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Abstract 
Uppsatsen visar att den del av energibranschen som handlar med bergvärme- och 
luftvärmepumpar, oljepannor, solfångare  etcetera. använder företagsekonomiska begrepp vid 
privatekonomiska beslutssituationer. Uppsatsen  fokuserar payoffbegreppet, vilket i huvudsak 
används för värdering av ett inköpsalternativs lönsamhet. Detta trots att begreppet payoff 
saknar relevans enligt gällande investeringsteori och begreppet lönsamhet saknar relevans vid 
privatekonomiska beslut som syftar till lägre månadsutbetalningar. Genom en kvalitativ 
metod i kombination med argumentationsanalys och fenomenografisk gruppering av det 
empiriska materialet, visar författaren att privatekonomi och företagsekonomi, två oförenliga 
paradigm, begreppsmässigt förväxlas och blandas samman. Företagsekonomiska abstraktioner 
utan konkreta motsvarigheter i privatekonomisk praxis skapar osäkerhet, förvirring och 
tvekan bland kunderna. De aktörer och kunder som undviker paradigmatisk sammanblandning 
och fokuserar privatekonomiska begrepp går oberörda förbi de svårigheter som annars väntar.  
Nyckelord: Lönsamhet, payoff, abstraktioner, mentala konstruktioner, privatekonomiska 
begrepp, företagsekonomiska begrepp, fenomenografi, argumentationsanalys, paradigm.  



 



 

Förord 
 
En del saker måste man ruva på för att komma underfund med. En sådan sak är hur man kan 
se på begrepp vilka används inom företagsekonomi. Det har tagit mig närmare tolv års eget 
företagande att bli medvetet medveten om hur abstrakta de företagsekonomiska begreppen är. 
Siffror lurar oss att tro att de är konkreta, särskilt om de kommer tillsammans med decimaler. 
Ju exaktare, mer precist en siffra presenteras, ju mer konkret kan man tror att den är. Så är 
dock inte fallet. Det krävdes ett besök i den konkreta privatekonomiska världen innan det blev 
tydligt hur skilda åt den privatekonomiska konkreta realiteten är från den företagsekonomiska 
abtrakta begreppskonstruktionen. Och ändå kretsar så mycket av företagandets vardag kring 
just dessa abstraktioner. Begrepp som sysselsatt kapital, eget kapital, resultat, vinst  etcetera. 
är alla abstraktioner konstruerade för att organisera och administrera allt runt omkring 
företagande som i sig är relativt simpelt. ”Gör något för någon, ta betalt, få betalt, betala egna 
räkningar, hoppas på överskott”. Men denna enkla princip har i det närmaste fördunklats av 
olika former av abstrakta begreppsapparater vars värde man kan i frågasätta. Läraren i kursen 
Styrning och Internredovisning fångade nog problematiken på pricken när han talade inför oss 
elever och sade: ”När ni kommer ut på arbetsmarknaden kommer ni att göra budgetar. Inte för 
att det behövs, utan för att ni kan det”. Det har slagit mig många gånger under arbetet med 
denna uppsats att det uttalandet nog gäller mer än budgetar. Alla lönsamhetsmått som vi 
ekonomer lär oss och sedan kommer att följa upp i de företag i vilka vi verkar. Kommer vi att 
följa upp dem för att just de måtten behöver följas upp, eller för att vi kan följa upp dem… 
Nu, har jag slutfört ett varv till på en resa som började för ett par år sedan, då i min roll som 
konsult. Efter genomförda seminarier med oppositioner slår mig en annan sak: Hur viktigt det 
är med samtal, dialog och att bli kritiskt läst av någon annan. Det är ett privilegium att mitt 
arbete blir så kritiskt granskat under resans gång, något som skiljer sig från det vanliga sättet 
att arbeta när man är konsult. Jag vill rikta ett stort tack till mina kurskamrater som läst och 
opponerat på min uppsats vid ett antal tillfället, och då ett särskilt tack till Andreas Krantz och 
Maria Sandgren. Forskarvärlden skulle åstadkomma än bättre resultat med fler opponenter 
som er! Noggrann granskning med konstruktiv och upplyftande kritik.  
Tack också till min handledare Mikael Holmgren för att du kräver ett lyft och inte enbart det 
uppenbara. Tack för att du ger frihet under ansvar till oss. Detta samtidigt som strukturen i ditt 
upplägg hjälper oss att bli färdiga i tid. Du låter oss fatta egna beslut, bara de är genomtänkta 
och genomförs konsekvent. Samtidigt finns du där för bollplankssamtal och reflektion. 
Kanske lyckades jag lyfta resonemangen något. Om så är fallet ska du äras till stor del.  
Där jag nu sitter i stora rummet på vår familjs smultronställe i Sörmland och skriver de sista 
raderna på uppsatsen känner jag hur det lättar. Nu kan jag följa med på sommarens alla 
äventyr, stora som små tillsammans med prinsessorna Amanda och Bella. Och Birgitta, 
älskade hustru, kompanjon och stöttepelare. Utan dig inget lyft av något slag alls. Tack för att 
du finns. Nu väntar sommarens smultron, låt oss plocka dem tillsammans.  
 
Junibacken, Bondekeby  
den 26 maj 2006.  
 
Sigge Birkenfalk 
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1 Bakgrund 

Under våren 2004 ledde jag arbetet med genomförande av en kvalitativ studie för Statens 
Energimyndighet. Syftet var att förstå hur och varför svenska småhusägare resonerar och 
handlar när det gäller val av uppvärmningssystem. Den dominerande förändringen finns bland 
de som har vattenburna värmesystem där man eldar med olja. De flesta som byter värmekälla 
byter till bergvärme men det finns också de som väljer pelletsbrännare eller en värmepump 
som hämtar värme ur antingen inomhusluften och/eller utomhusluften. Solvärme är 
fortfarande en liten del av värmekällan och i förekommande fall kräver den tillskottsenergi, 
dvs. el, vid kall väderlek. De småhus som värms upp med så kallad direktverkande el tvekar 
inför att låta installera vattenburen värme då det skulle innebära såväl stora kostnader som 
omfattande ingrepp i huset. För denna grupp är så kallade luft/luft värmepumpar ett både 
billigt och lönsamt alternativ. Denna värmepump utvinner värme ur utomhusluften och 
värmen tillförs huset genom värmefläktar. En luft/luft värmepump kostar mellan 15 000 kr 
och 25 000 kr och ger i de flesta fall ett mycket gott resultat med stora besparingar som följd. 
En bergvärmepumpanläggning koster cirka 140 000 kr, en värmepump som omvandlar 
värmen i uteluften till varmt elementvatten så kallad luft/vattenvärmepump, kostar närmare 
100 000 kr. Siffrorna ovan är ungefärliga, men visar ändå de principiella skillnaderna mellan 
olika alternativ. (Värme i villan, Energimyndigheten 2002/2006) 
Den kvalitativa studien visade att motiven för val av system i stort sett uteslutande var av 
ekonomisk art även om det fanns medvetenhet om att omsorg om miljön ibland kunde kräva 
ett annat, kanske dyrare system. Men i vardagen där husägare har små marginaler, både 
avseende tid, ork och ekonomi finns det i stort sett inga möjligheter att göra stora utredningar 
och värdera alternativen ur särskilt många perspektiv. Ett sätt som man söker lösa 
valmöjlighetsproblemet på är att ”följa John”, dvs. man gör som grannen eller vännen, och 
hoppas att denne haft tid, ork och möjlighet att göra mer rationella val. Så är dock inte fallet. 
Alla hoppas på ”John”. Således är det ekonomin i första hand och pragmatik i andra hand som 
styr valet. Inte sällan väljer man att inte välja förrän den befintliga anläggningen går sönder.  
I korthet kan alltså sägas att studien visade att omställning av uppvärmningssystemen pågår, i 
full fart, men det är inte ”tack vare” att några miljö- eller energibudskap ”nått fram”, nej, 
motiven är krasst ekonomiska. (Birkenfalk et al 2004) 

