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Sammanfattning 

Samhället har flertalet gånger genomlevt eller tvingats till energiomställningar, varför 

studier på detta område är av intresse inför framtida behov. Denna intervjustudie 

undersöker hur människor har upplevt och erfarit energitransitioner i hushållet för 

husuppvärmning i samhället Grimstorp i Nässjö kommun. Detta har gjorts utifrån en 

fenomenologisk premiss och analysmetod varpå materialet har analyserats utifrån ett 

intersektionellt perspektiv innefattande de i materialet framträdda, analyserbara, 

teoretiska perspektiven klass och ålder. Studien visar på att ved, pellets, bergvärme, luft- 

och/eller vattenpump, el och olja är de former som förekommit i denna grupp av 

människor, vilka kännetecknas av att de alla är husägare med nästan uteslutande äldre 

hus. De flesta hade flyttat in under 1980-eller 1990-talet, och använde sig då främst av olja 

och/eller ved (stundom också el), varpå övriga energiformer blev vanligare först efter år 

2000. Orsakerna uppfattades ha varit relaterade till kostnader, tillgänglighet, ålder och 

hälsa, samt miljö. Orsakerna kunde bland annat ses i samband med olika händelser såsom 

1970- och 1980-talets oljekriser och en stigande miljömedvetenhet. Olika åldersfaser 

bidrog här till olika livsförutsättningar och behov till anpassning, vilket påverkades av 

tillgängliga ekonomiska och sociala resurser. De erfarenheter som studien påvisar är 

eventuellt påverkade av att studiens deltagare kännetecknades av att de alla i regel hade 

vissa livsförutsättningar; eget hus och ett visst ålderspann. Detta skulle kunna påverka 

studiedeltagarnas argument och perspektiv. Vidare studier vore här även önskvärda för att 

jämföra olika samhälleliga kontexter.   
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Förord 

Här vill jag passa på att tacka alla som varit delaktiga i studien. Ett särskilt stort tack går 

till alla som tagit sig tid att delta i mina intervjuer och bidra med material till mitt arbete. 

Utan er hade studien inte blivit av. Ytterligare ett tack går också till min handledare som 

verkat som en fast grund att förankra sig i då osäkerhet uppstått i förhållande till arbetets 

olika delmoment. 
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Inledning 

Introduktion 

Härom året då jag arbetade för Naturskyddsföreningen ingick det i mina arbetsuppgifter 

att informera och berätta för andra människor om hur situationen för miljön och klimatet 

såg ut. Jag och mina kollegor hade alla läst in oss på var sitt expertområde, varav mitt var 

klimatet. Diskursen var inte obekant; att människan påverkar planeten destruktivt genom 

att bidra till och orsaka omfattande klimatförändringar och miljöförstöring hade varit ett 

återkommande ämne såväl i grundskolan som på universitetet. Att människan bidrar till 

och orsakar klimatförändringar är dock ett omtvistat ämne som inte alla håller med om att 

vi står inför. Icke desto mindre har ämnesområden såsom växthuseffekten, kemikalier och 

föroreningar (vilka alla anses vara bidragande orsaker till klimat- och miljöförstöring) 

kommit att behandlas och i allt högre grad tas för givna av politiker, företag och andra 

grenar av samhället. Till exempel dyker åsikten om att Jordens ökande befolkning sätter 

en ohållbar press på vår planet och dess resurser upp allt oftare i samhällsdebatten. Det är 

här fråga om en potentiell omställnings- och energikris.1  

Energikriser är dock inte något nytt i svensk historia. Sverige har flera gånger ställts inför 

omfattande energiförsörjningskriser som tvingat fram och resulterat i olika former av 

anpassningsstrategier. Detta var bland annat fallet under oljekriserna på 1970- och 1980-

talet då oljebristen och de höga oljepriserna blev markanta.2 Sverige har alltså genomgått 

och kommer med all sannolikhet att stå inför ytterligare energiomställningar och/eller 

energiförsörjningskriser också i framtiden. Huruvida detta gestaltar sig i form av en 

miljökris eller andra anledningar går alltid att spekulera i, men eftersom framtida 

energiskiften är troliga är det av intresse att ta reda på hur människor i ett samhälle tänker 

och resonerar vid just energiomställningar i förhållande till sin egen livssituation. Då ett 

samhälle består av energianvändande människor kan sådan kunskap ha sina 

användningsområden vid framtida energitransitioner, inte minst utifrån intressen från till 

exempel kommuners och organisationers sida beträffande samhällsplanering. 

För att bidra med denna form av kunskap har jag därför genomföra en geografiskt 

begränsad kvalitativ intervjustudie (i samhället Grimstorp beläget i Nässjö kommun) med 

människor som genomgått en eller flera sådana omställningar beträffande energi för 

uppvärmning av hushållet. Avgränsningen innebär att studien blir mer fokuserad och 

anpassad till en specifik kontext, vilket ger denna enskilda studie rimliga 

                                                   

1 Olof Wärneryd; Per-Olof Hallin; Johan Hultman, Hållbar utveckling: om kris och omställning i stad och 

samhälle, Lund (2002) s.11.f 

2 Wärneryd; Hallin; Hultman (2002) s.99.ff 
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förhållningsramar samtidigt som den mynnar ut i en inblick och förståelse för just denna 

typ av samhälle och dess förutsättningar. Mitt intresse ligger här i hur människor 

uppfattade och upplevde den eller de energitransitioner de genomfört sedan inflyttning. Av 

denna anledning har jag även valt att göra min studie till en fenomenologisk sådan, då 

fenomenologiska studier är de som i regel visar intresse för människors egna perspektiv 

och tankegångar.3 För att fördjupa min diskussion utifrån materialet har jag även valt att 

tillgripa ett så kallat intersektionellt perspektiv; flera interagerande perspektiv (i detta fall 

ålder och klass).4 På detta sätt kan jag analysera materialet utifrån olika interagerande 

perspektiv som uppmärksammats i materialet under studiens gång.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom en kvalitativ intervjustudie bidra till en förståelse för hur 

människor upplever och uppfattar energiomställning för uppvärmning av sina hem. 

Studien syftar till att täcka ett område som både är aktuellt och med stor sannolikhet 

behövligt framöver inför kommande energitransitioner. Som det kommer framgå lider 

studiefältet en brist på denna typ av kvalitativa studier i en europeisk kontext.  

Geografiskt och tidsmässigt kommer studien vara begränsad till samhället Grimstorp i 

Nässjö kommun, och kommer att lägga fokus vid vilka energiomställningar som respektive 

hushåll bedrivit och hur de resonerat vid dessa omställningar. Att jag väljer att göra på 

detta sätt beror på att jag vill hålla mig öppen för mitt material. Vilka energiomställningar 

som genomförts kan eventuellt variera från hushåll till hushåll och jag vill ta med detta i 

beräkningarna. Utifrån dessa premisser ämnar jag besvara följande frågeställningar: 

1. Vilka energiomställningar har respektive hushåll genomgått? 

2. På vilka grunder vilade beslutet att ställa om till en ny energikälla i hushållet? 

3. Hur uttrycks de uppfattningar/inställningar som förekommer i materialet? 

Bakgrund 

För att förstå och kunna sätta in intervjudeltagarnas erfarenheter i en av omvärlden 

bestående kontext är det lämpligt att här även gå igenom hur energiläget och 

energiomställningar har sett ut i Sverige sedan en tid tillbaka. Berättelsen om Sveriges 

energiomställningar under 1900-talet är i princip också en historia om energikriser. Kol 

stod vid sekelskiftet 1900 för närmare 40 % av Sveriges energiförsörjning, och större delen 

av denna kolmängd importerades, vilket ledde till bekymmer. Problem blossade till 

exempel upp under bland annat första världskriget. Kriget försvårade tillgängligheten 

                                                   

3 Steinar Kvale; Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 2014) s.44 

4 Anna Bredström, ”Intersektionalitet”, i red. Josefina Syssner, Perspektiv på turism och resande (Lund, 

2011) s.100 
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beträffande kol och den svenska staten försökte ersätta denna bristande tillgång med ved. 

Detta ledde till en ökad efterfrågan och prishöjning beträffande veden, som dessutom hade 

mindre energivärde än kol, och det gick åt betydligt mer ved än kol till samma uppgift. 

Staten tillsatte kommissioner för att tillgodose energibehovet och sålde och fraktade ved 

till städer och tätorter. Detta räckte dock inte till för att mätta energibehovet i det svenska 

samhället, varför en privat marknad uppstod med avsevärt högre vedpriser. Efter kriget 

återgick dock snart energiförsörjningsläget och priserna till normala nivåer.5 

Också andra världskriget innebar svårigheter för det svenska hushållet. Innan kriget hade 

det svenska samhället successivt övergått allt mer till olja, men under kriget försvårades 

tillgängligheten på grund av stigande oljepriser, vilket resulterade i en likartad situation 

som under det föregående kriget. Återigen vände sig samhället till kol och Sverige fortsatte 

att importera denna bränslekälla under hela kriget. Emellertid kom situationen att allt mer 

likna den under första världskriget, (i synnerhet mot slutet av kriget då kolbristen blev allt 

mer akut) varför veden återigen blev den dominanta energikällan. Ransonering under 

kriget ställde krav på vad och hur mycket energi som kunde användas, och för vanliga 

hushåll innebar kriget en prisökning på ved med nästan 400 %.6 

Under världskrigen är det alltså möjligt att följa en utveckling för energianvändningen i det 

svenska samhället. Det går att se att i synnerhet ved har varit föremål för omställningar, 

men också att olja har varit i antågande. Världskrigen innebar långa perioder med 

omställningar, men det förekom också kortare kriser som tvingade fram tillfälliga 

omställningar även efter världskrigen. Oljekriserna 1973-74 och 1979-81 är ett par sådana 

kriser som var särskilt påtagliga med snabba prisstegringar.7 Under denna tid hade det 

svenska elnätet byggts ut till att innefatta i princip hela landet och därför började oljan i 

och med kriserna minska i betydelse till förmån för den allt mer etablerade elen.8 1950-

talet och 1960-talet hade annars varit en period där olja stod för 75 % av Sveriges 

energitillförsel på grund av låga oljepriser.9 

Efter kriserna började oljan i stort sett avvecklas på den svenska marknaden. Istället blev 

de i Sverige använda energikällorna allt mer diversifierade då el som ett sekundärt 

energislag (det vill säga att det produceras av andra energislag som till exempel kol eller 

ved) kom att få allt större betydelse. Trots stor opinion mot kärnkraften ställdes i princip 

hela det svenska energisystemet om under 1970-talet och 80-talet för att producera el. 

Opinionen mot kärnkraften hade sin grund i att den ansågs vara ett miljöhot.  Under 1980-

                                                   

5 Arne Kaijser; Astrid Kander, Framtida energiomställningar i historiskt perspektiv, Naturvårdsverket, 

rapport 6550 (2013) s.39.f 

6 Wärneryd; Hallin; Hultman (2002) s.91.ff 

7 Kaijser; Kander (2013) s.39 

8 Wärneryd; Hallin; Hultman (2002) s.97.ff 

9 Kaijser; Kander (2013) s.43 
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talet började i sin tur hotande klimatförändringar på grund av utsläpp tas allt mer på allvar 

och har sedan dess varit allestädes närvarande i internationella förhandlingar.10 

Således går det i Sveriges energihistorik att se vissa energianvändningstrender som 

förekommit av olika anledningar. Tillgång, priser och potentiella miljöhot har utgjort 

några av de centrala aspekter som verkar ha påverkat den svenska energianvändningen.   

Tidigare forskning 

Mitt forskningsområde kännetecknas (som omnämnts i inledningen) av att det är en 

kvalitativ studie beträffande energitransitioner för hushållsuppvärmning. 

Energitransitioner i hushållet är ett fält som förvisso inte lider någon brist på tidigare 

studier. Emellertid kännetecknas detta område av en överväldigande majoritet kvantitativa 

sådana, och de kvalitativa studier som finns kan vara svåra att hitta i denna kvantitativa 

mångfald. En majoritet av de studier som producerats berör dessutom asiatiska eller 

afrikanska kontexter. Det finns europeiska, men det märks att detta område har varit 

förhållandevis mindre populärt att studera i och om europeiska länder.   

