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Till Calle och Kajsa



Electricity is Free
A Cultural Perspective on Energy Use

This study is part of an interdisciplinary research project called ”Load Management in
Buildings”, performed at Lund University, Sweden.
   This report focuses on energy use in households in a cultural perspective, and it illus-
trates the intersection between electricity utilities and end users on the re-regulated
Swedish electricity market. “Everyday life” has been a methodological and analytical
starting point used to throw light upon cultural conceptions of energy and electricity
and the consequences for their use in households. For the electricity industry, the liber-
alisation of the electricity market has created new attitudes toward the end users, and
specific conceptions and visions of future electricity consumers have been developed.
The interaction of different visions from end users and industry is also discussed in this
report.
   Within different themes, related to energy and electricity use, experiences and per-
spectives have been collected from a sample of households. The material was initially
collected from observations and indepth interviews, undertaken within a residential dis-
trict in the village of Södra Sandby, approximately ten kilometres east of Lund, Scania,
Sweden.
   The previous standardisation of the monopolised electricity market metamorphosed
into a competitive re-regulated market where differences of the customers are of im-
portance. Most of the households have not considered to change their electricity sup-
plier, often because they think that this measure is not beneficial. However the custom-
ers feel that the re-regulation is positive, because it forces the suppliers to recreate them-
selves, which the consumers can benefit from. Nevertheless, many customers are still of
the opinion that their supplier should focus primarily efforts on cheap and reliable elec-
tricity.
   For many of us, electricity itself is very abstract but in its application concrete. The
informants mean that it is difficult to bring about greater changes in energy use at the
individual level. Instead, a common opinion is that it is a public duty to create opportu-
nities to temperate the use of valuable resources.
Approximately 60% of the electricity use in households utilises in space and water
heating. The technology are usually used in these kinds of systems are nearly invisible to
the user. On the other hand, a secondary heating source, like a fireplace, is typically de-
sired to be more visible. A fireplace is often included in conceptions of what is homely
and “nice and cosy”, but it usually can not replace the primary heating system in our
home.



Sammanfattning

Studien utgör en del i ett tvärvetenskapligt forskningsprogram, ”Effekthushållning i
byggnader”, genomfört vid Lunds Universitet.
   Den här studien har fokuserat energianvändning i bostäder ur ett kulturanalytiskt per-
spektiv. Detta har inneburit ett åskådliggörande av möten mellan bransch och brukare
på den omreglerade elmarknaden. Här har vardagslivet varit en metodisk och analytisk
utgångspunkt för att belysa de kulturella föreställningar kring energi och elektricitet som
har konsekvenser för hushållens elanvändning. För elbranschen har den omreglerade
marknaden inneburit nya förhållningssätt gentemot brukaren. I denna situation skapas
specifika föreställningar och visioner om framtidens elkonsumenter, och mötet mellan
hushållens och branschens olika visioner diskuteras i undersökningen.
   Från gjorda deltagarobservationer och djupintervjuer har olika människors erfarenhe-
ter och resonemang hämtats där de på ett eller annat sätt förhåller sig kring olika teman
som berör energi- och elanvändning i bostäder. Undersökningen grundar sig till stor del
på material från ett äldre villaområde i Södra Sandby som är en liten ort ungefär en mil
öster om Lund i Skåne.
   Till följd av omregleringen av elmarknaden gäller idag specialisering och särskiljande
framför tidigare utjämning och standardisering. De flesta av hushållen har inte funderat
på att byta elleverantör, ofta av den anledningen att de anser att de tjänar för lite på att
byta. Att elmarknaden har omreglerats uppfattas dock som något positivt då bolagen
tvingas förnya sig och kunderna kan ha nytta av den nya ordningen. Många anser dock
att elleverantören i första hand skall koncentrera sig på att leverera el –  enkelt och bil-
ligt.
   Elektriciteten är för många abstrakt i sig men konkret i dess tillämpning. Informan-
terna menar att på den individuella nivån är det svårt att åstadkomma några större för-
ändringar i energianvändningen. Istället anser många att det är samhällets sak att skapa
förutsättningar som gynnar återhållsamhet i bruket av värdefulla resurser.
   Ungefär 60% av de svenska bostädernas elanvändning används för uppvärmning av
ytor och varmvatten. Till dessa system används i huvudsak teknologier som nära nog
har osynliggjorts för användaren. En kompletterande värmekälla som kaminen får där-
emot gärna synas. Den ingår i mångas föreställning om vad som är hemtrevligt och my-
sigt men den ersätter inte det centrala värmesystemet i hemmet.
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Inledning

tt leva i dagens samhälle innebär ofta att energi i någon form används. Klock-
radion surrar envetet tidigt på morgonen och ljudet tystnar abrupt när kon-
takten dras ur eluttaget. Nu tystas sällan väckarklockan så drastiskt utan istäl-

let brukas en avstängningsknapp och klockan tickar vidare för att åter starta ett envist
låtande vid samma tid nästföljande morgon. Dras kontakten ur stannar tiden vilket kan
resultera i att denna handling förbannas när det upptäcks. Den får obehagliga konsek-
venser då familjen inte hinner äta frukost, barnen blir sena till skolan och generande
ursäkter känns nödvändiga vid fördröjd ankomst till arbetet. Hela förmiddagen knorrar
magen på grund av utebliven frukost och allt känns bara fel. Att använda klockradion
som väckarklocka innebär också vanligen oreflekterad användning av energi – elektrici-
tet.
   I köket laddas kaffebryggaren inför morgonkaffet varefter vägen går till badrummet
där ljummet vatten ämnar stimulera uppvaknandet. Efter en uppfriskande morgondusch
kopplas en hårfön till ett eluttag och/eller hakan rakas hastigt men omsorgsfullt med
hjälp av en dovt surrande rakapparat. Hur vattnet blev varmt och varifrån elektriciteten
kommer till hårfön och rakapparat ägnas sällan någon tanke. Den bara finns där – i de
två hålen i väggen.
   Efter rundan till badrummet går kursen till köket där delar av frukosten hämtas från
kylskåpet. Rena muggar, djupa tallrikar och smörkniv tas ur diskmaskinen vilken ren-
gjort gårdagens disk över natten. Kylskåpet öppnas igen för smör och juice och en
brödrost riggas på köksbordet. Marmelad saknas varför kylskåpet öppnas igen. Alltme-
dan magen fylls med rostat bröd och kaffe småpratar familjen om ditt och datt, exem-
pelvis den kommande dagens och kvällens aktiviteter samt att gymnastikkläder måste
packas. Någon läser morgontidningen och en annan värmer mjölk i mikrovågsugnen till
kaffet. Efter frukost hamnar det som skall rengöras i diskmaskinen och matrester ställs
tillbaka i kylen. Kaffebryggare, kylskåp, mikrovågsugn, brödrost och diskmaskin drivs
med hjälp av elektricitet, likaså lampan över köksbordet. Köket är behagligt varmt med
hjälp av anonymt och diskret placerade radiatorer men också av värme som alstrats från
brödrost, kaffebryggare och andra elektriska apparater. Familjen droppar av till olika
aktiviteter. Barnen ska till skolan och de vuxna ska till arbetet men innan hemmet läm-
nas startar någon tvättmaskinen som får gå ett program under dagen.

A
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Familjens morgonaktiviteter och bestyr är inte ovanliga och de delas mer eller mindre av
många och dessa har konsekvenser för hushållens energianvändning. Skildringen visar
också möjligheter och begränsningar för val av handlingar i vardagen. Tar du fram bröd-
rosten och rostar ditt bröd så kräver den att hela det svenska elsystemet ska fungera.
Istället för att äta brödet som det är trycker du in kontakten i eluttaget och rostar det.
Den ena handlingen kräver ingen alls elektrisk support medan det senare fordrar kilo-
watt och kilowattimmar. Visst är det gott, enkelt och trevligt med rostat bröd. Det är
bara att ta fram brödrosten, trycka ner några skivor bröd och efter en stund ”pluppar”
de upp lätt gyllenbruna och smått frasiga.

Utgångspunkter och syfte

Den här studien kommer att handla om människors föreställningar rörande energi- och
elanvändning i bostäder. Men den kommer också att omfatta delar av den dynamik som
finns mellan hushåll, elmarknad och bransch. Framför allt utförs undersökningen från
ett kulturanalytiskt perspektiv, men studien innefattar även teknologiska och samhälls-
ekonomiska problemställningar rörande elanvändning i bostäder. Detta innebär bland
annat att åskådliggöra det vardagliga1, det som av de flesta betraktas vara självklart och
inte problematiseras så ofta (jfr. Ellegård & Wihlborg 2001), till exempel familjens fru-
kost ovan, något som resulterar i och har betydelse för de boendes elanvändning. Arbe-
tet sker under tvärvetenskapliga former och i projektet ingår också uppföljning och vär-
dering av de kundinriktade verksamheter som genomförs av elbolaget Skånska Energi
AB i ett villaområde beläget i Södra Sandby.
   I forskningsprogrammet ”Effekthushållning i byggnader”, som denna undersökning
ingår i, fokuseras forskningsarbetet kring tre delprojekt: Eleffektbehovet i byggnader;
Energianvändarnas behov, attityder och handlingsmönster; Tekniker och beteenden för
en effektiv energi/elanvändning i byggnader. En inriktning i programmet är att studera
kundernas respons på olika typer av energitjänster som avser att ge kunden ökad insikt
om sin användning och därmed stimulera intresset för hur denna kan minskas. Syftet
med det delprojekt som denna studie ingår i är främst att öka kunskapen om hur socio-
kulturella aspekter påverkar hushållens användning av energi och elektricitet.

                                                          
1 Människans vardag inrymmer både arbete och fritid och kulturgeografen Kajsa Ellegård definierar
”vardag” till att för människan inbegripa det som ”…skapas ständigt av det flöde av aktiviteter som hon
utför under en oavbruten tidsperiod och oavsett var hon befinner sig.” (Ellegård 2001:42)
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Energianvändning är en del i ett mycket komplext system i samhället. Hur hanteras detta
av hushållen och branschen? Vad vill marknaden synliggöra? Vill branschen att elektri-
citeten skall fram i offentligheten eller är det snarare användaren som skall göras märk-
bar? Hur är branschens relation till användaren? Vilka föreställningar har brukaren om
energi och elektricitet, och hurdan är relationen till elleverantören? Hur kan det vardag-
liga, osynliga och oreflekterade studeras?
   Syftet med denna undersökning är att ur ett kulturanalytiskt perspektiv belysa bran-
schens och brukarens föreställningar kring energi- och elanvändning.

I och med att elmarknaden omreglerades2 1996 har intresset ökat kring energianvända-
ren. Marknaden i denna undersökning famnar handelsområdet som rör energi och elek-
tricitet. Energianvändning är inte en aktivitet i sig utan istället snarare en konsekvens,
eller ett resultat, av en aktivitet som kräver att energi används. Brukaren är den enskilda
användaren, den som stoppar i brödet i brödrosten, spelar dataspel och badar bastu.
Denne benämns inom fältet som användare istället för konsument vilket i första hand
beror på att energi inte kan konsumeras såsom vi konsumerar mjölk eller radioapparater.
Ur ett teknologiskt resursperspektiv omvandlas energi till andra former av energi.
Summan av energi är densamma oberoende från vilket håll vi betraktar ekvationen.
Branschen, som är en samlande benämning av elbolagen och deras intresseorganisationer,
kan också kalla användaren för ”slutanvändare” eftersom denne befinner sig i slutänden
av elledningen, den de levererar el till.
   Det har blivit en ökad konkurrens mellan elbolagen och kundernas rörlighet har tillta-
git samtidigt som elpriserna är relativt låga jämfört med andra kostnader för hushållen.
Det råder en viss osäkerhet kring marknadsutvecklingen vilket påverkat energibranschen
men också forskningen på fältet. Forskarsamhället har idag ett starkt intresse för förståel-
sevetenskap framför så kallad förklaringsvetenskap. Förklaringsvetenskapen orienteras till
lagar, samband, orsaker och verkningar, medan förståelsevetenskap är inriktad på bland
annat kulturella förklaringsmodeller och på tolkning av verkligheten (Johansson
1999:237).

                                                          
2Jag väljer i denna undersökning att beskriva energimarknaden som omreglerad istället för avreglerad, som
annars är en vanlig benämning. Jag anser att marknaden inte är helt avreglerad eftersom nätverksamheten
fortfarande är monopoliserad. Avregleringen är inte total, marknaden saknar inte reglering, utan snarare är
den reglerad på ett annat sätt efter den 1 januari 1996.
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Metod och material

The domestication of technology also means that it gradually becomes invisible

(…) It becomes non-technology, a tool, just one thing among many others.

(Löfgren & Wikdahl 1999:58)

Den tidigare mer exklusiva och svårtillgängliga elektriciteten (Garnert 1993) har idag
socialiserats och integrerats i vår vardag till att vara allmängiltig och självklar. Från att
representera lyx och exklusivitet har den vardagliggjorts och nästan trivialiserats till
osynlig. Hur kan det osynliga och oreflekterade studeras?
   Etnologer arbetar ofta mitt i den verklighet och vardag som man vill studera. Ny em-
piri tillkommer hela tiden och frågeställningar får kompletteras ideligen. Ett fältarbetes
upplägg och genomförande är beroende på hur jag som forskare definierar mitt stu-
dieobjekt och vilka teorier jag vill använda.
   Ett etnologiskt fältarbete består av ett mycket varierat material inhämtat med hjälp av
en rad olika tekniker. Mångfalden är viktig för möjligheten att belysa studieobjektet ur
flera perspektiv. Samtidigt provas också giltigheten i iakttagelserna och ”kulisser” kan
avslöjas (jfr. Kaijser, L. 1999:26). När vi vill beskriva tankesätt och möten mellan männi-
skor, känslor, upplevelser och erfarenheter behöver vi många möjliga ingångar och in-
fallsvinklar. Ett sätt kan vara att exotisera och problematisera det många betraktar som
självklart. Att ström kommer från ”de två hålen i väggen”, eller att mjölken är kall var
gång den hämtas ur kylskåpet, är något vi sällan reflekterar över.

Huvuddelen av denna undersökning utgörs av deltagarobservationer och djupintervjuer.
Jag har bland annat följt en installatör då han på uppdrag av Skånska Energi AB byter
elmätare i ett villaområde i en mindre ort strax utanför Lund i Skåne. En annan delta-
garobservation genomfördes vid ett allmänt informationsmöte, som arrangerades av
Skånska Energi, rörande introducerande av en statistiktjänst där bolagets kunder får ta
del av mätuppgifter rörande hushållets elanvändning. Vidare har jag genomfört djupin-
tervjuer med personer från sex hushåll i ett äldre villaområde (i huvudsak byggda under
1960- och 70-talet) i Södra Sandby, ett mindre samhälle strax utanför Lund. Vid två
tillfällen deltog både mannen och kvinnan i familjen och sammanlagt har alltså 8 infor-
manter kommit till tals. De utvalda hushållen har alla Skånska Energi som elleverantör
och de ligger inom det område där elbolaget på försök har erbjudit sin statistiktjänst. De
valda hushållen har dessutom vid en enkätundersökning angivit att de har tillgång till
Internet samt egen e-post adress. Detta kriterie har inneburit att informanterna haft
möjlighet att titta på den givna statistiktjänsten. Varje djupintervju varade i ungefär 45
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minuter och under denna tid fick informanterna associera och reflektera kring olika te-
man som alla har med energianvändning att göra. De teman som diskuterades var i
första hand: innebörder av energi och elektricitet, energieffektivisering och energihus-
hållning samt relationen till elbolag och den omreglerade elmarknaden.
   Att genomföra en deltagarobservation betyder bland annat att delta i människors var-
dagliga liv och att observera miljö, vad människor gör och säger (jfr. Öhlander 1999).
Man växlar mellan att vara deltagande observatör och bara observatör, och metoden ger
ett material som beskriver skilda aktiviteter och företeelser som det ter sig i det dagliga
livets olika situationer och sammanhang. Med hjälp av denna metod kan jämförelser
göras av likheter och olikheter i vad vi säger och vad vi gör. Många kan tala till exempel
länge och väl om att lågenergilampan är ett bra och mer energieffektivt alternativ till
glödlampan, men sedan kanske det visar sig att man inte byter ut sina ljusbollar eftersom
man upplever ljuset mindre behagligt med en lågenergilampa.
   Eftersom deltagarobservationen inkluderar alla sinnen: syn, hörsel, känsel och lukt, ges
också möjlighet att fånga flerdimensionella bilder och berättelser som sedan kan använ-
das i analysen. Ord säger inte alltid vad man gör.
   Vid djupintervjuer ges möjlighet att lyssna till få som säger mycket istället för till
många som säger litet. Intervjun som metod ger ett material där människors samtida
individualitet artikuleras på samma gång som den också återger kopplingen mellan indi-
viden och den kontext som omger henne. Metoden är djuplodande och i intervjun får
den enskilda människan tillfälle att göra sin röst hörd. Intervjusituationen är ofta mycket
komplex och det är inte bara ett samtal utan också en social situation i sig (jfr.
Andersson 2000). Det gäller att få den intervjuade att berätta, vilket betyder att man som
forskare måste vara medveten om vad som är socialt, politiskt och historiskt möjligt att
prata om (Fägerborg 1999). Upplägg och utformning är beroende av frågeställning och
kunskapsmål. Vid tolkning av materialet bör vi komma ihåg att den intervjuade inte bara
är uppgiftslämnare utan också en samarbetspartner i formandet av ett underlag för ve-
tenskaplig analys (Ehn & Klein 1994).
   Förutom djupintervjuer och deltagarobservationer används också en del tryckt mate-
rial från dagspress samt reklam- och informationsutskick, vilket återspeglar olika intres-
sens ambitioner och mål i frågor rörande energi- och elanvändning. Etnologen Lennart
Zintchenko problematiserar bland annat tidningsartiklars representation av hans stu-
dieobjekt: stadsdelen Hammarkullen i Göteborg (Zintchenko 1999). Att använda mass-
media kan motiveras genom att denna är starkt närvarande vid just skapandet av gemen-
samma bilder och formuleringar om något. Zintchenko skriver: ”… tidningsartiklar
ingår i kollektiva livssammanhang där minnen, berättelser, föreställningar och historisk
medvetenhet skapas” (ibid:202). Tidningsartiklar och reportage visar också vissa temans
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angelägenhetsgrad och betydelse. Idag är det till exempel inte ovanligt att vi genom
dagspress och andra media kan ta del av reportage och artiklar som diskuterar vad hus-
hållen betalar och bör betala i elpris, och vilka möjligheter de egentligen har att påverka
sin elkostnad. Upprepning, framträdande och försvinnande är tecken på vad som anses
vara viktigt och värt att återberätta. Med bakgrund av en liknande argumentation ger
även informationsfoldrar från exempelvis konsumentorganisationer signaler om både
gällande diskurs och önskad riktning av uppmärksamhet.

En viktig kulturanalytisk utgångspunkt är insikten om att all empiri är ”teoriimpregne-
rad”, vilket betyder att all kunskap är perspektivbunden (Kaijser & Öhlander 1999:18f).
Detta innebär att det alltid finns ett samspel mellan teori och metod där perspektivet
påverkar karaktären på den empiri som sammanställs. Empirin beskriver aldrig den fak-
tiska verkligheten, den beskriver snarare det man ser med hjälp av en viss metod och
teori. Härav är det befogat att delvis förhålla sig reflexivt till sin uppgift och stundtals
exotisera det egna forskningsfältet.
   Distansering är nödvändigt. För min del sitter jag fysiskt i hjärtat av teknologins
kungarike. Som etnolog sitter jag borta hela tiden eller man kan också säga att jag har
mitt kontor i fält. Denna studie är som tidigare nämnts en del i ett större projekt med
tvärvetenskapliga ambitioner vilket innebär att frågeställningar, metoder och teorier från
flera ämnesområden möts, stöts och blöts. I detta fall innebär det att teknologiska och
humanistiska ämnesområden ska samarbeta, assistera och inspirera varandra. Etnolo-
gerna Susanne Lundin och Lynn Åkesson har en lång erfarenhet av att arbeta i olika
tvärvetenskapliga konstellationer, framför allt genom samarbete med representanter från
det medicinska ämnesfältet. De menar att en av svårigheterna i samarbetet med andra
discipliner är att det görs skillnad på vad som är kunskapsinhämtning och kunskapsproduk-
tion: Humaniora och naturvetenskap bärs fram av olika självbilder och synsätt. (Lundin
& Åkesson 1999:24). Ett dilemma kan vara att etnologens forskarpraxis stundom
krockar med den naturvetenskapliga och i detta fall den teknologiska traditionen. Pro-
blemet kan dock ha den positiva effekten att möjlighet ges att stanna upp och lösgöras
från annars bindande traditioner vilka emellanåt mörklägger eventuella nya lösningar
och angreppssätt.
   Som etnolog, forskare och kollega i ett tvärvetenskapligt projekt måste jag aktivt re-
flektera över och ifrågasätta både hur forskarsamhällets och uppdragsgivarens förvänt-
ningar påverkar undersökningen. Likaså bör jag problematisera vilka förväntningar som
finns inom fältet (Pripp 1999:45). Att arbeta tvärvetenskapligt kräver fasta ämnesiden-
titeter. Jag vill dock inte bli fångad i vare sig en enbart etnologiskt verklighetsförståelse
eller en teknologisk verklighetsförklaring. Samtidigt som detta kan vara besvärligt ges
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också möjligheten att plocka russinen ur kakan. Teknologiska frågeställningar och re-
sultat ger en god förståelse för hur olika teknologier fungerar. Dessutom kan detta per-
spektiv förklara vilka teknologiska möjligheter och begränsningar som finns till buds.
   Naturvetenskapliga fakta är inte en gång för alla givna utan kulturellt föränderliga. Ett
kulturanalytiskt synsätt är därför ett perspektiv som kan tillföra ny kunskap inom områ-
den där teknologiska och ekonomiska förklaringsmodeller har haft tolkningsföreträde.
Lundin och Åkesson refererar till två etnologiska grundtankar som finner giltighet även i
denna studie. Den första grundläggande uppfattningen är att det främmande gärna bemöts
med misstro. Att till exempel satsa på naturgas är delvis ett energipolitiskt korrekt och
önskvärt åtagande. I praktiken har dock inte intresset bland hushåll och bransch varit
särskilt stort. Naturgasnätet är sparsamt utbyggt och mycket få har möjlighet att ansluta
sig. Gas kan brinna och rent av explodera är mångas föreställning. Vem har inte sett hur
hela hus i amerikanska långfilmer flyger i luften när någon har glömt stänga av gasen till
köksspisen. Gas i hemmet är en ”ny”3 eller ”nygammal” teknik för svenska hushåll och
flera är skeptiska om än nyfikna.
   Den andra etnologiska grundtanken är betonandet av att människors värderingar inte nöd-
vändigtvis samstämmer med deras handlingar. Medan vi å ena sidan förfasas över hur växthus-
gaser påverkar klimatet på vår jord, ökar å andra sidan antalet installationer av braska-
miner och kakelugnar i våra hem. Många anser att kaminen är vacker och mysig. Den
representerar äkthet och tradition, men också estetik och moderiktighet, och placeras
gärna som en juvel i hjärtat av hemmet: i köket, vardagsrummet eller rent av i säng-
kammaren. Kopplingen mellan att elda med ved och den ökade växthuseffekten upplevs
inte som aktuell i detta fall. Ved har eldats i alla tider och skogar har brunnit, det är na-
turens gång och anses inte som något onaturligt såsom exempelvis bilavgaser.
   Ett annat exempel, som än mer tydligt bekräftar den andra etnologiska grundsynen, är
att vi pläderar för att inte nödvändigtvis slösa med varmvatten. Vi säger att vi sparar på
varmvatten eftersom vi duschar istället för att som tidigare bada i badkar. Denna aktivi-
tetsförändring har dock inneburit att vi idag gör av med än mer varmvatten än tidigare
eftersom vi duschar varje dag istället för att som förr bada en gång i veckan. Få av oss
skulle idag acceptera denna sed.

