fram till lämpliga lösningar på hur man ska få plats med 
värmesystemets olika delar och var man skulle kunna placera dem. Bostadens form är en 
begränsning som anger vissa ramar för valmöjligheten. Men samtidigt är människor alltid 
människor. En del utgår således helt och hållet från de materiella begränsningar som huset 
ger, medan andra vägrar att acceptera dessa ramar och använder sin fantasi och kreativitet 
till att tänja på ramarna och hitta lösningar så att de ändå kan köpa det värmesystem de 
tänkt sig. En av de frågor man skulle kunna ställa till de rådvilla är vilka ändringar de kan 
tänka sig eller inte tänka sig att göra på huset. Allra viktigast förstås, är att tillsammans 
fundera över vilka personer som ska använda värmesystemet. Vad vill de, vad kan de, och 
vad är de intresserade av? Vad orkar de och vad tycker de är kul? Vad i livet kan de tänka 
sig att förändra? 

En del frågor kanske behöver väckas även hos dem som mest vill ha hjälp med den 
ekonomiska kalkylen eller söker bekräftelse på ett beslut som i stort sett redan är fattat. 
Har intresserade och tekniskt kunniga män till exempel tänkt igenom hur mindre 
intresserade familjemedlemmar ska kunna hantera det nya värmesystemet? Har man tänkt 
igenom vilken servicegrad man vill ha vad gäller leverans av ved eller pellets och vad gäller 
grovrengöring eller tekniska justeringar, framförallt under det första inkörningsåret? Och 
har man funderat över vilka möjligheter det finns att senare förändra värmesystemet om 
någon i familjen skulle bli sjuk, gammal eller ensam? 

Bra teknik
De hushåll vi valde att vända oss till i den här studien hade alla relativt nyligen bytt ut 
sitt gamla värmesystem mot en pelletpanna, vattenmantlad pelletkamin, värmepump eller 
modern vedpanna, samtliga kopplade till ackumulatortank och solfångarsystem. Den 
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fjärdedel av hushållen som frångick principen om energisortering genom att värma huset 
med el kompenserade detta delvis genom att minska elförbrukningen så långt det var 
möjligt. Man kan därför ändå säga att alla hade valt bra tekniska system i bemärkelsen 
energieffektivitet, resurssnålhet, flexibilitet och låg klimatpåverkan. De allra flesta var 
efteråt i princip också nöjda med det val de gjort trots att många hade haft mycket 
småproblem med värmesystemen den första tiden. Vi kunde samtidigt se att det fanns 
stora skillnader i olika individers förväntningar på värmesystemen, och åsikterna om olika 
slags sysslor varierade stort. 

Många av de mest händiga, kunniga och tekniskt intresserade personerna förväntade sig 
att värmesystemet skulle behöva justeras en del den första tiden. Dessa personer, som 
utan undantag var män, blev därför knappast förvånade när det uppstod något mindre fel. 
De kunde ofta åtgärda felen själva och ofta tycktes de knappt ha lagt märke till händelsen 
över huvud taget. Kvinnor och män med mindre teknisk vana hade däremot sällan räknat 
med att det nyinstallerade värmesystemet inte genast skulle fungera som det var tänkt. 
Även mindre problem upplevdes tydligare som krångel i dessa hushåll. Hos ett par hushåll 
förvärrades detta ytterligare eftersom man dessutom hade oturen att råka få extra dåliga 
exemplar av pelletpannan respektive kaminen.

Upplevelser av den arbetsbelastning de respektive värmesystemen sedan gav vid vanlig drift 
visade sig också ha mindre att göra med sysslornas kvantitativa omfång än med vilka slags 
sysslor man upplevde som trevliga, spännande eller intressanta att ägna sig åt. Visserligen 
var en av anledningarna till att en del hade valt solfångare och värmepump att de skulle 
slippa elda. Men samtidigt fann vi de starkaste och mest uttalat positiva omdömena om 
värmesystemets olika sysslor just bland vedeldarna. Vad vi också kan se här är att de som 
nyligen börjat elda med ved efter hand införlivar de nya sysslorna i sitt liv och anpassar sig 
efter dem så att de smälter in i vardagens vanliga lunk. Det här talar rakt emot antaganden 
om att människor ständigt strävar efter bekvämlighet och minsta möjliga ansträngning. 
Snarare tyder det på en strävan efter bästa möjliga liv, så som man nu uppfattar detta. Både 
detta material och materialet om komfortupplevelser visar också på människors förmåga 
till förändring. Människor anpassar således sitt liv och införlivar också fler sysslor i det om 
man trivs med dessa sysslor.  