I sin artikel Rural household energy consumption har till exempel Mark Davis undersökt 

hur energikonsumtionsmönster på den Sydafrikanska landsbygden överrensstämmer med 

energitransitionsteorier. Teorier beträffande energitransitioner beskriver Davis som en 

modell av bränslepreferenser kallad the energy ladder (vilket jag här översätter till 

energistegen). Modellen framställer energitransitioner som en process eller stege där 

hushållsekonomin är avgörande för vilket system eller vilket energislag som används för 

att värma upp hushållet i fråga. Vid låg inkomst används bränslen som kan klassificeras 

som biomassa (material från levande organismer; odlad skog eller i sjö och jord). I takt 

med att inkomsten ökar kommer sedan hushållet att först övergå till fossila bränslen, och 

till sist el.11  

Davis studie är baserad på statistik från Project for Statistiks on Living Standards and 

Development (PSLSD), vilket är en Sydafrikansk nationell undersökning gällande 

energivillkor och användning på den sydafrikanska landsbygden. Då vi här har att göra 

med siffror och statistik har Davis studie alla kännetecken för en kvantitativ studie. Davis 

poängterar själv detta och menar på att statistiken från PSLSD i stort verkar följa 

energistegsmodellen. Emellertid kan studien endast, i egenskap av att vara en kvantitativ 

sådan, enbart kan ge en begränsad bild av skeendet. För att ge en mer komplett bild bör 

studien därför kompletteras av andra kvalitativa sådana.12 

                                                   

10 Kaijser; Kander (2013) s.44.f 

11 Mark Davis, ”Rural household energy consumption: The effects of access to electricity – evidence from 

South Afrika”, Energy Policy, Vol 26 Nr 3 (1998) s.207 

12 Davis (1998) 
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Andra användare av Davis nämnda energistege är Bianca van der Kroon, Roy Brouwer och 

Pieter van Beukering, som skrivit rapporten The energy ladder: Theoretical myth or 

empirical truth. I rapporten studeras energitransitioner i utvecklingsländer genom att 

tillämpa denna energistegsmodell tillsammans med ett annat teoretiskt koncept som de 

benämner energy stacking (översatt till energistapling av mig).  Detta teoretiska begrepp 

utvecklar energistegsmodellen till att även innefatta att flera energislag kan användas 

samtidigt inom ett hushåll för dess uppvärmning. Utöver dessa teoretiska begrepp 

använder sig van der Kroon med flera även av resultat från tidigare studier, bland annat 

Davis. Även om rapporten i sig inte är uttryckligen kvantitativ verkar dess författare ändå 

använda sig av en betydande andel kvantitativ data från tidigare studier. Van der Kroons 

med fleras rapport genererar ett resultat och slutsatser som visar på att energistegens 

linjära modell inte räcker till för att beskriva hushålls energitransitionsprocesser. Istället 

erinrar processerna mer om en energiportfolio där hushåll kan välja från ett utbud av 

energislag och system. För att ta dessa faktorer i beaktande bör därför hushållens 

beslutsfattande dynamik tas med i beräkningarna, varför maktordningar inom själva 

hushållet och påverkan utifrån blir av intresse att studera.13  

Maktordningar har i sin tur diskuterats på andra håll. Karin Perman har till exempel, i sin 

avhandling Från el till värme. En diskursanalytisk policystudie av energiomställning på 

statlig, kommunal och hushållsnivå, använt sig av ett genusperspektiv för att ta hänsyn till 

beslutsskillnader mellan män och kvinnor i och med hushålls beslut att avskaffa elvärme i 

den svenska kommunen Falun. Perman kommer fram till att det mycket riktigt fanns en 

skillnad såväl i beslutsfattande som normmässiga avseenden. Männen verkar enligt 

Permans studie ha haft det övergripande ansvaret för beslutet att byta bort elvärme i 

hushållet samtidigt som det också verkar förekomma en bild av att kvinnan inte är 

tillräckligt intresserad av tekniska aspekter för att besitta den kunskap som behövs för att 

kunna ta och genomföra detta beslut.14 Van der Kroons med fleras rapport och Permans 

studie påvisar således att förhållanden av detta slag kan få avgörande konsekvenser för 

förloppet av en energitransition och vem det är som genomför den. 

Permans studie är dock inte enbart intressant på grund av dess genusperspektiv. Studien 

är också en sällsynt kvalitativ studie beträffande energitransitioner som liknar min, även 

om dess analysmetodik och fokus är andra än mina. Permans studie är en diskursanalytisk 

text- och intervjustudie på tre nivåer; hushåll, kommun och stat.15 Det studien tillför till 

                                                   

13 Bianca van de Kroon; Roy Brouwer; Pieter van Beukering, The energy ladder. Theoretical myth or 

empirical truth?, IVM Institute of Environmental Studies (Amsterdam, 2011) 

14 Karin Perman, Från el till värme: En diskursanalytisk policystudie av energiomställning på statlig, 

kommunal och hushållsnivå (Örebro, 2008) 

15 Perman (2008) 
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forskningsområdet är att den påvisar hur problem och lösningar på dessa tre nivåer kan 

samverka i en specifik svensk kontext.  

Permans studie är inte ensam om att visa på vikten av att ta sambandet mellan olika nivåer 

av sektorer med beräkningarna. I en artikel som behandlar tyska privata hushåll har Stefan 

Vögele, Patrick Hansen, Witold-Roger Poganietz, Sigrid Prehofer och Wolfgang Wiemer-

Jehle diskuterat hur bilder av dessa hushålls framtid blir till. Genom att ta aktuella 

trender, samt nationella och internationella förhållanden, med i beräkningen kan vi 

beräkna hur hushålls energianvändning kan komma att se ut i framtiden. Detta är 

beräkningar som är aktuella och av intresse för bland annat internationella 

klimatsamarbeten.16 Permans och Vögele med fleras studier visar således på att beslut och 

trender på olika nivåer kan få konsekvenser också på andra håll. Vad som är viktigt att ta 

med sig här är att ett privat hushåll inte är en isolerad enhet, utan en del av ett eller flera 

större system av preferenser som kan sträcka sig till att innefatta såväl nationella som 

internationella nivåer. 

Viktigt att notera här är att begreppen energistegen eller energistapling inte kommer att 

användas som centrala begrepp i denna studie. Däremot kommer de att återkomma i 

denna studies avslutande diskussion för att knyta an studiens resultat till tidigare 

forskning. 

Material och Metodik 

I denna studie kommer jag att använda mig av intervjuer och en fenomenologisk 

analysmetod för att samla in och analysera mitt material. Nedan följer en genomgång om 

det insamlade materialet, etiska betänkligheter, samt insamlings- och analysmetod. 

Material och etik 

Samhället Grimstorp, där min studie bedrivs, har flera intressanta karaktärsdrag som gör 

området värt att studera. Samhället består av ett par hundra hushåll och är beläget i Nässjö 

kommun. Samhället har en kärna av (för det mesta) privatägda äldre villor längs med 

vägen mellan Nässjö och Bodafors, längs sjön Hattsjön/ Lillesjön (namnet på sjön varierar 

beroende på vem som tillfrågas) samt längs samhällets gamla landsväg Mickel Göings väg. 

I respektive ändar, mot antingen Nässjö eller Bodafors, finns det förhållandevis nya 

byggnader. Husen i den äldre kärnan har gemensamt att många är byggda någon gång 

under 1920-talet till och med 1950-talet. Andra delar av samhället är byggda under senare 

tidsperioder. Samhället kännetecknas således av en specifik struktur med vissa 

grundförutsättningar som gör det intressant att undersöka hur människor tyckt och tänkt i 

                                                   

16 Stefan Vögele; Patrick Hansen; Witold-Roger Poganietz; Sigrid Prehofer; Wolfgang Wiemer-Jehle, 

”Building scenarios for energy consumption of private households in Germany using a multi-level cross-

impact balance approach”, Energy 120 (2017) 
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denna kontext. I denna studie har jag främst bedrivit mina intervjuer i samhällets äldre 

kärna för att försöka fånga upp hur människor i just denna kontext (privatägda äldre hus) 

har resonerat. Jag har dock även intervjuat något hushåll i de nyare delarna av samhället 

för att fånga upp något av samhällets dynamik. Sammanlagt har jag genomfört tolv 

intervjuer med tolv olika hushåll, innefattande en till två intervjudeltagare vardera.  

Att det blev just detta, i förhållande till studiens förväntade längd, kanske stora antal 

intervjuer berodde på att intervjudeltagarna i regel uppvisade en hög grad komplexitet och 

därigenom inte upphörde med att komma med nya infallsvinklar och ny information. Det 

förhållandevis stora antalet intervjuer fångar därför bättre upp samhällets dynamik än om 

jag hade intervjuat ett färre antal hushåll. 

I och med att studien berör människor och deras erfarenheter innebär det också att jag är 

tvungen att förhålla mig till forskningsetiska principer av hänsyn till mina 

intervjudeltagare.17 Under studiens gång utgick jag därför från Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. Informationskravet inbegriper att forskaren informera deltagarna 

om att deras deltagande är frivilligt, samt delger deltagarna med information som 

potentiellt kan påverka deras villighet att delta. Samtyckeskravet kräver i sin tur att 

deltagarnas samtycke (utan påtryckningar) till att medverka införskaffas, och att 

deltagarna själva ska ha rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de vill delta.18   

Hänsyn till dessa krav försökte jag inkludera då jag inledde min kontakt med 

intervjudeltagarna. För att få ihop mitt material valde jag att gå runt i samhället Grimstorp 

och knacka på hos folk. Jag berättade vem jag var, vad jag arbetade med och frågade om de 

hade genomfört en energiövergång i hushållets uppvärmningssystem sedan de flyttade dit. 

Om svaret blev ja frågade jag om de kunde tänka sig att vara med i min intervjustudie vid 

en tid och plats som bäst passade dem. På detta sätt försökte jag ta hänsyn till deras liv och 

vilja att medverka. Om de sedan svarade ja gav jag dem ett informationsbrev med 

information om studien, där mina och min handledares kontaktuppgifter också fanns med. 

Jag lät meddela att om de skulle ändra sig, eller något annat skulle komma i vägen, var det 

bara att kontakta mig.  

Att systematiskt knacka på hos folk var det smidigaste och mest praktiska sättet att komma 

i kontakt med människor i studieområdet. Tillgången till telefonnummer och mailadresser 

var något osäker, och dessutom fanns det en risk med långa väntetider för min del i väntan 

på svar, samt eventuellt låg svarsfrekvens. Genom att knacka på hos folk kunde jag både få 

ett svar och bestämma datum direkt, vilket var både snabbare och smidigare.  

                                                   

17 Se till exempel Göran Hermerén (red.), God forskningssed, Vetenskapsrådet (Stockholm, 2011) 

18 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet 

(Stockholm, 2002) s.7.ff 
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De resterande kraven, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet, innebär att jag som 

forskare har ansvar för att de uppgifter jag får fram under studiens gång inte används till 

andra syften än vetenskapliga, till exempel för kommersiellt bruk. Dessutom har jag ansvar 

för att deltagarnas identiteter och personliga uppgifter inte kommer utomstående till del.19 

Under studiens gång, och under intervjuerna, var jag noga med att inte avslöja för andra 

vilka som deltog i min studie. Det sätt som intervjudeltagarna hade kunnat identifieras på 

hade varit om deltagarna själva valt att prata med andra utomstående om sina intervjuer, 

och detta är eller hade i sådana fall varit något de själva valt och som jag som forskare inte 

kan ansvara för. 

För att underlätta insamlingsarbetet använde jag mig även av inspelningar, som jag med 

hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet bad om lov att få använda inför varje 

intervju. Jag lät meddela att de endast var till för att underlätta materialinsamlingen och 

att de skulle raderas efter att studien avslutats. I och med detta hade jag också ansvar för 

att detta skedde och att inspelningarna endast var åtkomliga för mig och min studie.  

För att ytterligare anonymisera mina intervjudeltagare har jag i följande text även ersatt 

deras namn med bokstavsbeteckningar i form av exempelvis A, B, C och så vidare. I vissa 

fall har jag intervjuat en person i ett hushåll, och i vissa fall två, beroende på mina 

intervjudeltagares tidscheman och levnadsförhållanden (om de till exempel var två eller 

ensamma om hushållet eller om den ene uppehöll sig på annan ort vid intervjutillfället). I 

de fall då deltagarna var flera till antalet inom ett och samma hushåll har jag, för att 

tydliggöra att det rör sig om just samma hushåll, valt att lägga till en nummerbeteckning. 

Om vi till exempel säger att det i B:s hushåll var två intervjudeltagare får de beteckningen 

B1 och B2. Sammanlagt har jag (som omnämnts) genomfört tolv intervjuer, vilket 

resulterat i att hushållen och respektive intervjudeltagare fått beteckningen A till och med 

L (i alfabetisk ordning).   