                                                          
3 Framför allt ny för de personer som inte har erfarenhet av det gamla stadsgasnätet.
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Den vetenskapliga pendeln

Efter energikrisen vid mitten av 1970-talet klargjordes det att tillgången på energi inte
var lika självklar som man tidigare låtit sig tro. Våra energi- och bränsleresurser är inte
outtömliga. Detta orsakade en ökad medvetenhet om behov av intensifierad energi-
effektivisering i våra bostäder. Användarbeteendet blev härmed intressant vilket med-
förde att det under andra hälften av 70-talet och fram till mitten av 80-talet förekom en
ökad mängd studier av energianvändandet från de socialvetenskapliga ämnesområdena.
Forskningsanslagen ökade och framför allt utfördes kvantitativa studier i ämnet (Aune
1997).
   Under den här perioden riktades sökarögat främst mot individuella beteenden och
sociala processer. Ambitionen i undersökningarna var att belysa hur konsumenter age-
rade och hur deras beteende interagerade med byggnader, utrustning och miljösystem,
vilka sedan hade betydelse vid skapande av olika energiflöden (Lutzenhiser 1993). Tidi-
gare teoretiska studier följdes av empiriska, vilka i första hand problematiserade aktuella
energipolitiska problem såsom exempelvis människors attityder vad gäller för eller emot
föreslagna energisparåtgärder. Teorier hämtades i första hand från psykologin, men
också socialpsykologi, antropologi och sociologi representerades på forskningsfältet
(Kempton et al 2000).
   Under den första hälften av 1980-talet utvecklades delvis en tudelning av fokus vad
gäller undersökningar inom energianvändningsområdet. Å ena sidan fortsatte socialve-
tenskaperna med analyser rörande beteende och attityder, dock med ett visst avtagande
engagemang. Å andra sidan började tekniker och ekonomer rikta sökarljuset på maski-
ner, utrustning och byggnader, med ambition att skapa matematiska modeller som
kunde visa effekter av gjorda energiinitiativ. Detta perspektiv utvecklades allteftersom
tiden gick och dominerande snart området. Efter mitten av 1980-talet problematiserades
fältet i huvudsak utifrån tekniska och ekonomiska frågeställningar. Forskare och syste-
mutvecklare tränades i de tekniska disciplinerna varmed energianvändning blev betrak-
tad som något som, inlemmad i ett fysiskt system, kan konvergeras till värme och ljus
med mera. Denna utveckling medförde dock att människors betydelse blev mindre vik-
tig i undersökningarna (Ketola 2000).
   Behov var ett centralt begrepp under det sena 80-talet men intresset var litet för ökad
förståelse för hur el verkligen användes i hemmen, eller vad som verkligen hände bakom
mätaren (Chappells & Shove 1999). El- och även vattensystem dimensioneras efter top-
par av behov och blev därmed också konsekvent överdimensionerade under övrig tid av
dygnet. Åtgärder för att möta det ökade behovet av effekt var bland annat ytterligare
investeringar i kraftverk samt försök till reducering och/eller skiftning av toppar i an-
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vändningen. Samtidigt uppmärksammades ett behov av ökad effektivitet hos utrustning
och apparater (ibid). Denna typ av åtgärder och önskemål resulterade sedan i att man
åter igen efterlyste en större förståelse av dynamiken i de dagliga behoven. Forskning
kring relationen mellan beteende och energi i en rad så kallade Demand Side Manage-
ment (DSM)4 program intensifierades.
   DSM-program har haft som mål att identifiera det mest effektiva sättet att minska
effektbehovet. Det har dock visat sig att de dominerande undersökningsmetoderna, som
främst tagit stöd från matematiska modeller, har fått problem vid samstämmighet med
verkligheten. Detta har resulterat i en förnyad invitation till de mer sociokulturella ve-
tenskaperna eftersom sociala variabler behöver berika de teknologiska och ekonomiska
modellerna för att fylla i den diskrepans som uppstått.

Tidigare relevant forskning

Ett bra sätt att få grepp om fältet är att försöka få en bild av hur andra funderat och
arbetat. Vad som kan konstateras är att det inte finns någon humanistisk eller samhälls-
vetenskaplig undersökning gjord på energianvändning i sig (Ketola 2000), däremot finns
det studier som problematiserar energianvändning implicit. En sådan är en avhandling
gjord av ingenjören och teknikhistorikern Arne Kaijser: Stadens ljus – Etableringen av de
första svenska gasverken (1986). Kaijser vill som titeln indikerar beskriva och analysera hur
det gick till när Göteborg, Norrköping och Stockholm som första städer tog ställning till
frågan om att bygga gasverk. Han redogör ur ett systemperspektiv för hur beslutspro-
cessernas innehåll och förlopp formades dels av gasteknikens systemkaraktär och dels av
de tre städernas sociala och politiska särdrag. I sin studie betraktar han gasverket som ett
teknologiskt system men också som ”… ett socio-tekniskt system där de tekniska, eko-
nomiska organisatoriska och juridiska delarna av verksamheten måste vara anpassade till
varandra för att skapa en fungerande enhet.” (Kaijser 1986:9f).
   Kaijser grundar sin undersökning på material från arkiv och litteratur. Främst använ-
der han sig av protokoll men utnyttjar även skrivelser, kontrakt, korrespondens och
tidningsartiklar. De tre olika beslutsprocesserna beskrivs var för sig varefter han gör en
jämförande analys i syfte att finna gemensamma delar och framträdande skillnader. Hans
utredning avser att ”… ge en djupare förståelse för gasteknikens speciella egenskaper

                                                          
4 DSM-program kan beskrivas som utveckling av projektliknande insatser för att reducera
effektanvändningen på användarsidan (Hermansson & Lindegren 1998).
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och de tre städernas särdrag.” (ibid:138). Författarens centrala budskap är att utveck-
lingen sker genom mötet mellan teknik och politik, dock problematiserar han inte de
mer sociokulturella aspekterna av beslutsprocesserna. Brukare och invånare har ingen
framträdande roll i analysen medan han däremot återger en god bild av den mer poli-
tiska processen vid implementering av ny teknik i samhället.
   En annan undersökning inom fältet är etnologen Jan Garnerts doktorsavhandling
Anden i lampan - Etnologiska perspektiv på ljus och mörker (1993). Garnert studerar belysning
ur ett kulturhistoriskt perspektiv.5 I sin undersökning problematiserar han bland annat
vad människor har varit och är uppmärksamma på vad gäller ljus, mörker och olika slags
belysning (Garnert 1993:11f). Det han finner är intressant är framför allt samspelet
mellan teknisk och kulturell förändring eftersom belysning inte enbart är ljus utan ”lika
mycket en dynamisk kraft som initierar kulturella och sociala processer” (ibid:). Under-
sökningen baseras främst på äldre målningar och bilder där ljuset sätts i fokus och pro-
blematiseras, och avhandlingen är till god hjälp då den bland annat redogör för elektrifi-
eringens historia i Sverige.
   En av få antropologiska undersökningar som gjorts utifrån energianvändarens per-
spektiv, både ur ett internationellt och nationellt perspektiv, är en jämförande studie
mellan svenska och amerikanska hushåll av Rita J. Erickson (1997). I ett bidrag till the
American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) konferensen 1996 be-
skriver hon hur användarens energieffektiviseringsbeslut starkt påverkas av dennes upp-
fattningar om att tid och pengar är bristvaror. Vidare konstaterar hon att den enskilda
konsumenten avdramatiserar betydelsen av sina egna aktiviteter från större, och vad
som anses vara, viktigare energi- och miljöproblem. Man håller med om att man borde
minska konsumtionen i världen, men inte att man borde ändra sin egen nivå. Erickson
finner bland annat att informanterna inte vill påminnas om att de har ett ansvar i frågan
eller att de måste göra stora ändringar i sina liv. Man vill inte ”gå tillbaka till…” är ett
uttryck som återkommer i hennes studier (Erickson 1996). Erickson försöker beskriva
faktorer som formar medvetande och valmöjlighet hos människor med tanke på energi,
miljö och konsumtion. Det empiriska materialet baseras på undersökningar och inter-
vjuer med människor från dels en stad i USA (Foley) dels en ort i Sverige (Munka
Ljungby). Här finner hon bland annat att man i Munka Ljungby har mer personliga
bindningar till miljön än vad man har i Foley. Människorna i det svenska samhället visar
på större och bredare holistiska perspektiv samt på en större ekologisk och internatio-
nell medvetenhet ”…they embody Sweden’s pervasive moralism, more quickly identi-
                                                          
5 Redan 1984 deltog han i ett tvärvetenskapligt projekt som sedan redovisats i rapporten Ljus och kraft
(Garnert 1989) under temat närmiljö och samhälleliga strukturer samt vilka konsekvenser detta haft i
människans dagliga liv.



11

fying ethical dimensions of energy use and environment and advocating equity in re-
source distribution”. Oegennytta och solidaritet värdesätts men författaren konstaterar
dock att dessa känslor sakta nöts av en närvarande ekonomisk nedgång (Erickson
1997:148ff).
   Ytterligare en socialantropologisk studie har gjorts på fältet. I mars 2000 disputerade
Annette Henning från Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet
med en avhandling rörande kulturell modifiering runt solfångare och solenergi i svensk
kontext. Solfångaren betraktas av Henning som ett kulturellt fenomen och hennes bud-
skap är att det största hindret för att solfångarna skall slå igenom på allvar är folks upp-
fattning att det anses lite ”flummigt” att skaffa sig en solfångare (Henning 2000). Hon
menar att man måste skapa en stabil tro på att solfångarna är moderna, pålitliga och
kraftfulla för vidare acceptans.
   Hennings avhandling handlar kanske inte direkt om energianvändning i sig men hon
snuddar vid fenomenet och problematiserar detta delvis genom att försöka fånga män-
niskors värderingar kring solfångare samt vad solfångare representerar och symboliserar.
Detta medför att hon också problematiserar användandet av energi men kanske främst
hur man ser på begreppen energi och teknologi.
   Henning konstaterar att solfångare ofta associeras med enkel teknologi, vilket får kon-
sekvensen att ett hushåll med ”självrespekt” inte investerar i dessa om de vill ta del av
den ”positiva”, ”rätta” och oundvikliga utvecklingen av samhället (ibid s. 72ff). De kul-
turella representationerna av energi och teknologi sammanfaller inte alltid med utföran-
det av solfångare och installation av dessa värmesystem, de påverkar dock förutsättning-
arna för genomförande och integrerande av dessa ”artefakter”6 i det svenska samhället.
Henning anser att det finns en utbredd brist på kunskap om olika energiformer i det
svenska samhället. Att introducera en ny teknologi är en kulturell process av små och
stora förändringar, vilket gör det till ett komplicerat företag som kan ge oberäkneliga
resultat (ibid s. 9ff).

Från vårt grannland Norge återfinns sociologen Margerethe Aunes avhandling ”Nøktern
eller Nytene. Energiforbruk och hverdagsliv i norske husholdninger” (1997). Detta är en av få stu-
dier av energianvändning utifrån energianvändarnas perspektiv i Norden. Aune har kon-
centrerat sig på vardagsliv och energianvändning både i samspel och var för sig. Hon vill
bland annat problematisera det goda livet vilket hon menar har betydelsen ett liv i energirike-
dom. Syftet med studien är att ge en bild av hur människor i Norge bor och lever, och

                                                          
6 Ett materiellt objekt som är ett resultat av mänsklig vedermöda vilket är motsatsen till liknande konkret
naturligt fenomen (Hennings förklaring sidan ix 2000).
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vad detta betyder för energianvändningen. Vad betyder energianvändningen för männi-
skors önskemål om att leva ett modernt norskt liv? Aune riktar sitt sökarljus mot det
komplexa handlings- och meningsmönstret i energianvändningen och hon betraktar
energianvändningens praktiska och symboliska betydelse. Avhandlingen ger god kun-
skap om hur sociala, materiella och kulturella sidor av energianvändningen hänger sam-
man.
   Aune använder en teknologidefinition där teknologibegreppet kan beskrivas som tre-
delat: de fysiska objekten, den mänskliga aktiviteten som är knuten till dessa, samt kun-
skapen om objekten. Hon konstaterar att det råder en enighet om att teknologin är soci-
alt konstruerad samt att den teknologiska utvecklingen är en dynamisk process. Hon
påpekar dock att många är oeniga om hur teknologin är socialt konstruerad, samt att
man har delade meningar om vilka faktorer som medverkar i den dynamiska processen.
Aune kritiserar tidigare sociala studier av teknologi eftersom hon anser att dessa brukar
leda till att analyserna sker på systemnivå och att de grundar sina teorier utifrån ett tek-
nologideterministiskt synsätt. Teknologisk determinism skiljer mellan det tekniska och
det sociala samt mellan maskin och organisation. Vidare betraktas teknologi som själv-
ständig mot det övriga samhället. Med stöd från sociokulturella empiriska undersök-
ningar kan man dock, enligt Aune, avfärda ett sådant resonemang.
   Teoribildningen som Aune i första hand representerar är ett konstruktivistisk teknolo-
gisociologiskt synsätt, vilket framförallt betraktar teknologins utveckling på aktörsnivå
där form samt konsekvens är svåra att förutse. Detta perspektiv innebär att teknologin
formar och formas genom processer. Hon menar att energianvändning innefattar både
människor och teknologi, och hon ser den som ett resultat av en rad förhandlingspro-
cesser med och utan teknologin involverad. Aune efterlyser en modell som betraktar
och belyser samspelet mellan olika sociala, materiella och kulturella faktorer. Energi kan
representera såväl arbete som avlastning, och detta är konsekvenser av hur vi organise-
rar vardagsrutiner som avkoppling och samvaro. Användning är en kreativ handling och
energianvändning handlar både om teknologi och användning. Energi upplevs dock
som en osynlig vara, vilken vi först och främst märker konsekvenserna av. Detta betyder
att det behövs en infallsvinkel som belyser de processer mellan individ och teknologi
som utlöser energianvändning. Både individ och produkt ändras i förhållande till var-
andra vilket medför både konstruktion av material och formande av kultur.

Energianvändning och vardagsliv kan analytiskt angripas från två ändar. Sociala förut-
sättningar, vardagsrutiner och materiell omgivning är viktiga förklaringsgrunder för för-
ståelse av variationen av människors energianvändning. Dessa bör studeras som kon-
sekvenser av olika föreställningar kring till exempel energi, elektricitet och värme. Insik-
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terna härifrån kan sedan användas som grund för djupare frågor som kan knytas till en
kulturell förståelse av energianvändningen i bostäder.

Disposition

Från gjorda deltagarobservationer och djupintervjuer har olika människors erfarenheter
och resonemang hämtats där de på ett eller annat sätt förhåller sig kring olika teman
som berör energi- och elanvändning i bostäder. Detta har blivit basen för denna under-
söknings disposition. Studien inleds med den omreglerade elmarknaden och via elbran-
schen, elbolaget och hushållen landar den i en diskussion rörande brukarnas och bran-
schens visioner och föreställningar om valfrihet, vetgirighet, värde och värme.
   I det första kapitlet ”Elektriciteten är lös” förs en övergripande beskrivning av den tur-
bulens som varit och är en konsekvens av elmarknadens omregleringen. Förutsättning-
arna har förändrats för aktörerna på marknaden, elbolagen och hushållen. Hushållen har
med den nya ordningen bland annat valmöjlighet att byta leverantör om han eller hon
vill. Elbolagen är konkurrenter om kunderna och detta betyder att användaren nu är mer
intressant jämfört med innan omregleringen.
   I det andra kapitlet ”Relationer i förändring” introduceras ett av de mindre elbolagen i
Sverige, Skånska Energi AB. Den första delen i detta avsnitt åskådliggör hur företaget
arbetar på marknaden i kölvattnet av den nya regleringen. Förändrade villkor kräver
förtydligad profilering och bland annat satsar företaget på att utarbeta en statistiktjänst
där hushållen får ta del av hur och när de använder sin elektricitet. Bolaget byter ut alla
elmätare hos kunderna och vi får följa en installatör i sitt arbete med detta. I den delen
möter vi boende i ett villaområde som erbjudits den statistiktjänst Skånska Energi har
arbetat fram, och här vill jag belysa den bild elbolaget har av sina kunder och hur de
boende ser på sin relation till sin elleverantör.
   Det tredje kapitlet i undersökningen, ”Energi – elektricitet”, bygger på hushållens före-
ställningar kring energi, elektricitet, energieffektivitet och energihushållning. Genom att
problematisera ett eventuellt strömavbrott synliggörs hur viktigt det är att elsystemet
alltid fungerar och hur främmande det är för många att det inte skulle göra det.
   I det fjärde kapitlet ”Synlig och osynlig uppvärmning” får vi följa visioner och resonemang
kring uppvärmning i bostaden. Uppvärmningssystemet är en mycket grundläggande
förutsättning för boendet, men människors förnimmelser varierar beroende på värme-
källa. I detta avsnitt vill jag åskådliggöra hur associationer och representationer kan ha
betydelse vid val av, och förhållningssätt till, olika värmesystem.
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Det femte och avslutande kapitlet, ”Avslutande diskussion”, är delvis ett sammandrag av
undersökningens föregående avsnitt samtidigt som jag vill göra läsaren observant på den
diskrepans som finns mellan hushållens och branschens föreställningar och värderingar
av valfrihet, vetgirighet, värde och värme.
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Elektriciteten är lös!

arliga förbindelser eller hållbara relationer? Detta är en slogan som inleder el-
handelsbolaget MälarEnergis annonskampanj under oktober månad 2000. I
annonsen utlovas ett bra elpris och bolaget refererar till sin erfarenhet av håll-

bara affärsrelationer samt framhåller att de är ”lyhörda”, ”tillförlitliga”, ”kunniga” och
”alltid finns till hands”. Vidare framhålls att företaget har en ”klar miljöpolicy” och att
de inte ”slagit sig till ro” utan ständigt har nya spännande saker på gång med modern
teknik och effektiviseringar.7

   Även Lunds Energi har satsat på att synas i bland annat dagspress och andra medier.
Under våren 2000 kunde företagets helsidesannonser dyka upp i den skånska frukostäta-
rens morgontidning. Annonserna innehöll rad fotografier av människor som är involve-
rade i olika aktiviteter. En annons visade bilder av människor som utövar olika typer av
musicerande.8 På en bild med bildtext ”Radio” sjunger två flickor i en studio. De har
hörlurar på sig och mikrofoner framför sig. De ler och ser glada ut och bildens färg är
varmt mättad. Under ett annat foto ses texten ”Gibson Les Paul” och avbildad är en
ung man i mörk kavaj och rufsig frisyr som spelar gitarr. Mannens hand har rört sig så
kraftigt över strängarna att kameran inte lyckats frysa dess rörelse. Mitt i annonsen står
det med förstorad och fet text: ”Tonkraft” och under detta ord kan man läsa:

Det krävs mer än noter för att det skall bli musik. En Fender Stratocaster är ganska

blek utan ström. Och en Hammondorgel eller synt hörs inte alls. Det är bara en

och annan kammarkvartett som klarar sig utan ström om det skall bli musik.

Och vad har det med Lunds Energi att göra?
Allt eller inget. Vi skapar de förutsättningar du inte tänker på när du slår på din

Stratocaster eller synt – elen som får den att låta, värmen som får dig att vistas i lo-

kalen och ljuset som gör att du kan läsa noterna. Vi vet med vilken energi man ska

producera värme och kyla och vi sköter elnätet och kablarna som gör det möjligt

för dig att köra livekonsert på nätet. Hela tiden utifrån miljöhänsyn och konkur-

renskraftiga priser. Det är vår värld. Spelglädjen är din.9

                                                          
7 Annonsbilaga i Aftonbladet 2000-10-15
8 Sydsvenska Dagbladet 2000-04-16
9 Sydsvenska Dagbladet 2000-04-16

F
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Den här typen av annonskampanjer har blivit vanligt förekommande i spåren efter den
svenska avregleringen, eller snarare omregleringen av elmarknaden 1996. Hushållen har
blivit en attraktiv målgrupp för elbolagen efter att tidigare betraktats som belastningar på
elnätet. Redan 1994 beslutade den svenska riksdagen att ett nytt regelverk för elmarkna-
den skulle gälla, den så kallade elmarknadsreformen10. Syftet med reformen var att öka
konkurrensen på den tidigare monopoliserade elmarknaden och därmed se till att kun-
dernas behov av el tryggades på ett kostnadseffektivt sätt till stabila och rimliga priser.
Omregleringen kom att träda i kraft från den 1 januari 1996. Omregleringen gav upphov
till grundläggande förändringar på elmarknaden. Reformen innebar bland annat att pro-
duktion och handel med el blev konkurrensutsatt. Nätverksamheten förblev dock under
monopol som övervakas och regleras av Statens Energimyndighet (Ketola & Matsson
2001).

Att göra det osynliga synligt

I och med omregleringen uppstod nya spelregler för elbolagen. De brottas idag med
problemet att omvandla en sedan tidigare standardiserad, anonym och av många ansedd
som ointressant teknologi till något betydligt mer attraktivt och betydelsefullt. Behovet att
omformulera denna upplevda vardagliga rättighet till något synligt och inte helt lika själv-
klart som tidigare ställer krav på profilering och tydligare identitet. För elbolagen har det
blivit nödvändigt att stimulera presumtiva konsumenter att välja just deras produkter
och tjänster framför konkurrenternas. Olika strategier har renodlats för att bland annat
särskilja varor och tjänster. Likaså har det lagts kraft på att skapa och använda olikheter
mellan olika grupper av konsumenter. Detta tydliggörs i informationskampanjer och
marknadsföring som riktar sig till specifika kundgrupper. Slutanvändaren har satts mer i
fokus och blivit mer betydelsefull.
   Många elbolag har erbjudit sina kunder ”elpaket” som förutom elleverans består av
olika tjänster som exempelvis information om hur hushållet kan spara energi, erbjudan-
den om rabatterade priser på hushållsapparater samt möjlighet till förbättrad repara-
tionsservice. Många tjänster är dock inte nya, servicen finns redan men man önskar göra
kunderna mer medvetna om dem genom att synliggöra tjänsterna. Många tjänster har
dock främst varit orienterade mot administrativ service framför reducering av elkostna-
der (Matsson 2000). Elbolagen har i första hand koncentrerat sig på att försöka etablera

                                                          
10 Sveriges Riksdag: Prop. 1994/95:222, NU1, prot. 14
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starkare band till de kunder de redan har genom att bekräfta och stärka förtroendet för
det egna företaget. Arbetet med den egna identiteten och profileringen är inte heller bara
riktat utåt till kunderna och konkurrenterna utan även inåt för förtydligande av särart
inom den egna organisationen.
   Slutanvändaren var innan omregleringen anonym i elbolagets ögon. Brukaren kunde
benämnas som en last på elnätet. En beteckning som både avpersonifierade och objekti-
fierade användaren. Många elbolag hade positionen både som producent och leverantör
av energi, och så länge hushållen betalade sina elräkningar var elleverantören inte särskilt
intresserad av användarens önskningar, behov eller intressen. Brukaren var i sin tur inte
heller intresserad av elbolaget så länge det inte blev några avbrott eller kvalitetsföränd-
ringar i leveransen. El var en rättighet, en naturlig del i ett välfungerande modernt sam-
hälle. Hårfönen ska blåsa när man sticker kontakten i eluttaget och lampan ska tändas
när strömbrytaren slås på.

Bolagen står i och med omregleringen inför svårigheten att marknadsföra en produkt –
elektricitet – som trivialiserats och vardagliggjorts näst intill osynlighet. Den nya ord-
ningen leder också till att hushållen inte längre kan betraktas som en homogen grupp
med skillnader och olikheter som endast syns i redan befintliga tariffkategorier. Konsu-
menter har både olika intressen och olika behov, vilka inte enkelt svarar mot ingruppe-
ring efter till exempel ålder eller kön. En monopoliserad marknad med standardisering-
ens mått, där allt skall vara lika och utjämnande, har övergått till en omreglerad marknad
med specialiseringens identifiering där det särskiljande gynnas.
   Som konsekvens av omregleringen av elmarknaden följer så en segmentering, värde-
ring och urskiljning av hushållen med hänsyn till deras förmodade värde för elbolagen.
Vissa utvalda konsumenter har givits fördelar såsom erbjudanden om mindre kostsam
service och större säkerhet. Russinen har plockats ur kakan. Andra hushåll har identifie-
rats av företagen och definierats som inte tillräckligt värdefulla och därmed åsidosatts
från erbjudanden samt bland annat givits ökade avgifter. Bolagen har genom omregle-
ringen fått möjlighet att välja konsumenter genom att de delvis själva skapar och ut-
vecklar skillnader mellan kunder. Nya kundkategorier definieras utifrån hushållens stan-
dard och elanvändning. Ett exempel på en för bolagen attraktiv grupp är ensamstående
högutbildade män, boende i småhus och som omger sig med mycket elektronisk utrust-
ning. Dessa har även visat sig vara mest benägna att byta elleverantör (Riksrevisions-
verket 2000).
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Från ljus och värme till grön el

Före omregleringen av elmarknaden hade elektriciteten en jämförelsevis undanskymd
plats i människors vardagsliv. Hushållen åtnjöt behaget av elektriskt ljus, nyttan av elek-
triska apparater och hjälpmedel, samt senare uppvärmning utan att närmare behöva bry
sig om varifrån energin hade kommit eller vem som levererat den. Elrelaterade produk-
ter och tjänster var ofta standardiserade och den huvudsakliga kontakten mellan hushåll
och elbolag var elräkningen eller när elverkets kontrollant kom och läste av elmätaren.
Leveransen av hushållsel var en ganska okomplicerad fråga för brukaren. Om en familj
flyttade och bytte adress, kontaktades bara ortens elbolag för meddelande om datum för
ut- och inflyttning. Därefter var det klart. Omregleringen medförde dock nya spelregler.
Flera miljoner hushåll fick i och med reformen möjlighet att aktivt själva välja från vil-
ken leverantör de ville köpa sin el. Över hundra bolag finns på listan över möjliga alter-
nativ. Det geografiska avståndet ska inte spela någon roll eller skapa något hinder. Den
anonyma slutanvändaren hamnar i rampljuset och brukarens individuella val ges bety-
delse.

Utöver möjligheten att välja mellan olika elleverantörer har hushållen idag även möjlig-
het att välja mellan olika produkter och tjänster som den valda elleverantören erbjuder.
Många leverantörer arbetar på att stärka banden till kunderna som de redan har. I en
bilaga till kvällstidningen Kvällsposten den 6 januari 2001 får läsaren ta del av en inter-
vju med en svensk barnfamilj som bor i eget hus i norra Sverige. De långa och kalla
vintrarna gör att familjens elräkning lätt skjuter i höjden. Hushållet har inte bytt elleve-
rantör trots att de vet om att de skulle kunna komma billigare undan med en annan leve-
rantör. Familjen har inte bytt eftersom de har ett avtal med sin gamla elleverantör som
även innebär en trygghetsförsäkring fram till när elbolaget har installerat fjärrvärme i
bostadsområdet. Mannen i familjen menar dock att om det inte hade varit för trygghets-
försäkringen så hade han inte tvekat att byta leverantör idag. Men husets elpanna är
gammal och kräver mycket underhåll och elbolaget står för reparationskostnader fram
till dess att fjärrvärmen är installerad. Familjen är av den åsikten att denna lösning
kommer leda till sänkta elkostnader för hushållet sett på längre sikt.
   Friheten att välja kan medföra en starkare bindning till elleverantören. Vissa elbolag
erbjuder konsumenten att välja mellan olika typer av el, vilka definieras utifrån hur den
produceras, till exempel ”grön el”, vilket betyder att kunden ges möjlighet att välja att
köpa el som producerats av miljövänlig vindkraft och miljöklassificerad vattenkraft. Det
förekommer också att det går att specifikt välja el från kärnkraft och naturgas. Hushållet
har i valet av eltyp möjlighet att antyda en personlig uppfattning och engagemang. Att
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välja specificerad el,  som till exempel ”grön el”, innebär dock oftast att användaren får
betala ett högre pris. En undersökning gjord av Sveriges Elleverantörer (1999) visar att
cirka 60% av hushållen har hört talas om grön el, 10% har blivit erbjudna att köpa me-
dan endast 1% har köpt. En klar majoritet kan tänka sig att köpa ”grön el” men anled-
ningen till att man avstår beror i huvudsak på priset. Noteras kan att på frågan: ”Tror du
att det går att skilja på de olika energislagen i ledningarna?” svarade hela 20% ”Ja”!