1.1 Payoffbegreppet förvirrar, varför används det? 

Vi som arbetade med ovan nämnd studie för Energimyndigheten kunde se att just detta 
begrepp payofftid med sina synonyma uttryck orsakade problem för en del husägare. Vad är 
en bra payofftid? Tre år? Tio? Vad ska man jämföra med? När kunden med leverantörens 
hjälp fick en kalkyl som visade en återbetalningstid på exempelvis mellan fem och åtta år dök 
frågor upp som, ”…betalar sig på fem år…hm…bor vi kvar här då?”, eller ”Om åtta år vet jag 
inte ens om jag lever”. Studien visade dessutom att få tog hänsyn till kapitalkostnaderna för 
en investering, de tog i stället helt enkelt priset och dividerade det med den beräknade årliga 
besparingen och får på så sätt fram på ”hur lång tid investeringen betalar sig”. Vad detta 
”betalar sig” egentligen innebär var inte uppenbart för husägarna. Men den allmänna känslan 
bland dem var att efter payoff-tidens slut ”går man med vinst”. I den tidigare refererade 
studien för Energimyndigheten, kunde man tydligt se att de husägare som inte hamnade i 
payoff-funderingar fick både ett enklare beslutsunderlag och de kom snabbare till beslut och 
därmed snabbare kunde åtnjuta faktisk besparing.  
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Självklart kan man spekulera i vilka motiv branschen har för att presentera ofullständiga 
beslutsunderlag för sina kunder, men då den kvalitativa studien visar att begreppet orsakar 
tvekan och faktiskt medför att kunder inte går till (av säljaren önskad) handling, blir jag 
nyfiken på varför man i branschen fortsätter att använda begreppet. Det skall också sägas att 
såväl Statens Energimyndighet som bransch- och konsumentnära organisationer använder 
begreppet payoff med synonymerna återbetalning, betalar sig, vinst  etcetera.  
Jag ville från början undersöka hur man kan förstå användning av det företagsekonomiska 
payoffbegreppet vid ett privatekonomiskt beslut kring val av uppvärmningssystem. Vad är 
motivet i branschen för användandet av begreppet när det är så uppenbart att husägande 
personer är hårt inskolade i månadskostnad? Har man kanske inte sett skogen för alla träd? 
Dvs. vissa kunder går till handling tack vare en kort payofftid, men de som tvekar gör det 
bland annat på grund av samma begrepp. Hur ser aktörerna i branschen på detta? Har man 
kanske rent av förbisett det?  
Under de senaste veckorna då jag fört närmare 30 telefonsamtal med leverantörer av 
bergvärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar, luft/luftvärmepumpar osv. och tillbringat många 
timmar vid datorn surfandes på Internet står det uppenbart att begreppet inte bara är vanligt, 
det är fullkomligt förhärskande. När jag mot slutet av samtalen frågat varför man använder sig 
av begreppet payoff blir svaret i stort sett ett enda: ”Alla använder ju det”. På följdfrågan om 
varför har jag ännu inte fått någon egentlig förklaring mer än i stil med ”det är förvisso inte ett 
korrekt begrepp men det är i alla fall lätt att förstå”. (!) Dock har ett par leverantörer av 
solvärmesystem, pelletssystem ibland i kombination med värmepumpar, blivit fullkomligt 
tagna på sängen av att de själva inte vet varför de använder begreppet, trots att de i sin 
praktiska vardag märker att det inte alltid fungerar. En av dem uttryckte till och med att det 
inte sällan innebär problem för leverantörer i deras nisch på grund av längre payoff-
/återbetalnings-tider. Han menade att system med solvärme och kombinationssystem med 
ackumulatortankar som magasinerar sol- och ved/pelletseldningsvärme skulle ha mycket att 
vinna på att finna ett annat sätt att räkna på och argumentera för system som deras, i dagens 
tankemodeller, system med längre återbetalningstid än andra alternativ.  

1.2 Vad är problemet? 

Man kan se användandet av payoffbegreppet med sina synonyma syskonuttryck som ett sätt  
lösa problem för branschen. Frågan är dock vilket eller vilka? Jag kommer att försöka förstå 
vilket problem användarna av begreppet försöker lösa. 

2 Uppsatsens upplägg 

Några ord om uppsatsen uppläggning kan vara på sin plats så här långt kommen. Nu har jag 
introducerat problemområdet. Då uppsatsen uppenbart behandlar hur människan använder 
begrepp och skapar mening inleder jag med ett första teoretiskt avsnitt där den 
kommunicerande människan presenteras och dess konsekvenser för synen på påverkan, 
kommunikation och meningsskapande. Jag gör där en parallell koppling till att forskaren, i 
detta fall jag själv, liksom läsaren är kommunicerande varelser. Det hermeneutiska 
forskningsperspektivet implicerar också en kommunikation mellan forskaren, det beforskade 
och materialet. Även investeringsteori tas med i teoridelen liksom ett avsnitt med 
argumentationsanalys. Metodavsnittet behandlar såväl den kvalitativa metodiken jag använt 
för urval och datainsamling, liksom ett avsnitt om fenomenografis analysmetod, något jag 
använder för att gruppera intervjupersonernas olika resonemang. Efter metodavsnittet följer 
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ett avsnitt där empiriska data presenteras och dessa data organiserar jag sedan i några 
empiriska generaliseringar uttryckt i resonemangsvisa grupperingar (funktionella 
målgrupper). Detta görs med hjälp av argumentationsanalysen och fenomenografin. Efter 
mötet med empirin och slutsatserna från den kommer uppsatsens avslutande del där jag 
reflekterar över begrepps-”sakernas” tillstånd och hur man kan se på företagsekonomiska 
begrepps relevans för och påverkan på såväl privatekonomiska beslutssituationer som vårt sätt 
att se på och agera kring ekonomiska värden.  

3 Teoretiska perspektiv 

3.1 Den kommunicerande människan – och hermeneutikern 

Människan är en kommunicerande varelse, professor emeritus Åke W Edfeldt har till och med 
myntat att vi inte enbart tillhör släktet Homo Sapiens Sapiens, han menar att vi snarare tillhör 
Homo Sapiens var. Communicans, kortare uttryckt Homo Communicans – den 
kommunicerande människan (Edfeldt 1992). För att förstå människans handlande behöver vi 
se henne i första hand som just kommunicerande. Hennes möjligheter att agera är bland annat 
beroende av hur hon uppfattar världen. En del av oss kanske hade velat se skrivningen 
”…beroende av vad av världen hon uppfattar.”, vilket skulle implicera att det finns en värld 
därute vi bara ser delar av. Den här uppsatsen går inte in i huruvida allting finns i en absolut 
faktisk värld eller om världen består av det vi kan erfara; däremot står jag fast vid att 
människan uppfattar, erfar det hon kan uppfatta och erfara oavsett om det finns utanför henne 
i en objektiv, sann värld eller inte. De teoretiska resonemangen kring detta följer nu och 
mynnar bland annat ut i hur den kommunicerande människans handlande (i vid mening) inom 
energi och ekonomi kan förstås. Det är genom att se en människa som en kommunikativ 
varelse med intentioner, avsikter, vi kan förstå hennes handlingar som medel att nå mål och 
inte som respons på yttre stimuli. Människan är ett subjekt som möjligen kan förstås. Hon är 
inte ett objekt och särskilt inte något som kan förklaras.  
Att människan är en kommunicerande varelse spelar också in för forskaren. Forskaren är 
också en kommunicerande varelse. Det medför att de villkor som gäller för de människor jag 
som forskare försöker förstå, också gäller mig. I och med att min uppsats och därmed också 
min metodik handlar om att försöka förstå människors handlande är jag naturligt inne på den 
tolkande upptäcktsresa som är förknippad med hermeneutiken. En hermeneutisk resa innebär i 
allra högsta grad att jag som forskare också kommunicerar, och gör det med människor och 
text under förarbete, datainsamling och likaså med det insamlade datat som, beroende på 
vilket eller vilka perspektiv jag lägger an, medför att jag kan ”se” olika saker ur ett och 
samma material. Det följande avsnittet om den kommunicerande människan gäller således 
inte bara de människor som bidragit till mitt data, utan också mig själv. Och även Dig som 
läsare. Vi är alla kommunicerande varelser och detta behöver en hermeneutiker ständigt 
påminna sig. I avsnittet om intersubjektivitet litet längre fram försöker jag att beskriva hur 
man måste förhålla sig som forskare och författare när man har att göra med ett kvalitativt 
material som underkastas tolkning och samtidigt försöka skapa stabilitet och användbarhet 
kring slutsatser och tankar om fortsatt forskningsarbete.   
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3.2 Syn på kommunikation 