Insamlingsmetod 

Då jag är ute efter människors egna tankar och perspektiv sätter det vissa ramar för vilka 

insamlingsmetoder jag kan använda mig av. Om forskaren vill få fram människors egna 

tankar och funderingar är intervjuer nästan den enda insamlingsmetodik som finns 

tillgänglig. Andra alternativ återfinns i till exempel självbiografiskt skriftligt material,20 

men om jag vill få tillgång till ett specifikt ämnesområde kan jag knappast förlita mig på att 

ett sådant material skulle komma ens i närheten av det ämne jag här har valt att studera. 

Av denna anledning framstår intervjuer som den bäst lämpade metodiken. 

I min studie är jag intresserad av att utveckla mitt material efter intervjudeltagarnas egna 

utsagor. Det är deras perspektiv och upplevelser som är fokus för studien. Detta innebär 

                                                   

19 Vetenskapsrådet (2002) s.12.ff 

20 Lars Kaijser; Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete (Lund, 2011) s.96 
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även att studien blir en kvalitativ sådan. I kvalitativa intervjuer kan forskaren fokusera på 

att utveckla det som intervjudeltagarna uttalar sig om, för att på detta sätt försöka förstå 

dessas egna upplevelser,21 snarare än att fokusera på att intervjua ett stort antal människor 

för att få fram siffror och statistik, som annars är fallet i kvantitativa studier.22 För att 

förstå intervjupersoners livsvärld (världen såsom den påträffas och upplevs i vardagen) har 

fenomenologin haft en avgörande betydelse. Generellt syftar fenomenologi i kvalitativa 

studier till att försöka förstå olika fenomen i omvärlden utifrån intervjupersonernas egna 

perspektiv och uttryckssätt. Detta har varit en grundaspekt av den kvalitativa intervjun, 

och om det är intervjupersonens egna perspektiv vi är ute efter (som i detta fall), då har vi 

ett fenomenologiskt förhållningssätt till vårt material.23  

I denna studie har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Detta på 

grund av att denna intervjuform möjliggör för intervjudeltagare att prata fritt utan alltför 

mycket inblandning, medan jag själv som forskare har möjlighet att hoppa in och hålla 

intervjun till ämnet och ställa eventuella följfrågor. På detta sätt kan forskaren fråga ut 

intervjudeltagarna om ett specifikt ämne och samtidigt låta intervjudeltagarna utveckla 

materialet efter sina egna minnen och erfarenheter. I strukturerade intervjuer styr annars 

forskaren utfrågningen rakt igenom utan att ge intervjudeltagarna möjlighet att utveckla 

sina erfarenheter (ofta i form av ja- och nej-frågor), och i ostrukturerade intervjuer ska 

intervjudeltagarna helst tillåtas att tala fritt utan inblandning.24 Av dessa alternativ 

framstår semistrukturerade intervjuer som den bäst lämpade intervjuformen. 

Intervjudeltagarna måste själva kunna utveckla resonemang samtidigt som de inte får 

komma alltför långt bort från det fenomen jag studerar. 

Analysmetod 

Eftersom människors egna perspektiv är det som fenomenologiska studier är ute efter är 

det också lämpligt att tillgripa en fenomenologisk analysmetod. På detta sätt kan jag 

analysera mitt material efter en metod som är anpassad till att analysera just denna form 

av material. Fenomenologi är dock mer än enbart en metod, det är också ett teoretiskt och 

filosofiskt ämnesområde som diskuterats och tillgripits i flera olika versioner. Den 

moderna fenomenologin, som till stor del är den som används idag, uppstod i och Edmund 

Husserl och dennes verk inom ämnet mot slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 

Fenomenologi hade varit omlopp långt innan dess, men det var Husserl som gav 

fenomenologin dess nuvarande grundform.25 

                                                   

21 Kvale; Brinkmann (2014) s.17 

22 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Stockholm, 2011) s.413.f  

23 Kvale; Brinkmann (2014) s.44.ff 

24 Bryman (2011) s.150 

25 Jan Bengtsson, Fenomenologiska utflykter (Göteborg, 1998) s.13.f 
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I princip har fenomenologin handlat om hur vi kan förstå människan och dennas egna 

perspektiv i relation till verkligheten såsom hon uppfattar den. Denna relation tenderar till 

att variera från teoretiker till teoretiker, emellertid finns det vissa grundaspekter att ta i 

beaktande. Människans jag och dess tankemönster kan beskrivas som ett resultat av jagets 

erfarenheter av en omvärld/verkligheten. Människan och omvärlden är i regel separata 

ting, i alla fall utifrån människans eget perspektiv. Fenomenologi handlar i detta 

sammanhang om att förstå människans upplevelser och perspektiv på fenomen i denna 

upplevda omvärld. 26 Med fenomen menas hur vi som subjekt uppfattar olika ting utifrån 

våra egna erfarenheter.27 Människan själv blir på detta sätt alltså en källa till information 

om världen genom att människan erfar den.  

Liksom det finns olika fenomenologiska teorier finns det även mer än en fenomenologisk 

analysmetod. Van Kaam har till exempel utvecklat en analysmetod som är mer lämpad för 

att analysera stora mängder med material; minst ett femtiotal deltagare. Den 

fenomenologiska analysmetod som dock är mest välkänd och använd är Amedeo Giorgis 

metodik, vilken kan användas också på mindre datamängder.28  Något som passar denna 

studie i och med att metoden är såväl välbeprövad som anpassad till den datamängd min 

studie rör sig om.  

Giorgi och dennes metod har sin bakgrund inom psykologin, och Giorgi menar på att 

psykologin har varit begränsad av att den tenderat till att studera människors funktioner 

som separerade egenheter, istället för att fokusera på människan som en erfarande 

enhet.29 Att ha sitt ursprung inom psykologin är något som Giorgi inte är ensam om, utan 

även den moderna fenomenologins grundare Edmund Husserl utgick ifrån vad han 

uppfattade var brister inom den dåvarande psykologin.30 Härigenom är psykologin ett 

grundläggande fundament inom fenomenologin, varför Giorgis psykologiska grund inte 

framstår som en vidare märklig beståndsdel i en fenomenologisk analysmetod. Lösningen 

på nämnda brister fann Giorgi genom just fenomenologin, varpå Giorgi lät framställa ”a 

                                                   

26 Se till exempel Edmund Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi (Stockholm, 

2004) 

Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi (Göteborg, 1999) 

Alfred Shüts, Den sociala världens fenomenologi (Göteborg, 2002) 

27 Anthony Giddens; Philip W. Sutton, Sociology (Cambridge, 2013) s.85 

28 Andrzej Szklarski, ”Fenomenologi”, i red. Andreas Fejes; Robert Thornberg, Handbok i kvalitativ analys 

(Stockholm, 2015) s.137 

29 Amedeo Giorgi, “The Descriptive Phenomenological Psychological Method”, Journal of Phenomenological 

Psychology, vol 43 (2012) s.3.f 

30 Se till exempel Husserl (2004) s.51.f  
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descriptive phenomenological psychological method”.31 För att underlätta kan vi översätta 

denna framställda metod som den deskriptiva psykofenomenologiska analysmetoden. 

För att använda metoden krävs det att forskaren går in i studien med vissa inställningar, 

nämligen de att fakta och verkligheten inte får tas för givna. Vi kan vara medvetna om 

dem, men forskaren får inte ta dem till sig som ej emotsägbara fakta. Istället måste varje 

mänskligt subjekt som studeras ses som en grundläggande bas för att etablera information 

om omvärlden. Det vill säga att vi endast kan uttala oss om världen utifrån människans 

egna uppfattningar och perspektiv. Människan är helt enkelt centrum för världen och allt i 

den och vi som forskare måste avstå från att ta in fakta som studiedeltagare inte uttalat sig 

om.32 Med hänsyn till detta har jag valt att applicera mina teoretiska perspektiv utifrån 

insamlat material istället för att i omvänd ordning grunda materialinsamlingen på 

teoretiska perspektiv redan från början. 

När sedan metoden brukas görs detta med hjälp av fem steg. Först måste forskaren ta in 

hela beskrivningen av fenomenet för att upprätta en förståelse för helheten och kontexten. 

Sedan måste forskaren gå tillbaka till början av texten och sortera den efter och identifiera 

meningsbärande enheter.33 En meningsbärande enhet kan här vara en fras, eller en/flera 

meningar som säger något om det fenomen som studeras.34 Dessa är enheter som varierar 

och som kan vara analyserbara utifrån olika teoretiska perspektiv som är relevanta för 

forskaren. I princip kan detta liknas vid att koda materialet, det vill säga att forskaren 

knyter ett eller flera nyckelord, eller överordnade fraser, som säger något om textinnehållet 

till textstycket i fråga.35 I det tredje steget inleds sedan analysen av de identifierade 

enheterna. Forskaren omvandlar materialet och anpassar det efter vad det antyder om det 

studerade fenomenet. Nästa steg i analysen blir att anordna dessa ”transformerade” 

enheter till en ny helhetsförståelse. Syftet här är att få fram en struktur gällande 

erfarenheterna av det studerade fenomenet. Det femte och sista steget i analysen blir 

härefter att använda denna struktur till att förtydliga och tolka studiens samlade data.36 

Baserat på dessa fem uppräknade steg ämnar jag således analysera och strukturera upp 

mitt material i denna texts analysdel. På detta sätt faller det sig också naturligt att anordna 

analysens struktur någorlunda efter dessa fem steg. Emellertid måste jag även anpassa 

metoden efter mitt material. Då Giorgi själv använder sig av metoden har denne illustrerat 

den med att först skriva ut en sammanfattning av respektive intervju, och därefter markera 

                                                   

31 Giorgi (2012) s.4 

32 Giorgi (2012) s.4.f 

33 Giorgi (2012) s.5 

34 Szklarski (2015) s.139 

35 Kvale; Brinkmann (2014) s.241 

36 Giorgi (2012) s.6 



12 

meningsbärande enheter och plocka ut och vända på delar av textmassan i stora tabeller.37 

Detta är något jag hade kunnat göra själv men i regel inte har utrymme för i denna studie. 

Dessutom blir den resulterande texten allt annat än läsvänlig, vilket skulle kunna ses som 

en kritik till metoden såsom Giorgi använder den, även om arbetsformen i sig är tämligen 

effektiv. Min analysmetod följer därför inte Giorgis metodik rakt av, utan istället 

praktiseras en till materialet och studien mer anpassad form av denna metod. 

Eftersom jag har litet utrymme och ett relativt stort intervjumaterial har jag i steg 1 

sammanfattat alla intervjuer i en text i början av analysen. Då jag sedan inte kan markera i 

respektive text vilka meningsbärande enheter som förekommer har jag valt att i det andra 

steget av metoden sätt ut rubriker för vilka återkommande teman och utsagor 

(meningsbärande enheter) som förekommer i mina intervjuer. Under dessa rubriker 

illustrerar jag istället med citat enheternas förekomst. De resterande stegen i metoden har 

jag, istället för att sära på dem och illustrera dem var för sig, valt att slå samman i 

analysens senare del. Analysen av enheterna inleds i regel redan under rubrikerna för de 

meningsbärande enheterna, då vissa aspekter var mer lätthanterliga att diskutera på plats. 

Analysens huvuddel förkommer dock under rubriken ”Fördjupande analys av 

meningsbärande enheter”. I denna del av analysen tranformeras också enheterna till en ny 

helhetsförståelse, samt förtydligas och tolkas, i enlighet med mina teoretiska perspektiv. 

Teoretiska perspektiv 

Tidigare forskning visar på en brist gällande kvalitativa studier inom ämnet 

energianvändning och energitransitioner. Tidigare forskning har dock också visat på att 

maktperspektiv och preferenser på olika nivåer har betydelse för hur och om 

energitransitioner i hushållet blir av. För att ta till vara dessa aspekter av tidigare resultat 

ämnar jag använda mig av teoretiska hjälpmedel. I fenomenologisk anda kan jag själv dock 

inte förutsätta vissa teoretiska maktperspektiv,38 utan istället har jag låtit materialet självt 

visa på möjliga teoretiska infallsvinklar. Då materialet visat prov på flera maktordningar 

har jag valt att tillgripa ett så kallat intersektionellt teoretiskt perspektiv här.   