En av intervjuernas tydligaste genusaspekter (alltså vad som uppfattas och hanteras som 
manligt eller kvinnligt) rör sysslorna kring rengöring, framförallt grovrengöring, av pannor 
och kaminer. Uppfattningar om dessa sysslor hänger naturligtvis delvis ihop med hur pass 
väl förberedda och genomtänkta respektive pannor och kaminer är för att man ska kunna 
sköta dem på ett lätt och bekvämt sätt. Men framförallt hänger de olika uppfattningarna 
om grovrengöringen intimt samman med graden av intresse och praktisk vana. Här finns 
en klar skillnad mellan mäns berättelser om hur enkelt det är att göra rent och kvinnors 
berättelser om hur onödigt komplicerat och besvärligt det här momentet har blivit på grund 
av pannans eller kaminens konstruktion. Männen tycks i allmänhet inte tycka att dessa 
sysslor är särskilt tråkiga och många gör rent betydligt oftare än vad som rekommenderas i 
manualen. Många av kvinnorna däremot betraktar sysslorna som jobbiga, svåra och tråkiga, 
och de som har möjlighet låter mer än gärna sina mer intresserade män sköta denna del av 
hanteringen. Kvinnorna ler gärna roat åt männens obegripliga och onödiga engagemang i 
den här frågan. Männen, å sin sida, betonar nyttan med att göra rent ofta och vill inte gärna 
kännas vid sitt intresse fullt ut. 

Det är viktigt att se att båda oftast har rätt i dessa frågor. Det finns knappast någon objektiv 
sanning i huruvida det är mest rätt att dra i en spak som rensar pannan varje dag för att 
öka livslängden på pannan och höja dess effektivitet, eller om det är mest rätt att utnyttja 
den bekvämlighet pannan erbjuder och nöja sig med att dra i spaken en gång i veckan 
som manualen rekommenderar. Det går inte heller att säga att den som anser att det är 
komplicerat att ta loss och sätta fast kamindelarna vid rengöringen har mer eller mindre 
rätt än den som menar att det är väldigt enkelt. 
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Förändringsstrategier
Det enklaste och vanligaste sättet att försöka få fram bra värmesystem är att först arbeta 
enbart med teknisk forskning och utveckling. Därefter ger man i bästa fall potentiella köpare 
tillräckligt goda råd för att han eller hon ska kunna köpa ett värmesystem som passar just 
honom eller henne. Den händige skaffar sig således ett system som fordrar händighet, den 
tekniskt okunnige skaffar ett så automatiskt värmesystem som möjligt etc. 

En av bristerna i en strategi som bygger på att tekniska system tas fram mer eller mindre 
i ett vacuum, utan förankring i människors vardag, är dock att det uppstår en slags 
blindhet i förhållande till hushållen. Denna typ av ”blind” teknikutveckling bygger gärna 
på generaliserade antaganden om kommande användare, och man tenderar dessutom 
att glömma människors förmåga till förändring. Det blir också lätt så att man likställer 
alla hushållsmedlemmar med den individ som står för själva inköpet (oftast mannen), 
och att man inte tänker på att människor inte alltid är starka och friska. Detta innebär 
i sin tur att man riskerar att utesluta många av dem som gärna skulle ha skaffat sig ett 
energi- och resurssnålt värmesystem om bara detta system hade passat dem bättre. 
Kunskapsspridning, teknikutveckling och bättre utvecklad service skulle kunna vara några 
sätt att få värmesystemen att passa fler människor.  

Kanske skulle det till exempel vara möjligt att få folk att tycka att det är naturligt och 
självklart att nya värmesystem fordrar en inkörningsperiod med justeringar av olika slag, 
så att detta blir en förväntad del av installationsprocessen. Men kunskap om att produkten 
kommer att krångla ett tag kan knappast vara särskilt intressant för säljarna att sprida. 
Ännu svårare borde det vara att lära ut grovrengöring av panna och kamin eftersom detta 
traditionellt betraktas som ett mer manligt ansvarsområde. Sotningen har därmed samlat 
på sig ett symbolvärde som tenderar att göra den intressantare för män än för kvinnor. Vi 
har också sett hur kunskap och intresse är intimt förknippade med varandra. Det räcker 
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därför ofta inte att berätta hur viktigt något är för att människor ska ändra sina vanor. 
Människor kan, som vi har sett, visserligen förändras, lära sig och anpassa sig. Men de gör 
bara detta om de måste eller om de vill och tycker att det känns positivt. De hushåll som 
nyligen börjat värma huset med ved ger bra exempel på sådan positiv förändring.

