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FÖRORD 
Rapporten Husköpares val av värmesystem - Hinder och möjligheter är framtagen av 
Annette Henning, docent i socialantropologi vid Centrum för solenergiforskning, SERC, 
Högskolan Dalarna.  
 
Forskningen har genomförts inom ramen för projekt SWX-Energi, delprojekt Sol- och 
biovärme, samt inom ramen för Energimyndighetens AES-projekt:Två steg fram, ett steg 
tillbaka - Strukturella hinder för boende att minska koldioxidutsläpp och energianvändning 
för uppvärmning.  
 
Rapporten visar hur komplex beslutsgången vid produktion, försäljning och köp av ett nytt 
hus kan vara. 
 
Slutsatsen är att husköpare sällan väljer värmesystem på något aktivt sätt utan litar på 
husföretaget, som i sin tur försöker ge husköparna vad de tror att de vill ha. 
 
Standardlösningen blir då elenergi inklusive någon typ av elektriskt driven värmepump. Det 
ger ett begränsat utbud av uppvärmningssystem vilket kraftigt begränsar valmöjligheter för 
dem som köper husen.  
 
Resultatet blir även att möjlighet till val av eller byte till mer utrymmeskrävande 
uppvärmningssystem utan större eller mindre ombyggnad av huset låses om det blir aktuellt 
så småningom. 
 
Därför borde det vara ett minikrav att standardlösningar förändras så att nya byggnader 
planeras med tillräcklig fantasi för att ge utrymme åt nya generationer av boende att kunna 
välja alternativa värmesystem som reducerar energi- och resursutnyttjandet bättre än dagens. 
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SAMMANFATTNING 
Syftet med det tvärvetenskapliga projekt som denna forskning har ingått i, har varit att studera 
hinder och möjligheter för boende i småhus att börja utnyttja energi för uppvärmning på ett 
sätt som sparar resurser och minskar påverkan på klimatet. Projektet har fokuserat på två 
beslutssituationer i småhusägares liv. Den situation som presenteras här rör val av 
värmesystem i samband med köp av prefabricerade småhus.  
 
Småhusägares långsiktiga möjligheter att skaffa sig resurssnål och energieffektiv 
uppvärmning är intimt förknippad med både värmesystemets och byggnadens utformning, 
men även med andra aktörers uppfattningar om vad som är möjligt. Ett välplacerat hus med 
hög isolerstandard och utrymme för ackumulatortank ger till exempel stora möjligheter att 
dessutom skära ner på den inköpta energin med hjälp av solvärme. Ett rimligt stort 
solvärmesystem kan då uppnå femtio procent solvärmeandel på årsbasis utan att värmen 
lagras från sommar till vinter. De monteringsfärdiga husens fysiska form är dock noggrant 
planerad och förberedd långt innan husen byggs. Även små ändringar i hustillverkarnas 
ordersystem eller tillverkningsprocess kan därför få stora konsekvenser för företagen i termer 
av tid och pengar.  
 
Köpare och säljare bygger till stor del sina värmebeslut på antaganden och gissningar om 
varandra. Blivande husägare har mängder av beslut att fatta inför och under byggperioden. De 
tenderar därför att acceptera säljarens förslag på värmesystem. Dessa husförsäljare är 
anställda som egna konsulter och därmed beroende av att föreslå standardlösningar som har 
fungerat väl tidigare. Företagsledningarna, å sin sida, försöker uppskatta kommande trender i 
presumtiva husköpares smak och önskemål. Cirkeln sluts och alternativ till el och värmepump 
får svårt att ta sig in. 
 
De strängare energikraven i den senaste BBR-revideringen (Boverket 2008, 2009)  tycks inte 
förändra denna situation nämnvärt. Både energitekniska beräkningar och intervjuer med 
småhustillverkare i Dalarna tyder på att de nya byggreglerna framförallt leder till en 
förbättring av värmepumpars effektivitet. Förbättrad isoleringsstandard och övergång från el 
till andra energibärare och energislag påverkas således marginellt av de nya direktiven.  
 
Studien ger exempel på hur kommunikation ofta fungerar sämre mellan individer från olika 
kulturella gemenskaper (såsom yrkesgemenskaper) än inom varje sådan gemenskap, och att 
det kan också vara svårt att nå fram till en lösning som alla är nöjda med när flera perspektiv 
möts. Vi visar hur det samtidigt ofta är just sådana möten, diskussioner och förhandlingar som 
pressar fram, eller inspirerar till, mindre eller större modifieringar av människors kunskap och 
tankesätt, företagens arbetssätt eller bostädernas utformning. 
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1 VEM FATTAR BESLUT OM VÄRMESYSTEMEN I 
MONTERINGSFÄRDIGA SMÅHUS? 

 
 

1.1 Inledning 
 
Hur fattas egentligen beslut om att nya prefabricerade småhus ska värmas på det ena eller 
andra sättet? Hur kommer det sig att människor som köper dessa nya bostäder bestämmer sig 
för att huset ska värmas med el, och varför väljer man att installera ett värmesystem som 
kraftigt försvårar möjligheterna att komplettera med solvärme eller andra förnybara 
energislag? Hur kommer det sig att många bestämmer sig för att göra husen större än 
fabrikanternas ursprungliga husmodeller trots att de sen kommer att behöver mer energi för att 
värma upp huset? Och varför tycks majoriteten välja att köpa ett hus som saknar lämpligt 
utrymme för en rejäl varmvattentank?   
 
Som forskare, politiker och handläggare av energifrågor kan det vara lätt att ställa sig 
undrande inför en del beslut om värmesystem och energikonsumtion. Det kan också vara lätt 
att reducera dessa beslut till aktiva, medvetna val fattade av enskilda husköpare. Jag vill i det 
här kapitlet lyfta fram något av komplexiteten i mänskligt beslutsfattande genom att istället 
fråga mig om det är någon som fattar de här besluten över huvud taget. Kanske en del av 
dessa beslut snarare sker mellan vars och ens ansvarsområde och intressefokus? Texten i den 
här rapporten baseras på intervjuer och deltagande observation bland husköpare, säljare och 
ledningsgrupper i framförallt två småhusföretag. Beslutsfattandet sätts in i sina respektive 
sammanhang, så som dessa upplevs av respektive aktör, samt länkar samman de respektive 
beslutsmiljöerna (Hannerz 2001, Henning 2000, Moore 1986). Syftet är att öka förståelsen för 
hur beslut fattas angående uppvärmning och värmesystem för nya prefabricerade småhus. 
Berättelsen börjar hos blivande husägare. 
 
 

1.2 Beslutet om husleverantör 
 
En av de första saker man behöver ta tag i när man planerar att köpa hus är att försöka sätta 
sig in i den uppsjö av husföretag som finns i Sverige. Det gäller att skaffa sig en överblick av 
vad som finns att välja på och att lyckas enas med sin partner om vilka husmodeller man 
tycker bäst om och vilket av alla dessa varierande företag man helst vill köpa sitt hus från. 
Detta beslut är i sin tur sedan avgörande, både för den mängd beslut man kommer att fatta 
under byggprocessens gång och för vilka typer av beslut man kommer att fatta.  
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Något av det första man gör som blivande villaägare är att välja husmodell och husfabrikant. 
Detta blir i sin tur avgörande för den mängd beslut man kommer att fatta under 
byggprocessens gång och för vilka typer av beslut man kommer att fatta. 
 
 
 
Majoriteten av företag i Sverige som säljer de populära prefabricerade småhusen levererar 
färdiga vägg- och takblock till byggplatsen. Husdelarna monteras sedan ihop på plats efter det 
att husgrund och annat förberetts. De två företag som vi ägnat särskilt intresse åt i det här 
forskningsprojektet har dock hittat sin respektive nisch på vardera sidan om denna huvudfåra. 
Det ena av dessa två företag tillverkar "volymer", vilket betyder att hela hus byggs inuti 
fabriken. När ett hus transporteras till sin slutdestination på två eller tre lastbilar så är allting 
klart, inklusive många av inredningsdetaljerna. Tapeter är uppsatta och väggar färdigmålade. 
Köksskåp finns på plats, liksom toalettstol och badkar. Det andra husföretaget använder en 
helt annan metod. Detta företag bygger hela huset direkt på köparens tomt med hjälp av 
snickarlag och andra hantverkare. Tillsågningen av brädorna är i det här fallet oftast det enda 
som är förberett i fabrik. Som vi ska se har dessa olika företagsidéer och sätt att organisera 
företagen också stor påverkan på kundernas beslutsprocesser.  
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1.3 Husköparnas valmöjligheter - exempel 1 
 
De personer som väljer att köpa sitt hus från det första av dessa husföretag kommer att ha en 
kortare byggprocess framför sig än de som köper sitt hus från det andra företaget. De kommer 
också, på både gott och ont, ha betydligt färre val att göra och beslut att fatta. I båda fallen 
påverkar dock företagens respektive organisation och företagsidé kundernas 
beslutsmöjligheter på olika sätt. Detta gäller bland annat val av uppvärmningssystem. De 
begränsningar som finns av husköparnas valmöjligheter hänger alltså till stor del samman 
med en annan typ av begränsning, nämligen den som finns inbyggd i företagens 
organisationsstruktur, inriktning och villkor. Jag ska börja med att berätta lite om på vad sätt 
detta samband mellan husköparnas beslut och företagens organisationsstruktur tar sig uttryck 
på volymhusföretaget.  
 