Intersektionalitet, ålder och klass 

Vad innebär det att tillgripa ett intersektionellt perspektiv och varför är just ett sådant 

perspektiv lämpligt? Det intersektionella perspektivet innebär att studien fokusera på flera 

maktperspektiv som möts.39 Kulturgeograferna Irene Molina och Susanne Johansson har 

                                                   

37 Amedeo Giorgi, The Descriptive Phenomenological Method in Psychology: A Modified Husserlian 

Approach (Pittsburgh, Pennsylvania, 2009) s.139-212 

 

38 Se till exempel Giorgi (2012) s.4.f 

39 Bredström (2011) s.100 
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till exempel problematiserat om det över huvud taget är möjligt prata om en kvinnlighet 

som inte också är rasifierad; 

Det är bara genom att relatera de sociala relationer av domination kring kön, 

klass och ras till varandra som vi kan förstå hur makten struktureras samtidigt 

som den strukturerar diskursen om de objekt som den förtrycker.40 

Alltså handlar detta perspektiv om att ta hänsyn till att ett maktperspektiv sällan ensamt 

påverkar fenomen. På detta sätt myntades begreppet av Kimberlé Crenshaw som i detta 

sammanhang skrev om hur svarta kvinnors erfarenheter på arbetsmarknaden var ett 

resultat av att de var såväl kvinnor som svarta. Om vi ska kunna fånga denna dynamik är 

det intersektionen, det vill säga där perspektiven möts, som måste studeras. Det handlar 

här inte om att addera ett perspektiv på ett annat, utan det handlar snarare om hur 

maktperspektiven interagerar med varandra och vilka konsekvenser detta får.41 Viktigt att 

påpeka här är att makt i denna bemärkelse kan syfta på såväl makt ”över” någonting som 

makt ”till” någonting. Det vill säga att vi kan besitta makt över något eller någon, men vi 

kan likväl också besitta makten att göra eller genomföra något. Stundom kan dess båda 

maktaspekter även sägas vara samma sak i och med att jag till exempel kan ha makt att 

påverka andra genom att uppmuntra eller skrämma dem.42   

Det insamlade materialet har visat på flera tillfällen där ett par perspektiv interagerar. Av 

denna anledning finner jag att det vore att missa en viktig del av intervjudeltagarnas 

erfarenheter att välja ut ett perspektiv eller att, för den delen, diskutera dem var för sig där 

de framstår som sammanlänkade. I vissa hushåll är dock perspektiven inte interagerande, 

och i dessa fall kan och bör jag därför diskutera perspektiven såsom de förekommer. 

Perspektiven som min studie har visat på är ålder och klassrelaterade betänkligheter.  

Klass som begrepp har liksom många andra begrepp skiftat i innehåll med tiden. 

Klassteoretikerna Karl Marx och Friedrich Engels populära definition framställde klasser 

som en form av samhällsskikt av människor, arbetarklass och borgarklass, vilka det rådde 

en kamp (klasskamp) sinsemellan, och som skiljde sig från varandra genom bland annat 

olika inkomst och inkomstkällor.43 Klass som teoretiskt perspektiv kan dock också betyda 

många olika ting, och som det enligt Ulrika Holgersson har påpekats av den brittiske 

sociologen Rosemary Crompton, är det viktigt att inte blanda ihop dessa olika 

betydelseformer. Ett klassperspektiv kan innebära sociala och ekonomiska skillnader 

beträffande maktmedel och resurser, det kan innebära klass som prestige, status och vald 

                                                   

40 Susanne Johansson; Irene Molina, ”Kön och ras i rumsliga identitetskonstruktioner”, i red. Paulina de los 

Reyes; Irene Molina; Diana Mulinari, Maktens (o)lika förklädnader kön, klass och etnicitet i det 

postkoloniala Sverige: en festskrift till Wuokko Knocke (Stockholm, 2006) s.267 

41 Bredström (2011) s.100.f 

42 Andrew Shorten, Contemporary Political Theory (London, 2016) s.141 

43 Ulrika Holgersson, Klass: feministiska och kulturanalytiska perspektiv (Lund, 2011) s.46-52 
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livsstil, och det kan innebära ”klasser”. Det vill säga olika potentiella och verkliga aktörer 

av social eller politisk natur. Utifrån Cromptons distinktioner kan klass därför förstås som 

såväl olika skikt av sociala krafter som aktörer som kan påverka och förändra sin 

omgivning beroende på förutsättningar. Max Weber, en annan känd klassteoretiker, såg 

till exempel klass som en situation bestämd av individens positionering, vilket genererar 

olika livschanser, på varu- och arbetsmarknaden.44 

Vad gäller ålder får vi här hoppa till socialgerontologin. Socialgerontologi är ett brett 

ämnesområde som innefattar en mängd olika teorier om ålder och åldrande. Emellertid 

kan detta fält sägas inneha ett antal grundläggande perspektiv. Återkommande är till 

exempel om ålder som livsspann eller faser. Där ålder är en central organisatorisk del av 

samhället och där det finns särskilda tillskrivna beteenden i förhållande till olika 

åldersspann, kan vi förstå ålder som något som har naturaliserats. I detta fall blir ålder en 

serie av faser som kan analyseras med hjälp av sociologi. I princip kan vi se på ålder som 

format av olika erfarenheter och förväntningar i relation till specifika åldersfaser. Detta 

påverkar hur vi ser på och upplever ålder och åldrande. I denna bemärkelse kan vi tala om 

ålder och dess innehåll som ett resultat av strukturer av beteenden i samhället och 

personliga erfarenheter tidigare i livet (institutionalisering). Något som kan påverkas av 

detta är bland annat människors ekonomiska situation. Möjligheter till arbete och 

inkomstens storlek kan till exempel påverkas av samhällets relation till olika 

åldersgrupper. Hälsa kan också vara avhängigt ålder och kan även i detta avseende vara ett 

resultat av samhälleliga strukturer och relationer.45  

Detta innefattas i princip av begreppet ålderism, eller mer specifikt, ålderism kopplat till 

attityd, vilket innebär kategorier eller normer av attityder uppdelat i fördomar, stereotyper 

och diskriminering. Egentligen är det här fråga om föreställningar om specifika 

åldersgrupper,46 vilket i detta fall berör mina intervjudeltagares egna uppfattningar om 

ålder i förhållande till sig själva. Eftersom jag här använder mig av en fenomenologisk 

analysmetod är självuppfattningar och erfarenheter centrala för hur jag tolkar materialet. 

När ålder och klass förekommer i mina intervjudeltagares argument är det därför just 

detta jag är intresserad av.  

Som ett intersektionellt perspektiv är det här fråga om sociala och resursmässiga 

skillnader som kan påverka människors agerande, tycke och smak. Perspektiven är 

intressanta för studien eftersom hushåll jag har intervjuat utgör en specifik kontext av typ 

av hushåll och ungefärlig åldersgrupp; många äldre människor (och i övrigt i alla fall äldre 

än 30) och som inte besitter ofantliga ekonomiska tillgångar. 

                                                   

44 Holgersson (2011) s.19.f 

45 Se till exempel The Sage handbook of social gerontology (Los Angeles, 2013[2010]) 

46 Lars Andersson, ”Ålderism”, i red. Lars Andersson, Socialgerontologi (Lund, 2013) s.330.f 
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 Analys 

Som omnämnts ovan ämnar jag här strukturera upp analysen efter en till mitt material 

anpassad version av Giorgis fem analysmetodologiska steg, i enlighet med dennes 

deskriptiva psykofenomenologiska analysmetod.47 Baserat på dessa steg kommer jag först 

lägga fram det mönster för energitransitioner som mitt material har visat på, för att på 

detta sätt få fram en kontext för vidare diskussion. Härefter kommer jag att plocka ut och 

resonera kring meningsbärande enheter, i form av återkommande argument och teman i 

materialet. Slutligen kommer jag att analysera dessa enheter efter mina teoretiska 

perspektiv.    

Genomförda transitioner 

Giorgis första analysmetodologiska steg inbegriper att få en förståelse för och beskriva 

fenomenet i fråga som en helhet.48 Det handlar här om att fastställa vad som utgör det 

huvudsakliga innehållet i intervjudeltagarnas berättelser.49 Det som i princip berörs här är 

således mönstret i materialet. Fokus för min studie är vilka energitransitioner som 

genomförts i hushållet och varför. Förekommande transitioner utgör en kontext för såväl 

deras orsaker som erfarenheterna av dem, varför transitionerna är lämpliga att bruka som 

ett helhetsmönster att grunda vidare diskussion på. Vad som också är av intresse här är 

den ungefärliga åldern på deltagande hushåll och vid vilka årtal mina intervjudeltagare 

flyttade in. Tillsammans utgör transitionerna, husåldern, och inflyttningstidpunkterna en 

bakgrund för att kunna sätta in vidare diskussion i kontext. 

För att bättre illustrera och förtydliga genomförda transitioner, husålder och inflyttningsår 

har jag valt att sammanföra denna information i tabellen nedan: 

                                                   

47 Se till exempel Giorgi (2012) 

48 Giorgi (2012) s.5 

49 Szklarski (2015) s.138  
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Det mönster som här framgår är att samtliga hus nästan uteslutande är byggda någon gång 

under och mellan 1920- och 1950-talet. Alla är dock inte säkra på exakt när deras hus 

byggdes, varför dessa har markerats med ett frågetecken. 

De olika uppvärmningssystem som berörs är olja, ved (egentligen olje- och/eller 

vedpanna), el, bergvärme, pellets, luftpump och/eller vattenpump och (vad jag själv har 

valt att kalla det i brist på annan benämning) rörvärme. Utifrån mina intervjudeltagares 

beskrivningar framstår olja, ved och pellets alla tre som energiformer som eldas upp för att 

värma upp huset. El kan värma upp huset antingen direkt eller indirekt (det sistnämnda 

genom att den till exempel är vattenburen). Vad gäller bergvärme tas värme ur 

berggrunden genom ett djupborrat hål.”Rörvärme” är ett specialfall för intervjudeltagare K 

som hade minskad energiförbrukning som sin hobby och bytte och kompletterade 

åtskilliga gånger. Av denna anledning har jag grovt fått sammanfatta dennes åtaganden i 

tabellen ovan. Det sista denne införskaffade, rörvärmen, bestod i att K grävt ner ett brett 

rör i marken för att få upp värme ur jorden på vintern samt svalka huset om sommaren.  

Annan information som kan utläsas i tabellen är att det verkar finnas ett visst mönster 

beträffande när intervjudeltagarna flyttade in. De flesta intervjudeltagare har bott i sina 

hus sedan 80- eller 90-talet. 

En annan aspekt som är värd att notera är att intervjudeltagare I och G hade flyttat mellan 

två olika hus i samma samhälle och genomfört transitioner i respektive hus. Även D 

meddelade att denne flyttat en gång, men delgav inte att denne genomfört några 

transitioner i föregående hus. Ett par intervjudeltagare flyttade även in något senare än de 

övriga. Intervjudeltagare I hade bott i sitt hus sedan 2005 och intervjudeltagare J sedan 

2010. I hade dock som nämnts bott i ett annat hus i samma samhälle dessförinnan (okänt 

från och med vilket årtal). 

Andra särskiljande fall kan återfinnas beträffande intervjudeltagare G och K:s hushåll. 

Intervjudeltagare G:s hus var byggt senare än de övriga (exakta årtal okända). 

Intervjudeltagare K ansåg i sin tur att det inte fanns ett riktigt uppvärmningssystem i huset 

vid inflyttningen: 

K: Då var det egentligen inget. Det var, alltså han, det var kakelugn och det var en 

järnspis i köket. 

Här valde K att själv installera elvärme efter att denne flyttat in. 

Inledningsvis går det även att se en tydlig trend vad gäller användandet av ved och olja i 

tabellen. De flesta inledde med att elda med dessa energivärmekällor. Intervjudeltagare J, 

tillsammans med E och K skiljer sig här något från de övriga i och med att de inledde med 

att använda sig av el. Senare energiövergångar/transitioner är dock inte riktigt lika 

konsekventa. Det de har gemensamt är att de är genomförda efter ungefär år 2000, men 

hade därefter inga särskiljande årtal. Eftersom de flesta intervjudeltagare började använda 
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ved och olja inledningsvis på 80- och 90-talet, verkar det som att olja och ved har en viss 

tidsförankring till dessa två årtionden.    

På dessa sätt gestaltar sig alltså fenomenets helhetsberättelse i fråga i förhållande till min 

studie. För att gå närmare in på detaljer måste jag dock börja peka ut mitt materials 

meningsbärande enheter och därigenom lyfta fram viktiga knutpunkter i det framträdda 

helhetsmönstret. 

Meningsbärande enheter 

Meningsbärande enheter berör, som omnämnts i denna studies metodkapitel, till exempel 

fraser, meningar och knutpunkter som är relevanta för forskaren, till exempel utifrån olika 

teoretiska perspektiv. Nedan har jag plockat ut aspekter i mitt material som återkommer 

konstant i mina intervjudeltagares utsagor, likt knutpunkter. Här inleds till stor del också 

Giorgis steg tre; analys av meningsbärande enheter.50 Detta eftersom det faller sig naturligt 

att börja diskutera innebörden av mitt material utifrån min studies utgångspunkter, i och 

med att det behandlas. 