I praktiken försöker elbolagen para ihop elektroner med användare genom att skapa
olika el som överensstämmer med olika konsumenter. Miljövänlig el matchas till mil-
jövänlig konsument. Skräddarsydda produkter och tjänster skapas för vissa grupper av
användare vilka definieras utifrån branschens antagande om deras behov, intresse och
sympatier. Från att tidigare följt traditionen av att ha en allmängiltig service som gav lika
möjlighet för alla brukare har elbolagen aktivt börjat särskilja å ena sidan mellan vilka
produkter och tjänster man erbjuder och å andra sidan skilja på intressanta och ointres-
santa användargrupper.

Välja eller inte välja – det är frågan…

Hushållen kan fatta beslut om leverantör, produktionssätt av el och även vilket pris man

är beredd att betala. Det medvetna egna valet eftersöks men ”bara” 10% har bytt leve-

rantör (Riksrevisionsverket 2000). I en annan undersökning uppger 79% av hushållen att

de kommer att fortsätta anlita den eldistributör de har idag av den anledningen att man

helt enkelt är nöjd som det är (Konsumentverket 2000). Att inte byta elleverantör behö-

ver dock inte betyda att hushållen inte väljer. Att inte välja är ett val likväl. Valsituatio-

nens kärna är att man står inför alternativ, ett vägskäl, där en eller flera möjligheter står

mer eller mindre tydligt till buds.

   Många undersökningar anspelar på att det finns en tröghet i respons från hushållen,

men att tidsperspektivet dock är för kort för att man ska kunna uttala sig om ifall om-

regleringen verkligen har fungerat. Informationsflödet till konsumenterna under perio-

den efter omregleringen tyder på att branschen, och även marknaden, anser att hushål-

len saknar kunskap om rådande alternativ i sammanhanget. En svensk studie har gjorts

av forskare vid Linköpings universitet där man visat hur ett av Sveriges största elbolag,

samt ett mindre, argumenterar för sina produkter och tjänster, och vilken syn bolagen



20

har på den svenska elanvändaren (Lindstedt & Mårdsjö 2000). Författarna menar att

informationen från företagen delvis grundar sig i en uppfattning om att brukarna är en

grupp ”faktatörstande och vetgiriga personer” vilka främst baserar sina inköp på ”hårda

fakta” om produkterna. Likaså verkar företagen övertygade om att kunden ”söker

trygghet”, är ”kostnadskänslig” samt ”prismedveten”, och framför allt ”intresserad av

att välja elleverantör” (ibid).

   Trots massiva informationskampanjer både genom personligt adresserad reklam i

brevlådorna, reklamannonser och artiklar i tidningar, TV-reklam och informationspro-

gram från bransch och konsumentorganisationer med mera, tycker fortfarande 46% att

det är allt för svårt att jämföra de olika elbolagens priser, och 38% har inte ens försökt

att jämföra priser och andra erbjudanden (Riksrevisionsverket 2000).

   En jämförelse har bland annat gjorts av hur konsumenter hanterat avregleringen på el-

och telemarknaderna i Sverige (ibid). I rapporten konstateras att likheterna mellan an-

vändarna på tele- respektive elmarknaderna på många sätt är slående, men det påpekas

också att det även finns skillnader. Båda marknadernas aktörer har genomfört både di-

rekta och indirekta informationskampanjer i ambitionen att upplysa konsumenterna om

nya valmöjligheter. På båda marknaderna finner de flesta det svårt att jämföra bolagens

priser och erbjudanden. Vad som också är gemensamt för de båda är att brukarna har en

mycket god kännedom om omregleringarna men att bara en minoritet av hushållen har

sökt denna kunskap aktivt. Mycket information finns att hitta på Internet, men få har i

realiteten använt detta medium för denna typ av kunskapsinhämtning. Likaså visar un-

dersökningen att konsumenter upplever räkningarna som svåra att förstå och att det är

besvärligt att uppskatta den reella vinsten med att byta bolag. Förutom att något fler har

bytt leverantör på teleområdet, om än fortfarande förhållandevis få, visar rapporten

också att vissa begränsade grupper av konsumenter har bytt i större utsträckning än

andra. Noteras bör dock att det inte är samma grupper hos de båda marknaderna. På

telemarknaden har unga brukare varit mer benägna att byta bolag, medan det är männi-

skor i medelåldern som bytt elleverantör. Dessutom har fler elkunder försökt påverka

elpriset från sin leverantör och förhandlat om lägre priser än på telemarknaden.

”Välj rätt och spara tusenlappar”11 kan vi läsa i en annons i den svenska kvällspressen.

Möjligheten att välja elleverantör innebär en tävlan om konsumenternas uppmärksam-

                                                          
11 Kvällsposten 2001-01-06
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het. Flera tidigare anonyma och självgående tjänster kräver idag hushållens tid, engage-

mang och aktivitet. Banker, försäkringsbolag och telemarknaden är bara några av de

aktörer som pockar på hushållets och individens uppmärksamhet.

   Det digra informationsflöde som visar på möjligheten att själv kunna påverka det man

tidigare inte behövt bry sig om kan ge reaktioner hos brukarna som kan leda till kom-

mentaren: ”Snart måste man väl välja luft också. Varför välja el, den kommer väl i slad-

den i morgon också.”12 Att välja elleverantör kräver oftast engagemang och framför allt

tid från hushållen sida. Engagemang och tid som många menar de inte vill spendera på

något man upplever som en traditionell rättighet och infrastrukturell skyldighet i ett

modernt samhälle idag. Val av elleverantör är betydligt mer komplext än vad branschen

kunnat förutse. Omregleringen kräver att den enskilda konsumenten engagerar sig och

aktivt själv tar del av information och kunskap för att grunda sina val. Ett val som kan

ha större eller mindre betydelse för den egna livsstandarden, för komfort och funktion i

hemmet. En paradox är att denna uppmaning till engagemang och intresse sker parallellt

med en annan allmän och vanlig aktivitet i samhället som går ut på att vi ska försöka

skapa mer tid, eller åtminstone utnyttja vår tid mer effektivt (Jönsson 1999). Vi ska till

exempel kunna kommunicera med vem som helst, när som helst och var som helst i

världen utan att egentligen behöva ägna egen tid åt att fysiskt förflytta oss. Ett så kallat

telefonmöte medför till exempel att deltagarna inte behöver ägna tid åt att fysiskt för-

flytta sig till en gemensam mötesplats. Istället sitter var och en vid sin telefonlur och

gruppen kommunicerar via telefonledningarna. När mötet är slut fortsätter deltagaren

med vad han eller hon höll på med tidigare. I många sammanhang söker vi mer eller

mindre lyckosamt genvägar och förenklingar för att spara värdefull tid. Denna rörelse

rimmar illa mot den tid och det engagemang hushållen förväntas ha till att, i en uppsjö

av svårtydd information och erbjudanden, söka efter den bästa och mest lönsamma elle-

verantören. En annan motsägelse är att kunden förväntas vara kunnig och intresserad av

att följa prisutvecklingen på elmarknaden och vara insatt i börskurser, samtidigt som

tilltron till expertkunskap skapat ett motto att låta den som kan sköta det den är bra på

för det bästa resultatet. Att sätta sig in i vilka alternativ jag har och vad alternativen kan

betyda för just mig kräver mer tid och engagemang samt ökad insikt och mer kunskap

                                                          
12 Kvällsposten 2001-01-06
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än vad jag behövde ägna frågan tidigare – tid och engagemang samt insikt och kunskap

som många inte vill ägna åt denna ”rättighet”.

Som konsekvens av detta prövar en rad nya affärsverksamheter sina vingar på fältet för

att erbjuda, vad de menar, enkla lösningar åt hushållen. Ett exempel bland många är

Internetföretaget ”MamaOnTheNet” som nyligen13 marknadsfört sig som en avlastning

för hushållet vad gäller bland annat besväret att hålla sig uppdaterad om var man exem-

pelvis kan finna de billigaste elpriserna och vilken teleoperatör som ger hushållet lägst

kostnader. Företaget tar över ansvaret från hushållet och säger sig ägna tid och engage-

mang åt göranden som de anser sig ha kunskaper om. De lovar att deras hjälp i frågan

kommer att leda till att familjen sparar pengar. ”Att byta el blir enkelt” säger deras

reklam och konsumenten erbjuds att: ”Spara tid och pengar”. ”MamaOnTheNet” me-

nar sig vara räddaren i nöden för de hushåll som tycker att det är krångligt att sätta sig in

i vad som gäller vid till exempel byte av elleverantör. Vidare påstår företaget att: ”Alla

mammor säljer inte olja men det gör den nya familjemedlemmen”.

   Mamma jämför el, tele- och oljebolag och sluter avtal med de företag som har de mest

prisvärda alternativen. En mamma kan du lita på, hon står för trygghet och tradition.

Hon bryr sig om och tar hand om dig när du är osäker och behöver råd. Hon leder dig

till de rätta besluten i djungeln av olika möjligheter.

   Den kulturella föreställningen om en mamma inbegriper ett förtroende: hon förväntas

ha breda kunskaper och du betalar därför för den tid som du slipper lägga ner på att

välja de alternativ som passar dig och dina behov bäst, och som samtidigt är det mest

prisvärda för ditt hushåll. Bilden av ”mamma” är att hon är en god organisatör, hon kan

reda ut begreppen för dig och hon kan ha många järn i elden samtidigt. Den traditionella

bilden av mamman är att hon har hand om hushållskassan och hon ser till att pengarna

räcker månaden ut. El är en del av hushållsbudgeten, därmed är det inte långsökt att

”mamma” har kontroll på elleverantören och elmarknaden samt att hon också kan redu-

cera kostnaden för familjens elanvändning.

                                                          
13 Under hösten 2000 och våren 2001 kunde man finna företaget under webbadressen:
http://www.mamaonthenet.com (16/01/2001)
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Sammanfattning: ”Mamma” hjälper till

Efter att elmarknaden omreglerades 1996 ökade konkurrensen mellan elbolagen och
elkunderna blev mer rörliga. Elbolagen börjar profilera sig och bland annat sker detta
genom presentationer av olika tjänster utöver enbart elleverans. Elbolagen erbjuder
framför allt ökad administrativ service för att etablera starkare band till de kunder de
redan har.
   ”Mamma” hjälper till att organisera den omreglerade elmarknaden. Hushållen är ovana
vid att ta ansvar för denna typ av beslut som tidigare låg utanför det de ansåg att de
själva kunde påverka. ”Mamma” träder in och tar över det den tidigare regleringen
hjälpte till med. Många ser tillgången på elektricitet som en självklar rättighet och de
anser att elbolagen har skyldighet att leveransen sker problemfritt och till ett bra pris.
Det ska inte behövas något eget engagemang kring en funktion som tidigare fungerade
utan ett större ingripande av en själv.
   Marknaden har delvis gjort en helomvändning i fokus. Idag gäller specialisering och
särskiljande framför tidigare utjämning och standardisering. Den tidigare anonyma lasten
på nätet har plötsligt fått nyanser. Det enskilda elbolaget var också omärkligt och färg-
löst och saknade marknadsförare innan omregleringen. Tidigare var hushållets elbolag
en logotyp på en faktura och nu ser man en rad färgsprakande alternativ i media och på
andra mer synliga ställen i samhället. Idag kan svenska elitskidåkare ses korsa mållinjen,
leende, svettiga, med höjda armar och med Vattenfalls logotyp strategiskt placerad på
mössan eller på låren.
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Relationer i förändring

ed omregleringen av elmarknaden skapades en ny kontext med nya förut-
sättningar och begränsningar för alla Sveriges elbolag, för stora som för
små. Skånska Energi AB (SENAB) är ett av landets mindre elbolag. Före-

taget har sitt huvudkontor i Södra Sandby, en mindre ort cirka en mil öster om Lund i
Skåne.

  Skånska Energi AB nätområde (Källa: www.skanska-energi.se)

Dess kunder återfinns i ett område som sträcker sig likt en osymetrisk halvmåne kring
Lund, från Kävlinge i nordväst till samhället Harlösa i öst och Genarp i söder. Bolaget
är privatägt och ägarna är i huvudsak från bygden. Företaget grundades redan år 1913 då
det första transformatortornet byggdes och Dalby Elektricitetsverk såg dagens ljus. 1916
bildades Södra Sandby Elektricitetsverk och efter en tid fusionerade de båda. Med tiden
har ytterligare 12 distributionsföretag inlemmats i bolaget. Idag har SENAB drygt
16.400 elkunder i villor och lägenheter i byarna runt om Lund samt även en del effekt-
kunder såsom bland annat industriföretag, livsmedelshallar, jordbruk och skolor med
mera. Dessutom har SENAB efter omregleringen fått fler kunder utanför företagets
nätområde, dock förlorade det ungefär 25% av sina abonnenter när marknaden omreg-
lerades.

M
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”Vi räddar byn” – från nätverk till tjänsteföretag

Under en företagspresentation14 riktad till bransch, högskola och även konsumenter
påstår sig SENAB ha landets bästa elnät. Detta påstående motiveras bland annat genom
att man har ungefär 35 mil luftledning och 20 mil jordkabel i 20 000 voltsnätet, vilket
företaget anser är kraftigt överdimensionerat till det nuvarande behovet. Vidare har bo-
laget hela sitt lågspänningsnät på 400 volt nedgrävt i nästan 100 mil jordkabel. Detta
betyder att risken för avbrott minskar och företaget tycker sig kunna lova en ökad
trygghet vad gäller leveranser.
   Under presentationen av företaget visas bland annat en overhead med en rubrik som
säger: ”Serviceresurser 7 x 24 x 365”. Dygnet runt ska det finnas möjlighet för service.
Jämt, alltid, eller i alla händelser, kan ges olika betydelser beroende på perspektiv. I detta
fall menar företaget att det både är en ynnest och ett privilegium för hushållet samt ett
självklart åtagande av bolaget som försöker upprätthålla tre ledord: närhet, tradition och
trygghet. En uttalad vision är att man vill värna om företaget som verkar i byarna. Företa-
get har cirka 40 anställda och de flesta bor inom det egna nätområdet. Verkställande
direktör för bolaget bor bara ett stenkast från kontoret.
   Att representera sig genom lokal förankring och genuinitet är en för företaget angelä-
gen strategi i konkurrensen med andra och kanske större bolag. Likaså har företaget
utarbetat en organisation i ambitionen att försöka klara sig själv i möjligaste mån och
inte göra sig beroende av hjälp utifrån om kriser skulle uppstå. I målsättningen att inte
sakna kompetens vid en rad möjliga situationer återfinns bland annat en rad olika yrkes-
kategorier i personalstaben. På området där huvudkontoret ligger finns det mesta man
kan tänkas behöva för service och reparationer av anläggningar och annat. I lager finns
reservdäck till olika fordon, elkablar av diverse slag, transformatorer och resistorer, en
bandvagn, rör och ledningar, kärror och element, en traktor och en liten trästuga med
mera. Ett helt område är fyllt med material, fordon och annat som mer eller mindre
tydligt har med elbolagets verksamhet att göra. Maskinpark, materiallager och personal-
politik samt kundvård är områden som ges värde i företagets arbete att profilera sig dels
utåt mot kunder men även inåt inom den egna organisationen. Dessa områden är ga-
ranter för de bilder av omhändertagande, kompetens och professionalism som bolaget
vill ge sina kunder, och de är också triumfkort gentemot eventuella konkurrenter.

SENAB är ett litet elbolag med kunder på den skånska landsbygden. Det som är viktigt
för företaget är framför allt att garantera säkra och effektiva elleveranser till alla sina

                                                          
14 SENAB oktober 2001
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kunder, även där avstånden är stora. Efter omregleringen av elmarknaden har dock fö-
retaget avkrävts tydligare visioner och ambitioner. Under presentationen uttalades visio-
nen att SENAB vill vara en ”partner för villaägare, företagare, fastighetsägare, lantbru-
kare och hyresgäster: allt från hantverk till Internet och IT”. De menar sig ha naturliga
förutsättningar genom den lokala förankringen, den avancerade tekniken samt en kunnig
och serviceinriktad personal. De profilerar sig ytterligare genom att sponsra lokal idrott,
och dessutom är de miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. I
detta sammanhang framhålls företaget som först med att driva vindkraft kommersiellt
och anser sig idag vara en av Sveriges största leverantörer av vindkraftsel (i södra
Sverige). Bland annat erbjuds kunderna att köpa vindkraftproducerad el vilket man me-
nar ger kunden möjlighet till en högre ”miljöprofil”.
   Som ett led i försöken att hålla kvar sina kunder och stärka kundlojaliteten har också
SENAB ett system där hushållen kan bli ”Pluskunder” till företaget. Pluskunder är de så
kallade trogna kunderna vilka skall premieras. Kravet är dock att man tecknar ett avtal
med bolaget och förbinder sig att köpa företagets tjänster under en viss period. Förutom
ett avtal om fast eller rörligt pris på el under en viss period utlovas också rabatter hos
andra näringsidkare i regionen. De flesta av elbolagets privatkunder är Pluskunder.
   En företagskund citeras i presentationen: ”Priset ska vara marknadsmässigt, men be-
höver inte vara det absolut lägsta. En proaktiv energipartner betyder mer; som spontant
ger oss råd, tips och impulser som leder till effektivare energianvändning. El är nödvän-
digt för vår verksamhet, men vi har inte tid att själva ägna oss åt energifrågorna. Därför
behöver vi stöd av en partner som ger god återkoppling.”15 SENAB vill att elanvändning
skall uppmärksammas och ges betydelse. Kunden skall bli medveten om att energifrå-
gorna är viktiga, så viktiga att denne konstaterar att han inte har den tid som egentligen
krävs för att ta itu med ämnet, varför denne måste ta hjälp av sin partner som ställer upp
och tar hand om dessa viktiga spörsmål.

Ett nytt mätande

SENAB vill utvecklas från att vara ett nätverksföretag till att bli ett tjänsteföretag.
Ägarna vill ha snabbare vinster samt tydliga resultat och därför läggs kraft på att ut-
veckla ytterligare tjänster utöver ren eltillförsel. Visionen är att kunna erbjuda sina kun-
der mervärdestjänster såsom: fuktlarm, inbrottsindikering (”hemma-borta-knappen”),

                                                          
15 SENAB oktober 2001
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temperaturövervakning, belysningskontroll och övervakningssystem i till exempel
djurstallar. ”Vi räddar byn” är ett ordval som företagsledningen gärna använder. Vidare i
argumentationen radar man upp faktorer som ska bevisa att ovan påstående är fullt legi-
timt: ”Vi är på plats” eftersom man redan finns etablerade i området; ”Vi är framtiden”
med anspelning på modern teknik och organisation; ”Vi är vetenskap” där samarbete
med högskola poängteras, och med ”Vi är en lokal portal i byn” framhävs infrastruktu-
rella fördelar i samklang med ny teknik. Företaget har en idé som går ut på att man ska
utnyttja elnätskommunikation (PLC – Power Line Communication), vilket betyder att
det ges möjlighet för Internet i varje eluttag. Elnätet är en befintlig infrastruktur som
kan bli en värd för digitala signaler och kommunikation. En annan fördel är att det inte
behövs någon ny installation i fastigheten för uppkoppling.
   Elbolag tjänar egentligen inte så mycket på enbart elförsäljning. För SENAB är det
viktigt att vårda småkunderna – massan – där man menar att pengarna finns. Att ut-
forma energitjänster är ett sätt att hålla kvar sina köpare. En ny kund ger initialt ökade
kostnader och det tar tid innan företaget i realiteten får in pengar från denne. Den
största uppgiften är därför att vårda och behålla de användare man redan har. Som ett
led i denna målsättning har bolaget bytt ut alla elmätare hos sina kunder.
   SENAB är ett av få elbolag i landet som satsat på full utbyggnad av ett system för
kommunikation direkt med kundernas elmätare via elnät och radiolänk. Alla mätare i
nätet har bytts ut och ersatts med en mätare som har automatiska avläsningar en gång i
timmen lagrade i en databas. Detta medför att räkningar kan baseras på exakt använd-
ning istället för som tidigare uppskattad användning. Via Internet kan sedan kunderna se
sin användning i form av tabeller och diagram. Här kan toppar i användning lokaliseras
och förklaras. Dessutom ges möjlighet att överblicka den egna elanvändningen timme
för timme, dag för dag, månad för månad och år för år. Noteras bör att även bolaget
kan se hushållets energianvändning timme för timme, dag från dag, månad för månad
och år från år. Detta är också något som har varit en orsak till att bland annat ett hushåll
hos Sollentuna Energi AB, som implementerat samma system som Skånska Energi,
vägrat byta sin mätare eftersom de upplever att den nya mätaren skulle göra deras hem
nästan genomskinligt och därmed inkräkta på familjens integritet.16

   SENAB hade inte själv tillräckligt med installatörer för att klara av att byta alla mätare.
Arbetet lades istället ut på entreprenad varmed inhyrd personal fick i uppgift att skifta
mätsystem – ett nytt digitalt mätsystem istället för ett gammalt mekaniskt. Husägaren
hade före bytet fått meddelande dels från Skånska Energis medlemsblad (kundblad) som
medföljer företagets elräkningar ett par gånger om året, dels genom en lapp i lådan om
att området är aktuellt för genomförande av mätarbyte. Som en del i undersökningen får
                                                          
16 Enligt samtal med marknadschef på Sollentuna Energi AB, januari 2001)
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vi följa en installatör i hans arbete med att byta ut elmätare i en av tätorterna i regionen.
Området bestod främst av äldre och många delvis renoverade villor.

En tygpåse i gåva17

Vi kommer fram till den gata där de boende ska få sina mätare utbytta. Bytet av
mätare hade pågått en tid och arbetet var i ett slutskede enligt Skånska Energi. In-
stallatören menar dock att företaget är allt för ivrigt och ambitiöst i sina planer
över hur snabbt utbytet skulle gå. Tiden är beroende av var mätaren sitter i fastig-
heten. Byter man i ett hyreshus med många lägenheter är mätarna placerade på ett
och samma ställe och därmed lätta att byta ut. I villor kan det se ut hur som helst.
När mätarna finns inomhus kommer man dessutom ofta i kontakt med innehava-
ren på ett annat sätt än när mätaren är placerad utomhus. Många kunder är intres-
serade och vill prata vilket medför att tidsplanen får justeras.
   Vi stannar och kör upp intill en äldre villa precis vid en vägkorsning. Det före-
faller som om ingen är hemma. Installatören tar med en beige tygpåse med hand-
tag som är märkt ”Skånska Energi” med röda och gula bokstäver. Vidare tittar
han i sin mapp där det står att mätaren skall finnas inomhus, dess mätarställning,
årsanvändning med mera. Vi går upp för gången fram till huset, runt ett hörn och
vi kommer fram till en gjuten trappa som leder upp med några trappsteg till en
dörr som förefaller vara en grovingång. Efter att ha ringt på två gånger vänder vi
på klacken och när vi kommer fram till bilen igen skriver installatören på en lapp
varefter denna läggs i brevlådan till huset. Denna lapp säger till villaägaren att
Skånska Energi har varit där för att byta mätare men att ingen var hemma. Villa-
ägaren måste nu höra av sig till bolaget för att boka en tid så att det ges möjlighet
för byte av mätare någon annan gång. Detta medför ofta förseningar eftersom det
finns en tröghet i kommunikationen mellan företag och kund. Installatören be-
rättar att många inte hör av sig trots att de får en lapp i lådan. Ny kontakt måste
göras från bolagets sida och ytterligare tid går innan mätaren faktiskt blir bytt.
Fram till oktober 2001 har 16 250 fått sina mätare utbytta men det finns fortfa-
rande några kunder kvar som av olika anledningar inte har en ny mätare. Många
av dessa är hushåll som inte vill byta och de hotas delvis genom delgivning av fö-
retaget.

                                                          
17 Detta avsnitt är ett utdrag ur en deltagarobservation där jag fick följa en installatör i sitt arbete med att
byta ut mätare i ett äldre villaområde i ett samhälle strax utanför Lund (Deltagarobservation A).
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Vi åker vidare över en viadukt och stannar utanför ytterligare ett hus där mätaren
skall finnas utomhus. Vi ringer på och efter ett tag öppnar en kvinna i yngre me-
delåldern. Installatören presenterar sig och säger att han är från Skånska Energi
och att han ska byta husets elmätare. ”Den är på andra sidan”, berättar hon, och
när hon hör att strömmen behöver stängas av tar hon emot informationen utan
omsvep. Vi finner elskåpet vid ena gaveln på huset och installatören börjar sitt ar-
bete med att byta mätare. Först skruvas de tre propparna ur. Dessa plus mätaren
och ledningarna fram till denna är elbolagets ansvar, men strömbrytaren är villa-
ägarens. Går något sönder på mätaren eller i ledningarna fram till mätaren är det
bolagets angelägenhet, men om strömbrytaren felar är det istället bostadsinneha-
varens. Därför skruvar installatören ur propparna istället för att slå av brytaren.
Om denna skulle gå sönder under arbetet kan villaägaren kräva skadestånd vilket
skulle orsaka en massa juridiskt trassel enligt installatören.