En huvudidé bakom företagets försäljning av så kallade "volymhus" är att man ska kunna 
erbjuda sina kunder välgjorda och professionellt genomtänkta hus bestående av bra 
kvalitetsprodukter till fasta priser. Ett sätt för dem att lyckas hålla fasta och samtidigt rimliga 
priser på inventarier och annat är att begränsa antalet underleverantörer och att se till att 
avsluta förhandlingarna med dessa innan man påbörjar diskussioner med kunder. En annan 
strategi är att göra orderhanteringen så effektiv som möjligt. Man åstadkommer detta genom 
att försöka förutse, planera och förbereda så mycket som möjligt i förväg: 
 

"Till exempel, kunderna fyller i raden längst ner här, denna tapeten ska vara i detta sovrummet. Då 
vet vi förstås redan innan hur många tapetlängder som behövs i just det sovrummet. Och vi vet hur 
många längder man får på en rulle. Det har vi naturligtvis räknat ut. Om du köper den här typen av 
hus så behövs den här mängden tapetrullar. Så det enda vi behöver fylla i är leveransdatum från 
fabrik. Om vi fyller i 28:e januari så anländer tapeterna 21:a januari. Det finns redan inskrivet i 
systemet så att säga". 

 
Medan det tidigare kunde ta dem tre eller fyra dagar att skriva en order på ett hus, så räcker 
det nu med en timme. Baksidan av detta tidsbesparande system är att varje ny förändring blir 
väldigt kostsam i både tid och pengar: "Om du vill byta (från värmepump) till pelletkamin och 
så vidare, så måste vi ändra hela systemet". Det här att också till synes små förändringar av 
grundförslaget kan bli så dyrt kan dessutom vara svårt för deras kunder att förstå: 
 

Sen är det någon som vill flytta ett fönster. Ett fönster kan väl inte kosta så mycket tänker de. Nej, 
men det är då som vi blir tvungna att gå in och göra om alla ritningarna. Produktionsritningarna 
finns i vår skrivare. Namnet på hustyp, tryck på en knapp, ut kommer fyrtiosju ritningar, tretton 
beskrivningar och fjorton listor! (...) Order specifikationer, produktionsspecifikationer, det tar 
omkring en timme med det här systemet. Och då, om en kund vill ändra något på en av 
ritningarna, då måste förstås allting göras för hand istället. (...) Det här är svårt för kunden (att ta 
in). 
 

Konsten är att kunna styra in kunder som vill göra någon specifik förändring på ett spår som 
redan är förberett. Företaget hade, vid tiden för de här intervjuerna, nyligen tillverkat en 
broschyr för säljarna som de kallade en "detta-är-vad-man-också-kan-välja-lista". Med hjälp 
av denna inofficiella lista kunde säljarna vända sig till en kund som önskade sig en speciell 
förändring av den ursprungliga husmodellen och säga: "Javisst, vi ändrar gärna, men i så fall 
måste det göras på det här sättet". Ett exempel på hur detta fungerar är en situation då någon 
vill ha en bastu installerad på övervåningen. Eftersom denna situation redan har inträffat vid 
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ett antal tillfällen kan man nu hindra denna kund från att säga "Jag vill ha en sån och sån 
bastu". Istället har man förberett för ett fåtal bastutyper som han eller hon har möjlighet att 
välja bland. Det finns ändå en yttersta gräns för hur många förändringar av husens 
grundmodeller företaget mäktar med att tillfredsställa. Det innebär att, även om den främsta 
strategin för säljaren är att försöka få beslutsamma husköpare att vara nöjda med färre 
valmöjligheter, så händer det att denna strategi misslyckas och man blir tvungen att till slut ge 
kunden rådet att söka sig till en annan typ av husföretag.   
 
 

1.4 Husköparnas valmöjligheter - exempel 2 
 
En del av tankegångarna bakom det andra husföretaget skiljer sig radikalt från det första 
exemplet. Båda företagen säljer visserligen prefabricerade småhus och båda har ett stort antal 
husmodeller att erbjuda potentiella kunder. Det här företaget marknadsför sig dock 
uttryckligen genom att betona att varje köpare har möjlighet att skräddarsy sitt hus helt enligt 
hans eller hennes önskemål, och att de kan välja mellan att få sitt hus levererat som byggsats, 
som prefabricerade komponenter, eller som ett hus färdigt att flytta in i. Detta betyder också 
att kundkretsen sträcker sig från dem som gör huvuddelen av bygg- och installationsarbetet 
själva tillsammans med vänner, släktingar, grannar eller hantverkare i deras personliga 
nätverk till dem som vill köpa så mycket service från husföretaget som möjligt, så kallad 
"totalentreprenad". Vanligast är dock den förstnämnda kundkategorin. 
 
Även om man i detta företag betonar möjligheten för kunden att skräddarsy sitt hus helt från 
grunden, så är man också här tvungen att organisera, hantera och något styra kundens 
valmöjligheter. En strategi man har är att ge kunderna tre huvudalternativ. Man kan således 
välja standardlösningar på fönster, köksluckor etc., eller man kan betala extra för att få 
installerat ett utav ett specificerat antal dyrare alternativ. En tredje variant är om kunden 
istället vill välja en produkt som inte kan levereras av någon av husföretagets 
underleverantörer. I det fallet får han eller hon helt enkelt lösa allt själv och får i gengäld en 
kostnadsreduktion. "Vi tvingar inte våra kunder", som en av säljarna sa. " (Vi säger inte) Du 
måste göra det här! Nej, vi är flexibla. Det är viktigt att ha ett känsligt öra". Också detta 
företag anstränger sig för att försöka få kunderna att förstå vilka kostnader som läggs till 
huspriset när de gör sina personliga förändringar eller tillägg: 
 

Det är viktigt för oss att förklara, att om man väljer att sätta in en bastu i huset, ja då är det här vad 
materialet kostar. Men det blir andra kostnader dessutom. Snickaren får mer arbete, elektrikern 
kommer att få mer att göra, allt sådant. Om det är ett badrum så kan man behöva någon som sätter 
upp kakel och någon som installerar golvdränering där. Så det gäller att få dem att förstå att om 
man lägger till det här så kan det bli fem hantverkare till som får mer att göra. Så det blir en 
kostnad för allt det. 

 
 

1.5 Att bygga sin dröm - om beslut som drunknar 
 
Husköparnas begränsningar hänger således samman med företagens organisationsstruktur, 
inriktning och inbyggda förändringströghet. Men paradoxalt nog finns det också ett samband 
mellan husköparnas begränsade engagemang i besluten om uppvärmningssystem och den 
oerhörda mängd val och ställningstagande som många tvingas klara av under byggprocessens 
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gång. De som väljer att delta i hela byggprocessen från grunden engageras således i en 
händelsekedja som kan pågå under ett par års tid, ibland mer. Varje steg i byggprocessen 
fordrar därefter ställningstaganden från husköparna, och många av de unga par som har valt 
att själva hålla i kontakterna med olika hantverkare för att få ner kostnaderna upptäcker snart 
att detta var mer arbets- och tidskrävande, svårare och stundtals också mer frustrerande än de 
hade förväntat sig. Man kan som husköpare uppleva det som att man håller på att drunkna i 
allt beslutsfattande, men många drivs samtidigt av en glädje över att få förverkliga sin dröm 
om det perfekta framtida hemmet och av lyckan att få se denna dröm successivt förverkligas. 
Känslorna växlar också i takt med att något positivt händer eller att något inte blir som man 
har tänkt sig. En kortfattad översikt över byggprocessens olika steg kan ge en första aning om 
den mängd sysslor och valmöjligheter som varje husköpare behöver klara av och ta ställning 
till:  
 
Ett av de första stegen är att få kontakt med en av säljarna och att hitta en lämplig tomt. När 
man har en tomt gäller det att bestämma sig för var på tomten huset ska stå och vilken typ och 
storlek på huset som passar både en själv och tomten. En kostnadsberäkning görs. Därefter 
skriver man på säljkontraktet och diskuterar grovplaneringen av husets insida så att en 
preliminär planering kan skickas till en av företagets arkitekter. När man är nöjd med 
arkitektritningen är det dags att ansöka om bygglov hos kommunen. Medan man väntar på 
besked kan man sen börja förbereda sig för alla detaljbeslut som kommer att behöva tas 
angående huset (var elkontakterna ska sitta, vilken trappa ska man ha, vilka skåpluckor i 
köket etc). När bygglovet beviljats görs en slutgiltig order. Tid för leverans av villabyggsatsen 
kan nu fastställas, och man kan börja kontakta de olika entreprenörerna och hantverkarna. 
Dessa behöver få veta vad de ska göra och när, och deras respektive arbeten måste därefter 
kontinuerligt diskuteras och övervakas genom hela byggprocessen. Innan själva byggarbetet 
sätts igång ska dock förnyade kontakter tas med de lokala myndigheterna, grunden måste vara 
gjuten och alla rör för avlopp, vatten och el dragna. Det är nu också dags att ta de sista 
besluten om tapeter, golvbeläggning och liknande.  
 