Kostnader 

Ett återkommande argument beträffande varför vissa energislag eller 

uppvärmningssystem valts eller valts bort berör hur mycket de kostar att ta i bruk. Till 

exempel beskriver intervjudeltagare A att: 

A: Ja, jag har ju själv byggt det 1952, och då var det ju olja som var uppvärmning 

då va. Men så efter några år steg ju oljepriset så högt va. Så då satte jag in en 

vedpanna och eldat med ved tills… idag, tills nu va. 

A var inte den ende som bytt uppvärmningssystem på grund av att just olja började bli 

dyrt. F beskriver bland annat att denne började elda med pellets på grund av att oljepriset 

började stiga: 

F: Vi trodde man skulle spara olja då från en modernare panna. Men det skiljde 

inte mycket. […] och då köpte jag en pelletsbrännare som funkade ihop med den 

här pannan då och körde pellets ett tag, för oljan började bli så dyr. 

Intervjudeltagare C kommer inte riktigt ihåg varför de bestämde sig för att elda med just 

ved då denne flyttade in på 1980-talet, men erinrar sig dock att oljan eventuellt började bli 

dyr och att elda med ved kanske skulle bli billigare. För intervjudeltagare I framställdes 

oljekostnaden också som en anledning till att istället börja elda med ved: 

I: […] när jag köpte huset var jag själv; singel. Man hade inte plats ekonomiskt 

och köra med olja hur som helst, så jag eldade med ved och sedan fick det vara 

kallt när man kom hem och så fick man elda ifatt. 

                                                   

50 Giorgi (2012) s.5.f 
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H1 och H2 inledde sin husuppvärmning med en olje- och vedpanna. De valde inledningsvis 

att elda med olja eftersom pannan var sliten och inte riktigt tålde vedeldning. Slitaget, 

samt även det höga oljepriset, påverkade dock H1 och H2 till att istället byta till elelement 

och elvärme. Även intervjudeltagare G menade på att oljan var dyr, både i dennes första 

hus i Grimstorp, och i det hus som denne senare flyttade till i samhället. I sitt nya hus hade 

G installerat en olje- och elpanna, men beslutade sig sedan för att byta till ett billigare 

alternativ. I dennes föregående hus beskrev G det (då 1980-tal) som att: 

G: Nej det var ju priserna som gällde va. Oljepriserna var ju som jag sa inte för 

vanlige dödlige att tänka på va. 

Flertalet intervjudeltagare som tidigare eldat med olja, eller övervägt alternativ, har 

således valt bort eller bytt från olja till stor del på grund av höga priser. I flera av dessa fall 

är det 1980-talet eller perioden runt omkring som omnämns. A hade även använt olja då 

denne byggt sitt hus på 1950-talet. Vid denna tidpunkt var oljan mycket populär i Sverige, 

och de senare uppenbarligen avskräckande kostnaderna skulle kunna kopplas till 1970- 

och 1980-talets oljekriser, då oljepriset stegrades snabbt. I samband med detta ökade 

också Sveriges satsning på elanvändning.51 Flera intervjudeltagare hade använt sig av 

eluppvärmningssystem från början, eller av en kombinerad panna av till exempel ved och 

el. Ett par intervjudeltagare berättar om billigare elpriser vid den här tidpunkten: 

K: Då satte vi elvärme, för det skulle man göra då på 80-talet. Det var näst intill 

att man fick statliga bidrag på det. Det fick man ju inte, men staten ville att man 

skulle ha elvärme, för då hade man ju börjat dra kärnkraftverken och då ville man 

ju sälja el. Så tror jag det var. […] Det var ju billigaste alternativet då. 

E2: Första året när vi flyttade hit så hade vi bara elen, och det var ju jobbigt. Men 

då var ju elen redan relativt billig 1988. 

Större andelen av mina intervjudeltagare flyttade in under 80- och 90-talet, dock är det 

bara dessa två deltagare som vid denna tidpunkt nyttjade enbart el inledningsvis. Flera 

intervjudeltagare som installerat eller använt el senare verkar istället anse att el är dyrt att 

använda: 

H2: […] Och sen så körde vi med det ett tag, men elen är ju också dyr. Sedan satte 

vi in en kassett, i öppna spisen, så vi elda med den. 

J: Ja jag flyttade ju hit i februari 2010 och så höll jag på med elpatronen första 

halva månaden, och det gjorde jag inte mer sedan. Då gick det på 4 tusen på en 

halv månad. Så då höll jag ju på med ved då och så hade jag ju även elpatronen 

ibland då som komplement då för värmen, men inte fullt då utan lite bara. 

Således verkar el vara något som kommit och gått någorlunda ur tiden vad gäller 

kostnader. Kostnader har dock också omnämnts beträffande andra uppvärmningssystem 

än oljan och elen. C menade till exempel på att kostnaden för att införskaffa ett nytt 

                                                   

51 Kaijser; Kander (2013) s.39 
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husuppvärmningssystem var avgörande för de i dennes hushåll inte valde att sätta in ett 

nytt förrän det nyligen installerade elkomplementet. Flera intervjudeltagare hade 

införskaffat eller övervägt bergvärme och var ense om att det var en jämförelsevis dyr 

investering som krävde lån från banken. J hade allvarligt övervägt att installera bergvärme, 

men sedan insett hur mycket pengar hela företaget skulle gå på. Istället valde J att 

installera en luftvärmepump, som var ett billigare alternativ. D hade också funderat på 

bergvärme, men tyckte att det inte var lönt att lägga ut så mycket pengar då de nyligen 

investerat i en ny panna för pellets. G ville installera en bergvärmepump i sitt nya hus, 

liksom denne gjort i sitt föregående: 

G: Och jag ville haft, borrat, och satt in värmepump, men det fick jag inte låna 

bara för att jag var pensionär. Tjänar för lite va. 

I de fall där bergvärme införskaffats menar mina intervjudeltagare på att de tjänar in på att 

använda bergvärme. I jämförelse med pellets blir drivningen till exempel billigare: 

F: Tja, för den går så billigt om man jämför med pellets så är det ju halva priset 

mot det. Så den har ju redan jobbat ifatt sig så att säga. 

B2: Ja men tar man bort lånen och jämför drivningen på pellets och bergvärmen, 

då är bergvärmen billigare. 

Dessutom menade flera på att bergvärme ökade värdet på huset: 

E2: Sedan har man ju fördelen med att huset värderas ju på ett annat sätt om 

man har bergvärme. Fick ju uppvärdering på huset så man kunde lägga det i 

bottenlån och så. 

A: Men nu har jag valt att investera i det då, och jag tror det är såhär att dan min 

efterträdare, om jag säljer, får man nog igen dem pengarna för folk vill nog ha det 

så smidigt som möjligt, tror jag idag va, med bäringen. 

G: För du vet huset hade ju inte blivit mindre värdefullt om jag haft värmepump 

va. Det hade varit lättare och säljat, men nu är det nästan omöjligt. 

En anledning mina intervjudeltagare lyfter fram angående varför de införskaffade 

bergvärme trots den höga investeringen är kopplat till slitage och kostnaden för alternativ. 

I flera fall hade den gamla pannan gått sönder och det var dags att köpa in ett nytt system i 

vilket fall. Att byta till bergvärme istället för att införskaffa en modernare pelletsbrännare 

beskrevs som en marginell kostnadsskillnad av F, och i och med bergvärmens lägre 

driftskostnader blev det ”inget att välja på”. 

Kostnader för respektive husuppvärmningssystem kunde alltså vara av betydelse vid 

transitioner. En hög kostnad kunde verka avskräckande till förmån för billigare alternativ, 

vilket potentiellt kan ha påverkats av aspekter såsom oljekriserna och Sveriges satsning på 

el. Trots höga installationskostnader menade dock flera intervjudeltagare att bergvärme 

som värmekälla för hushållet lönade sig ekonomiskt i längden. Dessutom ansåg flera att 
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kostnaden blev marginell om det föregående uppvärmningssystemet ändå behövde bytas 

ut.  

Tillgänglighet 

Här kan anmärkas att trots statens satsningar på el under 1980-talet är det relativt få av 

mina intervjudeltagare som valt ett primärt eluppvärmningssystem. Istället är det andra 

alternativ som övervägts och elen har kommit att uppfattas som dyrt av flera 

intervjudeltagare. Detta skulle potentiellt kunna bero på att andra potentiellt billigare 

alternativ börjar bli mer vanliga under 2000-talet. Det är här bergvärme, pellets och luft- 

eller luft/vattenpumpar blir vanligare i mitt material. G menar till exempel på att denne 

var en av de första i Sverige som införskaffade bergvärme då denne gjorde detta i sitt första 

hus i Grimstorp på 80-talet. Det var först senare som bergvärme blev vanligare. 

Tillgängligheten kunde alltså också potentiellt påverka valet av energivärmekälla, något 

som framgår av flera av mina intervjudeltagare. Av denna anledning är detta nästa 

återkommande meningsbärande enhet som ska behandlas.      

Vissa energislag kan alltså tolkas som att de inte var tillgängliga vid alla tidpunkter. På 

frågan om det fanns alternativ till vedeldning vid den tidpunkt som C:s hushåll började 

elda med det svarade denne att: 

C: Det gjorde det ju egentligen inte, för pellets hade ju inte kommit igång då på 

den tiden på 80-talet där, utan det var ju olja egentligen, eller el kanske, men olja 

var det ju mest folk hade på den tiden. Så det fanns inte så mycket att välja på 

J framhöll även att denne helst skulle ha velat börja elda med olja efter att ha flyttat in i sitt 

hus år 2010, men att: 

J: […] det var ju ingen som ville sätta dit en ny oljepanna, det vägrade dem och 

göra, så att det blev ju inte det heller då. 

Eftersom ingen vill sätta dit en oljepanna uppfattade alltså J det som att olja inte var ett 

alternativ. På detta sätt framstår oljan i detta fall som icke tillgängligt. Ett annat 

uppvärmningssystem som beskrevs som icke tillgängligt var fjärrvärme av E1/E2: 

E1: Och här i Grimstorp, det var ju ingen fjärrvärme, och efteråt så är ju 

fjärrvärmen väldigt dyr har vi ju sett. 

E2: […] Nej dem har inte gjort någonting i Grimstorp. 

Fjärrvärme hade alltså aldrig enligt E1/E2 förts in i Grimstorp, vilket innebar att det inte 

var lönt att ens överväga fjärrvärme då det inte fanns tillgängligt. Om alternativet funnits 

hade det kanske eventuellt även dykt upp någonstans i materialet. 

Tillgänglighet kunde också påverka valet av husuppvärmningssystem på andra sätt. 

Intervjudeltagare D och I hade till exempel tillgång till egen ved/skog, vilket bidrog till 

deras val att använda sig av vedeldning för att värma upp hushållet: 
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D: […] för eftersom vi har en gård en bit härifrån så hade vi ett överskott av ved. 

Hur mycket som helst, och det var en kombinerad olje- och vedpanna som fanns 

här, så därför eldade vi med ved och eldade med fram tills vi bytte. 

I: Ja det är ju priset är det ju, framförallt, för nu lägger man ju ner så himla 

mycket jobb på veden, är ju billigaste alternativet, i och med att vi hugger egen 

skog med. 

På detta sätt kan tillgänglighet beskrivas som kopplat kostnader eftersom bränslet i dessa 

fall blir relativt billigt i förhållande till andra alternativ. Tillgänglighet för specifika 

energislag kunde också avgöras beroende på vad intervjudeltagarna hade för 

uppvärmningssystem tidigare och om de hade tillgång till utrymme i hushållet. D behövde 

till exempel enbart byta ut brännaren i sin olje- och vedpanna för att kunna elda med 

pellets, men behövde dock också sätta dit ett förråd. B1/B2 beskriver även det som att det 

underlättade att de hade tillgång till ett utrymme att lagra pellets på. Det finns även en 

tendens bland mina intervjudeltagare att använda sig av det uppvärmningssystem som 

redan fanns installerat (i alla fall en tid efter att de flyttat in) i och med att det var det som 

fanns tillgängligt då. I C:s hushåll eldade de till exempel upp den olja som fanns kvar från 

föregående ägare innan de gick över till att helt elda med ved. Liksom föregående ägare 

använde sig F av olja ett tag, E1/E2 med el, H1/H2 med olja och L med ved.  

Tillgänglighet berörs också genom att flera av mina intervjudeltagare hade kontakter som 

underlättade tillgången på bränsle eller ett specifikt uppvärmningssystem. 

Intervjudeltagare A hade en son som arbetade på en fabrik i närheten där det blev över 

mycket träbitar, och som sonen sedan transporterade till A för dennes vedeldningssystem. 