Installatören borrar och skruvar på den gamla mätaren. Han lossar ett antal
sladdar och tar loss den gamla mätaren som sedan skall sparas hos Skånska Energi
i ett år ifall kunden har något att anmärka. Mätarställningen avläses och noteras.
Den nya mätaren sätts på plats och sladdarna kopplas in igen. Den nya ser inte så
annorlunda ut jämfört med den gamla men installatören beskriver den som en
elektronisk låda som skickar signaler ut på nätet vilka sedan fångas upp på elbola-
gets kontor i Södra Sandby. Förutom mätaren kopplas en grå mindre låda till mä-
taren vilken har en lucka framtill där man kan läsa av elanvändningen. Denna låda
förseglas och plomberas så att kunden inte kan ”ta” ström från denna, alltså tjuv-
koppla och hämta ström innan den mäts.

På en förtryckt lapp med Skånska Energis logotyp skriver installatören ner, för-
utom mätarens nummer även den aktuella mätarställningen dels på den gamla och
dels på den nya mätaren. När bytet av mätare är klart går vi tillbaka runt huset och
vi ser att kvinnan sitter på yttertrappan och läser en postorderkatalog. Installatö-
ren berättar för henne att arbetet är klart varefter han sedan överlämnar tygkassen
och lappen med mätarnummer och aktuell mätarställning.

Vi lämnar kvinnan, fortsätter vidare och kommer fram till en relativt nyrenoverad
äldre villa. Installatören ringer på och vi hör barnskrik från övervåningen, men
ingen öppnar. Han ringer på igen och efter ett tag öppnar en man i yngre medel-
åldern. I famnen har han ett lätt sömndrucket barn med napp i munnen. Installa-
tören presenterar sig och mannen säger att det går bra att komma in men han frå-
gar också hur lång tid det kommer att ta. Mätaren är placerad i källaren och man-
nen visar oss till ett pannrum där en kombipanna står och med en oljecistern pla-
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cerad utmed ena ytterväggen. Dammet ligger som en tunn hinna på pannan men
rummet ger ett ljust intryck på grund av dess vitputsade väggar. En källarglugg gör
att ett svagt dagsljus strilar in på oss och ingen lampa tänds. Mannen berättar lite
ursäktande att familjen håller på att renovera källaren.

Utmed den ena väggen hänger ett skåp, vitmålat och gjort i trä. Skåpet ser ut
som ett äldre köksskåp med dekorlist. När detta öppnas finner vi en rad säkringar,
några svarta lådor och en massa sladdar och kopplingar. Alltihop sitter fastskruvat
i en grå platta. Installatören backar ett par steg och utbrister: ”Asbest!”.
   ”Är det asbest?” frågar mannen med barnet på armen varmed han börjar se
orolig ut och barnet tappar nappen. Bostadsägaren frågar vad det kan kosta att
byta och han får svaret att det kan bli dyrt, men att det måste göras. Eventuellt be-
hövs en helt ny installation. Installatören säger även att om den nya mätaren inte
passar där den gamla varit så får han återkomma senare. Mannen ”erkänner” att
han ”inte kan el” och han säger att han nu blir orolig eftersom han har småbarn.

Installatören konstaterar att den nya mätaren inte riktigt passar, så den får hänga
löst på så vis att den endast sitter fast i de övre skruvarna. Den grå lådan som pla-
ceras nedanför mätaren får justeras med hjälp av en kniv. Mannen med barnet på
armen, som återigen tappar nappen, frågar om man nu kan läsa av mätaren utan-
för huset. Installatören svarar jakande och han tillägger att den nya mätaren också
underlättar ett eventuellt byte av elleverantör. Det skulle enbart bli en administra-
tiv fråga mellan de olika bolagen om hushållet vill byta. Mannen frågar vidare om
det verkligen är lönt att byta elbolag. Hushållet är en liten elkund eftersom de an-
vänder olja till uppvärmningen. Representanten för elbolaget säger att det inte är
lönt eftersom de fasta avgifterna står fast och det pris kunden kan påverka själv i
det här fallet är mycket litet. Han påpekar att hushållsel ofta är en liten del i hus-
hållsbudgeten samt att elpriserna är låga varmed det inte är värt besväret att byta
elleverantör.

Mätarbytet som en social situation

Ovanstående deltagarobservation beskriver en vardag när elbolaget kommer för att byta
den gamla elmätaren mot en ny. Flera mätare är placerade utomhus på diskreta platser
någonstans på husets yttervägg. Det är inte helt ovanligt att installatören möts av den
typ av installation som i pannrummet hos kunden ovan. Denna installation var en
mycket gammal anläggning som kunde vara från 30-40-tal, eller till och med tidigare.
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Mätarskåpet med proppar, säkringar, sladdar och elmätare upplevs av många som rela-
tivt anonymt. Det placeras ofta, som i detta fallet, på en undanskymd plats. Det är en
svart låda som finns där, men som man vet mycket lite om. Många är lite rädda eller
åtminstone har flera stor respekt för den. Mätaren befinner sig i ett gränsland mellan vad
som är privat och offentligt.
   Liksom en termometer sitter räknedosan för el i bostaden. Bolaget som äger mätaren
står för expertkunskapen och när dess representant kommer hem för att byta mätare blir
många mer eller mindre intresserade åskådare i sitt egna hem. Med händerna på ryggen
tittar man på när den nya dosan byter plats med den gamla och flera ser ingen skillnad
mellan dem båda.
   Mätaren tillhör inte den boende, även om den sitter i ett skåp mer eller mindre synligt
inne i den egna bostaden. När elleverantören vill komma åt sin mätare överlämnas en
gåva som en trevande och blidkande gest. Gåvan kan tolkas som en del i en byteshandel
där denna byts mot att bolaget får komma in till kunden och byta sin mätapparat. In-
stallatören representerar och gestaltar elbolaget i husägarens ögon. Elbolaget gör på sätt
och vis intrång i kundens privatliv och som tack för att man fått besvära blir tygpåsen en
samlande symbol för en ursäkt samt ett tecken på tacksamhet från företaget. Gåvan har
en stark kulturell laddning där den objudne gästen skall överlämna något som betecknar
en utsträckt hand eller en ursäkt för att han inkräktar hos den andre. Att ge en gåva är
en ritual vid gränsöverskridanden och i det här fallet mellan offentligt och privat – bola-
get och den privata kunden.
   Att komma hem till användaren och byta elmätare innebär att mellanmänskliga rela-
tioner också befäster relationen mellan elbolag och kund. Den sociala situationen kan
medföra att företaget får ett ansikte. Emellanåt kan det bli långa samtal mellan installatör
och boende. Husägaren bjuder på kaffe och de samtalar kring frågor som direkt berör
elbolaget och angränsande ämnesområden, men även helt andra ämnen som inte ome-
delbart kan knytas till elmätare eller elanvändning.

Skånska Energi anser att det är viktigt att värna om det lilla företaget i byarna. Tre vik-
tiga ledord genomsyrar arbetet med att försöka behålla sina kunder, och kanske skaffa
några nya, efter att elmarknaden omreglerades. Det första är närhet som i huvudsak be-
tonas genom att företaget påminner sina kunder om den lokala förankring bolaget har.
De känner till bygden eftersom de själva finns där och många av de anställda bor i by-
arna runt omkring. Det andra ledordet som ges värde är trygghet. Företaget lovar sina
kunder säkra leveranser samt kunnig och serviceinriktad personal. Elbolaget är hushål-
lets eller företagets partner som vårdar sina kamrater och tar hand om specifika frågor
som har med ämnesområdet att göra. Det tredje är tradition. Skånska Energi vill luta sig
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mot en mångårig erfarenhet inom branschen. Låt oss nu titta närmare på ett villaområde
inom bolagets nätområde som bland annat erbjudits den statistiktjänst som utarbetats av
företaget.

Ett bostadsområde i Södra Sandby

I den sydvästra delen av det mindre samhället Södra Sandby ligger ett villaområde med
fristående villor, parhus och några radhus. Byggnadsstilarna är omväxlande 1-plans och
1 ½-plans med eller utan källare och i huvudsak byggda mellan sent 50-tal och tidigt 70-
tal. En del av området står nämnt i en rapport från dåvarande Planenheten vid Länssty-
relsen, Malmöhus län: ”Härifrån flyttar ingen…” (Orback & Sjöfors 1993). Fram till
1993 har kvarboendeantalet varit ungefär 75%. Planen över området fastställdes 1954
och är en rutnätsplan med bland annat små så kallade ”säckgårdar”. En del av husen är
grupperade kring en tänkt gård där trädgårdarna är stora och ligger mot varandra. I
andra delar av området finns också liknande tanke: att samla husen i mindre ”kolonier”
som skapar mindre enheter i en större helhet. Häckar och buskar skyddar mot insyn och
det är nära till grönområden, skola och bibliotek. Husen är populära och omsättningen
har varit liten, dock har en viss generationsväxling förekommit de senaste åren.
   Idag bor barnfamiljer och familjer där barnen har blivit så stora att de för länge sedan
flyttat hemifrån inom samma område. En kvinna berättar att hennes barn går på dagis
alldeles intill där de bor. Hon påpekar med eftertryck att de är bosatta i ett mycket bra
barnområde. Grönområdet och skolan ligger precis intill och det har inte så varit så stor
omsättning av boende i husen. Det är bara i två hus i hennes kvarter som haft flera
ägare. Med viss entusiasm berättar hon om när banken på orten firade jubileum och
hade publicerat en bok där de återgav delar av Södra Sandbys historia. I denna bok hade
hon funnit ett äldre flygfotografi över ett område där hon bland annat kunnat se sitt eget
hus. Huset fick med ens en historia och hon jämförde hur området sett ut då och hur
det framträder idag. Ett annat par beskriver området där de bor som ”ordinärt” och att
de som bor där är främst svensk medelklass.18 Många är högskoleutbildade, eller
”universitetsfolk”19 och enligt de boende är det en ”bra balans” och ”spridning” i områ-
det och då syftar de främst till åldersfördelningen. En annan informant är nöjd med sitt
boende och han beskriver området som ”…uppväxt…”, med tanke på grönskan i träd-
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gårdarna och ”…fungerande, rätt lugnt (…) inget busliv hittills i alla fall”.20 Många har
växt upp i Södra Sandby eller i området runt omkring. Som unga har de flyttat från
samhället, några till de större städerna Malmö eller Lund, varefter många har återkom-
mit när de skaffat familj. Flera har valt att bo i området för att de upplever att det är ett
mer ekonomiskt alternativ jämfört med att köpa hus i Lund.

Elanvändning i siffror, tabeller och diagram

Detta villaområde i Södra Sandby har fått ta del av den statistiktjänst som utarbetats av
Skånska Energi. Eftersom den nya mätaren registrerar elanvändningen i bostaden en
gång i timmen medför det också att det finns data som kan åskådliggöra hur mycket och
när hushållet använder sin elektricitet. Företaget ser användningen åt kunderna och visar
denna med hjälp av en statistik i tabell- och diagramform som kunden per kod kan nå
via Internet. Bland annat menar företaget att denna tjänst kan ge incitament till beteen-
deförändringar som betyder minskad, eller mer effektiv, användning av elektricitet. Mä-
taren skapar möjlighet att mer nyanserat se hur och när hushållet använder sin el och
den boende kan härav få en ökad kompetens om sig själv och sin elanvändning.

På företagets initiativ skickades en inbjudan om en informationskväll till samtliga hushåll
i det utvalda villaområdet. Mötets syfte var att företaget ville informera sina kunder om
den nya statistiktjänsten. Dessutom ville företaget presentera den grupp forskare som
var involverade i projektet. Förutom att bolaget visade på hur hushållen kunde använda
den nya tjänsten fick var och en av forskarna från Lunds Tekniska Högskola presentera
sig och berätta vad denne speciellt arbetade med. I en paus bjöd också elbolaget på
smörgåstårta, kaffe och kaka.
   Mötet var ett officiellt sammanhang där kunderna var lyssnare och företaget stod för
underhållningen vilket kom att prägla hela sammankomsten. Elbolaget försökte sälja en
produkt och i presentationen använde den verkställande direktören en rad värdeladdade
uttryck såsom att det nya systemet innebär en ”…unik databas…” för både bolaget och
för det enskilda hushållet.
   Företaget vill gärna förmedla en bild och ett intryck av att de är angelägna om sina
kunders bästa. Vid presentationen av den nya statistiktjänsten visades en förstorad ver-
sion av hur det gick att röra sig mellan de olika sidorna av databasen via Internet. Många
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av åhörarna kisade mot de uppförstorade bilderna som presenterades på en stor vit tavla
i rummets ena kortända. Det var svårt att se text och siffror och därmed skapa sig en
uppfattning om hur tjänsten fungerade. Några började skruva på sig och en del tittade
sig omkring för att skapa sig ett intryck hur de andra reagerade på informationen. Ett
diagram visade ett exempel på ett hushålls elanvändning under december månad. Bland
annat observerades en kraftig topp i effektuttag den 23 december. Då hördes den enda
damen i sällskapet tyst viska: ”baket…” varefter hon nickade som om hon bekräftade
sitt eget vetande. Kommentaren gick obemärkt förbi mannen som höll i presentationen
och han fortsatte prata om kilowattimmar (kWh) och dess fördelning över olika perio-
der. Han avslutade sin presentation med att betona att: ”…det är inte så knepigt…” och
”… det fungerar smidigt…” utifall någon av åhörarna tyckt framställningen varit oklar.21

En kod på en etikett

Frågan är om de boende i området sedan har tagit del av den aktuella statistiktjänsten?
Många är positiva till att kunna ta del av hur och när de använder sin elektricitet, men
det är inte många som faktiskt har använt Internettjänsten (Matsson 2001). En kvinna i
yngre medelåldern svarar på frågan vilken relation och kontakt hon har med Skånska
Energi att det mest är när ”…deras räkningar dimper ner.”22  Sedan erinrar hon sig att
de också fått en kod av elbolaget där de kan se sin elanvändning via Internet, ”…men
den har vi inte ens gått in och tittat på.” Kvinnan menar att det är en fråga om priorite-
ring och ”…att man ska sätta sig ner och göra det”. Det kanske skulle bli mer intressant
om de väl gjorde det men det har inte blivit av. När hon tänker efter ett tag så minns
hon att familjen fått information om hur tjänsten fungerar. ”Det har kommit via brev.
Och så vet jag att det var någon kod och en etikett som man kunde klistra nånstans, så
käckt så att man inte blev av med den. Men den har inte utnyttjats än.”
   Att få koden på en liten etikett, som man kan klistra på datorn eller någon annanstans
där den ska påminna om statistiktjänsten, upplevs av informanten som lite löjligt. När
hon beskriver etiketten drar hon ihop axlarna och visar med sitt kroppsspråk hur liten
och nästan patetisk den lilla etiketten föreföll vara för henne. Etiketten ger henne delvis
en känsla av att man förutsätter att tjänsten kommer att glömmas bort och att brukaren
alltid behöver påminnas om dess existens.

                                                          
21 Deltagarobservation från Informationsmöte för Skånska Energis kunder. Mars 2001.
22 Intervju A
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En annan kund drar sig till minnes att även han har fått information om att han kan gå
in på nätet och titta på statistik. ”Det tänkte jag göra först, men sen så har jag prioriterat
bort det. För jag hinner inte.”23 I första hand menar han att han inte hade tid, men till-
lägger också att han nog redan har något så när koll på hur mycket el det går åt till olika
saker i hemmet: ”Det fungerar rätt så bra ändå. Men jag hade nog gått in och tittat. Och
kanske hade man blivit överraskad, det vet jag inte men…” Dock verkar inte möjlighe-
ten för en överraskning övertyga honom om att ta sig tid att titta närmare på den er-
bjudna statistiken.
   En tredje informant24 har verkligen försökt att komma åt tjänsten via kod och Inter-
net. Han berättar att han försökt flera gånger men att det inte fungerat. Han är mycket
intresserad av statistiken och är nästan förgrymmad över att inte ha tillgång till den. Nu
har han försökt flera gånger att få tillgång till informationen och han misstänker, om än
med viss tvekan, att det kan vara hans dator som är för gammal. Men han vill ha tjäns-
ten och möjligheten den erbjuder:

Det är intressant att se hur förbrukningen ligger över tiden. Vad det kostar det får

jag ju i vilket fall som helst [syftar på räkningarna] . Det skulle vara ganska så in-

tressant att jämföra. (…) Det blev isolering över när vi byggde till. Det visade sig

att jag bara lagt tio centimeter isolering på vinden, och då tänkte jag utnyttja den på

vinden. (…) Jag beställde ett extra golv, och bygga upp golvet och tilläggsisolera.

Och sen så regla upp ordentligt så att man inte trycker till det sen när man går på

det. Och nu blir det intressant att se... Okej, nu påverkas det ju mycket utav ute-

temperaturen, men får man då ner förbrukningen… Vi har bytt alla fönster. Treg-

lasfönster från risiga tvåglasfönster. Det blir intressant att se hur kostnadseffektivt

det är att minska värmekostnaderna.25

Tidigare hade han själv fört bok över hur mycket el familjen använder varje månad, men
det har han slutat med nu. Han menade att han inte orkar ägna tid åt denna aktivitet
längre. Istället läser han av mätaren en gång om året för att få en uppfattning om årsför-
brukningen. Statistiktjänsten skulle för honom ersätta den form av övervakning han
ägnat tid åt tidigare. Han ser även tjänsten som en möjlighet att kontrollera om eventu-
ella förbättringar i huset verkligen påverkar hushållets totala elanvändning. Blir det verk-
ligen någon skillnad om man byter tvåglas- till treglasfönster?

                                                          
23 Intervju C
24 Intervju D
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En man berättar att även han tidigare förde bok genom att anteckna mätarställningen en
gång i månaden.26 Han gör dock inte detta längre, men tidigare ansåg han att det var
intressant att föra egen statistik på hur mycket el familjen använde. Nu får han uppgif-
terna på elräkningen varför han finner det onödigt att lägga ner tid och ork på denna
aktivitet. Han menar att det är viktigt att hålla koll på hushållskostnaderna. Vad kostar
elektriciteten egentligen? frågar han sig. Hur stor är denna post i hushållsbudgeten, per
månad och per år? Den nya statistiktjänsten tycker han verkar vara bra, men det är inte
han utan hans fru som sedan faktiskt har varit inne på nätet och tittat på siffror, diagram
och kolumner. Hon är mest nyfiken på om det verkligen gör någon nytta, om det syns
någon skillnad ifall de till exempel byter kylskåp. Kvinnan har tagit del av informationen
och varit uppkopplad mot nätet speciellt när tjänsten introducerades.

Hon: (…) den dagen tvättade jag och då såg man det. Annars ligger det på rätt så

konstant nivå på vardagarna. Sen går det upp på helgerna. Det är då vi tvättar

och… ja, är hemma mer över huvud taget. Lagar mat och sånt. Det är rätt roligt

faktiskt tycker jag.

Han: Det är skoj..

AK: Har ni tittat på den många gånger?

Hon: Ja, jag har tittat ett par gånger.

Han: Du har tittat på den [nickar åt kvinnan] .

Hon: Ja…

Han: Jag har inte…

Hon: Jag tittade på den då när, precis när brevet hade kommit. Och sen har jag

tittat på det nån gång till.27

Intresset är relativt stort, åtminstone när tjänsten är ny, och värden relateras till specifika
aktiviteter i hemmet. Den konstanta linjen eller värdet som redovisar basanvändningen i
hemmet problematiseras inte utan istället är det topparna i användingen som fångar
ögat, och man frågar sig vad som hände då. Minnet rannsakas och aktiviteter som tvätt
och bastubad relateras till förändringar av värden. Så länge den redovisade statistiken
inte presenterar information som inte överensstämmer med hur man uppfattar verklig-
heten är man tillfreds med dess möjligheter. Familjens vardag återspeglas i siffror och
diagram och tjänsten kan ses som ett fönster där elanvändningen blir åskådlig för hus-
hållet.
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En annan man i övre medelåldern är än mer intresserad av den nya tjänsten som erbjuds
av hans elleverantör.28 Bland annat hörsammade han kallelsen till elbolagets in-
formationsmöte angående den nya statistiktjänsten. Det som förevisades på mötet
väckte stort intresse hos honom. När mätaren byttes några år tidigare förstod han inte
varför det var nödvändigt. Den nya mätaren hade en annan display och han kunde inte
förstå hur han nu skulle kunna se hur mycket el han gjort av med. Det retade honom.
Han blev irriterad och undrade varför de utformat mätarna så att man inte kunde läsa av
dem. Han tog nu kontakt med elbolaget där han fick instruktioner om hur han skulle
lyfta på en lucka för att se mätarställningen. Inte kunde han då ana ”att han skulle få till-
gång till sådan gedigen data” från sin egen elmätare genom att bara slå in en kod och
logga in på Internet:

AK: Har ni tittat på det?

Han: Jahadå, jag har varit många gånger och tittat på den.

AK: Du har det?

Han: Ja, jag har full koll på den.

AK: Är den bra?

Han: Visst är den det! Jättebra. Den funkar bra. Det var en tid som den var borta.

Jag vet inte vad det var, nåt strul.

AK: Vad är det du tittar på?

Han: Hur mycket el jag gör av med.

(…)

AK: Har du då värden så att du kan jämföra förra med året?

Han: Jaja.

AK: Så det ligger lagrat...?

Han: Mm. Ja, det skrev jag upp redan innan, emellanåt. Så det hade jag koll på in-

nan. Jag kan gå tillbaka ja, ända sedan ett halvår efter jag installerade [åsyftar in-

stallation av luftvärmepump] , då började jag. Sen har jag uppgifter ända sedan dess.

Då skrev jag. Jag gick ut här och tittade på mätaren. En gång i månaden. Jag hade

koll på det.

AK: Känner du att du inte behöver skriva nu?

Han: Nu skriver jag inte, nu har jag ju det.29
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Mannen går till sin dator och förevisar ivrigt hur han går till väga när han kopplar upp
sig på nätet och får tillträde till sin elmätare med hjälp av den personliga koden han fått
av elbolaget. Koden kan han utantill eftersom han går in och tittar på sin användning
ungefär en gång i veckan. Statistiken kontrolleras även i slutet på varje månad därför att
vid varje månadsskifte börjar en ny informationsperiod – en ny redovisningsperiod. Han
visar på datorskärmen och läser upp hur många kWh han hittills har använt idag och
under perioden. Han poängterar att det är inte mycket ström de använder. Han fascine-
ras över att han kan få fram hur mycket el de gör av med per timme. Han går igenom
hur gårdagens kWh fördelades över tiden.
   Vi ser på skärmen att det användes en ökad mängd el vid klockan sju på morgonen.
Då gick han upp, men efter att ha tänkt efter en stund ändrar han sig då han minns att
han redan var ur sängen vid fem. Vid sju kokades det nog kaffe. Sedan driver han lite
med sin sambo som samtidigt som vi tittar på datorskärmen står och stryker tvätt i
rummet. Ökningen vid två mitt på dagen var när hon vaknade och gick upp menar han,
och paret skrattar. Sedan utbrister han: ”Nä, du var inte hemma igår nej. Det var därför
det är så billigt.” ”Ja, visst du!” svarar hon med ett skratt och skakar på huvudet. Han
fortsätter: ”Sedan klockan sju, då kom hon hem och då gick det två kWh direkt!” Han
talar om henne som om hon inte fanns med oss i rummet, men med en glimt i ögat rik-
tat åt hennes håll där hon står och stryker. Förevisningen av hur han gör när han går in
och tittar på sin elanvändning via nätet avslutas med att han konstaterar att det gick åt
som mest två kWh den dagen. Det är bland annat en uppgift som står angiven på skär-
men. Med ett nöjt uttryck i ansiktet berättar han att här kan hämtas uppgifter om husets
elanvändning hela fem år tillbaka i tiden.
   Med sin antydan om hur han kan se sin sambos aktiviteter påvisar han också hur upp-
gifterna kan bli ett redskap för kontroll och bevakning över apparater, människor och
aktiviteter i hushållet. Att till exempel bada bastu en gång i veckan avslöjas sedan som en
brant alptopp, med klockslag och antal kWh, i statistiken. Hushållsmedlemmarnas vanor
och ovanor syns som fingeravtryck på skärmen i form av siffror eller toppar i ett stapel-
diagram. ”Skurkar” kan pekas ut och uppgifterna på skärmen blir bevismaterial för di-
verse förseelser som registrerats av elmätaren. Mannen anser dock att den nya informa-
tionsmöjligheten inte har resulterat i några större förändringar i hushållets totala elan-
vändning. Inte heller har den inneburit att familjen har ändrat sina vanor eller aktiviteter
i hemmet. Syftet med mannens intresse är inte i första hand att söka ”elbovar” för att
sedan vidta åtgärder mot dem, utan statistiken används snarare för att han är intresserad
av hur mycket el familjen gör av med. Avräkningsdagen ska inte komma med någon
negativ överraskning. Det som bestämmer hur mycket el som används är i huvudsak
vädret enligt honom, och vädret kan ingen råda över.
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Mannen ovan var väl bevandrad i hur han kan använda statistiktjänsten och han såg en
nytta i att den fanns att tillgå. Ett annat par i området har dock inte tittat på hur deras
elanvändning ser ut i stapel eller diagramform.30 De minns att de fått information om
möjligheten, men denna har sedan hamnat djupt ner i familjens posthög. När byte av
mätare och den nya tjänsten vid en intervju kom på tal möttes samtalsämnet med blan-
dade känslor. Framför allt var de osäkra på om mätaren över huvudtaget hade bytts ut
och när det i så fall skulle ha skett:

Han: Dom har alltså någon avläsning centralt någonstans? Dom kommer inte hit

och tittar?

AK: Nej. Dom har bytt mätare här. Jag törs dock inte säga när det gjordes i just

detta området.