Det är säljarnas uppgift att guida sina kunder steg för steg genom den oändliga flod av beslut 
som dessa behöver fatta under de dryga två år som processen fortgår. En av säljarna berättade 
för mig att han brukar börja varje samarbete med att försöka få kunderna mer medvetna om 
vad som ligger framför dem:   
 

Det här är antagligen det viktigaste ni kommer att göra i livet, att bygga ett nytt hus. Det är 
framförallt två saker ni behöver förbereda er på. Det ena är att det här kommer att kosta mycket 
pengar. Det andra är att ni kommer att behöva fatta en enorm mängd beslut under hela den här 
resan. Det handlar inte om att sitta här och besluta hur planeringen ska se ut och vilka skåpluckor 
ni vill ha i köket och så är allt klart. Nej, det här är en mycket lång (resa). Alla måste vara 
förberedda på det.   

 
Flera av de säljare jag talat med menar också att ju mer kunskap deras kunder har om 
husbyggen, ju mer tenderar de att hänge sig åt att fatta beslut om minsta detalj och att oroa sig 
för allt de kan tänkas missa att ta ställning till. Istället för att välja standardfönster, så kan man 
till exempel bestämma sig för om fönstren ska ha spröjs, om det ska vara fasta eller löstagbara 
spröjs, eller om det ska vara mer snickarglädje runt fönstren. Detaljrikedomen i besluten 
varierar alltså, men det som tycks vara gemensamt för nästan samtliga kunder är en önskan att 
göra något speciellt med sitt framtida hem. Alla försöker skapa ett hus som passar det 
vardagsliv man vill leva och väldigt många försöker också ge sitt hus en personlig touch: 
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Man vill för det mesta göra något som känns lite coolare än standardvalet, än det som går att hitta i 
en katalog. De flesta gör någon form av förändring på huset (jämfört med katalogens husmodell, 
författarens anmärkning). Planeringen och, pja, utrustning, sådana saker. För att ge en mer 
personlig känsla till det hela. De kan vara nöjda med planeringen men ändå vilja göra köket lite 
annorlunda, så att säga. Detta innebär genast att en förändring ska göras av standardlösningen.      

 
Jag fick också berättat för mig hur husköpare tenderar att fokusera på väldigt olika saker. 
Medan en del intresserar sig mest för att husets yttre ska bli estetiskt tilltalande, så 
koncentrerar sig andra på att skapa ett stort kök med mycket utrymme och exklusiv 
köksinredning, och ytterligare andra på hur många sovrum de ska ha. Någon kan planera ett 
helt hus utifrån en gammal byrå, planera ett inbyggt glasskåp för whiskysamlingen som 
sträcker sig från golv till tak, eller besluta sig för att uppfinna ett sätt att kunna kasta ner 
smutstvätt från badrummet på övervåningen ner till tvättkorgen en trappa ner. "Vissa 
människor använder mycket tid på sådana detaljer", berättade en av säljarna, "personliga 
detaljer som kanske inte är alldagliga men ändå fullt möjliga att åstadkomma.      
 

 
 
Valet av uppvärmningssystem tenderar att drunkna i den stora mängd beslut som måste 
fattas. Värmesystemet kan också upplevas som mindre intressant än sådant som tydligare ger 
det blivande hemmet en personlig touch.  
  
 

1.6 Säljarens roll som diplomat 
 
Beslut om vilket värmesystem man ska ha i huset tycks ofta upplevas som mindre intressant 
att ägna sig åt än de beslut som kan få ett neutralt hus att förvandlas till ens eget personliga 
hem. Det enklaste sättet för husköparen att välja värmesystem är därför att gå på de råd man 
får av sin säljare. Betyder det att det i själva verket snarare är företagets säljare som fattar 
besluten som rör husets framtida uppvärmning? Nej, det kan man knappast heller säga. Också 
säljaren tenderar att ha sitt huvudfokus någon annanstans än på just uppvärmningssystemet.  
Allra viktigast för en framgångsrik säljare är nämligen hans sociala förmåga, hans förmåga att 
lyssna på kunden, att vara "diplomat" och att kunna bygga upp välfungerande relationer med 
sina kunder. "Man kan inte skapa behov på det sättet som många människor kanske tror", 
menade en säljare, "utan jag tror mer att en säljares jobb är att leta fram vilka behov som du 
har."   
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Vid en övervägande majoritet av företag som säljer prefabricerade småhus är säljarna 
anställda som konsulter. Det innebär att de visserligen har sina kontor i husföretagens 
byggnad och ingår i respektive företags organisationsstruktur, men också att var och en av 
dem driver sin egen konsultbyrå och behöver dra in sina egna "husbyggnadsprojekt". Säljaren 
är således beroende av sin förmåga att attrahera många husprojekt, inte bara till husföretaget i 
stort, utan till sin egen säljverksamhet. Det är därför viktigt att få ryktet att sprida sig att just 
han (eller hon) är en särskilt pålitlig, ärlig och trevlig person att ha att göra med: 
 

Sedan börjar det bli så att många kunder man har och har haft så att säga, som har byggt klart, det 
är självklart så att de har ju sina vänner och bekanta. Och ser deras vänner att de här kunde ju 
bygga och då kan väl vi och... Har de då en positiv erfarenhet av mig och har känt att det här har 
funkat bra, att jag, ja.. uppfyllt deras förväntningar på vad en säljare ska göra så .. Då självklart så 
kan ju det generera tips då. 

 
Det här sättet att organisera säljverksamheten innebär att varje säljare behöver ha viss 
kunskap om allt som rör husbygge, från varianter på dörrhandtag till hur man ansöker om 
bygglov. Det innebär å ena sidan att det är svårt för dem att hinna bli specialister på specifika 
ämnen som till exempel uppvärmning och energieffektivitet. Å andra sidan behöver säljaren 
kunna svara på kundens frågor om kunden ska kunna få förtroende för honom. Det är därför 
inte helt lätt för säljaren att göra stora förändringar inom områden där tidigare kunder har 
visat sig vara nöjda och där man som enskild säljare har hunnit skaffat sig viss kunskap.  
 
Säljare som jag frågade explicit om kundernas möjlighet att välja värmesystem utanför 
basutbudet försäkrade mig om att deras kunder var fria att installera vilket värmesystem de 
önskade. Detta stämmer naturligtvis i princip, men samtidigt gav flera av intervjuerna med 
husköpare tydliga indikationer på att många säljare tenderar att använda sig av husföretagets 
standardvärmelösningar när de ger sina kunder de råd som dessa ofta lägger så stor vikt vid. 
Vid båda de husföretag som beskrivits här inkluderade standardlösningarna olika varianter av 
eldrivna värmepumpar. Följande berättelse får illustrera hur husköparnas val av värmesystem 
kunde gå till: 
 

Sen har vi valt en av dessa jordvärmepumpar. Den passar tomten ... de som vi köpte (huset) av 
säljer dem. Och om man frågar runt, liksom, hur de (andra människor) upplever den och så, 
bekanta och en del andra ställen ... Och så vägledningen från säljaren där (på husföretaget) ... För 
han sa, det finns de här olika förslagen, men för ett sådant stort hus är det mest kostnadseffektivt 
med en berg- eller jordvärmepump. Sen frågade vi lite om det här med solenergi. Vi har frågat lite 
om det är något man borde förbereda för eller något sånt, men det är allt vi gjorde. Det finns ingen 
regeringspolicy åt det hållet idag vad jag känner till med bidrag eller något sånt. Så det var inget vi 
skulle bekymra oss för just nu i alla fall, jag tror det var det svaret vi fick.   