En bidragande orsak till att A beslutade sig för att byta från vedeldning berodde på att: 

A: grabben har ju slutat jobba på fabriken. […] Så det är ju litet besvärligare att få 

den hit. 

Intervjudeltagare C:s byte var också kopplat till familjekontakter. Det var C:s son som 

tyckte att C borde komplettera sitt uppvärmningssystem med ett elkomplement: 

C: Jo för att, jo det var min son som att, kom på det ”men att det ska du ha”. För 

att han tyckte väl det att det blir lite jobbigt för mig nu då och springa och elda 

här. 

Tillgången till andra typer av kontakter kunde också vara av betydelse för bytet av 

uppvärmningssystem. De flesta intervjudeltagare hörde sig för av vänner och bekanta om 

de funderade över ett eller flera alternativ, vilket var fallet gällande till exempel 

intervjudeltagare L (gällande bergvärme) och G (gällande luftvärmepump):  

L: Och sedan hade vi en kompis, eller min man hade en kompis, som är 

rörmockare då. Så han pratade mycket gott om det här då eller såhär då. Vi hade 

hört många runt omkring som hade satt in det och tyckte att det var bra. 
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G: Det köpte jag, det fick jag reda på av grannar och lite så, man hörde sig för litet 

va. Hur fungerade det? En del sa bra, och en del sa litet mindre bra. Men jag är 

missnöjd med den. 

Tillgängliga kontakter kunde således påverka beslutet och möjligheterna till att använda 

vissa energislag som till exempel ved. Detsamma gäller vissa årtal och vilket system som 

var installerat från början. En viktig aspekt av tillgänglighet som är värd att lyfta fram är 

den att den framstår som såväl en möjlighet som en begränsning. Tillgänglighet kan göra 

det lättare att nyttja vissa energislag och uppvärmningssystem samt att ta vissa beslut, 

medan en avsaknad av vissa möjligheter begränsar vilka val som kan göras och vilka 

energislag som är eller verkar vara mer lönsamma. Detta är kopplat till kostnader eftersom 

priset på installation och drift verkar påverka hur tillgängligt ett system eller energislag är 

för vissa personer. 

Tillgänglighet kan alltså också anses påverka mina intervjudeltagares val att genomföra 

energitransitioner, samt påverka vilket energislag det byts till. Tillgänglighet kan här vara 

avhängigt tidpunkter, tidigare uppvärmningssystem, kontakter och kostnader. Vissa 

uppvärmningssystem fanns i princip inte att få tag på i samma utsträckning vid vissa 

tidsperioder. Det tidigare uppvärmningssystemet kunde göra det lättare att nyttja vissa 

energislag eller genomföra vissa byten, samtidigt som kontakter kunde underlätta tillgång 

på bränsle och information. Kostnader kunde i sin tur påverkas av såväl tidpunkter som 

kontakter och gjorde vissa energislag och system mer eller mindre tillgängliga över lag för 

olika människor.   

Hälsa och ålder 

En anledning som lyfts fram flertalet gånger beträffande att byta uppvärmningssystem 

berör hälsa och/eller ålder. Hushåll B och L har båda nämnt att den avgörande orsaken 

gällande vissa specifika byten berodde på en specifik skada: 

B1: Det var ju på grund av din rygg [riktat mot B2], så det var ju smidigare då. 

L: Och sedan då, min man skadade ryggen innan det här, och så bara kände vi det 

att nej, vi kommer aldrig orka hålla på med veden. 

Båda dessa hushåll hade dessförinnan eldat med ved, vilket de ansåg att det inte gick att 

hålla på med på grund av skadorna, i och med att ved var tungt och slitsamt. Detta är en 

beskrivning som går igen i hela mitt intervjumaterial beträffande ved, det vill säga att det 

är slitsamt, ansträngande och tidskrävande eftersom den måste kapas, klyvas, staplas och 

bäras, och sedan dessutom måste fyllas på flera gånger om dagen för att hålla värmen uppe 

i huset: 

C: Ja men det blir ju du vet, att om man ska hugga veden, att så var det i början 

då, och sen köra hem veden och, såga veden, och klyva veden och lagra veden, så 

att det är ju litet arbete. 
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B1: Ja som, då eldade man ju ett par gånger om dagen i alla fall, ordentligt. Mm, 

så då fick man ju fylla på pannan i princip hela tiden. Men nu behövde man ju 

bara fylla upp den här lösa pelletsen då, och det kunde räcka i fem dar. Så det är 

ju skillnad med att den sköts automatiskt då. 

Flera intervjudeltagare berättade att de försökt minska antalet gånger de behövde fylla på 

ved genom att installera en ackumulatortank (vattentank) som hjälpte till att hålla värmen 

längre. Men veden framställdes fortfarande som tämligen slitsam. Många intervjudeltagare 

beskrev i samband med vedeldningen att anledningen till att de valt att byta från ved 

berodde på ålder: 

A: Och det var anledningen till att jag liksom gick över till ved då. Och det har jag 

eldat sen dess, och när man börjar bli litet gammal börjar det bli litet jobbigt att 

elda med ved va. Och då har man funderat på vad man skulle ha för uppvärmning 

va. Och det finns ett par alternativ. Jag var ju inne på vatten och luft, och av 

någon anledning så har jag liksom tänkt över ett va, att det blir djupborrning 

istället va. 

D beskrev att denne tyckte att det skulle vara smidigt eftersom denne började bli gammal. 

Även E1 och E2 beskrev att åldern började få betydelse i och med att de började få ont i 

ryggen och liknande. Här kopplas således hälsa ihop med åldern. I C:s fall beskrev denne 

det som att det var på grund av åldern som sonen tyckte att var jobbigt för denne att 

springa med veden, och därför hjälpte sonen C med att installera ett elkomplement. 

Intervjudeltagare G kopplade även samman ålder med ekonomi (vilket nämnts i kapitlet 

om kostnader). G menade att eftersom denne var pensionär och inte tjänade tillräckligt 

mycket ville banken inte låna ut pengar till bergvärme. Detta gjorde att G istället tvingades 

ta ett billigare alternativ. Här ansågs alltså åldern påverka ekonomiska förutsättningar 

beträffande olika uppvärmningssystem. 

Således finns det här en koppling mellan energibyten och ålder och hälsa, två aspekter som 

dessutom kan vara kopplade till varandra. I synnerhet verkar det ha poängterats i 

förhållande till vedeldning, som är tungt och slitsamt och därför inte är idealiskt i samband 

med skador och önskad smidighet. Dessutom kan alltså även kostnader potentiellt 

påverkas av åldern, i och med att åldern kan medföra andra ekonomiska förutsättningar. 

Miljö 

Ytterligare en aspekt som påpekats på flera håll berör miljön. Flera intervjudeltagare ansåg 

att minskad miljöpåverkan var en positiv aspekt av deras nya uppvärmningssystem. Om 

bytet till bergvärme uttryckte till exempel B1 att: 

B1: […] det ju vänligare mot miljön med. Tycker jag ju men… jag vet inte. I och för 

sig, det tar ju värmen ifrån jorden och det kanske inte är superbra det heller, men 

el, om man eldar med el så drar ju det ännu mer ström, så det är ju alltså bättre 

med bergsvärme. Och det går åt mindre energi kan man väl säga kanske. 

Denna inställning delades även av hushåll E och F: 
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E2: Och sedan känns det ju som ett litet miljöval jämfört med att hålla på med 

vedpanna och sprida en massa… för man eldar ju rätt mycket om man ju, 35 

kubikmeter ved om året. 

F: Ja när jag bytte till pellets så var det nog en ekonomisk fråga. Bergvärmen var 

väl både ekonomisk och miljömässigt. Mest en ekonomisk, det var nog det som 

var… vägt tyngst, tror jag. 

Värt att notera är också att miljö i dessa fall inte beskrivs som någon primär anledning till 

att byta uppvärmningssystem. Istället framställs mindre miljöpåverkan som en bonus. 

Intervjudeltagare I talade dock också om miljön i samband med att denne investerat i en 

ny vedpanna; en miljöpanna. Emellertid på ett annat sätt än dem ovan: 

I: I och med kraven, det är ju ett samhälle, så kraven kanske kommer att man 

måste ha en miljögodkänd värmekälla då. […] så då ville man vara trygg i det och 

köpa en panna som är miljögodkänd ifrån början. Och sedan är det, det är 

effektivare. 

I detta fall framkommer en medvetenhet om att miljökrav kan uppkomma i samhället. 

Också K uttryckte intresse för miljön, även om det inte var i samband med genomförda 

byten. K var nämligen intresserad av att installera solceller för att minska sin 

energiförbrukning, och till stor del berodde det på miljön. 

Hitintills har miljö främst framställts som något positivt av mina intervjudeltagare, men 

det var inte alla som delade denna uppfattning. Intervjudeltagare J uttryckte sig också om 

miljön men menade då på att: 

J: Jag är inte alls så att jag tänker på miljön. Jag tänker ekonomi och 

bekvämlighet. Och miljö då är det inte bekvämt. Då är det bara besvärligt och 

dyrt. 

För det mesta uttrycktes således miljövänligare alternativ som något positivt, men alltså 

inte av alla. Värt att notera är att enbart K beskrev miljövänligare alternativ för miljöns 

skull som om det vore en anledning av lika stor betydelse som alla andra, men då endast 

som en framtida investering. Annars har miljö mest framställts som en sekundär 

anledning; ett plus i kanten. I J:s fall kopplas miljön samman med att det är dyrt, vilket får 

miljö att i detta fall framstå som en kostnadsfråga. Att samtliga nämner miljön tyder dock 

på en medvetenhet om miljön och intervjudeltagarnas egen del i miljöpåverkan. Detta går 

hand i hand med den utveckling Sverige har genomgått beträffande miljö- och 

klimatfrågor sedan 1970-talet. Då var kärnkraften en fråga av avgörande betydelse som 

påverkade energimarknaden.52 Miljön har, som Wärneryd, Hallin och Hultman nämnt, 

kommit att ta allt större plats i samhällets diskussioner.53 Mina intervjudeltagares 

miljömedvetande skulle härigenom kunna vara ett resultat av denna samhällsdebatt. 

                                                   

52 Kaijser; Kander (2013) s.44.f 

53 Wärneryd; Hallin; Hultman (2002) s.11.f 
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Alltså påvisar flera av mina intervjudeltagare en viss miljömedvetenhet, även om detta tar 

sig olika uttryck. Förhållandevis många intervjudeltagare uttrycker sig om miljön som en 

positiv aspekt av sina byten; som en bonus, en huvudsaklig anledning eller som en 

samhällsanpassning. En intervjudeltagare framställde dock miljötänkande som dyrt och 

obekvämt och alltså i mer negativ dager. 

Fördjupande analys av meningsbärande enheter 

Här kommer jag nu att fördjupa min analys av mina meningsbärande enheter efter mina 

teoretiska perspektiv; klass och ålder utifrån ett intersektionellt perspektiv. I princip 

inbegriper detta Giorgis kvarvarande analysmetodologiska beståndsdelar i och med att jag 

nedan kommer att såväl analysera mina meningsbärande enheter som förtydliga, tolka och 

förstå dem.54 

Det intersektionella perspektivet 

Ovan har flera olika meningsbärande enheter identifierats; kostnader, tillgänglighet, hälsa 

och ålder, samt miljö. Samtliga av dessa går att förstå och analysera ur ett klassperspektiv. 

Det går i materialet att se att vissa energislag blir mer tillgängliga än andra på grund av 

priser på olika system. En del människor har helt enkelt inte möjlighet att investera i alla 

alternativ. Här kan Max Webers begrepp ”livschanser” vara behjälpligt; alltså klass som en 

situation bestämd av individens position på varu- och/eller arbetsmarknaden.55 Ekonomin 

kan ses som att den påverkar antalet uppvärmningsmöjligheter på varumarknaden i och 

med att det gör att vissa konsumenter får fler eller färre livschanser för att stärka sin 

position på denna marknad. Vissa har alltså bättre möjligheter att öka sina livschanser.  

Tittar vi på kostnader är argumenten att höga priser på drift, bränsle och installationer 

påverkade beslutet gällande såväl att genomföra byten som vilket uppvärmningssystem det 

byttes till. För höga kostnader på installationen kunde innebära att intervjudeltagare 

avskräcktes och istället tog ett annat alternativ. I regel beskrevs varje byte som en 

investering som krävde pengar i och med att installationer inte är gratis. Olika 

uppvärmningssystem skiljde sig dock markant i pris. En hög kostnad kunde här göra det 

besvärligt i förhållande till att exempelvis ta lån. Höga lån krävdes i regel enligt flera 

intervjudeltagare för att kunna installera bergvärme, vilket inte alla hade möjlighet att ta. 