Hon: Jo, men det har vi varit med om.

Han: Det vet jag inte. Jag har inte varit med om nåt. Det enda jag vet var vatten-

mätaren…

Hon: Jo, jag har för mig att vi bytte mätare.

AK: Ja, för det ska vara timvis mätning nu. En ny elektronisk låda som skickar ut

signaler som man kan fånga upp...

Han: Att vi skulle ha en sån mätare här nu idag?

Hon: Ja, jag tror det.

Han: [Vänder sig till sambon] Kan du peka ut den?

Hon: Jag tror det var i villervallan när vi flyttade hit.

AK: Var har ni elskåpet?

Han: Det har vi där nere men det är bara en sån som tickar på. Men det har alltid
varit samma. Som blippar liksom så där, diod eller vad det heter, för varje tolv-

hundradedels kilowatt-timme eller nånting. Så den är inte bytt. Ja, jag har aldrig

sett apparaten.

Hon: Ja, jag har följt med en sådan där installatör när han gjorde detta.

Han: Mm, jag tror inte vi har bytt, utan jag tror du blandar ihop den med vatten-

mätaren.31

Om nu mätaren hade bytts ut så frågar sig mannen om den inte borde se mer ny ut.
Uppgifterna om den nya mätaren möttes med förvåning och den första reaktionen var
nästan som att mannen fått besked om att telefonen var avlyssnad eller att det fanns
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dolda mikrofoner i lamporna. Har elbolaget varit här, honom ovetandes, och bytt ut
hans elmätare? Men efter en stunds eftertanke blev han dock mycket intresserad då han
insåg att möjligheten att få ta del av statistikuppgifter kunde betyda ökad överblick och
kontroll över hushållets elanvändning. En kontroll som han ansåg sig sakna för tillfället:
”De första åren var det ju så att man gick och tittade på den här retliga dioden som blin-
kade. Och blinkade den så snabbt så visste man att tolvhundra blink var liksom en kilo-
watt-timme.” Han skrattar till och fortsätter: ” Alltså, vi visste ju inte hur mycket huset
drog i och med liksom… första halvåret så bodde vi knappt här.”
   Paret flyttade in i en äldre villa på området för två år sedan. Huset var i stort behov av
renovering och den första tiden när huset gjordes i ordning bodde familjen hos kvin-
nans föräldrar. De konstaterade dock att det hela tiden har varit mycket varmt i huset:
”…vi har aldrig känt att vi har haft kontroll på pannan. Det slutade på 30 000 kWh, och
det är rätt mycket det.” I huset fanns bland annat en mycket gammal oljepanna där det
med tiden också hade installerats en elpatron. Elanvändningen var mycket hög och paret
har beslutat att eftersom pannan ändå behöver bytas så ska den istället ersättas med ett
ytjordvärmesystem. Statistiktjänsten kan kanske visa vad bytet av uppvärmningssytem
innebär för hushållets totala elkostnader, menar mannen. När elbolagets statistiktjänst
kom på tal under intervjun blev de båda informanterna mer och mer intresserade av att
få mer upplysningar om den.
   Noteras kan att kort efter intervjutillfället skickades en enkät ut till det aktuella områ-
det där de boende bland annat fick svara på om de använt sig av den erbjudna statis-
tiktjänsten. Även hushållet som nämns ovan fick denna enkät med posten. Efter svar
från enkäten kom ytterligare en kommentar från paret där mannen entusiastiskt berättar
att han nu hittat sitt användarnamn och lösenord, och för första gången varit inne på
nätet och tittat på tjänsten. Han tyckte att den verkade bra och han räknade med att
ytterligare använda tjänsten framöver.

Det första tillfället som Skånska Energis kunder fick möjlighet att få mer detaljerade
förklaringar rörande statistiktjänsten var vid det informationsmöte som elbolaget kallade
till i mars 2001. Sedan har också ytterligare information skickats ut i brevlådorna till de
kunder som bor i det aktuella området. Förutom elbolagets informationskampanj har
också forskare från Lunds Tekniska Högskola skickat ut enkäter till de boende i området
där de bland annat ställt frågor rörande den erbjudna statistiktjänsten. Trots detta
informationsflöde och andra påminnelser har inte många faktiskt prövat den nya
tjänsten. En undersökning gjord av Peter Matsson (2001) visar att många antingen sak-
nar dator, har glömt bort eller är inte intresserade av någon statistiktjänst. De flesta som
utnyttjat möjligheten att ta del av statistik över sin elanvändning har dock ofta redan



42

tidigare själva försökt föra någon form av bokföring över hur mycket elmätaren visar,
för att därmed ha större kontroll över en del av den driftskostnad ett hushåll har. Statis-
tiktjänsten som erbjuds av elbolaget ersätter och vidareutvecklar i mångt och mycket ett
hantverk som tidigare utfördes av den speciellt intresserade bostadsägaren själv.

Orkidéer och rabatterat pris på cyklar

En kvinna berättar om en arbetskamrat till henne ”…som var väldigt ekonomisk av
sig”.32 Han lade ner mycket tid och energi på att sätta sig in i el- och telebranschen när
han skulle välja el- och telebolag. Med en lätt fnysning säger hon vidare att mannen se-
dan sparade knappt tusen kronor om året. Hon reagerar på de många timmar som ar-
betskamraten fick lägga på vad hon ansåg vara mycket lite sparade pengar i slutändan.
Hennes man, som är med vid intervjun, menar dock att tusen kronor är pengar det
också. Det håller hon förvisso med om, och mannen i fråga var i och för sig väldigt in-
tresserad av att hålla på med denna typ av aktiviteter, men hon kan ändå inte finna nå-
gon ursäkt för att han ägnade så mycket tid åt att leta efter den billigaste elleverantören:
”Det var inte många kronor i timmen han tjänade” menade hon.
   Paret, som berättar om en bekants engagemang i val av elleverantör, är i medelåldern
och har två barn i yngre tonåren. Bägge är ingenjörer och anser sig vara relativt högav-
lönade. Elkostnaden tar en mycket liten del av deras inkomst och de har inte riktigt kläm
på vad de faktiskt betalar för sin elanvändning, vilken summa elräkningen är på när den
kommer. Eftersom de delvis värmer upp sitt hus med olja är det istället priset på olja
som är i fokus vad gäller hushållets energikostnader. Eftersom de upplever kostnaden
för el som så liten anser de att det inte heller finns några starka incitament som säger att
de borde göra något radikalt åt sina elkostnader. Att byta elleverantör har inte varit aktu-
ellt och de har inte heller undersökt eventuella alternativ till det bolag de haft sedan de
flyttade in i huset (i slutet av 80-talet). Det är för lite pengar att vinna, anser de. Däremot
tror de att det är bra att elmarknaden omreglerades, eftersom det tvingar alla leverantö-
rer att bli mer alerta och aktiva gentemot sina kunder. Även om de nu inte bytt bolag, så
har de ändå nytta av den ökade konkurrensen. Den leverantör man redan har tvingas
skärpa sig och försöka bli ännu bättre.
   Väldigt många vet om att elmarknaden är omreglerad även om det inte har betytt att
man har utnyttjat denna möjlighet att byta elleverantör. Någon av informanterna har
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dock varit så intresserad att denne övervägt att eventuellt byta när det kontrakt han har
med Skånska Energi snart går ut, eller åtminstone vill han tala om för bolaget att han
allvarligt funderar på att byta när han ska förhandla om ett nytt avtal. Han menar att han
egentligen inte har några direkta emotionella bindningar till elbolaget: ”…varför skulle
jag betala tusen spänn extra för att köpa min el utav Skånska Energi?”33 Andra har just
poängterat närheten till elbolaget och att man ska främja den lokala näringen när de
motiverar varför de har Skånska Energi som elleverantör. Någon säger till och med att
han kan se företagets kontor om han går strax utanför sitt bostadsområde, vilket gör att
han känner sig än mer knuten till det.
   Många uppmärksammar att elbolagen på den omreglerade elmarknaden försöker pro-
filera sig mer. Skånska Energi anstränger sig bland annat för att teckna avtal om fast pris
under en viss tid. Är man pluskund hos bolaget får man, utöver ett något lägre elpris,
bland annat också en almanacka och rabattkuponger vid varje årsskifte. ”Som man
aldrig använder i och för sig” tillägger en kvinna snabbt.34 ”Någon enstaka gång kanske”
medger hon dock lite senare, och hon berättar att det kan vara rabattkuponger på lite allt
möjligt.

Hon: Det är liksom hela området. Så det kan vara en skoaffär i Eslöv, blomsteraf-

fär i Dalby och någonting i Kävlinge. Det var affärer här i Sandby och… Det var i

januari, då var det tio procent på orkidéer, så det kan man liksom… komma ihåg

att använda dom liksom.

AK: Har du använt dom någon gång?

Hon: Jo, nån enstaka gång har jag nog gjort det... Även om jag inte kommer ihåg

det. Men de har varit  då när man har fått dom precis. Då kommer man ihåg det.

AK: Tycker ni att elbolaget behöver göra...?

Hon: Näh [slår ifrån sig] .

Hon: Det skulle liksom vara rabatt på … alltså om man fick rabatt om man köpte

ett kylskåp som drog mindre energi, eller nånting sånt där liksom. Som mer hängde

ihop. Mer nånting man använder el till i alla fall … ja, inte…

AK: Inte orkidéer?

Hon: Inte orkidéer och skolagning… och cyklar och … allt möjligt.35

Ett elbolag ska i första hand leverera el, och detta är en genomgående åsikt bland infor-
manterna som bor i det aktuella bostadsområdet. El ska levereras oproblematiskt, säkert
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och till en så liten kostnad som möjligt. Vad elbolaget kan erbjuda utöver detta är enligt
några informanter mer allmän information som är mer relaterad till el- och energiområ-
det, som till exempel: ”Hur mycket olika apparater drar per år”.36 En annan önskar att
elbolaget tar sig exklusiv tid till kundens frågor och funderingar.37 Det bästa skulle vara,
enligt en kvinna, att någon representant från bolaget kom hem till dem och ägnade tid åt
att prata om bland annat hur de ska förstå och läsa elräkningarna. Hur elpriset är upp-
byggt med mera: ”Ja, jag menar… Vad är en kWh? Eh? Om man har en lampa på 40
watt. Vadå? Hur relaterar jag det till att vi gör av med 30 000 kWh?” En annan kvinna
kan tänka sig att elbolaget ska finnas till hands som support eller rådgivare i olika frågor
som har med el och energi att göra. Men i nästa andetag säger hon att hon inte tror att
det egentligen är möjligt att bolaget ska sitta och ha personlig kontakt med varenda
kund: ”Så fungerar det ju inte!”38

Den ringa vinsten

I och med omreglering har det under de senaste åren märkts ett ökat intresse i media
rörande frågor som har med hushållens elkostnader och elbolagens elpriser att göra.
Flera hushåll har diskuterat med Skånska Energi om energipriser. Elbolaget har under
perioden erbjudit sina kunder att välja mellan ett avtal med fast pris eller ett annat där
man betalar den levererade elektriciteten efter ett rörligt pris. Många har valt det första
alternativet, eftersom de flesta inte orkar bry sig om att engagera sig i hur det rörliga
priset påverkar elräkningen. Elpriset per kWh hoppar upp och ner, men rör sig vanligast
om några ören hit och dit. En man erinrar sig att elpriset sjönk initialt, men att det nu är
tillbaka på samma nivå och kanske lite till.39 Däremot har elräkningarna blivit mer be-
svärliga att förstå, anser han. Nu är de uppdelade i två räkningar istället för en, eftersom
det kan vara olika bolag som å ena sidan levererar hushållets el och å andra sidan äger
nätet. Mannen påpekar att det bara är en liten del av elpriset som man kan påverka:
”Det mesta ligger ju i nätpriset och skatt och så där…” Han liksom många andra har
delvis följt debatten som förekommit i tidningar, upplysningsprogram på TV och andra
media:

Ja, jag har nog följt med får jag nog säga. För det handlar ju mycket också om att,

alltså att man inte ska gå i nån fälla och byter och sen visar det sig… Alltså, det
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dom förlorar på gungorna tar de igen på karusellerna. En del leverantörer kan ha

ett högre fast pris och sen så lägre… de gäller ju liksom att försöka hålla sig… att

ha lite koll på de potentiella fällor som finns.40

Det finns hos en del en viss skepsis inför att det verkligen skulle gå att få lägre elkostna-
der om man byter elleverantör. Många upplever att det är svårt att jämföra de olika er-
bjudanden som presenteras av olika bolag. Samtidigt känner flera lite dåligt samvete när
frågan kommer på tal. Man kanske borde sätta sig in i frågan utifall att man betalar onö-
digt mycket för sin el.
   En man berättar att de inte bytt elbolag men efter viss eftertanke minns han att de
tecknat ett kontrakt med Skånska Energi om fast elpris.41 Det stämmer, infogar hans fru,
men hon erkänner att de inte undersökt vidare vilka alternativ de har, inte heller vilka
valmöjligheter de har med sin nuvarande elleverantör. Mannen medger dock att de kan-
ske borde engagera sig mer i frågan:

Naej, vi har inte varit så väldigt aktiva kanske. Som man kanske ska vara för att...

Det är ju inte bara detta, det är ju allting annat sen… Man kan säkert tjäna en del ju

mer aktiv man är, om man så att säga verkligen söker efter de billigaste alternati-

ven. Det är ju som med banker och försäkringsbolag och … allting va. Men … nej,

det har fungerat bra. Men det klart elen är ju en kostnad, naturligtvis. Det är ju

sant…42

När hans fru vidhåller att de inte tjänar mycket på att byta leverantör, så tvekar han än-
dock och menar att de vet ju egentligen inte ifall det är så. Härefter börjar paret jämföra
priser på vad oljan kostar och att telefonräkningen är dyrare än kostnaden för el. De
konstaterar att till och med Internet är dyrare än elektriciteten, och övertygar härmed
varandra om att det nog inte är nödvändigt att fördjupa sig i frågan mer.

Sammanfattning: Kurvor för de intresserade

De flesta av hushållen i denna studie har inte funderat på att byta elleverantör, ofta av
den anledningen att de anser att de tjänar för lite på att byta. Att elmarknaden har om-
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reglerats uppfattas dock som något bra då bolagen tvingas skärpa sig och kunderna kan
ha nytta av den nya ordningen. Många anser att elleverantören i första hand skall syssla
med sådant man har kunskap om och det är framför allt att leverera el – enkelt och bil-
ligt.
   Skånska Energi har erbjudit sina kunder i området en statistiktjänst över hushållets
elanvändning. En ny mätare, ny teknik och nya möjligheter att få ökad kunskap om sin
elanvändning. Man anser att tjänsten är intressant men samtidigt visar undersökningar
att de flesta inte har nyttjat möjligheten att via Internet kontrollera sin elanvändning. De
flesta anser sig inte ha tid, några saknar dator och andra har glömt bort möjligheten. Av
intervjuerna att döma är det vanligt att statistiken ersätter det hantverk som den intresse-
rade kunden redan tidigare ägnade tid åt. Många som utnyttjar tjänsten var redan innan
den introducerades intresserade av hur mycket el hushållet använde sig av.
   Statistiktjänsten blir för den engagerade kunden, liksom glassmaskinen för den som
vill göra egen glass, ett hjälpmedel till en aktivitet som det redan ägnas tid åt. Den redan
intresserade blir än mer entusiastisk. Mätaren och statistiken visar elektronerna för kun-
den och denne relaterar diagram och siffror till specifika aktiviteter i hemmet.
   Undersökningen visar också att de synliga uppgifterna ändock inte leder till någon
nämnbar förändring i hur aktiviteter utförs eller planeras. Kunden tror sällan att denne
kan påverka sin användning i realiteten, möjligtvis om man måste genomföra större
förändringar i husets värmesystem och liknande, vilket inte ofta är aktuellt förrän sys-
temet tjänat ut av ålder eller gått sönder.
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Energi – elektricitet

öreställningar kring energi kan variera stort människor emellan. När infor-
manterna fick frågan vad energi är för något och vad det innebär för dem,
möttes frågeställningen ofta med förvåning. Vad menades? I kroppen, eller i

ledningarna?43

   Söker vi bland synonymer till ordet energi finner vi förutom elenergi betydelser som:
viljekraft med innebörden uthållighet, styrka, arbetsförmåga, ambition och framåtanda.
Det kan också vara synonymt med fart i betydelsen flykt och vitalitet. Likaså kan vi före-
ställa oss energi i meningen eftertryck och intensitet. Andra definitioner kan vara kraft
som arbete och kapacitet samt bränsle och drivmedel.
   Socialantropologen Annette Henning har, som tidigare nämnts, problematiserat män-
niskors värderingar kring solfångare samt vad solfångare representerar och symboliserar
(Henning 2000). Bland annat för hon en diskussion kring användandet av energi, utifrån
perspektivet hur människor främst ser på begreppen energi och teknologi. Konceptet
energi är, enligt Henning, för de flesta något alltigenom gott. Energi kan stå för mental
och fysisk styrka, intensitet, kapacitet och livgivande kraft. Detta medför att ordet gärna
används i kommersiella sammanhang. Begreppet teknologi konstituerar för många es-
sensen av det ”goda samhället”. Konsekvensen blir att objekt, kunskap och aktiviteter
som uppfattas som högteknologiska också får ett högre kulturellt värde och status. Akti-
viteter som främjar dessa objekt eller kunskaper får hög prioritet och ifrågasätts sällan
(ibid. s. 72ff).
   Enligt Henning sammanfaller inte alltid de kulturella representationerna av energi och
teknologi med utförandet av solfångare och installation av dessa värmesystem. De på-
verkar dock förutsättningarna för genomförande och integrerande av dessa artefakter.
Hon påtalar också att det finns en utbredd brist på kunskap om olika energiformer i det
svenska samhället. Att introducera en ny teknologi är en kulturell process av små och
stora förändringar vilket gör det till ett komplicerat företag som kan ge oberäkneliga
resultat (ibid s. 9ff).

                                                          
43 Intervju E

F



48

Ljus, mat och värme

Spontant menar många att energi är ett måste för att göra tillvaron enklare. En infor-
mant uttrycker det som att energi ska: ”…underlätta för ens eget liv”44, men att svara på
frågan: ”Vad är eller betyder energi för er?” är både enkelt och svårt. Många uttrycker en
viss förvåning över att frågan ställs överhuvudtaget. En man utbrast konfunderad: ”Vad
ska man svara?”.45 Att tänka sig ett liv utan energi förefaller nästan omöjligt. Efter att ha
funderat ett tag kommer de allra flesta fram till att energi är absolut nödvändigt. Energi
är något vi måste ha för ljus, mat och värme – för att leva drägligt. Många är också ide-
ologiskt och moraliskt medvetna om att vi inte borde slösa på energi. En man säger att
man ska använda så lite energi som möjligt. Han konstaterar att energi används i all kon-
sumtion och att konsumtionen är energikrävande: ”…det är ju allt från tillverkning av
varor till alla köksmaskiner och sånt där.”46

   Många får holistiska associationer där energi och energiflöden placeras i större sam-
manhang än det ”lilla” egna hushållet, och hur exempelvis energiförsörjning och an-
vändning kan se ut i framtiden. Några problematiserar hur resurser ska användas och
fördelas över världen, medan andra funderar över mer övergripande energipolitiska
strategier som sedan spelar roll i energifrågan. Frågan fick bland annat en informant att
yttra:

Vi har ju ett samhälle och en tillvaro som kretsar mycket kring en hög energian-

vändning. Det är ju så, va. Och då kan man ju reflektera över hur pass hållbart det

är i längden och så där. Då kommer man in på sådana saker som hur vi producerar

energin, och energipolitiska ställningstaganden och så vidare. Men helt klart är ju

att vi konsumerar en väldig massa energi jämfört med, jag menar vi som bor här i

Sverige och vi som bor i västvärlden, vad som är riktigt hållbart om man ser ut ett

globalt och längre perspektiv. Om man tänker på jordens befolkning. Det hade ju

inte gått om alla människor hade använt lika mycket energi som vi gör. Eller hur?

Men som sagt man sitter ju i systemet va. Och jag menar vi har ju två bilar, vi kör

ju till Lund och Malmö varje dag och det kan man ju… Jag menar, måste vi göra

det? Så kan man ju alltid diskutera. Men samtidigt så kan man ju inte ändra sig över

en natt. Successivt ska… jag menar, man ska ju försöka vara så förnuftig som möj-

ligt. Men jag tror inte på några snabba radikala omsvängningar...47
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Diskussionen kring vad man ska använda energi till och hur man ska relatera sig till
energi blir gärna abstrakt och fylld med ideologiska samt moraliska argument och reso-
nemang. När det sedan kommer till individuella och egna aktiviteter, åtaganden och öns-
kemål blir gärna argumentationen en annan. Många är medvetna om hur man borde
göra, vad som är förnuftigt och rationellt, men sedan är realiteten en annan. Flera är inte
beredda att göra stora radikala förändringar i sitt sätt att leva på bekostnad av till exem-
pel funktion och komfort. En man funderar över hur han resonerar och agerar i frågan.
Han menar att skulle han göra ett planerat köp av till exempel en värmeväxlare eller
braskamin, som han för tillfället faktiskt letar efter, så skulle han titta på dess verknings-
grad och liknande. Men ”köper man elvisp så inte skulle jag kolla om den var på 100
eller 150 watt! Förmodligen skulle jag köpa den på 150 watt för att den är lite starkare.
Jag menar, det finns gränser för vad jag liksom skulle… Men visst, är det lite större grejer
så skulle jag nog titta på…”48 Visst vet man hur man borde handla, men värderingar
behöver inte nödvändigtvis samstämma med hur man agerar i slutändan. Många menar
att det får vara lite rim och reson i hur ambitiöst man ska följa de ideologiska resone-
mangen och idealen.

Humanistiska och samhällsvetenskapliga undersökningar visar att människor i västvärl-
den inte ser energi utan istället uppfattar dess konsekvenser eller vad den gör möjligt. I
en artikel med utgångspunkt från den osynliga energin vill den engelska sociologen
Elizabeth Shove visa på olika typer av kunskaper som vi har om energianvändning
(Shove 1997). Artikeln diskuterar den variation av praktiska och teoretiska frågor som
dyker upp på grund av det faktum att experter och konsumenter har olika metoder för
konceptualisering och hantering av begreppet energianvändning. Shove menar att det är
omöjligt att veta om man har sparat energi utan att först finna ut en väg att identifiera
och kvantifiera energianvändning. De som har lärt sig det för branschen giltiga språket
rörande energieffektivitet har samtidigt också tagit till sig bredare vokabulär om dess
teknologi med mera. Metoder för mätning av energi hjälper till att konstituera dess ob-
jekt, enligt Shove. Språket rörande mätande är dock inte en synlig och neutral meddelare
av verkligheten utan även betydelsebärande i sig självt. Vad som räknas som energi för
användaren behöver inte överensstämma med hur definitionen lyder för elbolaget.
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Den elektriska elektriciteten

Hon: Elektricitet känns ju som att det är … liksom … kommer på nått sätt i kon-

takten [skrattar]. (…) Elektricitet känns ju mer påtagligt liksom.

Han: Elektricitet är ju det som kommer i ledningarna i alla fall, och energi är ju…

Till exempel solvärme är ju energi. De blir ju inte el av den för den går ju rakt in i

elementen liksom. Det är ju en allmän, ja eller rörelse av elektroner eller…?49

Elektriciteten är en del av energin och den produceras någonstans, den är en del i en
större helhet. Det finns inga synonymer till ordet elektricitet, däremot har uttryck från
elektriciteten som system historiskt inlemmats i vår begreppsvärld då vi vill beskriva
känslor, stämningar och situationer. En elektrisk stämning kan betyda en laddad atmosfär
och om någon är elektrifierad kan det betyda detsamma som att personen är eggad, inspi-
rerad eller upptänd. En annan beskrivning som hämtats från elektricitetens värld är till
exempel att man får en kortslutning vilket innebär att hjärnan ”går på tvärs” och man har
tappat tråden. Likaså kan man uppleva att en känsla går som en stöt genom kroppen.
   Om energi har mer positiva betydelser kan elektricitet representera något lite farligt,
något vi bör ha respekt för. Vi lär oss från barnsben att vi ska vara försiktiga med elek-
tricitet, elkontakter och varma glödlampor. Elektricitet sprakar, fräser och bränner me-
dan energi värmer. ”Electra” som är en rollfigur i underhållningsprogrammet Gladiato-
rerna, som visats sedan ett par år tillbaka på TV 4, personifierar elektriciteten genom sin
elakhet, retlighet och korta stubin. När hon presenteras för tittarna rör sig knastrande
blixtrar mellan hennes händer och runt hennes kropp. Hon är farlig och måste hanteras
med känsla, kännedom och respekt.

Elektroteknologin ansågs (tillsammans med den syntetiska kemin) redan i slutet av 1800-
talet representera ett av de mest vetenskapsberoende teknikområdena (Fridlund
1999:33). Området kräver avancerade kunskaper i fysik och matematik. Elektricitet upp-
fattas ofta som ”fint” i ingenjörskretsar och företräder ideal och ren ingenjörskonst i sin
essens.
   Elektriciteten medförde förändrade villkor i samhället, arbetet och i vardagslivet. Et-
nologen Jan Garnert framhåller att elektrifieringen var ett ”embryo till en kulturell pro-
cess där människans tänkande och hennes vara efterhand alltmer kommer att präglas av
den miljö som är elektricitetens tillämpningar.” (Garnert 1993:145). I avhandlingen
Anden i lampan (1993) fokuseras belysning ur ett kulturhistoriskt perspektiv och Garnert

                                                          
49 Intervju E



51

menar att elektriciteten idag är den en av de grundplåtar som det moderna samhället
vilar på. Ett historiskt brott vad gäller teknikförståelse inträffade när förändringar i tek-
niken (under den tidiga industrialiseringen) gjorde möjligt att kraften fick komma till
verksamheten istället för att verksamheter placerades vid kraftkällorna (ibid:146f). Detta
medförde bland annat att kopplingen mellan produktion och användning bröts.
   Sammankopplingen är en viktig förutsättning för vår förståelse för tekniken, och det
finns idag inget större förnimbart sammanhang mellan elledningar i skyn och glödlam-
pan eller brödrosten. Vi använder elektricitet ofta men vi ser inte elektronerna och än
mindre kopplingen mellan mina elektroner och det som genererat dem. De kommer bara
ut från eluttaget – ur de två hålen. Elektriciteten fanns där igår och de kommer likafullt
finnas där i morgon. Slocknar lampan antar man att den har gått sönder. Vi byter den
och sedan går livet vidare. Den förståelse vi har rörande sambandet produktion och
användning är snarare mer abstrakt och ogripbar än konkret och åskådlig. Men även om
elektriciteten är svår att få grepp om är den också påtagligt närvarande vid praktiska
användningar.