 
 

1.7 Vad kommer kunderna att vilja ha? 
 
Ett värmesystem som använder elenergi och inkluderar någon form av värmepump är idag 
den standardlösning för uppvärmning och tappvarmvatten som flertalet småhustillverkare i 
Sverige har att erbjuda. Det är alltså inte rimligt att förvänta sig att särskilt många husköpare 
ska komma att välja någon annan energibärare än el för sitt värmesystem (jämför även 
Edqvist och Edquist 1980 angående teknikspridning mer generellt). Men kan man då säga att 
det i grunden är småhustillverkarnas ledningsgrupper som fattar beslut om vilka 
uppvärmningssystem de nybyggda husen ska ha?  
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Ja, på sätt och vis kanske det är så. Men samtidigt måste man också här inse att besluten fattas 
i ett sammanhang. Som vi såg i beskrivningarna av husköpare och säljare är 
uppvärmningssystemet sällan något huvudsakligt intressefokus för dessa aktörer. Detta gäller 
även företagens ledningsgrupper. När en relation mellan husföretag och värmepumpsföretag 
väl har etablerats upptar husens uppvärmningssystem oftast en mycket liten plats i förhållande 
till alla de aspekter som måste beaktas inom ramen för beslutshanteringens vardagsstrategier. 
Här vill jag rikta uppmärksamheten på några av de svåraste beslut som företagsledningarna 
behöver fatta, nämligen de som bygger på bedömningar om vilken typ av hus kunderna 
kommer att vilja ha inom en snar framtid. Följande berättelse om lätta och svåra beslut är av 
anonymitetsskäl hopsatt av material från flera intervjuer:   
 
Gunnar upplever vissa typer av beslut som lätta att fatta. Då och då är det helt enkelt 
nödvändigt att byta ut gamla maskiner. Man behöver inte heller ifrågasätta huruvida man ska 
anpassa företaget till nya krav vad gäller arbetsmiljö, byggregler etc. Sådana saker måste bara 
åtgärdas. Det är också en del av hans återkommande uppgifter att granska verksamheten i 
fabriken och söka efter sätt att kunna reducera kostnaderna. Beslut relaterade till detta ser han 
som nästan lika enkla och självklara. En tredje typ av beslutsfattande upplever han dock som 
svårare: 
 

Sen har vi förstås den andra (tredje typen av beslut) som är svårare så att säga. Som, till exempel, 
huruvida vi borde förändra husmodellerna eller sätta in det ena eller det andra... Det är då man 
måste väga in sina känslor. De andra typerna av beslut är rätt enkla faktiskt.     

 
Marknadsföring är en av de större investeringsposter där han är tvungen att göra svåra 
bedömningar och försöka väga kostnaden för bästa möjliga exponering mot hur stor ökning 
av husproduktionen detta skulle kunna tänkas leda till. Han behöver ta hänsyn till olika 
aspekter här, såsom vad kunden kan tänkas tycka är intressant, hur man ska marknadsföra sig 
och var man ska välja att synas och höras. Viss information kan han få genom att läsa 
kataloger från andra småhustillverkare: 
 

Det har nyligen varit väldigt mycket fokus på energi, så nu har alla husproducenter på sin websida 
att de har den här superduperenergin i sina hus. Så vi måste också göra det. Det gäller att haka på 
allt som är ett 'måste'. Vissa saker måste man bara kunna visa. Och sen ska man helst också vara 
lite bättre än de andra, eller man kan vara lite tuffare eller lite snyggare eller någonting. 

 
Det gäller att ha en god känsla för vart trenden är på väg, annars kan det sluta med att man 
försöker sälja hus som människor inte längre är intresserade av. Ett hus är ju väldigt 
komplext, säger Gunnar, det består ju av mycket. Det finns trender vad gäller kök och trender 
vad gäller badrum, många vill idag ha braskaminer, och så vidare. Han brukar då och då åka 
omkring i villaområden där det byggs nya hus för att få en känsla för vad som är inne, vad 
som gäller. Och är man ute och tittar på nybyggda hus så ser man ju också skillnad på vad 
som är populärt i Skåne, på Västkusten och i Dalarna, menar han. Han läser också en hel del 
inredningsmagasin, tittar på inredningsprogram på TV och samlar på sig så mycket intryck 
han kan från olika källor för att försöka få en känsla för vad som är på gång. I slutändan har 
han dock bara sina egna känslor och antaganden att gå på: 
 

Du kan aldrig mata in tillräckligt med information för att vara säker. Vid någon punkt måste man 
säga till sig själv att nu är tiden slut, nu måste du bestämma dig. Nu kan du inte gå runt och trampa 
vatten längre (...). Känslan, vad jag tror, spelar en väldigt stor roll. För även om jag har samlat in 
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alla dessa intryck så kan jag fortfarande inte veta hur det blir i framtiden, jag måste gå på vad jag 
tror. 
 

 

1.8 Slutsatser: Cirkeln sluts 
 
Vi har sett hur husköpare lyssnar och litar på husföretagens råd medan husföretagens säljare 
och ledningsgrupper i sin tur lyssnar in sig på kundernas tänkbara önskemål och försöker 
bedöma vad nya kunder kommer att vilja ha längre fram. På så sätts sluts cirkeln när alla 
bygger sina beslut på antaganden och gissningar om varandra.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla bygger sina beslut på antaganden och gissningar om varandra.  
 
 
 
 
 
 
 

Säljaren är 
diplomat och 

ovillig att ta risker

Husföretagets 
ledningsgrupp 
försöker få en 

känsla för 
framtida kunders  

önskemål  

Husköparen litar 
på sin säljares  

goda råd 
fortsatt 
användning 
av el med 
värmepump 

Cirkeln sluts 
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Det finns en inneboende förändringströghet i varje företags organisationsstruktur, och vi har 
sett exempel här på hur varje enskild småhustillverkares specifika inriktning och företagsidé 
därför skapar en ram åt husköparnas beslutsprocesser. Dessa ramar både avgränsar 
beslutssituationerna på speciella sätt och ger dem viss riktning. Blivande husägares initiala val 
av husföretag är därför något som påverkar hur många beslut de kommer att fatta medan de 
planerar och övervakar framväxten av sitt framtida hem, men också vilken typ av beslut det 
kommer att röra sig om. Samtidigt såg vi att många blivande husägare engagerar sig i en 
flerårig planerings- och byggprocess som innefattar en mycket stor mängd val och 
ställningstaganden. Paradoxalt nog kan man se ett samband mellan denna stora valfrihet och 
ett ofta begränsat engagemang i beslut som rör husets framtida uppvärmning. Även om 
detaljrikedomen i de blivande husägarnas beslut varierar, liksom vad man väljer att fokusera 
sitt intresse på, så har de flesta det gemensamt att de drivs av en önskan att skapa något 
speciellt och personligt av huset som ska bli deras drömhem. Husets värmesystem tycks dock 
sällan vara föremål för detta speciella intresse, och det enklaste sättet för husköparen att välja 
värmesystem blir då att följa de råd man får av sin säljare. 
 
Uppvärmningssystem är således sällan något huvudsakligt intressefokus för husköpare, men 
det är de oftast inte heller för husföretagens säljare eller ledningsgrupper. Säljare är mer av 
diplomater än energiexperter och mer beroende av att samla nöjda kunder än att ta de risker 
det kan innebära att byta produkt och underleverantör. De tenderar därför att använda sig av 
husföretagens standardlösningar när de ger sina kunder råd angående val av värmesystem. För 
företagens ledningsgrupper upptar husmodellernas värmesystem normalt endast en mycket 
liten plats i förhållande till alla de aspekter som måste beaktas inom ramen för 
beslutshanteringens vardagsstrategier och ständiga balansgång mellan förändring och 
stabilitet. Till de svåraste beslut som företagsledningarna har att fatta hör de som bygger på 
deras egna bedömningar av vad kunderna kan vilja ha för slags hus inom en snar framtid.      
 
Det är alltså här som cirkeln sluts mellan köpare och säljare. Husköparna väljer sällan 
värmesystem på något aktivt sätt utan litar på husföretaget, som i sin tur försöker ge 
husköparna det de tror att de vill ha. Cirkeln är sluten, och vi har hamnat en bra bit ifrån det 
reduktionistiska men väldigt vanliga antagandet att valet av värmesystem är ett aktivt och 
medvetet beslut genomfört av enskilda husköpare.   
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2 TAR VI TVÅ STEG FRAM OCH ETT STEG 
TILLBAKS? - EN DISKUSSION OM FÖRÄNDRING 

 
 

2.1 Inledning 
 
Vi genomförde i början av det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Två steg fram, ett steg 
tillbaka. Strukturella hinder för boende att minska koldioxidutsläpp och energianvändning för 
uppvärmning" en uppföljningsstudie bland villahushåll i två svenska regioner (Henning 
2007).  I samtliga dessa hushåll hade man nyligen ersatt direktel eller gamla oljepannor med 
nya och mer energieffektiva värmesystem huvudsakligen anpassade för förnybara energislag.  
 
Resultaten från den delstudien genomsyrades av hur starkt sammanflätade värmesystemen 
var, både med husen och de som bodde där. Min medvetenhet om den långvariga makt som 
materiella fysiska strukturer som hus eller värmesystem besitter stärktes också under arbetet 
med delstudien. Kulturella externaliseringar som byggnader skapas utifrån tankar och idéer 
som tycks relevanta för specifika grupper av människor i de specifika situationer och 
sammanhang då byggnaden uppförs. Men därefter fortsätter dessa tankar och idéer i decennier 
eller århundraden att påverka människor på olika sätt och skapa ramar för deras beslut. Det 
innebär att människor som ska fatta beslut om sin energianvändning idag är påverkade av 
beslut som de själva eller andra har fattat tidigare, beslut som lever kvar i trögföränderliga 
kulturella strukturer som byggnader, organisationer eller gemensamma tankesätt.  
 