G menade som omnämnts på att denne inte fått lov att ta lån till bergvärme på grund av att 

denne var pensionär och att banken inte ville låna ut pengar till pensionärer, på grund av 

att de har en låg inkomst. Andra intervjudeltagare (till exempel A) menade dock även på 

att bergvärme var en investering som lönade sig i efterhand, i och med lägre 

energikostnader och högre värde på huset efter installation. Bergvärme framstår således 

                                                   

54 Giorgi (2012) s.5.f 

55 Holgersson (2011) s.20 
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som något som inte vem som helst har råd eller möjlighet att investera i, men som ger 

bättre ekonomiska förutsättningar än innan efter att det har installerats. I princip alltså en 

möjlighet att bättra på sin livssituation ekonomiskt, vilket kan sägas ge fler livschanser. 

Vissa har ekonomiska resurser till att installera Bergvärme, men andra har det inte. De har 

således olika positioneringar på varu- och arbetsmarknaden, vilket också kan sägas 

förstärkas efter genomförd installation i och med att individen då har bättrat på sin 

position ytterligare och kunnat möjligöra andra livschanser.     

Detta tycks således påvisa en struktur i samhället Grimstorp där olika parter har olika 

ekonomiska förutsättningar. Detta kunde dock också vara kopplat till andra resurser. Det 

framgår i materialet att mina intervjudeltagare hade tämligen olika förutsättningar för 

olika uppvärmningssystem. Även om ekonomi kunde påverka tillgängligheten kunde även 

tillgång till särskilda kontakter och materiella resurser få effekt. Vissa hade tillgång till 

egen ved, vilket beskrevs som ett viktigt incitament för att välja just den energivärmekällan 

(intervjudeltagare D och I). Andra hade familjekontakter och bekanta som kunde ge råd 

eller hjälpa till med exempelvis bränsleleveransen. Samtliga är aspekter som stärker 

individens position i förhållande till vissa uppvärmningsslag. Förstår vi klass som 

strukturerade ekonomiska och sociala ojämlikheter beträffande resurser, är det tydligt att 

det här finns sådana ojämlikheter i samhällets Grimstorps struktur. Resurser bland 

intervjudeltagarna var alltså inte enbart av det ekonomiska slaget, utan sociala och 

materiella resurser hade också betydelse. I regel kan också dessa resurser sägas påverka 

intervjudeltagarnas positionering och livschanser, och möjligheter till positionering och 

livschanser, på varu- och arbetsmarknaden.      

Miljö skulle här också kunna tolkas som en livschans. Då I investerade i en miljöpanna 

gjordes detta på grund av det potentiellt skulle kunna bli ett krav i samhället. K funderade i 

sin tur på att införskaffa solceller på grund av miljöskäl. För vissa var således 

miljöargumentet ett legitimt och möjligt skäl till att välja särskilda alternativ, detta betydde 

dock inte att det ansågs övervägande eller tillgängliga för alla. J ansåg att val baserade på 

miljö var dyra och obekväma. Miljö skulle således kunna tolkas som en aspekt som inte 

alla har utrymme för ekonomiskt eller praktiskt, och det är inte något som tenderar till att 

komma i första hand. 

Klass kan dock förstås som något mer än ekonomiska och resursbaserade förutsättningar; 

det kan också gälla sociala förhållanden förutom resurser.56 Om vi betänker klass som 

sociala förhållanden blir ålderspositionen tämligen markant.  

Då intervjudeltagarna pratar om energiövergångar menar flera att de genomförts på grund 

av att de själva blir äldre och vill ha det smidigt, eller för att de helt enkelt inte orkar. I 

princip är det fråga om anpassning till en ny livssituation. Ved är till exempel för tungt att 

hålla på med i stigande ålder, och är dessutom krångligt. Detta kan förstås som en 

                                                   

56 Holgersson (2011) s.19 
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anpassning till en livssituation som uppfattas skilja sig från den föregående. Inom 

åldersforskning kan detta enligt min mening liknas vid den process som uppstår då 

människor måste anpassa sig till biologiska, sociala, strukturella och medicinska 

förändringar som uppstår då människor försöker upprätthålla välbefinnande och 

livskvalitet i och med olika faser i livet.57 Ved i sig beskrivs som tungt och krångligt även då 

det inte talas om ålder och hälsa, men det är i och med stigande ålder som många av 

intervjudeltagarna menar på att detta inte fungerar längre. Att byta uppvärmningssystem 

till huset skulle således kunna ses som en strategi för att anpassa sig till nya förhållanden. 

Det går också att utläsa vissa föreställningar om ålder och medföljande livssituation bland 

intervjudeltagarna. I G:s fall menade denne att det var på grund av att G var pensionär 

som denne inte kunde få ut ett lån från banken till bergvärme, eftersom G tjänade för lite 

pengar. Detta påvisar eventuella strukturer i samhället beträffande äldres ekonomi. G 

kopplar i princip samman sin ekonomiska situation med att denne är pensionär och 

antyder härigenom att det är detta faktum som är skälet till just denna situation. Att vara 

pensionär blir i princip länkat till förhållandevis mindre ekonomiska resurser. Det var 

dock långt ifrån alla som poängterade dålig ekonomi i samband med åldern. Detta kan 

tolkas som att inte alla ansåg kostnaderna vara markant märkbara i detta fall i förhållande 

till andra faktorer. Potentiellt skulle detta kunna påvisa ytterligare skillnader beträffande 

ekonomiska förutsättningar bland äldre; livschanser. För vissa är kostnaderna mer 

problematiska än andra. 

Även i de andra fallen framstår det i vilket fall som att det är fråga om en specifik fas i livet, 

det vill säga att vara, eller för den delen, hålla på att bli ”gammal”. Med detta följer andra 

livsförutsättningar eller andra önskemål. D uttryckte till exempel att då denne höll på att 

bli gammal önskade D ha det smidigt, vilket var en motivering beträffande D:s byte från 

ved till pellets. Detta vittnar om mer än enbart en levd erfarenhet, det vittnar om 

föreställningar om vad det innebär att själv bli äldre. Ålderismbegreppet i förhållande till 

attityder i samhället blir härigenom tämligen relevant. Begreppet i fråga, då det är 

förknippat med attityd, inbegriper att det finns normaliserande föreställningar, strukturer 

och beteenden i samhället som är kopplade till olika åldersfaser.58 Att äldre människors val 

att byta och kunna byta uppvärmningssystem påverkas av deras åldersfas visar på hur 

äldres livssituation formas även på detta plan. Detta verkar ha att göra med 

intervjudeltagarnas egna uppfattningar om samhälleliga normer och strukturer kring ålder 

och åldersfaser, samt vart de själva befinner sig i denna struktur. De har en föreställning 

om och vad olika åldersfaser innebär samtidigt som de identifierar sig själva som 

tillhörande en specifik fas. 

                                                   

57 Bo Hagberg, ”Minnet av ett levt liv”, i red. Lars Andersson, Socialgerontologi (Lund, 2013) s.83 

58 Andersson (2013) s.330.f 
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Till att börja med har intervjudeltagarna alltså tillgång till olika förutsättningar för olika 

uppvärmningssystem. Det är här fråga om kontaktnät, ekonomiska såväl som praktiska 

tillgångar och möjligheter. Detta resulterar i att vissa uppvärmningssystem blir mer 

tillgängliga för vissa människor än andra. Stigande ålder kan sägas utgöra en fas i livet 

med andra livsförutsättningar, vilka kräver anpassning. Detta gäller även 

uppvärmningssystem till hushållet, i detta fall i synnerhet som det föregående 

primärsystemet inbegrep vedeldning. Detta innebär att ekonomisk och social tillgänglighet 

beträffande uppvärmningssystem får betydelse för människors anpassning till stigande 

ålder. Klass påverkar således människors förutsättningar för åldrande även på detta plan. 

Detta får konsekvenser beträffande vilka beslut som är möjliga att ta. 

Då många av intervjudeltagarna var förhållandevis äldre människor, eller i alla fall 

tillräckligt gamla för att i många fall ha bott i sina hus sedan 1980- och 1990-talen, kan vi 

också diskutera de erfarenheter som gjorts i och med detta. Det är här fråga om människor 

som genomlevt såväl energikriser som början på miljötänkande. Det är här fråga om 

människor som genomlevt stora förändringar i samhällets fokus och nya alternativ på 

energimarknaden. Potentiellt är det här fråga om att ha genomlevt förändringar i 

samhällets själva värderingar. Har det i detta fall påverkat mina intervjudeltagares 

argument och prioriteringar att ha upplevt allt detta? I denna studies kontext har vi fått en 

bild av hur detta eventuellt kan gestalta sig, och om inte annat tenderar mina 

intervjudeltagare att ha perspektiv på och kunna jämföra vilka energislag de själva har 

använt sig av. En annan åldersgrupp på intervjudeltagare och hus hade kanske gett mig 

helt andra argument grundade på sin tids summa av erfarenheter. 

Summerar och förtydligar vi detta kan det konstateras att människor som vill bättra på sin 

livssituation påverkas av en mängd aspekter i och med en kombination av deras sociala 

och ekonomiska situation i förhållande till ålder. Klass och ålder kan i princip ses som 

sammantvinnade då de som helhet ger en tydligare bild av individens position inför och 

efter energitransitioner. Åldern innebär vissa livsförutsättningar och förändringar, och då 

möjligen i anslutning till samhälleliga normer och strukturer kring åldersfaser som 

påverkar självuppfattningen. Här kan beslut önskas eller behöva tas, och 

uppvärmningssystem till hushållet är ett sådant beslut. Den egna medvetenheten om 

stigande ålder kan här verka som en drivande aspekt för att ta initiativet för ett nytt 

uppvärmningssystem. Emellertid påverkas denna fas i livet av en mängd aspekter som, 

tillsammans med åldern, mynnar ut i olika klasspositioner, som bestäms såväl socialt som 

ekonomiskt. Det kan vara fråga om vissa materiella förutsättningar (såsom till exempel 

pengar, ägor och andra tillgångar), det kan handla om olika typer av kontakter 

(informationsmässiga och praktiska) samt summan av livserfarenheter. Sammanlagt 

mynnar dessa aspekter ut i olika och olika antal valmöjligheter för uppvärmningssystem, 

vilket orsakas av och bidrar till olika klasspositioner.  
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Avslutande diskussion 

När nu materialet har presenterats och analyserats är det dags för några avslutande 

reflektioner. Nedan kommer jag att diskutera min studies resultat samt återknyta en del 

till tidigare forskning på området. 

Energitransitioner och klass 

Om vi diskuterar min frågeställning beträffande vilka energitransitioner som genomförts i 

Grimstorp kan vi se att de flesta alltså har inlett med ved och/eller olja, stundom el, och 

därifrån bytt till ved, pellets, luft- och/eller vattenpump, bergvärme samt el eller 

elkomplement. Anledningarna till skiftena berodde i regel på en rad argument som 

samspelade. Det kunde bero på hälsa, ålder, kostnader, slitage, tillgänglighet, kontakter 

och miljöskäl. För vissa hade till exempel dåvarande panna gått sönder samtidigt som de 

tänkte i termer av hälsa och miljö. För andra hade tillgängligheten till bränsle minskat 

samtidigt som åldern började ta ut sin rätt.  

Erfarenheterna tenderade även till att skifta mellan olika energislag. Ved beskrevs som 

tidskrävande och tungt, vilket inte var idealiskt vid stigande ålder och/eller försämrad 

hälsa. Olja var förhållandevis smidigt men dyrt, liksom elen. Pellets var smidigare än ved 

och kunde dessutom kräva förhållandevis liten omställning om det redan innan funnits 

vedpanna. Emellertid beskrevs bergvärme av flera vara ännu smidigare, även om många 

ansåg att det var en dyr investering. Denna kostnad kunde verka avskräckande eller 

förhindrande beträffande detta uppvärmningssystem. Luft och/eller vattenpump var också 

smidigt (och billigare än bergvärme) i sig, även om alla inte var nöjda med den.  