En andra typ av strategi är att satsa på att förbättra tekniken och anpassa den för alla 
tänkbara kundkategorier. Många av handgreppen kring värmesystemets hantering och 
skötsel skulle kunna förenklas och förbättras. Man skulle till exempel kunna tänka igenom 
tillförseln av pellets till pelletkaminer och kanske halvera storleken på säckarna, förbättra 
manualer och se till att alla verktyg och redskap finns med vid leverans av pannor och 
kaminer. Det borde också gå att kraftigt reducera antalet småfel på nya värmesystem, 
framförallt på pelletsystemen. Kanske skulle man dessutom kunna bli bättre på att ta fram 
energisnåla värmesystem som i högre utsträckning utnyttjar både människors förmåga att 
anpassa sig till värme och kyla och tendens att skaffa sig en extra värmekälla.

En tredje väg mot anpassning av systemen efter olika individer i hushållen och olika 
faser i dessa individers liv, skulle kunna vara att förbättra möjligheten till olika former av 
kringservice, som till exempel bättre tillgång till samordningsfunktioner under installationen 
eller servicetjänster för att rengöra eller rätta till fel. Många av intervjuhushållen räknade 
inte med den här typen av servicetjänster som en reell möjlighet, och det tyder på att dessa 
troligen behöver öka i både antal och tillgänglighet. Ett stort mått av anpassningsmöjlighet 
fordras om de flesta människor ska kunna använda de fyra typer av system vi har studerat 
här. Ackumulatortanken gör det möjligt att kombinera eller byta energislag när det behövs, 
och bra tillgång på kringtjänster gör det möjligt att ha ett miljöriktigt värmesystem trots att 
man kanske har ont i ryggen, är ointresserad av sotning eller är tekniskt okunnig. 

Teknikutveckling behöver bygga på både tekniska och samhällsvetenskapliga utvärderingar, 
och de behöver också varvas så att man kan utnyttja varandras resultat. En teknisk uppföljning 
av denna studie skulle således kunna bidra till att värmesystemen vidareutvecklas för att bli 
så energi- och resurssnåla som möjligt och samtidigt väl anpassade för de människor som ska 
använda dem. Tekniska bedömningar skulle också kunna jämföras med intervjuresultaten i 
den här rapporten. Vi har redan nu upptäckt några intressanta skillnader mellan de tekniska 
forskarnas uppfattning om de specifika värmesystem som diskuteras i rapporten och 
användarnas egna uppfattningar om dessa värmesystems förmåga att värma huset. 
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Lästips: Flexibla värmesystem

Skriftserien “Flexibla värmesystem” har bekostats av Energimyndigheten och Formas. 
Den har tagits fram som ett tvärvetenskapligt projektsamarbete mellan tekniska och sam-
hällsvetenskapliga forskare vid Centrum för solenergiforskning SERC, Högskolan Dalarna. 
Syftet har varit att på ett lättillgängligt sätt informera specifika målgrupper om energi- och 
resurssnåla värmesystem som har låg klimatpåverkan och dessutom förmåga att kunna 
anpassas efter människors föränderliga och varierande önskemål och behov.

Flexibla värmesystem 1: HUSHåll
“Välja värmesystem för villan. Enkla tips som sparar miljön och ger valfrihet inför fram-
tida förändringar”. 50 sidor lättillgänglig rådgivning för dig som funderar på att förändra 
eller byta uppvärmningssystem i befintligt småhus. Skriften är illustrerad och kräver ingen 
teknisk förkunskap.

Flexibla värmesystem 2: iNSTallaTÖr
“Installera värmesystem. Faktablad för installatörer”. Dessa 10 tekniska faktablad i en mapp 
bygger vidare på skriften för villahushåll, men riktar sig mer mot den tekniskt kunnige.

Flexibla värmesystem 3: Tillverkare & rådgivare
“Värmesystem i vardagen. Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem”.  
Denna rapport är en sammanställning av erfarenheter och synpunkter i ett antal villahushåll 
där man nyligen bygg värmesystem och installerat något av de miljöriktiga och flexibla 
värmesystem vi förespråkade i del 1 och 2. Rapporten är illustrerad och vänder sig i första 
hand till tillverkare, rådgivare och hushåll som funderar på att själva byta värmesystem.

Läs mer om dessa skrifter på www.serc.se/publikationer/skriftserien Flexibla värmesystem. 
Ladda ner dem där eller beställ hem dem i pappersversion. Det finns också en mapp att 
samla dem i. Del 1 finns även att få tag på hos energirådgivare och på bibliotek.
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