I denna uppsats blir som redan nämnt, kommunikation, språklig mening och innebörd samt 
förståelse centralt liksom investeringsteori på grund av payoffbegreppets hemvist inom 
företagsekonomin. Sett ur ett marknadsförings- och försäljningsperspektiv blir det intressant 
att reflektera över hur man kan se på påverkan av kunder och information, argument i detta 
sammanhang. Ett närbesläktat perspektiv är att se energibranschens försök till 
marknadsförings- och försäljningsmässig påverkan genom argumentering kring payofftid har 
likheter med utbildning, som liksom marknadskommunikation syftar till att påverka 
människor. Man kan litet förenklat säga att en utbildare och en marknadskommunikatör vill 
att målgruppen skall ”lära in” något och att detta förväntas (oftast) leda till ny handling. 
Avsikterna kan förvisso variera både mellan och inom de båda disciplinerna utbildning och 
marknadskommunikation. Likaså varierar vilken ”handling” som åsyftas, men i stort finns 
likheter mellan de båda. (Här ska inga kommersiella och ideologiska aspekter vare sig tas in 
eller ställas mot varandra).  
Denna likhet återspeglas också i sätten på vilka man mäter resultatet av sina insatser. 
Traditionellt sett har man utvärderat genom att mäta vad elever kommer ihåg av exempelvis 
skrivna texter. Man mäter ofta huruvida kunskapen har överförts till eleven (Marton et al 
1999, Allard & Sundblad 1987). 
Det är på samma sätt inom marknadskommunikationen som genom att pröva spontan eller 
vägledd erinran försöker man mäta vad av reklam och/eller så kallade PR-aktiviteter som har 
åstadkommit kunskapstillskott och/eller varaktiga beteendeförändringar. (Edfeldt 1992, 
Birkenfalk 1997). 
Att vidga lärande och kunskap till att vara mer än att minnas, är ett arbete som pågår inom 
skolans värld i samband med övergång från regelstyrd till målstyrd verksamhet. Dessvärre 
pågår inte något motsvarande systematiskt arbete inom marknadskommunikationsområdet, i 
vart fall inget som ännu kommit till praktiskt användning. Att de företag och organisationer 
som genomför mätningar fortfarande mäter på minnesnivå indikerar detta. Att litteratur som 
gavs ut så sent som 2002 helt och hållet bygger på mekanistisk och positivistisk syn indikerar 
också detta (T.ex. Dahlquist & Linde, 2002 eller Franzén, 2002) 

3.3 Kommunikation, ordboksdefinition 

För att kunna gå vidare behöver jag här slå fast utgångspunkten för begreppet kommunikation. 
I Nordstedts Latinsk-svensk ordbok (1998, sid. 158) finns betydelsen av communis, 
communicatio, angiven som meningsutbyte, göra ngt gemensamt  etcetera. Det är med 
förvåning jag därefter konstaterar att Norstedts Svensk Ordbok (1999, sid. 602) för orden 
kommunicera och kommunikation reducerat den ömsesidighet som finns i den latinska 
betydelsen – meningsutbyte - till betydelsen överföra/överföring av budskap. I stort sett 
identiskt står det i Svenska Akademiens ordlista, SAOL (1998:428): förbindelse, samfärdsel, 
kontakt mellan människor, så långt är det väl, men sen avslutar de meningen med överföring 
av information.  
Dessa formuleringar har en tydlig härkomst från den mekanistiska ”kommunikationsmodell” 
som tillskrivs Claude Shannon & Warren Weaver (Edfeldt 1992:101) och som också Säljö 
(2000:25) tar upp och kritiserar.  Läser man i Nørretranders (1991:141) skriver han om att 
Warren Weaver dock säger att man inte får förväxla  att överföra information med att skapa 
mening. Det är alltså en feltolkningen av upphovsmännens teori som skett.  
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3.4 Intention - Relationen mellan information och 
kommunikation 

Det är väsentligt att klargöra skillnaden mellan information och kommunikation. Vid samtal 
med elever och även andra, under årens lopp verkar vardagstolkningen av skillnaden vara det 
som benämns ”en-vägs” eller ”två-vägs”. När man ber dem utveckla dessa uttryck blir det 
först att information är att anse som en-vägskommunikation. Och logiskt följer att 
kommunikation är två-vägskommunikation. Den tautologi som här inträffar uppmärksammas 
sällan, utan får oftast passera obemärkt. Man ger exempel på att dialog, dvs. konversation 
med turtagning är ett exempel på kommunikation. Monolog får stå som exempel på 
information. Den sammanblandning mellan verb och substantiv som här sker 
uppmärksammas också sällan. Men när någon blir uppmärksammad på tautologin i att 
kommunikation är två-vägskommunikation, alltså något är två-vägs av sig självt, kan det 
faktiskt hända att denne blir varse att det är något som inte stämmer. Det är då vi får 
användning av ovan angiven definition av kommunikation, göra gemensamt.   
Kommunikation i betydelsen göra gemensamt är mer att se som ett resultat än en handling i 
sig. De data som skickas är den information sändaren använder sig av för att försöka 
åstadkomma kommunikation. Att kommunicera , ett verb, innehåller förvisso en handling 
men den handlingen består i att något (information) överförs och, för att kunna kallas 
kommunikation, skapar en gemensam mening, en gemensam innebörd.  Att enbart sända 
information är inte detsamma som att kommunicera. Det är möjligen den förhoppning 
sändaren har ska uppstå. Information är det som sänds. Kommunikation är det man vill ska 
uppstå. Att det sedan inte finns en orsak-verkan koppling mellan kommunikation och 
handling är ett ytterligare problem. Jag kommer i avsnittet om sluteffektmål och 
informationsmålsättningar att utveckla detta.  

3.5 Vad karakteriserar ett sändarorienterat förhållningssätt? 

Ett sändarorienterat förhållnings- och tillvägagångssätt karakteriseras av att det är budskapet i 
sig som står i centrum. ”Vad vill jag säga?”,  ”Vilket är mitt/vårt budskap?” Ibland 
förekommer såväl huvudbudskap som delbudskap. En vardagsmässig betydelse av ”budskap” 
är att ge begreppet innebörden ”poäng”, ”min poäng är” eller ”vad jag vill få fram är att”, eller 
helt enkelt ”vad jag vill ha sagt är…” Även förekommande praktiska tips om hur man bör 
lägga upp ett tal går ut på ”säg vad du ska säga, säg det och säg sedan vad du har sagt”. I 
korthet kan man säga att i ett sändarorienterat tänkande är det sändningen som upptar 
tankarna hos sändaren. Det är också i centrum för en hel del retoriska idéer. Även om retoriskt 
tänkande till stor del går ut på planering baserat på kunskap om mottagarna är det sällan det 
läggs ned någon större möda på den delen. Det blir ungefär ett pliktskyldigt ”man bör ta 
hänsyn till dem man ska tala inför så att det man har att säga blir relevant och intressant”.  
Sedan 1950-talet har Claude Shannons och Warren Weavers modell med sändare – budskap – 
medium – mottagare dominerat såväl teori som praktik inom informationsområdet. Därmed 
blir det till stor del naturvetenskapliga rön som ligger till grund för lösningar på samhälls- och 
humanvetenskapliga utmaningar. Även om det förhåller sig på detta sätt inom många 
organisationer och företag, är det sällan eller aldrig en uttalad teoretisk utgångspunkt. Det är 
oftast en omedveten praxis. Modellen är också synlig inom lärande och har påverkat såväl 
skolundervisning som metoder för vuxet lärande. Många föreläsare fokuserar på ”vad de vill 
ha sagt” och ”vad de ska gå igenom”  etcetera.  
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Kännetecknande för arbete enligt denna modell är ett också i skolans värld ett mekanistiskt 
synsätt på information, kommunikation och meningsskapande. Konsekvensen blir att 
avsändaren fokuserar på att formulera sitt budskap, stor vikt läggs vid att vara så tydlig som 
möjligt och dessutom välja rätt kanal. Vidare tvingar modellen avsändaren att ta hänsyn till 
det man i dagligt tal kallar för brus. Det blir en fråga om att tränga igenom, att nå fram, att 
föra ut budskap, överföra kunskap etcetera. Till största delen råder en ensidig sändning utan 
dialog. Ett vertikalt synsätt – ”här kommer information”.  
Att överföra information är inte detsamma som att skapa mening. Att information träffat 
människors nät- och/eller trumhinnor leder inte automatiskt till ändrat beteende.  
En seriefigur, Tigern, får illustrera svårigheterna med att skilja mellan ett sändar- och ett 
mottagarorienterat synsätt på kommunikation.  