Strömmen har gått

Här är frukten av Bengtsfors strömavbrott  - Det är roligt att så många har

småbarn

När strömmen gick tände det till i Bengtsfors. 21 kvinnor blev gravida under

strömavbrottet i januari. Nu har barnen kommit.

En av de nyblivna mammorna säger:

- Det klart att det känns roligt att så många har småbarn samtidigt, det lär bli trångt

i lekparken i sommar.

(…)

I stan får mammorna positiva reaktioner och många tittar på dem och kallar dem

”strömavbrottsmammorna”. Istället för putande magar har nu barnvagnsmaffian

intagit stan.

- Men hur det ska gå med dagisplatser om ett par år vet jag inte, något måste

kommunen  göra för det kommer många barn på samma gång, säger en av de in-

tervjuade mammorna.50
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Ovanstående citat är hämtat ur en kvällstidning och artikeln återger, med glimten i ögat,
en möjlig konsekvens av ett längre strömavbrott som i januari 2001 drabbade en mindre
ort i Dalsland. Mycket av den vardagliga verksamheten bygger på obegränsad tillgång till
elektricitet, vilket inte många ägnar en tanke åt förrän systemet havererar. Omfattande
elavbrott händer så sällan att många, speciellt i tätorter, inte anser sig behöva bekymra
sig över detta. De gånger systemet kraschar står ofta ett stort antal människor handfallna
inför dess konsekvenser. Vid ett större kabelhaveri i Stockholm i början av mars 2001,
utbröt en nära nog katastrofsituation som konsekvens av den plötsliga avsaknaden av
elektrisk ström. Företag kunde inte bedriva sin verksamhet utan elektrisk support, fler-
talet hyreshus och andra bostäder saknade plötsligt och helt oförberett elektrisk ström
och värme. Även om man inte använder el som bränsle för uppvärmning är ändå denna
nödvändigt när andra bränslen används i uppvärmningssystemen, exempelvis för brän-
narövervakning och cirkulationspumpar. Blir det elavbrott innebär det att även dessa
värmehärdar slutar fungera.
   Det visade sig att en modern människa i ett modernt samhälle inte ägde något ga-
solkök. Barnmatsburkens innehåll fick serveras kallt och kotletterna som fanns i frysen
hamnade i sophanteringen. De flesta hyreslägenheter är uppvärmda med hjälp av el eller
får sin värme via fjärrvärmenät och för många hyresgäster blev det tid att söka efter
tjocka strumpor och extra tröjor för att hålla värmen. Stort mediauppbåd följde händel-
sen och det rapporterades raskt om elavbrottets obehagliga konsekvenser för företag,
anställda och privatpersoner. I Stockholm frös man inomhus på grund av att elektrici-
teten var borta. Bilder och intervjuer av villrådiga människor syntes och hördes i media
och situationen kommenterades av hastigt inkallade experter, vilka gav råd till de drab-
bade och allmänheten att alltid ha gott om värmeljus och alternativa värmehärdar om
olyckan skulle vara framme.
   Den ökade användningen av elektricitet har inneburit ett ökat beroende av densamma.
Det växande beroendet av ett fungerande elsystem har också gjort oss sårbara när sys-
temet inte fungerar.

När en kvinna uppmanas att försöka föreställa sig de konsekvenser hon skulle drabbas
av i samband med ett strömavbrott mötte hon uppmaningen med ett skratt eftersom
situationen känns främmande för henne.51 Hon funderade först över om hon kanske
skulle bli tvungen att använda grillen eller kanske stormköket, men kom fram till att
familjen nog inte skulle fixa problemen om det blev ett långvarigt avbrott:
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Ja, det beror på hur lång tid. Jag menar, du har inget varmvatten. Du har… Det

hade varit jättebra med barnen. Ingen TV, ingenting. Man hade umgåtts jätte-

mycket och spelat spel och allt det där som man har visioner om att göra. Man

hade ju varit mer tillsammans. När vi flyttade hit så hade vi ju inget TV-uttag. För

familjen som bodde här innan hade ingen TV. Och vi tittade jättemycket på TV in-

nan. Vi var utan TV i tre till fyra månader. Vi hade bara en video. (…) Åh, det var

jätteskönt. Vi läste och pratade med varandra. Man umgås på ett annat sätt faktiskt.

Men att vara helt utan energi… Näej, då skulle jag inte kunna duscha, alltså jag

menar… [skrattar] Det går väl an någon helg om man ska ut och leva friluftsliv,

och paddla kanot. Men, nej tack!52

Idealiserande bilder målas upp där familjen är samlad och har trevliga aktiviteter till-
sammans. Att vara utan TV ett tag skrämmer inte, men att helt sakna elektricitet gör att
bilden grumlas och förfulas en aning. Saknas strömmen kan inte lampan tändas då fa-
miljen ska ”umgås”. Ett strömavbrott skulle kräva avkall på små men viktiga värden
samt försvåra det praktiska kring renlighet, komfort och funktion som rör en själv och
ens egen välmåga.
   Noteras bör att erfarenheten av strömavbrott är relativt liten i det område där under-
sökningen genomförts. Detta kan jämföras med hur det kan förefalla för dem som bor i
mer glesbygda områden där det inte är ovanligt att till exempel snötyngda träd kan or-
saka avbrott i eltillförseln. Dock kan det förekomma elavbrott på grund av nedblåsta
träd även i det aktuella området. Nämnas kan att det i december 1999 var en mycket
kraftig storm (en av de svåraste i Skåne sedan mycket länge) som orsakade stora pro-
blem i eltillförseln för bland annat kunder till Skånska Energi då vindarna kunde vara så
kraftiga att även nya stolpar bröts av i blåsten. En man berättar att vid det aktuella till-
fället kom och gick strömmen om vart annat, men att det inte var något långvarigt bort-
fall av elektricitet.53 Han upplevde dock händelsen som att det inte var någon större fara.
Det värsta som skulle kunna hända, enligt honom, är att strömmen är borta så länge att
det som finns i kyl och frys blir förstört. ”Då kostar det ju pengar”, menar han. Han
håller med om att det ju inte är bekvämt med strömavbrott, men tror inte att han grips
av panik om det skulle inträffa. Att det kan bli strömavbrott är inget han går och tänker
på eller bekymrar sig över till vardags.
   Vid tillfällen som till exempel strömavbrott uppmärksammas dock sprickor i ett an-
nars fungerande system. En man berättar om erfarenheter från sitt arbete när strömmen
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stängs av korta stunder för underhållsarbeten eller reparationer.54 Vid dessa tillfällen vet
man ofta att det inte finns någon elektricitet tillgänglig, men samtidigt märker man ändå
hur beroende man är av el. ”Liksom allting stannar av. Ingenting fungerar. Datorerna
slutar att fungera och allt sånt där. Så att man har ju svårt att tänka sig en tillvaro utan
elektricitet.”55 Denna typ av tillfällen är dock situationer när många upplever att de ändå
har kontroll över händelseutvecklingen, man vet att strömmen kommer att vara borta en
timma. Ett annat läge är när elavbrott sker på grund av andra mindre påverkbara orsa-
ker. Orsaker som är förutsägbara i sin oförutsägbarhet men inte möjliga att kontrollera,
såsom avbrott på grund av åskväder, stormar och snöoväder, men också olyckor som
den som hände i Stockholm. Olyckor och oväder medför dock allt mer sällan elavbrott
på grund av att elledningar i dag i tätorter är nedgrävda i marken. Kortare avbrott kan
ske men de leder inte till större åtgärder eller oro hos hushållen.

Energieffektivitet = energihushållning ?

Vid ett samtal med en kvinna om energieffektivisering berättar hon irriterat att hon pre-
cis har köpt en ny modern och energieffektiv spis. Den gamla spisen hade varit en tro-
tjänare i hemmet, men nu var dess öde oåterkalleligt. Nu frågar sig kvinnan varför den
nya måste vara så mycket sämre än den gamla? Plattorna tar längre tid att bli varma och
den nya spisen har redan gått sönder. När återförsäljaren kontaktas är hans kommentar
att problemet beror på att den nya spisen är energieffektiv. Damen blir förgrymmad.
Hon menar att det är typiskt när det gäller apparater till traditionellt kvinnliga sysslor.
”Vad skulle man säga om det sas att den nya bilen bara kan gå i 70 km/h eftersom den
är så miljövänlig och effektiv?! (…) Tänk om man gjorde datorerna hälften så snabba
bara för att de ska vara energieffektiva! (…) Varför ska det med en ny tvättmaskin ta två
timmar för ett normalt tvättprogram?” Ny energieffektiv teknologi besvaras med en
fnysning. Det krav hon ställde på den nya spisen var att den, i och med teknikutveck-
lingen, ändå borde vara mer bekväm, smidig och framför allt ha en bättre funktion än
den gamla. Damen förstod inte varför spisen kan vara effektiv när det tar längre tid att
använda den. Effektivitet är för henne lika med tidsbesparande.56
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Söker vi i ordlistan finner vi att effektivitet har betydelsen verkningsfullhet. Men vad
innebär verkningsfullhet? Om något är effektivt kan det betyda antingen verksamt i me-
ningen nyttigt, produktivt och slagkraftigt, eller så kan det innebära verkligt med inne-
börden faktiskt och reellt. När vi talar om energieffektivitet i hemmet associerar många
till hushållsapparater som drar mindre energi, men också till att man ser över sina vanor:

Han: Energieffektivisering? Ja det innebär kanske att skaffa ny frys, kyl frys, med

bättre…

Hon: Drar mindre energi…

Han: Drar mindre energi, bättre effektivitet…

Hon: Ja, men energieffektivisering är väl att utnyttja den energi som finns till att

göra nånting mer än vad man gör idag.

Han: Ja, eller så att säga dra ner på energibehovet även om vi vill göra samma sak,

fast kanske göra saker och ting lite annorlunda. Planera lite bättre va. Som du sä-

ger [vänder sig mot kvinnan] starta diskmaskinen…

Hon: Ja, men det går ju åt lika många kilowatt-timmar ändå. Bara att det blir billi-

gare ju.

Han: Jajo, det klart… Ja det har du, ja men det är billigare för oss [skrattar lite ge-

nerat] .

Hon: [skrattar med] Men det går åt lika mycket energi ju…57

Innebär energieffektivisering att använda mindre energi? Eller handlar det snarare om
upplevelsen av ökad kostnadseffektivisering? För många av informanterna är ny köksut-
rustning nästan synonymt med att den också är energieffektiv, dock är inte energieffek-
tivitet ett primärt kriterium när man ser sig om efter ett exempelvis nytt kylskåp. För det
första byter många inte utrustning av enbart anledningen att apparaterna inte är energi-
effektiva, utan de gamla maskinerna får tjäna ut och gå sönder innan ersättning kan bli
aktuell. Inte heller är det hushållsprodukternas energieffektiva egenskaper som främst
lockar till köp. Flera anser dock att ett nytt kylskåp är bättre och mer effektivt rent gene-
rellt jämfört med äldre modeller. En kvinna menar att ett nytt kylskåp har en annan
”kapacitet” än ett gammalt.58 Man trycker på en knapp och allt går fortare. Utrymmet
kan utnyttjas mer och på flera sätt och hennes föreställning om kylskåpet blir med ens
att det är mer effektivt. Dessutom har ju säljaren sagt att varan är energieffektiv och hon
litar till denne. Det syns inte på elräkningen men funktionen är bra, anser hon.
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Fullt så mycket tror inte en annan man på vad säljare eller märkning säger om varan.59

Om hushållsapparater är märkta för att vara energieffektiva är väl det bra, anser han,
men han frågar sig vad detta egentligen innebär. Kylskåpet kanske drar mindre energi,
men betyder detta också att tillverkningen skett på ett effektivt sätt ur energieffektivise-
ringssynpunkt? Energieffektiva produkter för honom är lika bra kvalité om man förut-
sätter att allting annat i varan är bra. De ska hålla och inte ha kortare livslängd. När fa-
miljen renoverade sitt kök konstaterades att de gamla maskinerna fungerade, men att de
inte riktigt fick plats i det nya köket. När de sedan valde ny utrustning var energieffekti-
vitet inget ”rent kriterie” enligt mannen. Det viktigaste var att de var snygga och passade
in med den övriga inredningen. Han ansåg att avvikelsen var liten mellan de olika appa-
raterna vad gällde energieffektiviteten. Skillnaden var så obetydlig per år att det kändes
som att det inte spelade någon roll. Hellre snygg och god funktion än väldigt energisnål
och lite dyrare. En annan man menar att:

Man måste sätta det i proportion till vad man ger för kylskåpet. Jag skulle inte be-

tala [suckar] låt oss säga tusen… eller, det har ju ett pris. Man får ju titta då på kyl-

skåpet. [skrattar till] Om det är så att du vill ha ett sånt här super-, ultra- energief-

fektivt kylskåp, då får man ju också titta på: Hur mycket lägre energiförbrukning

har det? Alltså om jag tjänar tjugofem spänn om året … eller även om jag skulle

tjäna hundra spänn om året, så är jag tveksam om jag skulle betala tusen spänn mer

för de kylskåpet för att tjäna hundra spänn i el om året. Alltså, det finns liksom

ingen kostnadseffektivitet! Så att jag skulle nog säga att det blir ju mer, det är ju

mer kostnaden än [skrattar till] det ideella som styr. Det är helt klart.60

För många kommer kostnadseffektivitet framför energieffektivitet. Det finns inte
mycket som motiverar ett köp av en energieffektiv vara om det också att man måste
betala mer för den. En informant menar att riktigt energieffektiva kylskåp har så mycket
isolering att det man vill ha i kylskåpet inte får plats.61

   Den efterfrågade funktionen kan bli sämre på grund av en energieffektiv ambition.
Föreställningen om det mycket välisolerade kylskåpet blir en karikatyr av teknikutveck-
ling när den inte går hand i hand med de önskemål som konsumenten har. Vem vill ha
ett kylskåp som det inte får plats något i? Vem vill ha en sämre spis även om den är
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energieffektiv? Energieffektivisering får inte betyda ökad kostnad, sämre kvalitét eller
undermålig funktion om det ska vara intressant och angeläget för hushållen.

Energieffektivitet = miljöeffektivitet?

Många menar att energieffektivisering inte heller ligger på den enskildes lott i första
hand. De andra ska göra energieffektiva, billiga och bra produkter som vi sedan kan ha till
vårt förfogande när vi till exempel ska byta hushållsapparater. En vanlig åsikt är att det
ligger på politikers och andra samhällsplanerares uppgift att underlätta och stimulera till
energieffektiva handlingssätt i samhället. När informanterna ser på sig själva resonerar
de på ett sätt men när de betraktar samhället argumenterar de på ett annat vis. Dessa
förändringarna i perspektiv invaggar oss lätt i känslor av hjälplöshet där den egna ande-
len kan te sig blygsam i de stora sammanhangen (jfr. Lindén 2001).
   En man menar att det egentligen inte finns någon direkt energieffektivitet i samhället
idag.62 Det finns gott om energi i västerlandet och han upplever det som att det inte
förekommer någon riktig ”press” för tillfället som motiverar åtgärder i frågan. Han
misstänker dock att så småningom kommer det nog att bli ett ökad tryck på att man mer
politiskt tydligt agerar i frågan. ”Småeffektiviseringar” finns ju i och för sig och han ex-
emplifierar med den utbyggnad som skett av fjärrvärmesystem på vissa orter. Det pågår
emellertid inte någon ”riktig” effektiviseringsstrategi i samhället idag, anser han, i alla fall
inte så att det är någon stor politisk fråga. Det han tror kan höja frågans status är att en
akut situation inträffar vilken kräver omedelbar handling. En sådan situation kan vara
om det blir krig i andra delar av världen så att energireserven i världen begränsas: ”Det
går in i det politiska medvetandet på ett annat sätt. Då kommer det ju att bli en föränd-
ring.” menar han. Orsaken till den akuta krisen placeras utanför nationens gränser, utan-
för den egna kontrollen. Det är stora internationella förhållanden som i första hand får
konsekvenser för ökad fokusering kring energieffektiviserings strategier och inte lokala,
regionala eller nationella händelser som blir betydelsefullt som drivkraft för ökat allmänt
medvetande kring behov av energieffektivisering.
   Pengar är annars också ett starkt incitament för att problemet ska öka i värde bland
politiker och gemene man. Mannen drar paralleller till när man på 1970-talet efter ener-
gikrisen bland annat fick energisparstöd63 vid tilläggsisolering av bostäder. Detta eko-
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nomiska incitament resulterade i att man inom bostadssektorn sparade väldigt mycket
energi, men noteras kan att många isolerade alldeles för mycket och felaktigt så husen
bland annat blev för täta och senare även ”sjuka”.
   Man ska tjäna pengar på att vara miljöeffektiv anser mannen ovan och flera med ho-
nom. Här förenas föreställningen kring energieffektivitet med tankar om miljöeffektivitet.
Flera kopplar också ihop, och emellanåt förväxlar, uppfattningar om energieffektivise-
ring och energihushållning. Detta blir extra tydligt i följande utdrag från en intervju av
mannen ovan:

Han: Sen kan man ju göra förbättringar i hemmet också. Effektiviseringar… Man

kan ju göra förändringar där också men det blir kanske inte så jättemycket mer än

att se till att man sänker ner värmen på nätterna och köper termostater. Ja, sen är

det ju såna här småsaker men det blir ju lite energi av dem också; stänga av tv-ap-

paraten och sånt där när man går därifrån. Sen för mig är de rent allmänt sen mas-

sor med saker jag kunde ta bort ur mitt liv utan att jag lider av det. Som också är en

form utav energieffektivisering i och med att det går åt mindre energi när man…

Min fru tycker om reklam som hamnar i brevlådan. Men jag hade kunnat skita i allt

sånt…

AK: Energihushållning...?

Inf: Ja, det var väl kanske det egentligen att jag kopplar ihop de frågorna. Jag tyckte

nästan det var rätt mycket det jag svarade på innan här.64

Skillnader i konceptens innebörd är inte stora för många. Det är först när de ställs mot
varandra som flera försöker skilja dem åt. En man försökte reda ut begreppen då han
exemplifierar hur man genom att sänka inomhustemperaturen en grad har lyckats med
de energihushållande intentionerna, medan detta inte omedelbart betyder att man fram-
gångsrikt har lyckats med att energieffektivisera uppvärmningen.65 Det är först om man
även installerar en värmepump, som kan förbruka en tredjedel av den energi som annars
går åt att värma upp huset, som man både har energieffektiviserat uppvärmningen och
hushållat med energin. Nu går det i och för sig åt lika mycket energi som tidigare, men
med detta system tar man energin från marken istället för kanske direkt från elledning-
arna. Bränslet är ett annat ”…men det är så man tänker” tillägger han. Han presenterar
även ytterligare ett exempel på där han menar att energieffektivisering och energihus-
hållning går hand i hand:
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Han:…det kan ju va samma [syftar till energihushållning och energieffektivisering] .

Jag menar, ta det senaste, det här med lågenergilampor, det är energieffektivisering

och en energihushållning.

AK: De lampor ni byter hemma, är det lågenergilampor?

Han: Nja [skrattar] riktigt så enkelt är det inte. De är rätt så kassa egentligen.

[skrattar] På utvalda ställen - Ja. [skrattar till] Ytterbelysning – Ja. Inomhus, i hallen

– Ja. Men för övrigt - Inte. Nej, jag tycker de är för dåligt… alltså det är för kallt

ljus.66

Visst ska man hushålla med energin, vara rädd om miljön och inte slösa på resurser, det
vet de flesta, men föreställningarna om både energieffektivisering och energihushållning
innehåller ofta moraliska undertoner. Hos många finns det ett samvete som säger att
man inte ska slösa med energin, man ska använda den på ett förnuftigt och ändamålsen-
ligt sätt. Liksom det engelska glostestet i skolan rabblar många pliktskyldigt upp det vik-
tigaste i energihushållningens ”kom-ihåg-lista”: ”Man ska skärpa sig”; ”Vi ska använda
mindre…”; ”Spara och inte använda mer än vad du behöver…”. En kvinna pekar på sin
altandörr som är på glänt och säger att hon borde inte ha dörren öppen utan istället slå
upp den helt och vädra mycket men snabbt och sedan stänga helt.67 Hon vet att man
inte ska diska under rinnande vatten samt gärna tvätta på kvällar och under helger: ”För
det gör du väl?” frågar hon lätt ironiskt mig som intervjuare. Många är medvetna om
hur man ska göra och agera, men gör man så? Ett par samtalar sinsemellan:

Han: (…) …dra ner på sånt som du egentligen inte behöver. Det är det som är

energihushållning.

Hon: Fylla diskmaskinen och tvättmaskinen.

Han: Ja, jojo såna bitar men, det är vi väl ganska bra på? [vänder sig mot kvinnan]

Hon: Jo, men det är väl hushållning?

Han: Ja, det är hushållning. Ja, så där kan vi säkert bli bättre. Till exempel att släcka

efter oss och… Sen är det ju det där med uppvärmningen, temperatur. Varje grad

inomhus som man kan sänka spar man rätt så mycket på. Vad är det vi har här…?

Hon: Ja, vi är uppe på 21, 22…

Han: 21 22 grader?!

Hon: Det är jag som är frusen. [ ler stort mot AK]68
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En undersökning gjord av den danska sociologen Susanne Kuehn (1998) visar att det
hos den danska befolkningen finns en utbredd föreställning om att man sparar och an-
vänder den mängd energi som man anser är nödvändig för en själv. Detta resonemang
är inte exklusivt för stora delar av den danska befolkningen, utan åsikten delas även av
många som bor på den svenska sidan av sundet. Kuehn poängterar att det flera menar är
nödvändigt är i grunden historiskt, socialt och kulturellt konstruerat, och skall förstås i
relation till de praktiker som är tillgängliga i ett område vid en given tidpunkt. Ur hennes
studie framgår att många anser att det inte är jag som behöver spara utan det är andra
som bör göra det. Hon menar att denna åsikt kan betyda ett försvar mot förändringar.
   Att minska det egna elanvändandet genom mindre justeringar av vanor med fortsatt
upprätthållande av nuvarande materiell nivå är fleras ambition, men radikala föränd-
ringar i livsstilen såsom att flytta till ett mindre boende eller dra ner på sin komfort
kommer inte på tal (Kuehn 1998). Många tror inte att de kommer ändra sina vanor
nämnvärt. Flera menar också att energianvändningen inte heller kommer minska i fram-
tiden:

Jag tror inte jag kommer vispa grädden för hand. Det blir nog ett ganska konstant

flöde. Snarare ökande. Det är ju så att man ökar bekvämligheten med åren. Det har

ju i och för sig en viss relation till pengar också. När vi flyttade hit så var vi betyd-

ligt fattigare (…) Det var ju så att då sänker man ju temperaturen i huset. Vi har

betydligt mycket varmare idag än vad vi hade för fem år sedan (…) Man tar sig råd

av bekvämlighet.69

De flesta av informanterna är övertygade om att ny mer effektiv teknik hela tiden kom-
mer att utvecklas. Men att med ökad välfärd tilltar även energianvändningen är mångas
mening.
   Verklighetens komplexa bild är svår att summera. Detta konstaterar den amerikanska
antropologen Veronica Strang (Strang 1997). Hon menar att vår världsbild är central i
bestämmandet av människors miljöövertygelser och värderingar. Verklighetsförkla-
ringen beror mycket på människors sociala ställning och utbildning samt den socialise-
ringen som sker inom familjen. Moraliska frågor har också betydelse. De är ofta impli-
cita och de legaliserar samt uttrycker ett speciellt värdesystem som gör att de har ett
starkt inflytande på vårt tankesätt och agerande. Även ekonomin har betydelse. Det rå-
dande ekonomiska bruket i de europeiska länderna innehåller värderingar som funda-
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mentalt ligger i konflikt med idealiserade önskemål om besparing och acceptans. Många
av oss söker ständigt högre standard. Den sociala och rumsliga organisationen är ytterli-
gare en faktor som påverkar vår världsbild. Människor förflyttar sig mer geografiskt
mellan olika platser. Människor har multipla identiteter och roller (exempelvis: rörläg-
gare, pappa, golfspelare och svärson i samma person), vilket har betydelse för hur vi
betraktar exempelvis elanvändning. Historien serverar narrativa bilder samt erfarenheter
som följer ”då” till ”nu” och vidare till den potentiella ”framtiden”. Enligt Strang ge-
nomlöps all kontext av delad historia (ibid). Människor lär sig konstant och tar också
ofta till sig övertygelser och särskilda grundvärderingar i den allmänna integrationen
med andra människor. Den materiella kulturen och teknologin har också ett starkt men
dock subtilt inflytande på hur vi uppfattar verkligheten.

Hushålla med värdefull energi

Det finns en uttalad övertygelse inom energibranschen att: ”Om vi använder informationen
rätt kommer vi att kunna hushålla med värdefull energi.”70 Detta påstående ligger till grund för
fortsättningen av detta kapitel.

