
Flerbostadshus byggda under tiden för miljonprogrammet står ofta i 
fokus för nationella miljö- och klimatmål och styrmedel som syftar till 
att öka takten för att minska byggnaders energianvändning. Flerbost-
adshusen är många, i behov av renovering och de använder i regel 
mycket energi. När husen väl renoveras är rekommendationen därför 
att samtidigt minska husens energianvändning. Hur  genomförs arbete 
med energifrågor vid renovering? 

Den här avhandlingen visar hur arbetet med energifrågor genomfördes 
i ett renoveringsprojekt av tre byggnader i stadsdelen Östra Sätra i 
Gävle. Genom att följa energiarbetet under renoveringen visar studien 
att utformningen av energifrågornas innehåll förhandlades i relation till  
exempelvis hur bostadsbolaget arbetar med de boende i renoveringen, 
till stads- och energiplaneringen i Gävle och till lagen för allmännyttiga 
bostadsbolag. Detta gav energifrågorna mångfacetterade betydelser 
under renoveringen, med olika innehåll i olika situationer. Avhandlingen 
visar därigenom att arbetet med energifrågor i renoveringen gav 
upphov till spänningar, och i flera situationer blev det svårt att förena 
energifrågornas skiftande innehåll och definitioner.

Josefin Thoresson är verksam vid Tema Teknik och social förändring 
vid Linköpings Universitet. Det här är hennes doktorsavhandling. 
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