 
Med hjälp av exemplet ovan kan man se en praktisk tillämpning av påverkarens utmaning. Att 
vi har mycket att berätta för någon annan är en sak. Vi kanske kan något den andre vill kunna, 
något den andre till och med vill lära sig. Att få den andre att ”ta till sig detta” är något helt 
annat. Att få den andre att ändra sitt beteende i enlighet med vår önskan är ett tredje. Det är 
således stor skillnad mellan att sända information och att åstadkomma ett önskat ändrat tanke- 
och/eller beteendemönster hos den andre. En konsekvens av den fortfarande förhärskande 
mekanistiska modellen är att resultatmål i bruk oftast handlar om grader av uppmärksamhet.  
Många organisationers styrande dokument för kommunikation, visar ibland endast indirekt 
men ändå tydligt vilken teoretisk utgångspunkt man har för sin kommunikationsplanering. 
Även mycken modern litteratur inom kommunikationsområdet återspeglar en teknisk, 
mekanistisk syn på kommunikation med ledningsmetaforen, (Säljö 2000:25) eller en 
sekventiell modell. (Holm 2002:118) Båda dessa begrepp härstammar från den klassiska 
modellen med sändare – budskap – kanal – mottagare, vilken ursprungligen kommer från 
Claude Shannon, även om den sedermera nyanserats av Warren Weaver, (Nørretranders 
1991:50ff).  
 I Inlärning och omvärldsuppfattning (Marton et al 1975) tas upp liknande frågor. De 
behandlar inte informations- eller kommunikationsmodeller explicit, men de diskuterar på 
vilket sätt olika synsätt kring lärande påverkar inlärningsmetoder; de skriver om ett 
atomistiskt och ett holistiskt sätt att ta till sig text och tal. Det finns fler intressanta paralleller 
mellan Edfeldts och Marton et als arbeten. Jag återkommer till det i dels i nästa avsnitt och 
dels i avsnittet om målgrupper. 

3.6 Vad karakteriserar ett mottagarorienterat förhållningssätt? 

I Påverkan (Edfeldt 1992) visar Edfeldt, som tidigare redovisats hur omöjlig Shannon & 
Weavers modell är att använda för att förstå ett kommunikationsförlopp. Modellen visar i 
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stället ett informationsförlopp, men säger inget om förutsättningarna för mottagaren, M, att 
skapa mening. Och det är också dessa förutsättningar, mottagarens villkor, som avgör om, och 
i vilken utsträckning kommunikation uppstår. När diskussion om denna modell äger rum, 
händer det att någon påstår att Shannon & Weavers modell faktiskt fungerar. Det är inte 
frågan om huruvida modellen fungerar eller inte. Det är konsekvenserna av modellen som är 
det intressanta, liksom vad man menar att modellen beskriver. Min poäng, liksom Edfeldts, 
Nørretranders m.fl., är att modellen inte beskriver kommunikation. Den illustrerar teknisk 
överförande av data, vilket kan vara nog så besvärligt. Ser man modellen som detta finns 
rimligheten i att tala om störningar och i förekommande fall brus. Men kommunikativt är 
modellen vare sig relevant eller täckande. Den ingår givetvis i ett kommunikationsförlopp, 
men beskriver det inte. Den visar enbart en del av att kommunikationsförlopp, sändningen. 
Mottagningen, och den komplexitet som är förknippad med det, är inte med. Möjligen kan 
den mottagare, M, som finns med i modellen utläsas som sinnesorganen hos mottagaren. Men 
inte ens att hävda att mottagaren M, har varseblivit det sända är möjligt att hävda, eftersom 
varseblivning definitionsvis är ett ”tolkat sinnesintryck”. Jag låter en bild ur ett kompendium 
från Edfeldts kompendium för RMI-Berghsutbildningar illustrera detta. (Edfeldt har använt 
bilden ur Carl-Ivar Sandströms bok. Psykologi. Femte upplagan. A & W 1966. 

 
  
Detta fenomen, varseblivningen är känt, erkänt och vida spritt sedan lång tid. Vi har alla 
många vardagserfarenheter av detta. Och just detta exempel ovan visar tydligt i all sin 
enkelhet att det är på mottagaren det beror om kommunikation uppstår. Visst kan det bli 
resultat av en informationssändning, ibland önskat, men inte sällan kanske inte det man avsåg.  
Med hänsyn tagen till denna framställnings syfte gör jag ingen ytterligare utveckling av 
resonemanget kring kommunikationsmodeller, utan utgår från slutsatser dragna av bland 
andra Edfeldt, för min fortsatta skrivning. Utgångspunkten är således att all kommunikation 
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beror på mottagarens villkor. Eller kanske bättre uttryckt, som vi skall se i samband med 
utvecklandet av målgruppstänkande, all kommunikation beror på avsändarens insikt om 
mottagarens villkor.  

3.7 Kommunikationsteori 

Olof Holm (Holm 2002) pekar på att marknadskommunikationen som disciplin är teorisvag. 
Han gör det genom att konstatera att Shannon & Weavers sekventiella modell med Sändare – 
Budskap – Kanal – Mottagare för kommunikation, eller varianter av denna, återfinns i 
mycken litteratur inom ämnet marknadskommunikation. Holm menar att 
marknadskommunikationen inte tagit så stor hänsyn till de nyanserade rön kring 
kommunikationens allmänna villkor; det är mer sällsynt med det han kallar 
kommunikationsutvecklande, nyanserade, utvecklade och mer komplext utvecklat 
modelltänkande. Till den senare kategorin räknar Holm Blythe (1999), Edfeldt (1992), Fill 
(1999), Fiske (1990), Frankelius (1997) samt Tubbs & Moss (2000). 1 
Åke Edfeldt (Edfeldt 1992:100ff) problematiserar konsekvenserna av att se kommunikation 
på det sätt som Shannon & Weavers modell anger. Han skriver på sid. 102 i Påverkan 
(Edfeldt 1992) : 

Shannon och hans medarbetare Weaver förutsatte 1949 att den modell som på ett 
utmärkt sätt visade den rent tekniska telefoniprocessen, också kunde beskriva och 
kanske till och med förklara mänskliga kommunikationsprocesser. I detta 
deduktiva parallellresonemang gäller, att förbättringar av 
kommunikationsprocessens materialkvaliteter med nödvändighet skall leda till, att 
det mottagna budskapet (B’) skall bli approximativt lika med det sända budskapet 
(B). Som exempel på ”förbättringar av kommunikationsprocessernas 
materialkvaliteter kan vi nämna”  

• förbättringar av budskapsutformningen 
• mer adekvat val av kanal (medium) och  
• val av mer adekvata sändare.  

Inga tillräckligt väl kontrollerade reklamexperiment gav emellertid vid handen, att 
detta slag av påverkanseffekter över huvud taget kunde iakttas. 
 

Edfeldt ställer vidare frågan om varför Shannon och Weavers ursprungliga antagande inte går 
att åstadkomma i sinnevärlden? För att undersöka detta har Edfeldt (och fler med honom, min 
anm.) genomfört experiment med vid det här laget över tusen personer. Experimentet går i 
korthet ut på att deltagarna genom introspektion, (tittar ”inåt”) iakttar vad de gör när de 
lyssnar på någon som talar, eller läser en text. Edfeldt följer den induktiva vägen 
(kategoriserar och klassificerar det empiriska datat) och kommer då fram till tre empiriska 
generaliseringar av deltagarnas berättelser om sina iakttagelser. 
1:o – aktivitet pågår i samliga exempel 
2:o – aktiviteten består i att lyssnaren/läsaren tolkar det hörda/lästa mot bakgrund av sina 
tidigare erfarenheter 
3:o – den förekommande aktiviteten är kort- eller långsiktigt målinriktad 

                                                
1 Av de i Holm (2002) nämnda böckerna har jag endast med Edfeldt (1992) samt Tubb & Moss (2000) som 
referenser i denna uppsats.  
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Här finner vi i den första och andra generaliseringen tydliga kopplingar till det 
konstruktivistiska/hermeneutiska synsättet, att individen är ett subjekt som skapar sina egna 
tolkningsförutsättningar och gör det baserat på sina (i vid mening) tidigare erfarenheter.2 Vi 
kan också se Piagets tankegångar, (se Edfeldt 1992:121ff och Illeris 2001:27f) 3 den tredje 
generaliseringen med sin ackommodation (kort målinriktning) och assimilering (lång 
målinriktning).  
Edfeldt drar sedan på sidan 104 slutsatsen att:  

Mot denna bakgrund blir det lätt att inse hur felaktiga alla common sense-
föreställningar är om att den som lyssnar/läser, är en passiv mottagare av de 
textmaterial en talare/skrivare aktivt producerar. Både talare och lyssnare samt för 
övrigt också skrivare och läsare är tydligen aktivt sysselsatta med samma slags 
uppgifter, nämligen att producera kommunikativ förståelse.  
Men samtidigt framstår ett annat förhållande i ett nytt – om inte lika klart – ljus. 
Shannon och Weavers gemensamma hypotes, att det skulle vara möjligt att genom 
materialoptimering åstadkomma att mottagarens budskap (B’) blir approximativt 
lika med sändarens budskap (b), går uppenbarligen inte alls att hävda, om man 
samtidigt måste acceptera, hur en människas rent biologiska mottagningssystem 
fungerar. Med andra ord är Shannon och Weavers modell för mänskliga 
kommunikationsprocesser orimlig till sin karaktär och därför omöjlig att använda 
ens som approximering på vad som händer i sådana sammanhang.  
 