Vissa uppvärmningssystem framställdes också som mer miljövänliga. Bergvärme 

framställdes av flera som ett miljövänligare alternativ. Detta system är markant eftersom 

det framställs av flera som den praktiskt taget dyraste investering av de som genomförts 

bland mina intervjudeltagare. Det beskrevs också som smidigt, lönande i längden och 

alltså också som ett miljövänligare alternativ. Med sina många positiva aspekter framställs 

detta som ett tämligen önskvärt uppvärmningssystem av många. Men den höga 

installationskostnaden har framställts som att den gjort detta alternativ mindre tillgängligt 

för flera. Sett utifrån ett klassperspektiv skulle härigenom detta energislag kunna vittna om 

människors olika livsförutsättningar i samhället.  Går vi vidare till ett intersektionellt 

perspektiv med klass och ålder som aktuella parametrar kan vi se det som att 

klassförutsättningar kan vara avhängigt ålder, vilket påverkar 

husuppvärmningsalternativen. Skulle vi rangordna listan på uppvärmningssystem efter 

positiva egenskaper står bergvärmen i princip överst bland de alternativ som berörts 

generellt bland mina intervjudeltagare. Det som står i vägen är kostnaden för 

införskaffandet. Detta uppvärmningsslag blir därigenom något åtråvärt att sträva mot för 

dessa husägare som grupp. 
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Möjligheterna till att införskaffa bergvärme vittnar i princip om olika klassmässiga 

positioneringar inom denna grupp, som också förstärks efter installation, eftersom 

individen då ytterligare har bättrat på sin position och sina livschanser. Det blir i 

framförallt i detta fall tydligt hur olika förutsättningar människor har för att påverka sin 

livssituation och fortsätta påverka den på ett optimalt sätt. Att ha möjlighet och resurser 

att installera bergvärme gör det möjligt att bättra på sina livsförutsättningar och höja sin 

status. Installationen höjer i regel värdet på fastigheten, vilket innebär att individens 

livschanser har bättrats på ytterligare. Människor som inte har denna möjlighet kan också 

i fortsättningen antas få färre livschanser och möjligheter att bättra på sin positionering på 

varu- och arbetsmarknaden, och därigenom också sin livssituation.    

Energistegen och energistapling 

Något som är intressant att diskutera i förhållande till tidigare studier på området berör 

två teoretiska begrepp som presenterats i denna studies kapitel om tidigare forskning. 

Dessa begrepp är energistegen och energistapling. Begreppen beskriver teoretiska 

ramverk för hur energitransitioner kommer att gestalta sig utvecklingsmässigt i ett 

samhälle. Begreppen blir intressanta att diskutera här eftersom det blir ett sätt jämföra 

min studies resultat med tidigare forsknings. 

Om vi inleder med energistegen innebär begreppet (som omnämnts i tidigare forskning) 

att hushåll tenderar att inleda med biomassbränslen (såsom till exempel ved och pellets, 

då de är rester av levande organismer) för att sedan gå över till fossila bränslen och till sist 

el i takt med ökad inkomst.59 Går det att se detta mönster i mitt material? Jag kan själv inte 

vittna om mina intervjudeltagares exakta inkomst, men att det finns olika ekonomiska 

förutsättningar är märkbart. Många har mycket riktigt eldat med ved då de flyttade in en 

gång i tiden, och det fanns de som inte bytt från detta värmesystem på grund av inkomst. 

Emellertid brukades olja, som ju är ett fossilt bränsle, samtidigt i många fall, och flera av 

mina intervjudeltagare valde rent utav att byta från olja till ved på grund av ökade 

oljepriser och har sedan dess inte bytt tillbaka, utan har i regel satsat på andra värmekällor 

istället. Det ökade oljepriset kan liknas vid energistegen i och med att kostnaden upphörde 

med att matcha bekväma utgiftsnivåer. Det har dock sedan inte varit någon direkt återgång 

till olja, och elen har stundom varit relativt billig, vilket gjort att hoppen mellan olika 

värmeslag i regel inte alls varit i direkt linje med energistegsmodellen i de flesta fall. 

Istället har ytterligare biomassalternativ tagits i bruk eller andra alternativ som bergvärme 

dykt upp på marknaden, vilket visserligen kräver vissa inkomstnivåer. Visst går det alltså 

att se en ekonomisk trappa i mitt material, men det verkar som om 

uppvärmningsalternativen i denna trappa är mer dynamiska och bör sättas in i andra 

ordningar. 

                                                   

59 Davis (1998) s.207 
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Detta för oss in på det andra begreppet, energistapling, vilket beskrivs av Van der Kroon 

med flera som att det är möjligt för hushåll att nyttja flera energislag samtidigt för 

husuppvärmningen. Det vill säga att de staplas på varandra. Van der Kroon med flera gör 

dock ytterligare en reflektion i sin rapport som är värd att notera också här i förhållande 

till såväl energistegen som energistapling (liksom den gjorts i tidigare forskning). De 

menar på att energitransitioner mer liknar en energiportfolio där människor väljer vad 

som bäst passar dem. Detta kan vara påverkat av maktordningar och andra kontextuella 

aspekter.60 Tendensen att stapla energislag finns mycket riktigt i mitt material, samtidigt 

som det dock också är mer komplicerat. Flera av mina intervjudeltagare använde sig ofta 

av ett primärt system med ett eller flera komplement (ofta el). Emellertid var varken 

skiftena eller staplingen linjära eller specifikt låsta. Det fanns flera alternativ att välja 

emellan och detta kunde skifta markant från hushåll till hushåll. Det fanns helt enkelt olika 

förutsättningar för olika energislag. 

Något som här är värt att poängtera är att tidigare forskning på området (som inbegriper 

de båda teoretiska begreppen ovan) har tenderat till att fokusera på andra kontexter än 

den europeiska. Det är ofta fråga om Asien och Afrika. De skillnader som förekommer 

skulle sålunda kunna bero på kontextuella skillnader mellan olika regioner i världen. 

Intersektionalitet och långsiktiga lösningar 

Utöver olika livssituationer och energianvändning går det också att utläsa vissa typer av 

förväntningar, önskningar och insikter om de olika bränsleformerna och 

uppvärmningssystemen i intervjudeltagarnas utsagor. Då intervjudeltagarna införskaffade 

ett nytt system förväntades det i regel vara bättre än det föregående. En ny panna 

förväntades till exempel fungera bättre än den förra och pellets förväntades vara bättre än 

olja och ved. Eftersom många nya system och energislag såsom luftpumpar och bergvärme 

också ansågs kräva mindre arbete (de förväntades och önskades vara smidigare) verkar det 

också finnas en bild av flexibilitet, det vill säga att nya energislag skulle kräva mindre tid 

och arbete från intervjudeltagarna. Något flera ansåg vara önskvärt då intervjudeltagarna 

slapp att till exempel bära ved.  

Här förekommer det också insikter om omvärlden och olika samhällsstrukturer. En 

önskan om smidigare och billigare lösningar grundade sig i flera fall på insikten om 

stigande ålder, vilket definierades som en ny fas i livet som kännetecknas av en mindre 

kapabel fysik och eventuellt andra ekonomiska förutsättningar. Höga priser samt slitsamt 

och tidskrävande arbete för att värma upp huset är därför inte optimalt. Dessutom måste 

intervjudeltagarna förhålla sig till att energipriser, kommuners regler och inblandning, 

marknaden och olika lösningar är temporära. Marknadsvärde, priser och regler förändras 

över tid och det finns inget uppvärmningssystem som inte kommer att behöva bytas ut 

                                                   

60 Van der Kroon; Brouwer; Van Beukering (Amsterdam, 2011) 



32 

eller kompletteras en dag. Ett exempel på detta är förhållandet till miljövänliga lösningar. 

Det förekommer bland intervjudeltagarna en medvetenhet om att mindre miljöpåverkan är 

något positivt. Intervjudeltagare I menade till exempel (som nämnts på sida 24) på att 

denne införskaffat en miljöpanna på grund av att det kan uppkomma krav och regler om 

detta i samhället i framtiden. Lösningar som är flexibla, går att komplettera och som 

fungerar på lång sikt kan därför ses som något eftersträvansvärt. På detta sätt kan en hög 

investering för exempelvis bergvärme ses som lönande i och med att detta system verkar 

som en förebyggande aktion i förhållande till en åldrande kropp och/eller en bättre 

position på marknaden i och med en högre värderad fastighet.   

I detta går det att se att insikten om förbättringar och att genomföra dem framställs i 

positiva ordalag. Det nya förväntas i regel vara bättre än det gamla, men inte bara i sig, 

utan också för hushållet och individen i fråga. Energitransitioner förväntas och önskas i 

princip förbättra individens livssituation. Det är viktigt att följa med i utvecklingen om 

individen vill ha möjlighet att såväl behålla som förbättra sin position på varu- och 

arbetsmarknaden. Ur ett intersektionellt perspektiv kompliceras detta av stigande ålder i 

och med att olika åldersfaser innebär, och antas innebära, andra livsförutsättningar. Om 

individen ska orka hålla huset varmt samt ha i åtanke att kostnaderna kan bli besvärliga i 

framtiden, kan en långsiktig investering för husuppvärmningen vara viktig för att förbättra 

sin livssituation och bättra på sina livschanser. De bästa lösningarna (som bergvärme) är 

dock som sagt inte tillgängliga för alla i och med till exempel höga investeringskostnader, 

vilket kan sägas resultera i att rådande materiella och sociala skillnader förstärks 

ytterligare då det åldersmässigt är dags att börja överväga potentiella 

uppvärmningsalternativ.  

Reflektioner om studien och framtida studieområden 

Vad som enligt mitt tycke kommer fram i denna studie är hur många infallsvinklar som 

skulle kunna brukas på detta studieområde. Mitt eget fenomenologiska, teoretiska och 

metodologiska perspektiv innebär till exempel att mina intervjudeltagares utsagor och 

erfarenheter får tala för sig själva. Jag har i princip låtit dem själva lyfta fram vad de anser 

vara relevant, varpå jag sedan har grundat mitt val av teoretiska perspektiv. Detta hade det 

eventuellt gått och vända på. Är jag som forskare specifikt intresserad av klass, genus, 

ålder eller andra specifika maktperspektiv hade jag kunnat rikta frågorna mot dessa 

ämnesområden under mina intervjuer. På detta sätt hade jag kunnat få ta del av mina 

intervjudeltagares åsikter och tankar på just specifika områden. Att göra på detta sätt 

underlättas dock av att första göra en studie som den jag här har gjort. Min studie har 

bidragit med att lyfta fram vad intervjudeltagare likt de som deltagit i denna studie själva 

anser att de har funderat på eller har erfarenhet av. Detta gör det lättare att i vidare studier 

närma sig fältet utifrån mer underbyggda infallsvinklar och hypoteser. 

Här bör det också poängteras att mitt resultat också påverkats av den specifika grupp av 

människor som deltagit i min studie. De har gemensamt att de tillhör ett visst åldersspann 
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samt att de i regel bor i äldre villor (med ett eller annat undantag). Detta påverkar 

naturligtvis studiens resultat i och med att en särskild typ av hus till exempel kan vara 

avgörande för vilka husuppvärmningssystem som är möjliga. I denna studie berodde mina 

avgränsningar på att jag inte hade tid och utrymme till att arbeta med ett mer omfattande 

material, men det hade varit intressant att se hur argumenten och bränsleformerna skiftar 

i förhållandevis nyare hushåll över lag. Sådana områden fanns det i Grimstorp och det 

skulle eller hade potentiellt varit givande att jämföra de olika områdena i samhället. 

Utöver andra delar av samhället skulle det också vara intressant att undersöka hur andra 

boendeformer och samhällen, eventuellt stadsdelar, gestaltar sig i jämförelse. I regel är jag 

av den åsikten att eftersom det råder en brist på studier inom detta område behövs det fler 

sådana studier. Det finns ett värde i att kartlägga åsikter och argument beträffande 

uppvärmningssystem i samhället, inte minst med tanke på att stater, kommuner och 

företag har en tendens att vilja sälja eller investera i specifika typer av 

uppvärmningssystem av olika anledningar. Det kan vara på grund av miljöskäl eller på 

grund av en energiskris likt oljekriserna på 1970- och 1980-talet. Vet vi hur samhällen 

tänker och vad som är viktigt för dem torde det också bli lättare att sätta sig in i dessas 

olika livsförutsättningar och situationer och anpassa sig därefter. Karin Perman 

undersökte till exempel (vilket tagits upp i tidigare forskning) i sin doktorsavhandling hur 

olika nivåer i samhället (hushåll, kommun och stat) uttrycker sig och resonerar i 

förhållande till varandra beträffande elvärme. Detta med fokus på staden Falun.61 Min 

studie utspelar sig mer på hushållsnivå och i ett jämförelsevis litet samhälle. Vill vi dock få 

en bra uppfattning av hur alla typer av samhällen, oavsett storlek, reagerar på försök till 

influenser från staten, på ekonomi, på trender och normer med mera, räcker det inte med 

dessa studier. Desto fler kontexter som undersöks, desto bättre förståelse får vi för hur 

processen beträffande uppvärmningssystem i samhället gestaltar sig, och med stor 

sannolikhet kommer att gestalta sig, i förhållande till särskilda influenser och rådande 

samhälls- och maktstrukturer. 

  

                                                   

61 Perman (2008) 
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