Det är kring denna problematik om förändringars natur och möjlighet som diskussionerna i 
detta avsnitt rör sig. Fokus ligger på vår materiella miljös potential för både begränsning och 
förändring. Inledningsvis används empiriskt material från en tidigare studie om värmesystem i 
befintliga småhus (Henning 2007) som illustration till de teoretiska diskussionerna. Därefter 
följer en diskussion om förändringsprocessers natur utifrån det samarbete som 
forskningsteamet haft med framförallt två småhusfabrikanter. 
 
 

2.2 Individers hantering av materiella begränsningar 
 
Det varierade ganska mycket hur pass begränsande de intervjuade hade upplevt huset när de 
skulle byta till ett miljövänligt och energisnålt värmesystem. Några hade genast släppt tanken 
på att skaffa ett värmesystem för pellets eller ved när de inte kom på var de skulle kunna 
förvara dessa, eller det hade känts självklart att låta storleken på det befintliga pannrummet 
avgöra storleken på varmvattentanken. Andra upplevde och hanterade husets materiella 
begränsningar helt annorlunda. Ett sätt att hantera husets begränsningar var helt enkelt att lösa 
en sak i taget. En kvinna hade till exempel låtit installera en varmvattentank för sitt nya sol- 
och pelletssystem i det minimala tvättrummet på fyra kvadratmeter innan hon hade listat ut 
hur hon skulle kunna lyckas få in vitvarorna igen: 
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Det enda problemet var att jag inte lyckades få in torktumlaren igen. Jag antar att jag får placera 
den någon annanstans. Jag kanske skulle kunna ha den i hallen, jag kunde bygga in den i ett skåp 
kanske. Förresten är jag inte hemma så mycket just nu i alla fall så jag kommer inte att behöva den 
så mycket. 

 
Det fanns också de som knappast lät något komma i vägen för deras önskan att skaffa en viss 
typ av värmesystem. I ett par fall hade man till och med byggt på en extra våning på huset för 
att skapa ett passande tak åt solfångarna. I båda fallen var barnen vuxna och utflugna ur boet, 
så man såg egentligen inte något behov av ett nytt rum. De var ändå väldigt nöjda med 
arrangemanget och såg det som ett extra plus att huset blev snyggare efter ombyggnaden. 
 
Majoriteten av de hushåll vi intervjuade hade gjort någon form av större eller mindre 
förändring av huset inför installationen av det nya värmesystemet. En familj tog ner en vägg 
mellan köket och vardagsrummet för att skapa ett större rum för den nya kaminen. Ett par 
flyttade en dörr och en vägg för att skapa en bra plats för pelletskaminen i köket och ett 
lämpligt hörn i vardagsrummet för varmvattentanken. I en tredje familj beslöt man att flytta 
pannrummet ner till garaget på bottenvåningen så att de kunde inkorporera det tidigare 
pannrummet i köket och därmed få ett större kök.  
 
Gemensamt för samtliga dessa män och kvinnor var att huset var den naturliga 
utgångspunkten då man valde mellan olika alternativa uppvärmningslösningar. Huset var 
utgångspunkt då man skulle besluta sig för i vilken ordning olika uppgifter inför installationen 
skulle genomföras och var varje komponent i systemet skulle kunna placeras. Många av dem 
hade lagt ner betydligt mer arbete på huset inför bytet av värmesystem än vad de 
ursprungligen hade planerat. De flesta av de personer vi intervjuade hade använt mycket tid 
på att fundera över hur de skulle hantera de möjligheter och begränsningar som husets fysiska 
form gav, och många hade haft viss ångest inför svårigheten att hitta lämpliga lösningar.  
 
 

2.2.1 Trögföränderliga strukturer 
 
Byggnaders fysiska form hindrar således människor. Men människor förändrar också dessa 
fysiska former. Sådana händelser och skeenden kan illustrera sambandet mellan beslut, 
förändring och kontinuitet. Om vi ska kunna förstå vad förändring är och hur den går till, 
räcker det inte att förstå de beslut, aktiviteter och händelseförlopp som kan ha en 
stabiliserande eller förändrande effekt på den existerande ordningen (Moore 1986, Henning 
2000). Vi måste också kunna förstå själva den "ordning" eller "struktur" som skapar ramarna 
för vad som kan förändras, och som samtidigt utgör det som kan förändras, justeras eller 
modifieras.  
 
Men vad som bör räknas som förgängligt respektive stabilt är ändå något relativt. Världen är 
förstås inte uppdelad på, å ena sidan, flyktiga, snabbt övergående tankar, beslut och 
handlingar och, å andra sidan, kontinuitet bestående av stabila materiella, organisatoriska och 
tankemässiga strukturer. Dessa två kategorier är endast snabbföränderliga eller 
trögföränderliga i förhållande till varandra. 
 
Man har inom klassisk antropologisk teori återkommande presenterat struktur och process 
som en dikotomi, som en teoretisk skillnad mellan abstrakta modeller av samhällens stabila 
regelbundenhet och individers faktiska handlingar. Ibland har andra ord använts. Firth skiljde 
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till exempel mellan social struktur och social organisation (Firth 1961, Moore 1975, van 
Velsen 1967). Turner (1969) gjorde en distinktion mellan struktur och communitas och Nadel 
mellan relationers form och dess innehåll (Nadel 1957, Scott 1991). Barth skrev om 
skillnaderna mellan social form och process (Barth 1978, Moore 1975), och Giddens (1993) 
om strukturella kvaliteter och subjekt. Innebörden av begreppen har visserligen varierat något, 
men gemensamt för dessa författare tycks vara en observation att människors liv tillsammans 
karaktäriseras både av tillfälliga händelser och mer regelbundna skeenden.  
 
 

 
 
1 Byggnader är exempel på kulturella uttryck som blivit svåra att förändra på grund av att de 
stabiliserats i husets materiella struktur. 
 
 
Ett sätt att sluta detta teoretiska gap mellan stabilitet och förändring, eller att åtminstone 
reducera det, är att behandla idén om "struktur" som något som ligger närmre människors liv 
än de abstrakta generaliserande modeller av samhället som strukturbegreppet oftast har 
använts för (Henning 2000). Om begreppet inte enbart används för att beskriva ett visst 
samhälles regelbundenheter och kulturella mönster utan för att beskriva specifika 
förändringsprocesser eller reproduktion (upprepning, återskapande), så måste det förläggas 
nära de människor vi studerar. Strukturer som hus till exempel, ses då som kulturella uttryck 
som har stabiliserats i husets materiella form och därmed blivit långsamt eller svårt att 
förändra. I den här versionen av begreppet "struktur" finns en inbyggd tröghet i det sociala, 
materiella och tankemässiga, men det är inte samma sak som att de skulle vara statiska. 
 
 

2.2.2 Två steg fram, ett steg tillbaka 
 
Vi såg i intervjuerna med villaägarna, som bytt värmesystem, hur människor kan använda en 
rad olika metoder för att hantera ganska likvärdiga begränsningar av sin handlingsfrihet. Men  
husets storlek och formen på ett hus har trots detta en viss påverkan på kulturellt liv och på 
vår förmåga att leva ett bekvämt liv med hjälp av mindre mängd energi. En av de kvinnor vi 
intervjuade bodde fortfarande kvar i sitt barndomshem. Hennes beskrivning av hur 
källarvåningen hade använts under åren illustrerar tydligt hur de idéer som låg till grund för 
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husets ursprungliga konstruktion knyts ihop med förändrade vanor och ideal bland svenska 
hushåll och även med den ökande mängd energi som idag ofta krävs för 
uppvärmningsändamål.  
 

Den källare vi har, den är ju egentligen inte byggd för att vara 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. 
 

Nybyggda enfamiljshus i Sverige har en tendens att öka i storlek. De tenderar också att 
konstrueras med stora kök och vardagsrum, samtidigt som förrådsutrymmen, pannrum och 
källarutrymmen görs små eller utesluts helt. Stora hus medför oftast att mer energi går åt för 
uppvärmningsändamål. Problemet med bristande förvaringsutrymmen är framförallt att det 
blir svårt att få rum med en tillräckligt stor varmvattentank (ackumulatortank). Detta innebär i 
sin tur att man inte kan konstruera vattenburna system som är flexibla och möjliga att drivas 
effektivt med olika energislag. Tanken är också en av de mest centrala komponenterna i de 
vattenburna värmesystem som utnyttjar solvärme för att skära ner på mängden bränsle.  
 
När människor bestämmer sig för hur hus och värmesystem ska utformas och när husen byggs 
eller värmesystemen installeras, skapas nya beständiga och svårföränderliga fysiska 
strukturer. Över stora delar av världen tar man idag ett par steg framåt i försöken att dra ner på 
den takt med vilken global uppvärmning, ackumulering av kärnavfall och utarmning av 
naturresurser sker. Samtidigt tas ett steg bakåt när man bygger hus som kommer att fortsätta 
begränsa de boendes möjligheter att reducera sin energikonsumtion. Denna problematik fick 
mig intresserad av att fokusera mer på beslut som rör utformning och uppvärmning av 
nybyggda småhus.  
 