I ovan exempel kommer mest Edfeldt till tals. Men hans tankegångar stämmer väl överens 
med många andras. I Gripsrud (2002) får vi på sidan 74 ff. redogörelser för hur forskning sker 
kring “användarna” av medier. Uppgörelser med “injektionsteorier” och “upptäckten” av 
tvåstegs-modellen (eg. tvåstegshypotesen) är exempel på hur flera krafter drog åt samma håll 
bort från det positivistiska och mekaniska synsättet på såväl kommunikation som människan. 
Gripsrud tar upp Paul Lazarsfelds forskning som visade på att människor (faktiskt, min anm.) 
talade med varandra om olika fenomen i samhället och livet. (I det här aktuella fallet kring 
valet av president i USA).  
Det är alltså mycket mer än den “sändning” i form av annonser och annan reklam från 
organisationer eller företag, som påverkar människor. Gripsrud skriver på sid. 75 att “Poängen 
var att medias påverkan inte längre kunde förstås oberoende av de sociala relationerna mellan 
de människor som utgjorde publiken”. 
Även i Olga Dysthe pekar på att överföringsmodellen inte kan accepteras som modell för den 
kommunikation som en läroprocess kräver. Hon talar också om överföringsmodellen som den 
monologiska modellen eller ledningsmodellen. I stället framhåller hon den dialogiska 
modellen där “dialogismen framhåller att kommunikation är något som sker mellan de 
inblandade, det är en intersubjektiv semiotisk modell där mening skapas i interaktionen eller 
dialogen mellan den som talar och den som lyssnar: den som skriver och den som läser. 
Dialogismen betonar interaktionen såväl som de kontextuella faktorerna i människans diskurs, 
handling och tänkande” (Dysthe 2003:66).  

                                                
2  Jfr även Thirdness från Pierce, se Löfberg (2001:61) där Firstness är den verkliga världen, där allting sker, 
Secondness är den värld vi kan uppfatta, och Thirdness är de inre förutsättningar vi har som avgör vad vi kan 
uppfatta av Firstness.   
3 Assimilering, att vi kan varsebli syn- och hörselintryck eftersom vi har tolkningsförutsättningar för dem. 
Ackommodation: att vi kombinerar om eller stegvis förändrar våra tolkningsförutsättningar när vi drabbas av 
sinnesintryck vi inte har tolkningsförutsättningar för.  
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3.8 Målgrupper och tolkningsförutsättningar 

I sitt påverkansarbete har man anledning att tala om målgrupp. I Nationalencyklopedin, NE, 
finner vi följande ordförklaring ”--- den kategori av t.ex. människor, företag eller 
organisationer som man riktar sig till”. Målgrupp som begrepp kan innebära få personer, t o m 
endast en person, eller en stor mängd människor, i Sidas fall inte sällan Sveriges allmänhet. 
Med målgrupp förstår vi alltså ”den eller de människor till vilka vi vänder oss med vår 
information i syfte att påverka dem i viss riktning”. Det är dock vanligare att man talar om 
målgrupp i betydelsen ”de vi vill nå med våra budskap”.  
Hur använder man då begreppet målgrupp? Vanligast är att man väljer ut en kategori av 
människor som har samma karakteristika inom något eller några områden. Det kan vara 16 – 
18 åringar om man är en körskola, eller ägare till vissa fordon om man är en bilverkstad, 
boende inom vissa postnummer om man är en restaurang  etcetera. Återigen andra söker 
människor inom olika inkomstklasser, med eller utan barn, som äger eller hyr sin bostad  
etcetera. Underlagen för denna mångfald kategoriseringar finns i olika slag av register, 
befintliga eller för ändamålet skapade, offentliga eller köpta av företag. Det är således olika 
typer av formella kriterier som utgör motivet för kategorisering. Under årens lopp har man 
konstaterat att dessa formella kriterier inte är tillräckliga i vissa sammanhang och då har så 
kallade värderingsgrupperingar tagits fram där människor klassas som ”kollektivister”, 
”individualister”, ”kosmopoliter”  etcetera. Även om det inte är tillåtet att ha individer 
registrerade med sådana klassificeringar kan man ändå finna underlag som talar om hur 
många inom en viss värderingsklass man beräknar bo inom ett visst geografiskt område, eller 
köra en viss typ av bil  etcetera.  
Företag, organisationer eller myndigheter söker sedan formulera sina budskap efter vad man 
tror kan vara intressant för människor som tillhör viss eller vissa formella målgrupper. Man 
gör antaganden om att argument till ”kollektivisten” och ”individualisten”. bör skiljas åt. Man 
skapar olika koncept som är tänkta att appellera de olika värderingsgrupperna.  
Detta och liknande arbetssätt är de alltigenom förhärskande sätten att hantera målgrupper. Om 
detta vittnar mina erfarenheter under arbete med marknadsförings- och kommunikationsfrågor 
under snart femton år och med undervisning i samma ämnen under drygt tio år. I Vademecum 
(Edfeldt 1996) diskuterar Edfeldt svårigheterna som följer med att med hjälp av register och 
beräkningar av olika slag arbeta med målgrupper. Han tar utgångspunkt i principen om den 
kommunicerande människan, Homo Communicansprincipen som, enligt tidigare, säger att all 
kommunikation beror på mottagarens villkor. Det ovan redovisade sättet att hantera 
målgrupper ger i stort sett ingen information om vilka villkor mottagaren har. Vilka 
tolkningsförutsättningar som råder inför givna budskap vet man ingenting om. Att arbeta med 
ett enda begrepp för målgrupp gör arbetet för smalt och endimensionellt. Det finns ingen 
orsak-verkan koppling mellan en viss registertillhörighet och tolkningsförutsättningar. Det vet 
t.ex. alla vi som stått inför en skolklass och ska genomföra en lektion. Eleverna tillhör samma 
formella målgrupp, t.ex. klass SMAK9597 på RMI-Berghs. (Strategisk 
marknadskommunikation under åren 1995 till 1997), men det innebär inte att de har samma 
tolkningsförutsättningar kring ämnet Kommunikation & Påverkan. Erfarenhet och kompetens 
liksom insikt kontra åsikt skiljer sig mellan eleverna. Det är förvisso inte så att det finns lika 
många tolkningsförutsättningar som det finns elever i klassen, men det viktiga att konstatera 
är att det inte finns någon för givet tagen tolkningsförutsättning baserat på det faktum att 
eleverna ingår i samma klass. Detta trots att man för att komma in på RMI-Berghs 
diplomutbildning måste ha såväl vissa formella meriter som praktiska erfarenheter. 
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3.8.1 Teoretiska utgångspunkter 