Vad vill ”vi”?
Vi kan först fråga oss vilka ”vi” är. Är det politiker och andra samhällsplanerare, bran-
schen eller hushållen? Om det skulle vara samhällsplanerare i beslutpositioner bör vi ha i
åtanke att dessa idag i första hand är rädda för en eventuell energi- och elbrist framöver.
Den första reaktorn i Barsebäck har avvecklats och den andra väntar på sitt öde. Det
finns en risk för eleffektbrist i den södra delen av Sverige. Förutom att kapaciteten i
elproduktionen minskar sker det dock samtidigt en ökning i användning av el i samhäl-
let. Teknikutvecklingen har medfört ett alltmer elintensivt samhälle. Samhällsplanerare
vill att hushållen skall hushålla med energin och framför allt med elektriciteten. Politiker
vill visa att de har kontroll över utvecklingen och med fasa har många i samhällets be-
slutande organisationer iakttagit hur den omreglerade marknaden i Kalifornien har ut-
vecklat sig: kraftigt ökat behov av elektricitet, mycket höga produktionskostnader men
reglerat pris på el, elbolag som har gått i konkurs och delar av regionen som stundtals
saknar elleveranser. Meningen är att infrastrukturen bara ska fungera. Friktionsfritt och

                                                          
70 Svenska Fjärrvärmeföreningens IT-konferens 29 feb-1 mars 2001.
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utan avbrott. Ett väl fungerande och allmänt elnät är en hörnsten i ett modernt samhälle
–  i en välfärdsstat som Sverige.
   Om ”vi” istället är branschen så verkar denna i en för dem relativt ny miljö där mark-
naden övergått från att vara monopoliserad till att vara utsatt för konkurrens. Elföreta-
gens kunder kan i och med omregleringen byta leverantör om han eller hon inte är nöjd
med den de har. Elbolagen önskar överleva. Framför allt vill företagen behålla sina kun-
der men även säkra marknadsandelar för fortsatt lönande verksamhet. Omregleringen
innebar nya spelregler för branschen. Elanvändaren – brukaren – har hamnat i fokus
och fått ökad värde på marknaden. Vissa kunder, sett ur branschens perspektiv, är dock
mer intressanta än andra. Elbolaget ser sig gärna om efter de mer lönsamma kunderna,
de som använder mer elektricitet. Företagen vill hellre teckna avtal med till exempel
villakunder som har eluppvärmning framför enskilda lägenhetskunder med bara behov
av hushållsel. Ett  problem för företagen i elbranschen är att de brottas med uppgiften
att omvandla en sedan tidigare standardiserad, anonym och av många ansedd som oint-
ressant teknologi till något betydligt mer attraktivt och betydelsefullt. Elektriciteten behö-
ver komma i fokus.
   Är hushållen, eller den enskilda elanvändaren, det tänkta ”vi” i påståendet ovan är
deras förhoppning och ambition i första hand i detta sammanhang att på ett okomplice-
rat sätt uppnå acceptabel och önskvärd nivå av komfort och funktion i boendet, utan
vad många anser onödig egen ansträngning. Ett dilemma för elbolagen är att många
hushåll inte är intresserade av att elektriciteten ska vara synlig. Visst vill de flesta uppleva
att de har kontroll över systemet, men med så mycket behärskning att de inte behöver
lägga märke till det. El- och uppvärmningssystem ska sköta sig självt och inte kräva nå-
gon reflektion. Elektricitet och energi är komplexa system som många närmar sig ge-
nom att associera till olika specifika aktiviteter och funktioner - det kan röra sig om be-
lysning, golvvärme eller baket inför jul. Inte många identifierar sig som energianvändare
utan istället snarare som villaägare, make/maka, rörinstallatör eller idrottsintresserad. Att
föreställa sig själv som energianvändare blir för abstrakt men att ha god tillgång till
energi och elektricitet anser många vara en självklar rättighet och till och med elbolagets
skyldighet.

Information = kunskap?
Om vi betraktar påståendet vidare bör vi också problematisera uttrycket ”…använder
informationen…”. Innebär information detsamma som kunskap? Branschen i det här
sammanhanget har ofta som syfte att ge sina kunder argument som implicit går ut på att
brukaren inte ska byta elbolag. Metoden går ut på att på olika sätt visa på sin egen serio-
sitet och kompetens, hur oproblematiskt man arbetar, hur flexibelt och vitalt företaget
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är och att man inte är rädd för ny teknik och teknikutveckling. Naturligtvis väljer också
bolagen giltiga fakta som bekräftar detta budskap.
   I och med omregleringen skapades nya spelregler på marknaden då elbolagen konkur-
rerar om konsumenternas intresse. Elektriciteten har blivit en vara, men en vara som är
svår att tjäna pengar på. Istället arbetar många elföretag med att utveckla andra idéer
som gör dem till något mer i kundernas ögon än bara leverantörer av el. Skånska Energi
och många andra elbolag menar till exempel att de vill sälja komfort i stället för enbart el.
Ett mål är att hushållet själv ska kunna anpassa sitt system. När kunden ringer till före-
taget och frågar hur varmt det bör vara i hemmet eller i olika utrymmen svarar de gärna
”Så att du trivs”. Man förväntar av kunden att denne är intresserad och vill ta ett ökat
eget ansvar och att detta upplevs som en frihet och möjlighet att kontrollera sin egen
användning av elektricitet. Föreställningen om användaren är att denne är intresserad av
sitt bruk av el och energi, eller snarare att han är villig att veta mer om hur och när han
eller hon använder sin elektricitet. Hushållen kan alltså behöva mer information för att
öka sin kompetens om sig själv och sin elanvändning. Den ideala kunden har full koll på
när och hur mycket han använder sin elektricitet.
   Den erbjudna statistiktjänsten med staplar, kurvor och diagram ställer människan öga
mot öga med elektronerna. Kunden informeras om sin elanvändning. Vi kan dra paral-
leller till liknande kulturella sammanhang där kunskap och förståelse av komplexa sys-
tem gärna förmedlas i form av kurvor, staplar och diagram. Skånska Energis statis-
tiktjänst försöker visualisera det många finner abstrakt, liksom aktiemarknaden, vikt-
väktarna och barnavårdscentralen använder kurvor och diagram i liknande syfte, men
tjänsten talar och använder främst ett språk som nästan bara den redan intresserade
förstår och är insatt i.
   Marknaden har sedan omregleringen fört en stor informationsoffensiv riktad till hus-
hållen. Bland annat har det rört sig om informationsbilagor i dagspress. Hushållen pre-
senteras för hur den omreglerade marknaden skapar nya möjligheter för dem och hur
mycket pengar de kan spara om de ser över sina avtal med elleverantören, eller om de
rent av byter till en annan för dem mer fördelaktig. Dessutom har konsumentföreningar
och intresseorganisationer skapat och förmedlat ett antal informationspaket rörande
energihushållning och energieffektivisering i hemmet. Informationskampanjer gjorda av
samhällsplanerare och konsumentorganisationer visar att det finns en tydlig ambition att
göra hushållen mer medvetna om ett ökat behov av att hushålla med el och energi. Ord-
val i kampanjer argumenterar ofta för ökad tillförsikt och rationalitet: Hushållen borde
vara mer förnuftiga i sin energianvändning.
   I en informationsfolder, som återfanns i alla hushålls postskörd i södra Sverige under
tidig höst 2000, görs en uppmaning att vi ska vara mer förståndiga och förutseende vad
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gäller vår användning av energi och elektricitet. Broschyren var helt svart i liggande A5
format och med en gul text som säger: ”Släck efter dig”.71

På varje uppslag efterfrågas ”vardagsförstånd” vad exempelvis gäller värme och vädring,
i köket, i tvättstugan och badrummet. Förutom detta uppmanas också till
”investeringsförstånd”. Noteras bör att detta utskick genomfördes vid en tidpunkt när
en annan stor informationskampanj rörande pensionsvalet72 var i ett mycket intensivt
skede. Många berättar att det svarta kuvertet med dess innehåll åkte oöppnat rakt ner i
den kommunala pappersinsamlingen.
   Hushållen är oftast mycket medvetna om, eller åtminstone tror sig veta, vilka infor-
mationsmöjligheter och kanaler som är tillgängliga ifall de vill veta mer om energi- och
elanvändning. Detta behöver dock inte betyda att de praktiskt använder sig av dessa.
Många söker mer kunskap och information först när de själva känner att de behöver
detta. En vanlig uppfattning är att man drunknar i information och det är svårt att hålla
isär och sätta sig in i alla upplysningar man presenteras inför. Dessutom är det stundtals
problematiskt att urskilja vad som är nyttig kunskap eller bara reklam. Samtidigt som
många värjer sig för informationsflödet upplever de ändå att det förväntas att man fak-
tiskt informerar sig.
   Många hushåll är inte intresserade av att göra sin elanvändning mer synlig. Visst vill de
flesta uppleva att de har kontroll över systemet, men denna behärskning ska också inne-
bära att de inte behöver uppmärksamma användningen ytterligare. Statistiktjänsten som
till exempel Skånska Energi erbjuder sina kunder ersätter och vidareutvecklar i mångt
och mycket bara ett hantverk som den speciellt intresserade bostadsägaren tidigare ut-
förde själv och informationen relateras till specifika aktiviteter i hemmet.

”Rätt” enligt vem?
Vi fortsätter att betrakta meningen: ”Om vi använder informationen rätt kommer vi att kunna
hushålla med värdefull energi.” och stannar upp vid ordet ”…rätt…”.  Vad menas med
”rätt”, och rätt enligt vem?
   I broschyren ”Släck efter dig” innebär ”rätt” bland annat att man uppnår det som
framförallt samhällsplanerare menar är i stort sett odiskutabelt och självklart – man ska
vara sparsam med resurser och framför allt inte använda onödig mängd elektricitet.
Varje förnuftig människa borde inte ifrågasätta det kloka i att använda energi och elek-

                                                          
71 Denna försändelse kom från: delegationen för energiförsörjning i Sydsverige (DESS); de regionala
energikontoren i Skåne, Halland och Sydost; Svenska Naturskyddsföreningen samt CEISS som är ett
bolag som verkar för förbättring av inneklimat och effektivisering av energianvändandet i lokaler,
bostäder och byggnader.
72 Ytterligare en marknad som tidigare varit monopoliserad och som under 2000 avreglerades till att bli
konkurrensutsatt.
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tricitet på ett förståndigt sätt. Elföretaget menar främst att ”rätt” är när deras syfte att
verka konkurrensmässigt på marknaden uppnås och kunden är nöjd med sitt elbolag.
För brukaren är ”rätt” i huvudsak att man får den kunskap man själv efterfrågar eller
anser sig behöva. Något som underlättar och gör tillvaron mindre komplicerad. Men är
”rätt” rätt för alla inblandande?

Vad betyder ”värdefull energi”?
I det analyserade påståendet har vi nu kommit fram till ”…hushålla…”. Kan hushålla
betyda olika saker beroende på perspektiv? Bland synonymer till ordet ”hushållning”
finns betydelser som: ekonomi i meningen sparsamhet, men det kan också ha innebörder
som: skötsel, vård och förvaltning. Många associerar i vardagen till att hushållning är att
man kostnadseffektiviserar utifrån de resurser man har och flera förknippar hushållning
till att man bland annat odlar sina morötter själv. De flesta är moraliskt medvetna om att
man ska vara sparsam och förnuftig med de resurser man använder, men vad gäller
energi och elektricitet anser många att de brukar precis så mycket energi som de faktiskt
behöver. Däremot menar flera att andra säkerligen kan dra ner på sitt nyttjande av till
exempel elektricitet. Många upplever att det inte finns någon stor, eller tillräcklig,  po-
tential där det kan sparas mer, vare sig det gäller byte av elleverantör eller förändringar i
aktiviteter och agerande i hushållets vardag. När det däremot till exempel blir dags att
byta panna eller värmesystem upplever hushållsägaren att han kan påverka och planera
sin energi- och elanvändning så att det märks, framför allt i den egna plånboken. Annars
menar många att användningen till stor del beror på förhållanden som brukaren inte
egentligen kan rå över – världspolitik och väder.
   Vi kan fråga oss om samhällsplanerare och politiker egentligen vill att hushållen ska
minska på energianvändningen, eller betyder ”hushålla” snarare att vi ska använda energi
mer effektivt? I dagens samhälle har det skapats behov som innebär att vi måste an-
vända mer energi för att det som anses vara värdefullt för ett lyckligt och välmående liv
ska vara möjligt. Produktionen av energi har genomgått ett skifte från att uppfylla
grundläggande behov av ljus och värme till att tillfredsställa välbefinnande och Rita
Erickson beskriver bland annat hur människor planerar sin bekvämlighet. Med stöd av
sina studier menar hon att vi idag anser att ”att vara upptagen” är en viktig indikator på
ett lyckat och bra liv (Erickson 1996, 1997). Svenskar har lätt för att ta till sig teknolo-
giska innovationer och idag finns en dator i nästan var mans hem. Ett outsagt budskap
är att vi kan använda energi och elektricitet så länge vi använder den på ett nyttigt sätt
och med teknik som är effektiv. Detta kan motivera argument som: ”Den här nya upp-
värmningssystemet är så bra så det gör inget om jag höjer temperaturen lite. Det nya
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tekniken är ju ändå så effektivt.” Effektiviseringsambitioner kan alltså också betyda ökad
total energianvändning.
   Inom elbranschen är det delvis en motsägelse då de ger en bild av att de önskar mins-
kad elanvändning hos sina kunder. Den som säljer mjölk arbetar sällan aktivt för att
kunderna skall minska sin konsumtion av mjölk. Men elbolaget kan i sin ambition att
bevisa sin omtanke om sina köpare verka för att vara en god rådgivare vid var och ens
eventuella ambition att se över sin elanvändning. Detta dilemma syns även i andra bran-
scher. Systembolaget har till exempel fört ”spola kröken” kampanjer för minskad kon-
sumtion av alkoholhaltiga drycker.
   Påståendet ovan säger också att man önskar hushålla med ”värdefull energi”. Men,
vad är ”värdefull energi”? Finns det energi som inte är värdefull, och för vem är den
dyrbar? Kan vi dela in olika ”typer” av energi i en hierarkisk ordning? Går det att rang-
ordna energikällor såsom kärnkraft, vindkraft, solenergi och sist kolkraft? Ska kanske
ordningen vara tvärtom? Är det skillnad på din och min energi? Vem eller vilka har tolk-
ningsföreträde?

Sammanfattning: Estetiska värden och funktionella krav

Föreställningar om energi representerar ofta positiva värderingar. Många menar att
energi bara ska finnas. Vi kan inte klara oss utan den är fleras övertygelse. Elektricitet
uppfattas som något mer konkret än energi. Om energi representerar något positivt så är
elektriciteten något nödvändigt men lite farligt och riskfyllt om man kommer nära.
Kopplingen mellan produktion och användning har utvecklats till att uppfattas som en
alltmer abstrakt relation. Elektriciteten är för många abstrakt i sig men konkret i dess
tillämpning. Att sakna ström helt är för många av oss svårt att föreställa sig.
   Energi är något som vi moraliskt och ideologiskt borde vara mer rädd om. Men vi
säger en sak och gör ofta en annan. Man är medveten om att man ”gör” men detta ur-
säktas med den nästan rebelliska tanken att det får vara någon måtta på ordentlighe-
terna, och många anser att man får unna sig lite emellanåt, när man har råd. En vanlig
mening är att ”jag” sparar den energi och den elektricitet jag kan, men andra behöver
säkert vara mer återhållsamma. Informanterna menar att på den individuella nivån är det
svårt att åstadkomma några större förändringar i energianvändningen och istället anser
många att det är samhällets sak att skapa förutsättningar som gynnar återhållsamhet i
bruket av värdefulla resurser.
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Många av informanterna likställer eller förväxlar betydelserna av energihushållning och
energieffektivisering. Föreställningen av till exempel ny köksutrustning är att den per
automatik är mer effektiv, och detta innebär även att den för många också är energief-
fektiv. Men betyder den energieffektiva märkningen att även produkten av den märkta
varan följer energieffektiviseringens motto? Att följa denna märkning är inget exklusivt
eget kriterium vid val av till exempel köksutrustning. De flesta tänker inte på att kostna-
den för drift kan vara låg på längre sikt, detta är ett för abstrakt argument. Istället styrs
val mer av estetiska värden och funktionella krav.

Som tidigare nämnts anses elektriciteten vara ”högkvalitativ” och ”ren” samt så värde-
full att vi behöver vara rädda om den och inte slösa den på sådant som är mindre fint,
som till exempel värme. Uppvärmning av ytor och varmvatten tar en mycket stor del av
den energi och elektricitet som används i hushållen varmed analys av människors min-
nen, berättelser, tankar och värderingar rörande uppvärmning är intressant. Framför allt
har jag uppmärksammat det ökade intresset för kaminer, kakelugnar och öppna spisar.
Eld – energi – teknik är en intressant koppling inom fältet. Eld innebär bland annat väl-
behag med sitt ljus och sin värme men inte bara för kroppen utan även för själen. Elden
kan vara en kollektivt delad symbol för samhörighet, gemenskap och högtid. Men för-
knippas eld och värme med värdefull energi? En behaglig temperatur i hemmet är efter-
strävansvärt och betydelsefullt för den boende, så väsentligt att man till och med kan
tänka sig använda relativt billig, ren och fin elektricitet som värmekälla. Tillgång till
energi är nödvändigt i samhälle och elektricitet är enligt många en värdefull form av
energi. Men kan vi förknippa eld och värme med värdefull energi?
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Synlig och osynlig uppvärmning

De stigande elpriserna och alla skriverier om hotande elbrist gör att vi

någon gång funderar på att byta värmesystem (…) en extra värme-

källa t.ex. en braskamin kan spara en hel del energi.73

en här typen av yttranden är inte ovanliga i media idag och citatet ovan är
hämtat ur branschtidningen ”Vi i villa” som vänder sig till husägare. Denna
tidning är gratis och kommer i brevlådan varje månad.

   Etnologen Jan Garnert har, som tidigare nämnts, intresserat sig för samspelet mellan
teknisk och kulturell förändring. Han menar att rummets och tidens betydelser och in-
nebörder har förändrats och att belysning inte bara kan betraktas som enbart ljus utan
ljuskällan är inte enbart ljus ”…utan lika mycket en dynamisk kraft som initierar kultu-
rella och sociala processer.” (Garnert 1993:14). Utifrån ett liknande perspektiv skulle
uppvärmning och uppvärmningstekniker i våra hus kunna problematiseras. Uppvärm-
ning betyder inte bara värme utan den startar, liksom ljuset, kulturella och sociala pro-
cesser. Intressant är också om tankegången kan inverteras. Kan kulturella och sociala
processer initiera olika former av uppvärmning i till exempel våra bostäder?

Sverige använder relativt mycket energi per invånare jämfört med resten av de europe-
iska länderna och även övriga världen. Ungefär 40% av den totala energianvändningen
sker hos hushållen varav den största delen brukas för uppvärmning av byggnader och
varmvatten samt till drift av hushållsapparater. Nära 50% av all elektricitet används i
bostäder och 60% av denna går åt till uppvärmning och varmvatten. Elkostnaden för
många är förhållandevis låg och representerar enbart en liten del av hushållsbudgeten.
Detta kan delvis förklara varför nästan 50% av all nybyggnation har elektricitet som
värmekälla (Energimyndigheten 1999).

                                                          
73 Vi i villa 1:2001.

D
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Pannan – husets hjärta

Ja, den där pannan den är så problemfri (…) Jag har tittat på medelvärden för vil-

lor, hur mycket man ska förbruka på ett år, och vi ligger under det för att.. i och för

sig är det svårt att jämföra i och med att de beror på hur långt norr ut man bor i

landet. Jag tror inte vi har en elkostnad på över tjugo tusen på ett år, och då är all-

ting medräknat, uppvärmning och el också.74

Mannen i citatet ovan har elpanna. Han menar att det kanske inte är det miljövänligaste
alternativet, men den är väldigt enkel och smidig att sköta. Skulle det bli tal om att pan-
nan behöver bytas skulle han gärna byta till fjärrvärme. Han vill dock inte stå för instal-
lationskostnaden själv, utan tycker att det borde ligga i kommunens intresse. En annan
informant är också inne på en kollektiv lösning av uppvärmningssystem.75 Han menar
att alla borde få jordvärmeledningar framdragna till sina hus. Det hade varit en mycket
miljövänlig lösning på uppvärmningsbehovet istället för att använda elektricitet som
producerats av kärnkraft, olja eller kolkraftverk, och han menar att det även skulle vara
en bra ekonomisk utväg på sikt.
   Familjen håller just på att installera ytjordvärme i sitt hus. Pannan skulle ändå bytas för
den var gammal, ineffektiv och svårstyrd. De har tagit råd av kommunens energirådgi-
vare samt talat med leverantörer av de vanligaste fabrikaten vad gäller värmepumpar.
Kalkylerna som presenterats har förefallit vara mycket positiva och mannen menar att
om sedan verkligheten visar hälften så bra resultat så är investeringen tillräckligt god för
att motivera installationen. Han jämför med om de skulle välja gas istället, vilket inte är
konstigt eftersom man håller på att lägga gasledningar i gatan utanför deras hus. Kost-
naden för bränslet skulle vara lägre än vad de betalade för sin värme idag, men han är
skeptisk vad gäller prisutvecklingen eftersom de är hänvisade till enbart en leverantör.
Ett annat alternativ de funderat över är att elda med pellets och därmed installera en
”…pelletsmaskin eller kamin eller vad det heter…”. Men i det fallet befarar han att det
blir för omständligt och för mycket skötsel. Då måste de beställa och ha plats för ett
antal kubikmeter pellets vilket de inte är intresserade av. En ny elpanna var också aktu-
ellt, men valet stod till slut mellan berg- eller ytjordvärme. Bergvärme hade varit det
bästa alternativet egentligen, ansåg familjen, eftersom den inte hade förstört trädgården,
som blev en konsekvens av att man grävde ner ledningar till ytjordvärmesystemet, men
denna var mycket dyrare att installera än det senare.

                                                          
74 Intervju C
75 Intervju E
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Investeringskostnaden för ytjordvärme är också hög jämfört med att till exempel in-
stallera en elpanna, men samtidigt är driftkostnaden mindre. Mannen menar att merkost-
naden skulle vara betald efter fem år och sedan skulle värmepumpen hålla i ytterligare
femton år, och därför finner han det vara en god affär att installera ytjordvärme i huset.
   Familjens panna är inte sönder men absolut i behov av att bytas. En annan informant
var tvungen att akut investera i ett nytt värmesystem när hans gamla panna en fredags-
kväll plötsligt slutade att fungera:

Med tre barn sitter du inte och funderar. Hade det varit ett planerat byte skulle jag

nog valt att gräva ner en kabel i trädgården. Nu har vi inte så stor trädgård men

eftersom vi ändå förstört trädgården nu när vi har hållit på och bygga om. Men det

visste vi ju inte då. Men om vi skulle bytt panna samtidigt så skulle jag grävt ner en

jordvärmekabel istället. Eller, nu håller de på och gräver upp gatan och lägger in

gas. Men det är inte aktuellt eftersom vi precis har bytt panna som vi ska ha i tjugo

år till.76

Att byta värmekälla är mycket sällan aktuellt om det inte är så att den man redan har
blivit för gammal eller gått sönder. En pannas livslängd är mellan 20 och 25 år i stort
sett oberoende av vilket uppvärmningssystem man har (Näslund 1995). Däremot kan
investerings-, bränsle- och underhållskostnader skilja kraftigt. Ett system som medför en
stor investeringskostnad kan dock ha låga bränsle och underhållskostnader och tvärt
om.
   Teknologisk utrustning har en effekten av att i framtiden binda hushållen till nätverk
av försörjning (Shove & Wilhite 1999). Att byta system kan betyda vissa konsekvenser
där systemet kan definiera och omdefiniera eventuella möjligheter och hinder. Ett hus
med direktverkande el kan försvåra exempelvis ett eventuellt byte till annan typ av upp-
värmning. Radiatorer blir varma med hjälp av el medan ett system som fjärrvärme eller
värmepump betyder vattenburen värme. Att byta från direktverkande el till jordvärme
skulle betyda att stora delar av uppvärmningens organisation behöver bytas ut i huset.
Skifte av värmesystem kan också ge andra överraskande följder och ett par berättar om
vad som hände en bekant när han installerade ytjordvärme:

Han: Värmepump det är fascinerande som teknik. Den tar värmen från… Jag har

en kompis. Han grävde ner rör i sin trädgård för att ta värmen från jorden. Då blev

ju följden det, att jorden i trädgården blev så mycket kallare så växterna dog där. Så

hela trädgården blev…
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Hon: Det blev en annan sådan där…

Han: Det blev en annan klimatzon [kvinnan skrattar] där i hans trädgård. Då han

tog värme från marken bara för att omvandla sedan i sin värmepump…

Hon: Han måste inte ha grävt ner dom tillräckligt djupt.

Han: Nja, jag vet inte [kvinnan skrattar] han gjorde det väl själv [skrattar]

Hon: Fick en zon som i nedre Norrland.

Han: Jaja, zon som i nedre Norrland… Ja.