 

2.3 Förändring som små små justeringar  
 
Standardlösningen för uppvärmning och tappvarmvatten i prefabricerade småhus i Sverige är 
idag elenergi inklusive någon typ av elektriskt driven värmepump. Detta begränsade utbud av 
uppvärmningssystem begränsar förstås också kraftigt valmöjligheterna bland dem som köper 
husen. God tillgänglighet är en av grundförutsättningarna för att teknik ska kunna spridas och 
implementeras (Edqvist och Edquist 1980). Värmepumpar reducerar visserligen elåtgången 
jämfört med elvärme utan värmepump, men faktum kvarstår att det går åt betydligt mer energi 
för att producera el än för att producera värme som kan användas direkt för 
uppvärmningsändamål (Lorenz 2007). Detta är bakgrunden till mina tekniska kollegors 
initiativ till samarbete med ett antal utvalda småhustillverkare. 
 
Forskarteamets syfte var att i samarbete med några av dessa företag utvidga sortimentet av 
värmeutrustning. De skulle erbjuda småhustillverkarna jämförande kostnads- och 
energieffektiviseringsberäkningar på deras befintliga elenergilösningar samt på ett antal andra 
uppvärmningslösningar med biobränsle- och solvärmeteknik. De erbjöd sig också att hjälpa 
företagen att anpassa energieffektiva värmelösningar med förnybar energi till deras specifika 
husmodeller och kunder. Av de tio småhusföretag, som man initialt var i kontakt med, valdes 
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två företag ut för närmare samarbete. Framförallt ett av dessa samarbeten får illustrera mitt 
resonemang här om förändringsprocessers natur.  
 
 

2.3.1 Erfarenhetsutbyte 
 
Förändring pågår ständigt i det lilla och handlar långtifrån enbart om stora plötsliga 
omvälvningar. Förändringsprocesser består oftast av väldigt vardagliga handlingar och av små 
små modifieringar av sådant som redan existerar. Samarbetet mellan de tekniska 
energiforskarna och personer ur ledningsgruppen vid detta småhusföretag ledde just till ett 
antal sådana små justeringar av de nybyggda husens fysiska struktur, men det ledde också till 
att man både på företaget och i forskarteamet kom att modifiera sin respektive kunskaps- och 
erfarenhetsbank.  
 
De första mötena mellan forskarna och männen från företaget inkluderade ett stort utbyte av 
erfarenhet, och vissa delar av deras respektive tankesätt började redan då justeras en aning. 
Forskarna togs på en rundvisning i fabriken och fick lära sig hur det går till att bygga hela hus 
inuti en fabrik. De började också få bättre insikt i hur otroligt viktiga de kommande 
byggreglernas utformning faktiskt var för husföretagen. Denna fråga engagerade båda parter i 
långa livliga diskussioner där man spekulerade om vad de kommande reglerna skulle kunna 
tänkas innebära för användningen av elenergi, biobränsle eller solvärme. 
 
Överlag var man dock från husföretagets sida till en början huvudsakligen inlyssnande. Man 
lyssnade på forskarnas presentationer och förslag och hörde sig för närmare angående en del 
av informationen. Man tycktes framförallt söka efter aspekter som skulle kunna vara av 
specifikt intresse för deras företag. Det förslag som de kom att fatta störst intresse för, och 
som de långsamt började anamma, var ett sätt att kunna ge kunderna möjlighet att kombinera 
olika energislag eller att kunna ändra sig vid något senare tillfälle. De började successivt 
förstå och acceptera att man åstadkommer detta genom att bygga värmesystem kring en tank 
för lagring av varmvatten: 
 

Och sen har ju vi lärt oss det här med flexibla ... som egentligen handlar om till stor del flexibel 
energi, att man kan ha den där ackumulatortanken och så stoppa in vilken energikälla som helst 
och ta ut den. Och sen ta ut den på bästa stället där den ger mest effekt då (...). Den tanken har jag 
lärt mig väldigt mycket av så att säga, det hade jag ingen tanke på innan. Att man hade den 
möjligheten just genom att bara stoppa in en ackumulatortank som är rätt utrustad då som den här 
är.  
 
Och det är just den biten då som liksom känns som 'ja, just det!'. (Mer kunskap om hur tankar 
fungerar) och sen att man kan använda det och sen kan du kasta bort (ett visst energislag) fort som 
fan, det kanske inte används om fem är. Då är det en jätteny grej som är superduper. In med den, 
byt ut! Så lätt att bara 'tjoff tjoff', så är det klart. Istället för att man kanske får bygga upp hela 
systemet för att få det att fungera. Så just det här med den här tanken var den största nyttan som 
jag såg egentligen. 
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2.3.2 Att förhandla om materiell/fysisk förändring 
 
En av de första och viktigaste saker de två grupperna kom överens om att de skulle samarbeta 
kring var således förslaget om att bygga upp värmesystemen kring en lagringstank i de hus 
företaget tillverkar. Samtidigt kom just denna fråga att bli ett av de stora problem som man 
brottades med att försöka lösa tillsammans. Den bästa placeringen för en tank i just de här 
husmodellerna diskuterades mycket och ivrigt, liksom vilken storlek som tanken eller 
tankarna borde ha. Följande dialog mellan en forskare (F) och en man från husföretaget (H) är 
tagen från en av deras första diskussioner i frågan. De sitter här böjda över en husritning och 
diskuterar var en varmvattentank skulle kunna placeras:  
 

H: Här står värmepumpen idag. Den här delen ser precis likadan ut i alla hus. Så här har vi en bit 
tomt utrymme. Vi skulle kunna ändra om lite så att det går att få in en (varmvattentank). Men 
frågan är hur stor den är ... 

F: Och sen har vi klädkammaren också. 
H: Ja, sen har vi en klädkammare här. Som man skulle kunna använda till något ... om man ville... 

Så det finns lite, lite plats. Sen har vi grunden (krypgrund) där man också skulle kunna placera 
en tank om man ville. 

F: Hur högt är det där? 
H: 70 cm (luft under huset). Det borde väl finnas någon tank som man kan använda direkt (för 

detta ändamål)? 
F: Nej, de här varmvattentankarna måste vara höga och stå upprätt (...). Annars kanske man skulle 

kunna, precis som ni gör med de här extra balkongerna och annat sånt, ha en extra volym, en 
volym (med all värmeutrustning inuti och på taket) som kan dockas till huset. 

H: Mm. 
 

Diskussionerna fortsätter på liknande sätt. Det jag tycker är speciellt intressant här är att se 
hur starkt husets framtida fysiska struktur redan finns inbäddad i företagets sociala, 
organisatoriska struktur. Till och med väldigt små ändringar i ordersystem eller 
tillverkningsprocess kan få en dominoeffekt med stora konsekvenser för företaget i termer av 
tid och pengar. Husets fysiska form är alltså svår att förändra till och med långt innan huset 
faktiskt är byggt!  
 
Det ursprungliga förslaget från forskarteamet var att husföretaget skulle installera en 
varmvattentank som var förberedd för solvärme som basutrustning i varje husmodell. Någon 
apparat för återanvändning av värme från utgående luft skulle kunna ersätta delar av 
värmepumpens funktion. Som valbara alternativ skulle man sedan kunna ha ett antal kaminer 
för ved och pellets och, om man skulle vilja från företagets sida, även några sorters elektriska 
värmepumpar. Den lösning som företaget slutligen bestämde sig för låg dock ganska långt 
från detta förslag. En effektivare frånluftsvärmepump hade börjat göra succé på den svenska 
marknaden i samband med att byggregler med hårdare energikrav var på gång. Att byta ut den 
tidigare värmepumpen mot detta fabrikat var ett enkelt sätt att klara de kommande 
byggreglerna, och företagsledningen beslöt därför att dessa skulle användas som basutrustning 
i samtliga husmodeller. Samtidigt tyckte de om idén med att ha en tank som kunde ge 
flexibilitet. Man beslöt också att solvärme ska finnas som tilläggsval för de kunder som vill 
kunna klara byggreglernas energikrav med råge. En av forskarna var först ganska missnöjd 
med dessa ganska små förändringar där elenergin bibehölls som primär energibärare: 
 

Att bara gå från en slags elektrisk värmepump till en annan är inte någon riktig förändring. Det 
skulle bara vara som att byta från en Volvo till en Saab. Dessutom skulle man mycket väl kunna 
ordna de tjänster som kunden får från en värmepump på annat sätt. 
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Han och de andra forskarna i teamet fick acceptera detta beslut. Deras uppgift var trots allt 
endast att öppna en dörr, att ge råd och att vägleda småhustillverkare i deras beslut. I beslutet 
ingick även att sätta in en varmvattentank med det svenska standardmåttet 60 x 60 cm bredvid 
värmepumpen. Värmepumpen skulle anslutas till tanken, och en liten solfångare skulle sedan 
också kunna anslutas om någon kund valde detta alternativ som tillägg. För forskarnas del 
innebar också det här att man frångick de lösningar de själva ansåg vara optimala 
tillvägagångssätt med tanke på klimat- och resurshänsyn. Den tank som valdes såg prydlig ut 
och fick väl plats bredvid värmeväxlaren, men ur forskarnas synvinkel var problemet att den 
var så liten att den endast skulle kunna försörja en liten solfångare. Ett annat problem, som 
forskarna såg det, var att företaget åtminstone så här till en början ville använda sig av en 
standardstorlek på de solfångare de kunde erbjuda kunderna. Det innebar att man inte skulle 
kunna anpassa mängden solvärme till varje hushålls varmvattenkonsumtion.    
 