Som Staffan Larsson skriver (Larsson 1996) baseras fenomenografin på den syn på inlärning 
som den så kallade INOM-gruppen vid Pedagogiska Institutionen vid Göteborgs Universitet 
arbetade fram med början under 1970-talet. Man kan säga att Inlärning och 
Omvärldsuppfattning (Martons et al 1977/1999) blev det litterära startskottet. Larsson 
(Larsson 1986:22) skriver om den teoretiska basen för fenomenografi. Där kan man läsa att 
inomgruppen, och därmed också fenomenografin, har sina rötter i inlärningsforskning och det 
är först efter en tid man vidgat fältet för studier till att beskriva föreställningar i allmänhet. 
Det är alltså ett karaktäristiskt drag och alldeles naturligt att synen på inlärning och synen på 
vetenskaplig kunskap har gemensamma drag. Inlärningssynen har alltså fått konsekvenser för 
ansatsen. Karaktäristiskt för inlärningssynen är att man är kritisk mot beskrivningar av 
inlärning i allmänna termer: man menar att inlärningen skall beskrivas i termer av sitt 
specifika innehåll. Piagets stadieteori som enligt Larsson (Ibid. s. 22) beskriver utveckling i 
allmänna (strukturella) termer, dvs. utan att ta hänsyn till att inlärning alltid är inlärning av 
något. Ett annat drag är enligt Larsson att man ser inlärning som kvalitativa förändringar och 
ej som kvantitativa. Här finner fenomenograferna grund för valet av kvalitativ analys – 
eftersom de ser inlärning som kvalitativa förändringar måste man i forskning av inlärning 
nyttja en kvalitativ analys. Dessutom menar fenomenograferna att resultatet av inlärning alltid 
är data i andra ordningens perspektiv, nämligen hur någonting ter sig för någon. 
Fenomenograferna arbetar på utan en bestämd tolkningsteori, den fenomenografiska ansatsen 
arbetar tvärtom med innehållet och analyserar det för att förstå innebörden, utan att översätta 
med hjälp av givna tolkningsregler.  
Denna teoretiska utgångspunkt stämmer väl överens med Edfeldts. Det framgår redan i 
avsnittet ovan i Edfeldts kritik mot att se kommunikation enligt Shannon & Weavers 
informationsmodell, men syns också i Påverkan (1996) och hans testamentesliknande skrift 
Vademecum (Edfeldt 1996) och kanske särskilt i Pedagogik som möjlighet eller som 
belastning. (Edfeldt 2001) Det centrala är det Edfeldt benämner Homo Sapiens var. 
Communicans (Homo Communicans) – den kommunicerande människan, och den logiskt 
följande Homo Communicans principen – all kommunikation beror på mottagarens villkor. 
Så här långt har jag redogjort för min syn på kommunikation och konsekvensen av detta när 
det gäller synen på målgrupper. I denna uppsats används inte målgrupp som om det vore en 
målgrupp jag vill påverka. Här används målgrupp som ett sätt att beskriva de utgångspunkter 
människor har kring fenomenet ”hur argumentera för lösning på problemet ’val av 
uppvärmningssystem’”. Energibranschen hanterar ”problemet” med 
försäljningsargumentering genom payoffbegreppet som lösning, Det kan ses som ett resultat 
av branschens syn på marknadens tolkningsförutsättningar. Det torde därmed finnas 
presuppositioner, grundantagande utgångspunkter eller premisser, bland energibranschen om 
hur marknaden resonerar. Vilka är de? Vilka dessa utgångspunkter är blir en uppgift för denna 
studie att analysera fram vilket jag gör i avsnittet för grupperingar av sätt att erfara det 
aktuella fenomene 
Så långt teorier kring kommunikation, målgrupper och erfarande. Med tanke på uppsatsens 
sakfråga behövs också ett bidrag från företagsekonomiin; finansiering och då specifikt 
investeringsteori. 
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3.9 Litet investeringsteori  

3.9.1 Payoffmetoden är inte lämplig vid bedömning av 
investeringar med olika livslängd  

Inom investeringsteori menar man att jämförande mellan investeringsalternativ inte är 
okomplicerat. Exempelvis investeringsprojekt som löper över olika tid kräver en annan 
utvärderingsmetod än projekt med lika lång livslängd. Att värdera ett enstaka projekt är något 
annat än värdering av flera projektalternativ. När man står i begrepp att utvärdera och jämföra 
olika investeringsalternativ är det inte rekommenderat att använda payoffmetoden. Detta på 
grund av att metoden inte tar hänsyn till ”livet efter återbetalningen”. En investering som 
fortfarande fungerar och/eller är verksam kan fortsatt generera besparingar som då inte räknas 
in som positivt för investeringen. Dessutom bör man åtminstone ta hänsyn till 
kapitalkostnaderna vilket försämrar en payoffkalkyl eftersom det blir ”dyrare” att använda 
pengar. Men som metod för att välja investeringsalternativ är den inte rekommenderad. 
(Andersson 1984, Ljung 1984, Brealey, Myers & Allen 2006). Det skall dock sägas att 
exempelvis Andrén & Axelsson (2002) i sin bok ”Värmeboken – 20°C till lägsta kostnad” har 
ett avsnitt om kalkyler och utvärderingsmetoder där payoffmetoden anses lämplig att använda 
för rangordning av olika alternativ. Den längsta payofftid författarna menar kan accepteras 
ligger mellan åtta och tio år (Ibid. s.127). Någon källa eller förklaring till dessa uttalanden och 
resonemang finns inte.  
Ett annat alternativ är internränta. Men att räkna fram internräntan på ett projekt bör inte 
användas när flera alternativ står till buds. Internräntan ska användas för att jämföra 
avkastningen eller lönsamheten mätt i procent jämfört med andra kapitalplaceringar. När man 
står inför olika alternativ att lösa exempelvis ett produktionsproblem är det inte 
rekommenderat att använda internränta för att jämföra olika lösningar på ett visst problem.  
Om alternativa lösningar har samma projektmässiga livslängd kan en nuvärdesberäkning 
göras av respektive alternativ och det alternativ som innebär det bästa nuvärdet på 
investeringen är det rekommenderade, givet att man inte har tillfällig kapitalbrist. Då krävs 
ytterligare hänsynstagande och i stället räknar man då fram den så kallade nuvärdeskvoten för 
att visa nettonuvärdet i förhållande till (dividerat med) grundinvesteringsbeloppet. 
Nuvärdesberäkningen görs så att framtida kassaflöden diskonteras med en diskonteringsränta, 
dvs., det krav på avkastning på kapital man har i företaget eller från ägarna. Enligt principen 
att en krona idag är värd mer än en krona i morgon flyttas således värdet av framtida 
betalningsflöden till nu, och ju längre bort i tiden betalningen ligger, desto mindre värd är den 
idag.  
Det finns de som hävdar att ett så kallat livscykeltänkande, Life cycle cost, LCC är att föredra. 
(Exempelvis Dahlgren & Norrbrand 2003, Warfvinge 2005) Detta är inget annat än en 
genomarbetad nuvärdesberäkning där ett projekts samtliga in- och utbetalningar diskonteras 
till nu och där man så heltäckande som möjligt tar hänsyn till ökade eller minskade 
underhållskostnader, kompletteringsinvesteringar  etcetera. Sårbarheten med LCC är 
densamma som för nuvärdesberäkningar i allmänhet; det är tillämpligt endast om 
investeringsalternativen har lika lång livslängd.  
Om de alternativa projekten har olika livslängd duger som sagt inte nuvärdesmetoden. (Eller 
LCC). Då måste man räkna om respektive projekts nuvärde till annuitet för att få jämförbara 
storheter där man inte får snedvridning på grund av ett projekts olika livslängd. Man får 
genom att räkna fram en annuitetsfaktor som tar hänsyn till avkastningskrav och respektive 
projekts livslängd med vilken man multiplicerar det framräknade nuvärdet. Även här råder att 
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man vid kapitalbrist tar fram annuitetskvoten genom att dividera annuiteten med 
grundinvesteringsbeloppet.  
Samtliga ovan metoder får anses komplicerade för den outbildade och kräver dessutom ork, 
tålamod och pedagogisk förmåga för att kunna göra skillnaderna mellan metoderna både 
begripliga och meningsfulla för någon annan, oavsett om det är branschkollega eller kund. 
Som en av mina intervjupersoner uttrycker: ”Det är dock en sanslös överkurs att försöka ta 
tillsammans med kunder, ingen skulle fatta nånting, ingen skulle orka ta sig igenom en sådan 
operation.” 
Jag kommer nu att visa resultatet av några vanliga beräkningssätt.  