Hon: Fast gräset växte långsammare och det tyckte han var bra [båda skrattar] .77

Ett fungerande värmesystem i ett hus hör till en av husets grundfunktioner. En infor-
mant berättar att deras hus kallades för ”hjärthus”.78 Konstruktionen var sådan att när
huset byggdes i slutet av 1960-talet placerades en oljepanna mitt i huset, som ett hjärta i
huskroppen. Det är inte bara värmeledningar och elledningar som utgår från denna
kärna utan även vatten och avlopp har sitt centrum här. I ett litet utrymme innanför
badrummet hittar man pannan, och den mer skrymmande oljecisternen är placerad i ett
förråd utanför huset. I detta lilla utrymme finns systemets kärna som ger puls åt funk-
tion och komfort i övriga delar av bostaden.
   Pannan upplevs som hjärtat av bostadens uppvärmningssystem och den är osynlig för
de boende. Det är först när den inte fungerar som den tillägnar sig uppmärksamhet.
Detta kan jämföras med andra idag kompletterande värmesystem såsom exempelvis
kaminer och kakelugnar. Eftersom en så stor del av hushållens elanvändning går åt till
att värma upp bostaden har staten under de senaste åren med hjälp av investeringsbidrag
(6 000 kronor) önskat stimulera till fler installationer av kompletterande värmekällor,
exempelvis braskaminer och kakelugnar. Om bostadsägaren dessutom installerar en
effektvakt ökas beloppet något (till 10 000 kronor). Detta har dock kritiserats inom
energibranschen då de menar att åtgärden inte resulterar i önskad energieffektivisering.
Dessutom betyder den ökade användningen av biobränsle ett sämre alternativ med av-
seende på miljön (Näringsdepartementet 2000).
   Att vurma för braskaminer och kakelugnar i ambition att minska användningen av
elektricitet till uppvärmning i våra bostäder, appellerar till bland annat föreställningar
rörande vad som är mysigt och hemtrevligt. Staten ger bidrag till installation av komp-
letterande värmekällor och kaminen får i detta sammanhang stå för en god sak. Många
anser att elden är ren och naturlig. Bränslet kommer från skogen, som alltid funnits och
som alltid brunnit (Ketola 2001).
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Mysig värme

Föreställningen om värme kan vara hög temperatur och varm luft, men söker vi fler sy-
nonymer finner vi även att det kan innebära eldning och uppvärmningssystem såsom
centralvärme och fjärrvärme. Värme förmedlar gärna positiva känslor som hjärtlighet,
innerlighet, glöd, iver och entusiasm. Vilket kan jämföras med dess motsats kyla som
kan betyder svalka, göra kall, dämpa eller känslobrist. Energi och värme sammankopplas
och likställs gärna, medan elektricitet och värme snarare har ett motsatt förhållande. En
man menar att elektriciteten är ”högkvalitativ energi”79. Han anser att det är felaktigt att
använda så mycket av den i transporter och uppvärmning och han fortsätter: ”Den ska
ju var mera i maskiner, elprylar och sånt. Men sen är det ju så smidigt att använda den
så…”.
   Inom energibranschen talar man ofta om att det är onödigt att använda den fina elek-
triciteten till något så simpelt som värme. Värmen blir i detta sällskap något som smut-
sar ner den rena elektriciteten. Vi kan skönja en polaritet där el står för branschen, det
manliga, moderna och lite farliga medan värme representerar hemteknik, det kvinnliga
och traditionella samt det trygga.
   Värme är liksom energi i viss mening osynligt. En komplex och komplicerad teknologi
och organisation ligger bakom uppvärmningen i våra bostäder, en organisation som
dock inte är synlig i vardagen. Den nederländske sociologen Goudsblom poängterar:
”…energy as made avaliable in such a convinient fashion that it is easy to forget the
social effort required to produce it.” (Goudsblom 1992:175).Vi kan få intrycket av att
det osynliga också betyder att det har minskat i värde. Jag menar dock att värme och
uppvärmning är så betydelsefullt för oss att vi tar det som en självklar rättighet, en bas-
resurs, något som bara ska finnas och finnas i överflöd.
   I vardagen funderar vi sällan över varifrån bränslet till värmen kommer ifrån och som
Garnert påpekar, har teknikutvecklingen medfört att det blivit svårare att se och förstå
kopplingen mellan produktionsenheter av energi med ljuset i lampan och varmvattnet i
kranen (Garnert 1993:147).

Uppvärmning är en basresurs och funktion som delvis är kulturellt definierad. Under de
senaste decennierna har klimatet i bostäder blivit varmare och varmare. Idag kan defini-
tionen av behagligt varmt betyda att man kan gå inomhus utan kläder utan att frysa. De
tjocka ullstrumporna och ylletröjan har ersatts mot en tunn jumper och joggingbyxor.
En pläd används inte till att vira om sig utan till att sitta eller ligga på. Föreställningen
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om värme kan vara ett sätt att beskriva hur ombonat och hemtrevligt hemmet är. En
fantasiimpregnerad bild av hemtrevnad kan vara att ledig och avkopplad sitta framför en
varm, rofylld och skön brasa där exklusiv tid kan ägnas åt sig själv eller åt familjen.
   Idag bekräftas denna bild av hemtrevnad bland annat i mycket populära tidskrifter
som ”Allt i Hemmet”, ”Sköna hem”, ”Vi i villa” med flera, och får näring i omtyckta
TV-program som exempelvis ”Äntligen hemma” och  ”Sommartorpet”, vilka alla delar
temat boende och boendemiljö.
   Förr var den öppna brasan den enda värmekällan. En värmekälla som också medförde
ett ojämnt inomhusklimat, något som vi idag anser vara en oacceptabel inomhusmiljö.
Idag är dock bilden av den öppna brasan en annan, och den mindre behagliga och funk-
tionella sidan när det inte fanns någon annan värmehärd att tillgå har bleknat och ham-
nat i dunkel:

Finns det något härligare än att slå sig ner framför brasan för att lyssna på favorit-

musiken, läsa en bok, dricka något varmt eller bara koppla av?80

Uppfattningar om värme ger näring åt fantasier, men frambringar fantasier också före-
ställningar om värme? I fantiserandet förs en dialog med oss själva och associations-
kedjor formas ur tidigare erfarenheter och upplevelser. Men som sociologen Collin
Campell framhåller i The romantic Ethic and Spirit of Modern Consumerism (1987) är vi både
aktörer och åskådare i vårt eget imaginära drama (Campell 1987:78). Han menar att mo-
tivet för fantiserandet är en önskan efter det välbehag som fantiserandet ger. Bilder av
en brasa i en kamin skapar subjektiva känslor av hemtrevnad. Drömmen kan vara falsk,
men det känns ändå som om den vore sann.
   En kvinna berättar om att familjen skulle vilja bygga ut sitt hus.81 Hon har en vision
om att när familjen framöver får råd och möjlighet ska de riva en yttervägg och förstora
huset något så att köket blir större och kanske ett bibliotek och ett gästrum extra. De vill
öppna upp i taket och sätta in en kamin så att de kan elda i den och ha det ”mysigt”.
Hon har inga associationer till att veden måste införskaffas och att man kan bränna sig
på braskaminen samt att den kan skräpa och också måste sotas.
   Campells ambition är att problematisera den moderna konsumtionen i samhället. Han
menar att vi inte bara ska fråga oss var nya behov har sitt ursprung eller varför de har
denna härkomst, utan vi ska även fundera över hur det kommer sig att vi känner oss
träffade av produkter och tjänster som ska uppfylla våra upplevda behov. En annons för
braskaminer berättar att: ”…en braskamin ger dig: värme, trygghet, trivsel och eko-
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nomi.”82  Enligt Campell är det inte kaminen som ger tillfredsställelse i sig utan det är
dess associerade mening som skapar välbehag (Campell 1987:88f). Vi vill inte ha tingen i
sig, utan snarare vill vi realisera våra önskningar. Att vilja ha genereras från visioner och
fantasier och sedan länkas detta till produkten i fråga varmed dess representation blir
mer betydelsefull än produkten själv. Vardagen innebär både yttre erfarenheter och inre
upplevelser, och erfarenheter av värme och eld modellerar med associationer och före-
ställningar som har konsekvenser i vår relation till bland annat braskaminen, men också
till pannan.
   En annons säger att braskaminen är: ”…en värmekälla för kropp och själ (…) vi har
levt med elden sedan urminnes tider, sprakandet från veden och flammornas dans är en
del av oss. Vem älskar inte en varm och skön kamin när höststormarna tjuter och snön
ligger tung mot ytterväggarna?”83 I samma tidning kan man också läsa en artikel, som
skrivits i syfte att informera om olika kompletterande värmekällor, som säger att kakel-
ugnen är den klassiska svenska värmekällan sedan 1760-talet. Denna är så effektiv att
den kan stå för en stor del av uppvärmningen i ett hus. Livslängden är lång på en väl-
skött och dimensionerad kakelugn. Kaminen och kakelugnen representerar för många
tradition och nostalgi. På marknaden utformas de efter den uppfattning som finns om
hur de såg ut förr. De förmedlar och uppfyller känslor av naturlighet och historia, men
paradoxalt också förfinad teknik och modernitet. Idag installeras kaminer med energi-
kassetter som tar till vara på värmen mer effektivt än tidigare versioner. Likaså har bras-
kaminen, kakelugnen och den öppna spisen blivit ”inne” och representerar god smak. I
till exempel inredningsmagasin och andra tidningar syns kaminen som en estetisk och
exklusiv möbel som placeras centralt och väl synligt i representationer av olika hem.
   En man berättar att hans braskamin har gått sönder.84 Kaminen är av typen murspis
där det också ligger en vattentank. När man eldar i spisen värmer den upp vattnet i tan-
ken som är ansluten till husets övriga uppvärmningssystem. Detta system användes del-
vis av värmeekonomiska skäl när frun var hemma med små barn. Idag eldar de dock
mest för att det är mysigt. Nu har tanken gått sönder och mannen letar efter en ny ka-
min med vattentank. Det har dock visat sig att detta var svårare än han först trodde. Det
är mest kakelugnar som har liknande system, men en sådan är han inte intresserad av.
Han tycker inte att en kakelugn ”passar in” där han vill ha den. Den har en sådan liten
lucka och han vill gärna att flamman ska synas. Det blir mysigare då, anser han.
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Kaminer och elementskydd

Eld orsakar värme och värme kan ge upphov till eld. Den gyllene, sprakande, doftande
och värmande elden med sin sociala och kulturella dimension är både lockande och
skrämmande i sin uppenbarelse. Elden är vild och naturlig, och Goudsblom menar att
det var kontrollen över denna som gjorde människan till den ”civiliserade” varelse hon
är idag. Elden är exklusiv för människan och en del i vår kultur är att kunna kontrollera
den (Goudsblom 1992:1). Elden kan betraktas som en central naturkraft som fascinerat
och fängslat oss. Länge ansågs denna vara ett primärt element och en ursprunglig kraft
för såväl naturvetenskapen som för gemene man. Under modern tid har dock dess sär-
ställning minskat. Under 1800-talet och fram till nu har elden som samlande begrepp för
kraft ersatts med ”energi” och ”värme”.
   Denna utveckling förfasar delvis den franske tänkaren Gaston Bachelard, som anser
att elden innehåller så mycket fler sinnliga dimensioner (Bachelard 1993:76). Bålet ska
inte enbart betraktas som en objektiv kraft som vi i vardagen använder för att bli varma,
mätta eller skyddade. Elden genererar i sin ursprunglighet även mer svårdefinierade och
ytterst subjektiva känslor och förnimmelser. Att sitta framför en egenhändigt skapad
brasa, där bränslet omsorgsfullt har komponerats till en sprakande och värmande härd,
är suggestiv och fantasieggande. Man kan inte låta bli att med någon pinne peta lite på
den glödande veden, vända på något flammande vedträ eller röra runt i askan som bil-
dats. Tiden står stilla och tankarna fladdrar iväg. Många positiva stämningar associeras
till elden och den synliggör värme och trivsamhet.
   Den öppna brasan har ett framskjutet socialt och kulturellt värde både implicit och
explicit. Öppna spisar, kakelugnar och kaminer dyker upp på många ställen i de idag
populära heminredningsmagasinen. Härden är en samlingspunkt, ett vilorum samt ett
smycke som ska synas. Brasan hör till hemmets privata sfär samtidigt som vi samlar
vänner och bekanta kring den.
   Brasan är en plats för sociala möten likväl som för enskildhet. En man berättar att han
nyligen installerat två kaminer hemma.85 En av dem är gjord i kakel och den är placerad i
husets gillestuga där familjen tittar på TV. Den andra är gjuten i järn och återfinns i ma-
karnas sovrum. Varje morgon finner han välbehag i att gå upp och tända brasan. Han
berättar att han gärna därefter sitter framför den sprakande elden och ägnar en stund åt
sig själv. Likaså ser han fram emot att uppehålla sig en tid framför brasan på kvällen för
att varva ner efter dagen som gått. Elden avger en väldigt skön värme menar han, an-
norlunda jämfört med den övriga värmen i huset. Nämnas bör att värmen från kaminen
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inte representerar husets huvudsakliga uppvärmningssystem. Om mannen inte tänder i
kaminen skulle huset fortfarande bli varmt med hjälp av ett centralt och mer anonymt
uppvärmningssystem. Känslor och associationer är viktiga för många vad gäller olika
typer av uppvärmning i hemmet. En atmosfär av tradition, välbehag och individuell
tillfredsställelse är aspekter som också spelar roll för denna typ av aktivitet. Kaminen är
också skön att se på, tycker mannen. Mest används den under vinterhalvåret men han
berättar att redan under sommaren, när han hugger veden för kommande vintersäsong,
ser fram emot att få tända brasan igen. För många är det inte bara lustfyllt att sitta fram-
för brasan utan även arbetet inför dess tillblivelse blir en ritual som innehåller positiva
värden.

Kaminen synliggör uppvärmningen i hemmet vilket kan jämföras med hur andra upp-
värmningssystem tvärtom osynliggör källan till värme. Elskåpet är behängt med var-
ningsskyltar och placerat i periferin i hemmet – utanpå huset på en undanskymd plats
eller inomhus i ett förråd, i pannrummet eller exempelvis högt upp invid taket ovanför
hatthyllan i hallen. Kaminen förefaller ofarlig och vi placerar den i centrum och i blick-
fånget i bostaden. Värmeelement anonymiseras delvis genom att de färgläggs i neutrala
nyanser så att de smälter in i sin omgivning. Samma inredningsmagasin som lyfter fram
de sköna spisarna levererar också tips och idéer om hur vi på olika sätt kan dölja vär-
mespridande radiatorer bakom till exempel mer smakfulla elementskydd. Värmegivare
kan också byggas in i golvet så att vi inte ser men känner dess behagliga värme, och vi
kan gå barfota utan att frysa om fötterna hemma. En man berättar att han har renoverat
sitt badrum och lagt in golvvärme under klinkersplattorna.86 Han menar att det är ingen
idé att ha klinkers på golvet om man inte har golvvärme samtidigt. Varför trampa på
vacker men kall sten när det finns enkel men sofistikerad teknik som kan göra den be-
hagligt varm? Värmen finns i golvet, den syns inte och det är inget besvär att ha den där
– vad mer kan man önska?

Sammanfattning: Funktion och lyx som ändamål

Värmepannan eller värmeväxlaren är hjärtat i bostadens värmesystem. Härmed är den
också pulsen i hemmets infrastruktur. Liksom kroppens blodsystem med dess pump är
värmesystemet med dess panna livsavgörande för dagens hus och villor. Investeringen
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är relativt hög, men livslängden för pannan beräknas till åtminstone 20 år. Byte brukar i
huvudsak först vara aktuellt när den tjänat ut på grund av ålder eller när pannan oåter-
kalleligt går sönder. Då begränsar dock vanligtvis det gamla systemet de alternativ som
kan ersätta den tidigare eftersom alla värmesystem inte är kompatibla med varandra.
   Värmespridaren har varit en grundförutsättning för boendet genom alla tider. Upp-
värmning av ytor och varmvatten tar en mycket stor del av den energi och elektricitet
som används i hushållen varmed analys av människors minnen, berättelser, tankar och
värderingar rörande uppvärmning är intressant. Framför allt har jag uppmärksammat det
ökade intresset för kaminer, kakelugnar och öppna spisar. Eld – energi – teknik  är en
intressant koppling inom fältet. Elden gav nya dimensioner i våra förfäders värld. Den
ger ljus och värme, men inte bara för kroppen utan även för själen. Elden blir en kollek-
tivt delad symbol för samhörighet, gemenskap och högtid.
   Värme innebär ofta positiva förnimmelser men många av informanterna anser att den
inte egentligen ska behöva alstras av den rena, fina och i sammanhanget exklusiva elek-
triciteten. Att använda el till uppvärmning av bostäder uppfattas som att ”smutsa ner”
elektriciteten. Ungefär 60% av de svenska bostädernas elanvändning används dock för
uppvärmning av ytor och varmvatten. Till dessa system används i huvudsak teknologier
som nära har osynliggjorts för användaren. Brukaren ser inte värmeslingorna i golvet
och hon reflekterar inte över de anonyma värmespridande radiatorerna. Inte heller vill
hon se källan eller systemet som åstadkommer det behagliga klimat hon vill ha i sin bo-
stad. En kompletterande värmekälla som kaminen får däremot gärna synas. Denna in-
nebär även andra värden jämfört med exempelvis den kombinerade oljepannan. Att ha
en kamin i sällskapsrummet är ett tecken på god smak och den representerar känslor av
hemtrevlighet. Däremot ersätter inte den öppna brasan det grundläggande värmesys-
temet i villan. Den öppna spisen är lyx både för ögat och för sinnet medan pannan eller
värmeväxlaren är själva kraften, om än den är osynlig, i bostadens organisation.
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Avslutande diskussion

en här studien har fokuserat energianvändning i bostäder ur ett kulturanaly-
tiskt perspektiv. Detta har inneburit ett åskådliggörande av möten mellan
bransch och brukare på den omreglerade elmarknaden. Här har vardagslivet

varit en metodisk och analytisk utgångspunkt för att belysa de kulturella föreställningar
kring energi och elektricitet som har konsekvenser för hushållens elanvändning. För
elbranschen har den omreglerade marknaden inneburit nya förhållningssätt gentemot
brukaren. I denna situation skapas specifika föreställningar och visioner om framtidens
elkonsumenter, och mötet mellan hushållens och branschens olika visioner kommer nu
att ligga till grund för en avslutande diskussion.

Visionen om valfrihet

Valfrihet innebär för de flesta av oss att man har rätt att välja fritt. Hinder skall omintet-
göras och alternativ skall erfaras. Tanken med omregleringen är att öka konkurrensen på
den tidigare monopoliserade elmarknaden. Den övergripande intentionen är att knyta
upp de tvingande banden mellan konsumenterna och det bolag som levererat deras el.
Brukaren skall ha rätt att byta leverantör av el om han eller hon vill. Från att ha varit en
oansenlig abonnent av el har hushållet och kunden plötsligt blivit intressant och värde-
full för elföretagen. Slutanvändarna uppfattas inte längre som en grå homogen massa
utan snarare som människor med nyanserade önskemål rörande komfort och funktion.
För att klara den ökade konkurrensen om kunderna känner sig många bolag nödgade att
utarbeta strategier för ökat och bibehållet intresse. Att välja elbolag skall därför även
kunna innebära möjlighet att ge uttryck för ideologiska, politiska och personliga ställ-
ningstaganden och ambitioner. Kunden förväntas också ta ett ökat individuellt ansvar
och detta skall upplevas som en frihet och möjlighet att kontrollera sin egen användning
av elektricitet. Undersökningens informanter tycker att det är positivt att elmarknaden
har omreglerats, men i första hand inte för att de önskar byta elbolag utan snarare för att
det medfört möjlighet till mer fördelaktiga erbjudanden och avtal från de bolag man
redan har.
   Branschen har en föreställning om att kunden är intresserad av ytterligare service från
sin elleverantör. Men är brukaren intresserad av en ny relation med elbolaget? Under-

D
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sökningens informanter vill i första hand att el ska levereras till ett bra pris och så smi-
digt som möjligt. Men elbolaget vill synas och önskar bli en mer aktiv samarbetspartner i
relationen. Brukarens bild av elbolaget är dock fortfarande färgad av hur man uppfat-
tade företaget före omregleringen, då elleverantören var lika anonym för slutanvändaren
som denne var för företaget. Informanterna är inte heller säkra på om man verkligen vill
att elbolaget skall synas ytterligare. Elbolaget representerar en del av samhällets nöd-
vändiga infrastruktur. Ett väloljat komplext system som diskret skall fungera i det för-
dolda.
   Informanterna vet om eller tror sig veta vilka möjligheter de har på den omreglerade
elmarknaden, men många är avvaktande i sitt förhållningssätt till utvecklingen. Flera
känner dock ett visst moraliskt ansvar över att man borde engagera sig och inhämta mer
kunskap om hur man rationellt bör agera. Detta ”samvete” har paralleller med liknande
kulturella föreställningar i samhället: man borde engagera sig mer, hushålla med resurser
och se över sin ekonomi, vara rädd om sin hälsa, uppträda på ett förnuftigt sätt och lära
sig mer.

Visionen om vetgirighet

Att vara vetgirig kan innebära att man är nyfiken, frågvis, intresserad och vaken. Det kan
också vara betecknande för att man är kunskapstörstande, iakttagande och uppmärksam.
Bolagens bild av brukaren är att denne är mycket intresserad av sitt bruk av el och
energi, eller åtminstone villig att intressera sig för detta. Att föreställa sig som energian-
vändare blir för abstrakt. Många är dock inte främmande för att få tillgång till informa-
tion rörande sin användning av el även om man sedan inte nyttjar den. Man måste dock
enkelt kunna relatera informationen till den egna vardagsverkligheten.
   Undersökningen visar bland annat att branschen anser att brukaren är i behov av yt-
terligare kunskap om sin el- och energianvändning. Nya tjänster utarbetas för att synlig-
göra bruket av el. Med hjälp av till exempel en statistiktjänst önskar bolagen projicera
tydliga och förståeliga beskrivningar av brukarens elanvändning. Många informanter
associerar också staplar, linjer och siffror till specifika aktiviteter i vardagen. Frågan är
dock om hushållen tror att de kan påverka storleken på staplarna? Flera menar att den
egna insatsen varken syns i plånboken eller i den totala användningen. Det som påverkar
stapelns höjd är faktorer som man upplever sig inte ha kontroll över, exempelvis väder
och världspolitik.
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Statistiktjänstens idé är att åskådliggöra bruket av el. En tanke med tjänsten är också att
den ska vara ett incitament för förändringar i användarbeteendet. Bruket av el skall ske
på ett mer effektivt, ekonomiskt och förnuftigt vis. Hushållen skall tänka över sina va-
nor och se över den utrustning de omger sig med. Men av de informanter som intervju-
ats är det bara de som redan tidigare var intresserade av sin elanvändning som praktiskt
använde sig av tjänsten. För dem är denna ett förbättrat verktyg för den redan händige.
De flesta anser sig dock inte ha tid att gå in på nätet och kontrollera sin användning av
el. Informanterna skruvar dock lite olustigt på sig när deras uppmärksamhet rörande
hushållets elanvändning kommer på tal. Många menar att de borde ta reda på mer och
veta mera vad det gäller deras bruk av olika resurser. Under intervjuerna visade det sig
dock att de flesta kunde sin ”hemläxa” rörande hur, när och var man kan spara el eller
använda den mer effektivt. Man vet hur man borde uppträda, men samtidigt vet många
också med sig att man inte helt följer det ideala förhållningssättet.

Visionen om värme

Att använda den värdefulla elektriciteten till uppvärmning är kanske inte det ideala, en-
ligt branschen. Men elektriciteten har ett högt värde för brukaren, och den är ett mycket
smidigt och enkelt bränsle för uppvärmning av bostaden. Att vara utan el skulle inne-
bära stort besvär och avkall på komfort och funktion i hemmet. Man anser dock att
elektriciteten och det centrala uppvärmningssystemet skall vara omärkligt. Uppvärm-
ningssystemet har en hjärtefunktion i boendet, dock är det en teknologi som näst intill
osynliggjorts i sin tillämpning. Informanterna i undersökningen problematiserar inte
värmesystemet förrän de upplever att det är absolut nödvändigt – när det är för gammalt
eller inte fungerar. Det ideala systemet är nära nog omärkbart och man gömmer finurligt
värmeslingor i golv och element döljs bakom anonyma färger. Att installera värme-
slingor i golvet är behagligt, modernt och uppfyller en estetisk funktion.
   En värmekälla kan dock också vara värdefull i sin synlighet. Kaminen, med sin öppna
brasa, uppfyller bland annat förnimmelser om god smak och funktion. Den ingår i
mångas föreställning om vad som är hemtrevligt och mysigt. Den öppna spisen är lyx
både för ögat och för sinnet, men den ersätter inte det centrala värmesystemet i hem-
met.
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Visionen om värde

Branschen menar att brukaren borde inse att det finns ett värde i att vara intresserad av
sin elanvändning. Hushållen bör se över sin användning av el och kanske rentav byta till
ett annat mer fördelaktigt elbolag. Men måste man byta elleverantör? Är just bytet det
som är värdefullt?
   Tid är också värdefullt i samhället idag. Hur mycket tid och engagemang är man be-
redd att lägga ner för ny kunskap rörande sin elanvändning? I kapitlet ”Elektriciteten är
lös” får ”mamma” tar över det ansvar som regleringen tidigare delvis innebar. Många av
informanterna anser att de inte vill ägna tid åt att leta billigare alternativ så länge man
upplever att vinsten är så ringa.
   Elbolagen tjänar för lite på att sälja el, därför utarbetas också kompletterande mervär-
destjänster riktade till kunderna. Dessa är en del i strategin att uppvärdera nyttan med
elbolaget ytterligare. Elbolagen levererar inte bara el utan även bättre standard. Bolag
och brukare värderar dock nyttan med till exempel statistiktjänsten olika. Bolaget vill att
tjänsten skall främja och stimulera till förändringar i användarbeteendet. Onödig an-
vändning skall synas och korrigeras. Brukarna finner en nytta i att kunna relatera elan-
vändningen till specifika aktiviteter som ger avtryck i den presenterade statistiken. Sta-
peldiagrammet återger hushållets aktiviteter liksom fotoalbumet återger vilka som kom
på farfars 80-årskalas. Brukarna ser dock inte tjänsten som en anledning att ändra på
sina vanor.
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