Som vi har sett här var vissa av forskarnas förslag lättare än andra för företagsledningen att 
acceptera, och detta är också en viktig aspekt av hur förändring sker. Människor förändrar och 
förändras ständigt, men man byter sällan plötsligt "livsstil" eller, som i det här fallet, 
genomför en mycket stor omändring av företagets produktions- och ordersystem. Vad som är 
möjligt och önskvärt för specifika individer och grupper av människor att förändra behöver 
förstås utifrån deras perspektiv, utifrån deras villkor och utifrån de situationer de befinner sig i 
just då. Som företagare är det alltid en balansakt att lyckas avgöra hur mycket man ska satsa 
på utveckling och förändring, vad man bör satsa på och vad bör bibehålla som det är. Det 
företag som beskrivs närmare här hade som ambition att locka nya kunder genom att ligga 
bland de främsta småhustillverkarna vad gäller energi-, miljö- och kvalitetssträvanden. 
Samtidigt ställde den situation som husföretagen befann sig i då de först kontaktades av 
forskarteamet hårda krav på att klara denna balansgång. Å ena sidan visste man att nya 
statliga byggregler med strängare energikrav var på gång, å andra sidan höll den ekonomiska 
krisen på att förvärras och orderingången minskade.  
 
 

2.4 Samarbetets förändringspotential 
 
Jag vill ta upp ytterligare en aspekt av förändring här, nämligen de svårigheter, men även 
möjligheter som kan öppna sig när individer ur olika kulturella gemenskaper försöker 
diskutera och förhandla sig fram till något gemensamt beslut eller resultat. Mitt första 
exempel är hämtat från arbetet med att gemensamt ta fram en broschyr om de värmesystem 
med solvärme, el och frånluftsvärmepump man enats kring.      
 
 

2.4.1 Haltande kommunikation 
 
De två huvudaktörerna, de tekniska energiforskarna från universitetet och männen från 
småhusföretagets ledningsgrupp, kom väldigt väl överens. Ändå fungerade kommunikationen 
mellan dem inte alltid så smidigt. Den något "haltande" kommunikation som pågick mellan 
dem under framtagandet av broschyren tycks först och främst ha berott på skillnader i deras 
yrkesrelaterade vanor och tankesätt. Deras olika bakgrund gav dem olika förväntningar på hur 
detta arbete skulle gå till. Forskarna tog mer eller mindre för givet att de förslag och ritningar 
som de tog fram för broschyren skulle skickas fram och tillbaka mellan universitetet och 
husföretaget för kontinuerliga synpunkter och justeringar. De antog också att de regelbundet 
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skulle ha möjlighet att diskutera sina forsknings- och utredningsresultat med 
företagsrepresentanterna. På företaget, å andra sidan, var man inte van vid detta ständiga 
diskuterande om detaljer: 
 

Jag är ju van vid att jobba med tekniker då, och då har ju de varit med ute, så att säga ute i 
näringslivet på mer sätt då, och där jobbar man och presenterar produkten. Man diskuterar inte 
ända in i detalj så mycket då, utan man ber om en lösning och får en lösning. Det är nog mer ... där 
är det nog den stora skillnaden när jag tittar på hur samarbetet (med Högskolan) har varit nu, och 
när man går till en konsult. Det är som Sven (på marknadsföringsbyrån) menar. Han vill ju inte att 
jag ska sitta och peta så här, utan han vill ju göra jobbet åt mig. 
 
Jag har ju inte tid så att säga. Det är (till exempel så) om man har köpt från (företag x): Era pannor 
ska fungera i mitt hus" Jag vill ju inte diskutera med dem hur den ska fungera. De får ju säga till 
mig hur den fungerar och sen anpassar vi huset emot det då.  

 
Forskarna däremot tyckte att svaren från husföretaget var för få och kom med ganska glesa 
mellanrum, ibland endast efter flera påtryckningar. De uppfattade detta som att det tidigare 
stora intresset för samarbetet hade svalnat. "De måste ständigt jagas", som en av forskarna 
suckande uttryckte det. Men plötsligt en dag låg till forskarnas stora förvåning en helt färdig 
broschyr i postfacket. Det visade sig att de sista faserna av arbetet med broschyren helt resolut 
hade slutförts av företaget med hjälp av en reklambyrå. Samarbetsprojektet kunde gå vidare.       
 
 

2.4.2 Tre perspektiv möts 
 
När ledningsgruppen vid husföretaget beslöt att inkorporera det lilla, men nyligen så 
framgångsrika, värmepumpsföretaget i samarbetet blev det ännu mer uppenbart att de olika 
grupperingarna hade olika perspektiv på vad som pågick.   
 
Tidpunkten för samarbetet passade dessa tre aktörer i varierande grad, och också graden av 
intresse för samarbetet varierade. För husföretaget var tidpunkten egentligen ganska lämplig.  
Strängare energikrav väntade dem, så någon form av åtgärd var de ändå tvungna att vidta. De 
ekonomiskt svåra tiderna försvårade visserligen nyinvesteringar, men samtidigt innebar det att 
det var nödvändigare för dem än någonsin att bredda sitt utbud för att nå fram till nya 
kundgrupper. Värmepumpsföretaget däremot hade egentligen inget behov av att delta i ett 
forskarsamarbete eftersom de redan hade fullt upp med att hantera den kraftiga expansion av 
verksamheten som inträffat sedan de nya byggreglernas energikrav blev kända. 
Forskargruppen hade en mer neutral inställning till tidpunkten. För dem handlade detta mest 
om att lyckas genomföra forskningsprojektet med de syften och tidsramar som gällde för 
projektet.  
 
De tre aktörsgrupperna hade något olika intressefokus. För männen från småhusföretaget var 
kunderna, eller snarare den egna marknadsföringen gentemot presumtiva kunder, ett primärt 
intressefokus. De såg möjligheten till samarbete med en grupp från universitetet som väldigt 
positivt eftersom detta skulle kunna ge deras marknadsföring extra legitimitet och 
trovärdighet. Utsikten att använda solenergi upplevdes som ytterligare en fördel, och man 
menade att en sådan produkt skulle kunna förse dem med ett "tuffare argument". De 
föreställde sig att solvärmeprodukter skulle kunna vara mer säljande än de välisolerade hus 
som deras konkurrenter marknadsförde: "Man kan känna att när man använder solen och 
solenergi, det lockar den miljömedvetne".  



   

23 

 
Också för värmepumpsföretaget var kunden i fokus. Men i deras fall var det husföretaget som 
var den kunden. Det innebar att om ledningsgruppen vid husföretaget ville att de skulle delta i 
det här samarbetet, så gjorde de det. Även forskargruppen var fokuserad på husföretaget, men 
speciellt då på dess villighet att förändra sitt sortiment av uppvärmningsutrustning. Forskarnas 
främsta intresse låg dels i värmesystemet i sig, och dels i den egna förmågan att lyckas 
förmedla sitt tekniska kunnande om energieffektivitet och flexibilitet i värmesystem med 
varmvattenlager och solvärmekombinationer.    
 
Den innebörd aktörerna gav egna och andras artefakter (tekniska produkter) varierade således, 
liksom deras respektive sätt att uppfatta varandra. Forskarna var kritiska till vanan att 
installera värmepumpar med integrerade lagringsförråd och menade att detta skulle komma att 
hindra villaägarna från att använda något annat än el för uppvärmning under många år 
framöver. Företaget som sålde frånluftsvärmepumpar var av en helt annan uppfattning. Deras 
värmepumpar klarade ju redan att reducera mängden elenergi kraftigt. De menade därför att 
separata varmvattenlager förberedda för solvärme var en onödig teknik. De delade inte heller 
forskarnas uppfattning att solvärmetekniken bör användas under klara vår- och höstdagar då 
det finns ett stort uppvärmningsbehov i Sverige, utan var av den uppfattningen att solen 
endast skiner i Sverige under sommaren när vi inte behöver värma husen. De delade inte 
heller husföretagarnas uppfattning om solvärmeforskare som några som kan ge legitimitet åt 
både solenergiprodukter och den egna marknadsföringen.  
 