3.9.2 Kalkyler 

Jag tänker, som ett sätt att illustrera kalkyler och dess konsekvenser, ta en intervjuperson från 
materialet från den tidigare nämnda energistudien, en intervjuperson, ip, som ansåg att hans 
installation med jordvärme i hemmet var lönsam från första dagen. Hans tänkande baserades 
på att han lånade hela beloppet på en tid om 15 år. Det var den beräknade tekniska 
livslängden. Med ränta och amortering plus kostnaden för den ström som krävs för att driva 
pumpen understeg den månadskostnad han hade innan bytet.  
Om månadskostnad är i fokus blir installationens lönsamhet tydlig och omedelbar. Detta för 
att det låg på driftskostnaderna och inte som en investering i traditionell företagsekonomisk 
mening.  
Men om man för ett investeringsresonemang med tillhörande förväntad payofftid blir det inte 
lika tydligt. Om man för enkelhetens skull tar denne ip:s kalkyl, har vi en befintlig 
månadskostnad på 3 400 kr som utgångspunkt. Han lånar till jordvärmeanläggningen, ett lån 
på 120 000 kr över 15 år. Räntan är inte känd, låt säga att den är sex procent. (Om ip tagit 
lånet som ett hypotekslån med huset som säkerhet är räntan betydligt lägre. Många gör så 
enligt banker jag talat med.) 
Då blir månadskostnaden drygt 2 100 kr per månad inklusive ränta, amortering och drift. En 
månatlig konkret besparing efter drift och kapitalkostnader på nära 1 300 kr per månad. Efter 
de 15 åren är det inte säkert att ip behöver köpa allt igenom ny utrustning, jordhålet med 
”slangen” dvs. kollektorn går troligen att återanvända  etcetera.  
Om man i stället hade räknat med payofftidsmodellen så hamnar man på en tid av dryga fem 
år. Genast infinner sig en osäkerhet. Är fem år bra? Är fem år dåligt? Är det för lång tid i 
dessa tider? Ska vi flytta innan den tiden? 
Uppsatsen blir tillfälligt en smula (kalkyl)teknisk. Jag tänkte tidigare lägga kalkylerna nedan 
som en bilaga, men inser att just den tekniskt komplicerade konsekvensen av att använda 
investeringsteoretiska begrepp visar ytterligare svårigheterna med att tillämpa det som 
användningen av investeringsteoretiska begrepp egentligen kräver. Därför visar jag kalkylerna 
på denna plats. Det är också fascinerande att upptäcka att då man arbetar med kalkylering 
ökar successivt medvetenheten om komplexiteten och alla de variabler som ”borde” vara med 
för att ge en än mer ”korrekt” bild. Det är inga svårigheter att bli helt uppslukad av hur man 
bäst får med antaganden om ökade olje- och elpriser, eller hur ta hänsyn till teknisk 
utveckling och därmed följande effektivitetshöjning på utrustningen i kalkylerna,  
Om man nu ska använda någon form av kalkyl blir det förståeligt att branschens aktörer 
liksom konsumenterna tar den minst komplicerade av investeringsteorins kalkylmodeller: 
payoffmetoden.  
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3.9.3 De olika kalkylmetoderna – vad visar de? 

Det som är scenariot för många husägare är att man har alternativa energiåtgärder att välja 
bland. Vad blir då resultatet om man tillämpar olika investeringsteoretiska kalkyler? Jag har 
utgått från ett så kallat typhus. med exempel på alternativa åtgärder med sina besparingar  
etcetera. (Värme i villan – Statens energimyndighet 2002). Det jag har lagt till är 
livslängdsvariation som enligt min mening motsvarar praxis.  
Alternativen i detta exempel är: tilläggsisolera husets vind, byta till så kallade energifönster, 
ersätta oljepannan med en bergvärmeanläggning, skaffa solfångare, och slutligen köpa en 
luft/luftvärmepump.  
Man kan invända mot att kalkylerna saknar restvärde. Det vore rimligt att räkna med ett visst 
restvärde särskilt för bergvärmeanläggningen. Detta på grund av att bergvärmens utrustning 
inte behöver bytas i sin helhet efter periodens slut, det är oftast endast en kompressor som slits 
ut, borrhålet och kollektprslang finns kvar  etcetera. Ett restvärde på bergvärmeanläggningen 
uppskattar jag till mellan 20 000 och 50 000 kr. Övriga alternativs restvärden enligt principen 
”vad skulle någon kunna tänkas betala för utrustningen/fönstren  etcetera. vid sluttidpunkten” 
skulle kunna ligga runt 10 %. Skälet till att jag inte räknar med ett restvärde är att den 
privatekonomiska situationen inte kan ta hänsyn till restvärde. Lånar man pengar blir 
kapitalkostnaden på hela lånebeloppet, inte lånat belopp minus restvärdet om 30 år. Även om 
man inte lånar pengar går ju hela beloppet åt vid inköpet och medför exempelvis utebliven 
ränteintäkt. Oavsett om man redan har pengar eller behöver låna kostar det pengar att använda 
pengar.  
En annan invändning kan vara att det saknas varianter på alternativens kalkyler. Man kan 
mycket väl kombinera nya fönster med en luftvärmepump  etcetera. Min avsikt är i denna 
uppsats inte att reda ut hur man ”bör” räkna, eller vilka kombinationer av alternativ som är de 
bästa. Jag vill med hjälp av kalkylerna illustrera vad som händer beroende på teoretisk 
utgångspunkt och kalkylmodell, populärt uttryckt vill jag förstå hur det ”är”. Det får bli upp 
till läsaren och/eller senare forskning att komma fram till ett ”bör”.  
När man tänker sig vidta någon av åtgärderna isolering, nya fönster, solfångare eller 
luftvärmepump behålls oljepannan eftersom dessa alternativ endast minskar energibehovet 
eller kompletterar huvudvärmekällan. Bergvärme ersätter oljeeldningen helt.  
Kalkyler, oljepanna med månadskostnad på 2 125 kr är utgångsläge 
Belopp i kr, diskonteringsränta 6 %. Ingen hänsyn tagen till avdragsmöjlighet för 
räntekostnader (räntekostnader är avdragsgilla till 30 %), prisförändringar, 
underhållsinvestering eller teknisk utveckling över tid.  
Nedanstående tabell är krävande, därför här litet tolkningshjälp: I tabellen visas resultatet av 
kalkyler med utgångsläget att huset har en modern oljepanna med en verkningsgrad på 85% 
och den förbrukar olja till en snittkostnad per månad om 2 125 kr. (2,5 kubikmeter olja per år 
à 10 200 kr enligt pris april 2006). I korthet är slutsatserna av kalkyltabellen nedan att de olika 
alternativens placering på rankinglistan varierar beroende på vilken investeringsteoretisk 
kalkyl som används. Tar man payoffmetoden, alltså att räkna ut hur många år det tar innan 
besparingen sammanlagt överstiger inköpspriset, vinner luft/luft värmepump med isolering 
som tvåa och nya fönster som trea. Vid den mer avancerade Nuvärde/LCC-metoden då värdet 
av framtida betalningsflöden flyttas till nutid och belastas med en diskonteringsränta, vinner 
fortfarande luftvärmepump men nu med nya fönster som tvåa och isolering som trea. Samma 
sak vid annuitet, alltså då man med korrigering på grund av alternativens olika livslängd får 
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ett jämförbart årligt belopp. Vid den privatekonomiska kalkylen månadskostnad förändras 
läget igen och vinnaren är då bergvärme.  

 Isolering Energifönst. Bergvärme Solfångare Luft/luft vp 
Grundinvest. 8 000 28 000 140 000 25 000 22 000 

Livslängd år 25 29 25 30 10 

Besparing/år, kr 2 824 4 471 18 700 2 353 9 412 

Payofftid, år 2,8 6,3 7,5 10,6 2,3 

Bespar/mån, kr 235 373 1 558 196 784 

Kap.kost/mån  -52 -153 -902 -135 -222 

Nettobesp/mån 184 220 656 61 562 

Nuvärde/LCC 28 094 32 759 99 049 7 388 47 271 
Annuitet 2 198 2 410 7 748 537 6 423 

 
Både vilket alternativ som är ”bäst” och hur mycket det är ”bäst” varierar beroende på 
kalkylmetod. Med payoffmetoden tar det mer än tre gånger så lång tid att ”räkna hem” 
bergvärmen jämfört med luftvärmepumpen. Enligt nuvärdesberäkningen är nuvärdet mer än 
dubbelt så högt för bergvärmern än för luftvärmepumpen. Å andra sidan skiljer det knappt 
100 kr nettoutbetalning i månaden mellan de båda, då till bergvärmens fördel. 
Annuitetsmetoden, som gör det möjligt att jämföra alternativ med olika livslängd visar att 
årlig ”förtjänst” är högst för bergvärmen.  
Med denna vetskap om att olika kalkyler ger olika resultat samt att det blir tekniskt och 
omständligt när man ger sig in i kalkylerandet vilket leder till en ”nödutgång”, payoffmetoden 
finns en utgångspunkt för tolkning av branschaktörernas och konsumenternas handlingar. Nu 
över till metodiska redogörelser och reflektioner på väg till empirin.  