 

 
 
De samverkande individerna representerade skilda kulturella gemenskaper 
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2.4.3 Kultur och förändring 
 
Arbetet med att komma fram till en gemensam konkret uppvärmningslösning byggd på 
kombinationen solvärme - frånluftsvärmepump - elenergi var inte helt lätt. De samverkande 
individerna hade som vi såg ganska olika uppfattningar om varandra och de energitekniska 
produkterna, och deras intresse av samarbetet varierade. De representerade helt enkelt skilda 
"kulturella gemenskaper". Vi ska stanna upp vid detta begrepp och vad det kan säga oss om 
förändringsprocessers natur.  
 
Socialantropologen Edward Sapir skrev redan på 1930-talet att kulturens sanna plats fanns i 
interaktion mellan specifika individer (Mandelbaum 1949). Han menade att kultur finns i den 
betydelsevärld som var och en av dessa individer omedvetet kan skapa åt sig genom att delta i 
sådan interaktion. Varje person tolkar en interaktion på sitt eget sätt, men han eller hon kan 
också övertyga andra att den egna tolkningen är den rätta. Sapir kom mot slutet av sin karriär 
att betrakta kultur som någonting föränderligt och väldigt varierat. Han kunde till exempel 
beskriva den varierande grad i vilken individer har någonting kulturellt gemensamt genom att 
säga att kommunikationsakten i en grupp blir mer ekonomisk ju mindre gruppen är och ju mer 
komplex förståelse man har lyckats uppnå i denna grupp. Han var noggrann med att betona 
individens betydelse, och ansåg att antropologers teoretiska modeller måste konstrueras så att 
de ligger så nära verkligheten som möjligt. 
 
Jag menar att ett användbart sätt att förstå det kulturella är att betrakta det som en subjektivt 
upplevd gemenskap bestående av de erfarenheter, tankesätt och vanor som individer delar 
med varandra i större eller mindre omfattning (Henning 2000). Det här sättet att definiera 
kultur är inte bara användbart för att klargöra sambandet mellan individers agerande och de 
grupper dessa representerar eller känner en tillhörighet till. Definitionen bidrar även till att 
skapa en bild av kultur som visar hur diffusa de kulturella gränserna oftast är. Denna 
kulturdefinition är därför användbar för att analysera, beskriva och tydliggöra förändrings- 
och modifieringsprocesser.  
 
De individer, som möttes i samarbetet mellan en forskargrupp, ett husföretag och ett 
värmepumpsföretag, representerade således många av de vanor, erfarenheter och tankesätt 
som dominerade de respektive grupperingarna. Dessa individer lyckades med hjälp av sin 
interaktion och strävan att nå fram till gemensamma beslut om att modifiera en del av de mer 
trögföränderliga kulturella strukturerna i organisationer, byggnader och idékomplex. Somligt 
upplevdes dock som lättare, nödvändigare eller intressantare att förändra, medan annat 
uppfattades som betydligt svårare.    
 
 
 

2.5 Epilog 
 
Det senaste jag hörde från de inblandade i detta samarbetsprojekt var att husföretaget hade 
påbörjat marknadsföringen av småhus med den nya uppvärmningslösningen, och att de nu 
ganska otåligt väntade på att få en gemensam prisuppgift från värmepumpsföretaget och det 
solvärmeföretag de anlitat. Under tiden frågade man sig på värmepumpsföretaget vem som 
egentligen var villig att ta ett övergripande ansvar för det här projektet. De tvivlade på att 
någon skulle vilja gå med på att låta dem testa en kombinerad sol- och värmepumpslösning i 
sitt hem. Solvärmeföretaget skickade efter ett tag en offert på enbart sina egna produkter. 
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Vi kanske inte har sett slutet på den historien ännu. Den riktigt stora överraskningen kom 
dock inte från denna husproducent utan från det andra husföretag man samarbetat med under 
perioden. Det energitekniska samarbete man här kommit överens om att genomföra 
inskränkte sig till en kortkurs för säljare, samt kostnads- och 
energieffektiviseringsberäkningar av ett antal uppvärmningssystem anpassade för en av deras 
husmodeller. Möjligheten att konstruera hus med tillräckligt utrymme för en varmvattentank 
diskuterades visserligen vid ett av de första mötena, men representanterna för husföretaget (H) 
avvisade idén och förklarade för forskarna (F) hur omöjlig den var: 
 

H: Jag ska säga dig, att om du lyckas ta tre kvadratmeter från köket och göra ett utrymme för 
värmeutrustning istället, så är du verkligen duktig!  

F: Jag kan inte förstå varför man måste ta det (utrymmet) från köket. Om man bygger ett hus på 
180 m2 och inte har rum för värmeutrustningen ... Jag tycker det är jättekonstigt! 

H: Det är så viktigt (för våra kunder) att köket är stort och att vardagsrummet är stort och att 
sovrummet är stort... Och de första utrymmen som får gå är tvättrummet och klädkammaren. De 
försvinner mer eller mindre för att skapa utrymme för (...) stora öppna ytor. 

 
Två år senare fick en av forskarna plötsligt ett telefonsamtal från någon i företagsledningen 
som berättade att: "Nu har vi ritat ett hus så som du ville ha det!" Det visade sig att de trots 
allt hade inspirerats av dessa tidiga diskussioner. När de nya byggreglerna sedan trädde i kraft 
och det samtidigt gick bra för företaget, så hade de till slut bestämt sig för att det var dags att 
ta ledningen och visa sina presumtiva kunder hur energieffektiva byggnader bör se ut. Ett 
demonstrationshus har nu byggts med tjockare väggar, välisolerade fönster vända mot syd, ett 
kraftigt lutande tak för att passa solfångarna under vinterhalvåret, en vattenmantlad kamin, 
och ett utrymme mitt i huset stort nog att rymma tre stora varmvattentankar.   
 
 
 
 

2.6 Slutsatser 
 
Det anses ibland vara mindre intressant med energieffektiviseringsåtgärder för nybyggda hus 
än för den äldre befintliga bebyggelsen eftersom de förra är betydligt färre i antal. Det man 
kanske missar att ta hänsyn till när man gör en sådan bedömning är den materiella miljöns 
förmåga att begränsa och ge riktning åt människors agerande under väldigt långa tidsrymder. 
Vi har i den situation vi nu befinner oss inte längre råd att göra några misstag när vi bygger 
nytt. Ett minimum vid energieffektiviseringssträvanden borde därför vara att se till så att nya 
byggnader planeras med tillräcklig fantasi för att ge utrymme åt generationer av boende att 
kunna fortsätta reducera energi- och resursutnyttjandet. 
 
Här har vi bland annat sett två tydliga exempel på hur husets form begränsar valmöjligheter 
och handlingsutrymme redan långt innan huset faktiskt är byggt. Det ena av de två företag 
som forskarteamet samarbetat närmare med såg således möjligheter att utnyttja 
ackumulatortank och solvärme i uppvärmningssystemet först sedan de gjort sig av med de 
materiella begränsningarna i befintliga husmodeller och kunnat planera husets utformning helt 
från början. Det andra företaget var mer låst vid sitt tillverknings- och ordersystem, men 
utformade trots detta ett nytt värmesystem utifrån sina förutsättningar. 
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Ett utifrånperspektiv på energiteknikforskarnas samarbete med dessa småhustillverkare  
användes här för att illustrera ett teoretiskt resonemang om hur förändring egentligen går till, 
om vad som kan driva på förändringsprocesser och vad som kan hålla dem tillbaka. 
Förändringar är mer sällan av det stora omvälvande slaget. Människor byter sällan hela sin 
"livsstil", som det ibland antas, och det vill mycket till för att ett företag plötsligt skulle ändra 
om hela sitt produktions- och ordersystem. Jag menar här, att de flesta förändringar är mycket 
vardagliga och består av små justeringar av befintliga mer eller mindre stabila och 
trögföränderliga tankemönster, organisationsstrukturer eller materiella former. Dessa tre typer 
av "strukturer" (kulturella strukturer) har alla formats i det förflutna utifrån de förutsättningar 
som gällde då, men de lever kvar och fortsätter begränsa och ge riktning åt människors 
handlingar i nuet.      
 
Olika individer uppfattar och hanterar dock liknande begränsningar på olika sätt, och som 
individer befinner vi oss alltid i specifika situationer och faser i livet. Vi upplever oss också 
ha vissa vanor, tankesätt och erfarenheter gemensamt med vissa andra. Möten mellan 
individer ur sådana skilda kulturella gemenskaper (i det här fallet yrkesgemenskaper) kan, 
som vi såg, tydliggöra likheter och skillnader i vad man anser möjligt och önskvärt att 
förändra. Vi såg exempel på att kommunikationen ofta fungerar sämre mellan individer från 
olika kulturella gemenskaper än inom varje sådan gemenskap, och det kan också vara svårt att 
nå fram till en lösning som alla är nöjda med när flera perspektiv möts. Samtidigt är det ofta 
just sådana möten, diskussioner och förhandlingar som pressar fram, eller inspirerar till, 
mindre eller större modifieringar av människors kunskap och tankesätt (tankestruktur), 
företagens arbetssätt (social struktur) eller bostädernas utformning (materiell struktur).    
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