4 Metod 

4.1 Metodiska kommentarer – villkorlig intersubjektivitet 

Då denna uppsats har karaktären av upptäcktsresa än hypotesprövning, ställer det särskilda 
krav på metodavsnittet. Eller snarare på metodavsnitten, pluralis. Det första avsnittet, snart 
avklarat, handlar om synen på och metodiken kring datainsamlingen. Nästa avsnitt, det som 
följer efter genomgången av det empiriska materialet handlar om ett eller ett par 
metodverktyg som behövs på grund av det första resultatet. Det gick inte att förutse vad som 
behövde täckas inom metoddelen av uppsatsen från början. Förvisso kan olika metodiska 
spörsmål, uppkomna vid olika kronologiska tillfällen sammanföras till ett enda metodavsnitt i 
uppsatsdokumentet, men jag anser det vara en poäng att läsaren steg för steg får ta del av den 
metodik som är relevant i förhållande till det avsnitt som just då läses. Ett kvalitativt material 
ställer krav på författaren att läsaren ska kunna underkasta materialet samma granskning som 
författaren själv gjort. Det är på så sätt en kvalitativ rapport vinner trovärdighet. (Bryman 
2005, Edfeldt 1996) I kvantitativa rapporter ställs exempelvis krav på möjlighet till 
replikerbarhet genom att i detalj specificera förutsättningar för studiens genomförande. Ett 
annat centralt krav är att givet att dessa förutsättningar följs ska en annan forskare, ett annat 
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subjekt, komma fram till samma resultat. Detta kallas absolut intersubjektivitet, (Edfeldt 
1996, Edfeldt & Jansson 1995). För en kvalitativ studie och/eller rapport gäller andra krav. 
Eftersom ”man inte kan sätta ned foten i samma rinnande vatten två gånger” blir det inte 
möjligt att skapa samma förutsättningar som vid den ursprungliga datainsamlingen. Allra 
minst bland de intervjupersoner man redan lyssnat på. De kan inte börja om ”från början” och 
låtsas som om de inte blivit intervjuade. De kan hur som helst inte heller tänka som de gjorde 
vid intervjutillfället eftersom det förflutit tid sedan dess och vi är inte desamma vi var bara för 
en sekund sedan. Människan är dömd till att ständigt utvecklas. Däremot måste läsaren kunna 
granska den kvalitativt arbetande forskarens slutsatser.  
Det går inte att tala om säkerhet på samma sätt som inom den kvantitativa metodiken. 
Intersubjektiviteten måste uppnås likafullt, men på ett annat sätt. Läsare blir utlämnad till det 
kvalitativa material som finns för handen. Därför måste författaren visa sitt material på ett 
sådant sätt att läsaren kan granska materialet i stort sett lika ingående på författaren. Det 
ställer krav på att kunna följa tolkningarna och slutsatsernas utveckling såsom de uppträtt hos 
författaren. Detta gör att även läsaren måste med på en upptäcktsresa för att själv kunna dra 
sina slutsatser. Om läsaren inte kan finna några felaktigheter i de stegvis utvecklade 
tankemodellerna och tolkningarna hos författaren baserat på det empiriska material som 
underkastats granskning av såväl författaren som läsaren, ja då är det möjligt, och till och med 
nödvändigt villkorat att acceptera slutsatserna dragna i rapporten/uppsatsen. I varje fall till 
dess att ett annat material visar på andra slutsatser. Detta är en annan intersubjektivitet, den 
villkorliga. Vi har således två intersubjektiviteter att hantera beroende på ansats. Med 
anledning av att jag inte avser att testa giltigheten i en hypotes, deduktion, utan avser att 
försöka generera en teori baserat på det data jag har samlat in, induktion, är vi tvungna att 
underkasta oss kraven för den villkorliga intersubjektiviteten (Edfeldt 1996).  

4.2 Datainsamling – urval, kvalitativ intervju av sekvenstyp, 
mättnad 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning och göra analys ur såväl kommunikativt som 
argumentatoriskt perspektiv behövs empiriskt material. Detta material består av såväl eget 
insamlat intervjumaterial som observationer gjorda genom surfning på Internet bland 
leverantörer av uppvärmningssystem liksom olika bransch- och intresseorganisationer samt 
myndigheter.  
Det är på sin plats att notera att denna uppsats inte avser att uttala sig om en specifik grupp av 
leverantörer, eller en specifik kategori av aktörer. Därför är det inte relevant med 
representativitet eller ens en systematisk genomgång av energimarknadens olika typer av 
leverantörer, geografiska skillnader  etcetera. Detta visste jag dock inte från början när detta 
arbete inleddes. Jag var redo att underkasta mitt arbete den systematik som en specifikt uttalad 
frågeställning kunde kräva. Men i samband med förberedelserna för uppsatsen blev 
payoffbegreppets förhärskande så uppenbart och tydligt att jag i stället använda mig av ett 
arbetssätt som ligger nära arbetet med Grounded Theory (Se t.ex. Bryman 2005). Jag kommer 
inte att närmare gå in på denna metodologi och metodik, men nämner det för denna uppsats 
centrala och det är att jag har eftersträvat heterogenitet. Med det menas här att nya 
intervjupersoner eller informationskällor skulle kunna tänkas tillföra nya perspektiv på det 
fenomen jag beforskar. Det är alltså inte slumpen som avgjort vilka jag intervjuat. 
Självklart har detta i sig resulterat i en systematik. Jag har säkerställt att tala med människor 
inom olika segment av branschen: solenergi, bergvärme, pellets, luftvärmepumpar, borrare  
etcetera. Dessutom har jag varierat urvalet avseende geografiskt läge eftersom det kan tänkas 
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att det skiljer sig mellan ”kallare” och därmed med energikrävande norrländskt placerade 
aktörer och aktörer i södra Sverige. Storlek på företag jag kontaktat har också varierats.  
En medveten avgränsning av möjliga intervjupersoner har varit att den jag talar med ska antas 
ha kontakt med så kallad slutkund, dvs. de ska ha anledning att ”hamna” i ekonomiska samtal 
med befintliga och potentiella kunder eller av andra skäl ha anledning att fundera över 
ekonomiska begrepp och fenomen. Här träffar man således på såväl säljare, vd, projektledare 
inom något större företag och ”chefen-konsulten-ingenjören-kalkyleraren-säljaren-
levereraren-uppföljaren” som ofta är en och samma person i de små företagen. I så måtto är 
uppsatsen avseende urval vad man skulle kunna kalla för abduktiv. (Alvesson & Sköldberg 
1993) Ansatsen i sig är uppenbart induktiv, dvs. i likhet med Grounded Theory (Se t.ex. 
Bryman 2005) avser jag att generera teori baserat på mitt data. Jag har inte en tes med mig 
”ut” som jag vill testa validiteten eller satisfierbarheten i. Det är sålunda inte en deduktiv 
ansats. (ibid.) 
Med tanke på hur begrepp som språk, kommunikation, lärande, meningsskapande, 
tolkningsförutsättning är centrala blir det per definition en hermeneutisk ansats inom vilken 
uppsatsen navigerar. Det är omöjligt att göra anspråk på tings och fenomens objektiva 
beskaffenhet så länge människor är involverade – Homo Communicans – den 
kommunicerande människan innebär att all kommunikation och därmed allt meningsskapande 
beror på de inblandade individernas aktuella tolkningsförutsättningar och möjlighet till 
erfarande. Därför måste också mitt arbete med resonerande, problematiserande och 
slutsatsdragande vara av hermeneutisk, tolkande karaktär. (ibid.)  
En relevant fråga vid studium av ett fenomen med hjälp av ett relativt, numerärt sett litet urval 
blir hur tillämpbart och tillförlitligt ett material är (Se ex. vis Bryman 2005). Inom Grounded 
Theory liksom hos exempelvis fenomenograferna och annan kvalitativ metodik arbetar man 
med begreppet mättnad. Ett empiriskt material anses vara mättat när det inte kommer någon 
ytterligare kunskap kring ett fenomen trots fortsatt intervjuande. Kravet är givetvis att man 
gjort ett urval som så långt det är möjligt är heterogent, alltså att varje ny intervjuperson 
förväntas tillföra ny kunskap genom perspektiv och tillhörighet till subkultur(er) som ingen av 
de andra i urvalet förväntas tillhöra eller tillföra. Om man då genomför så ickestyrande, 
lyssnande, naivt icke-förstående intervjuer som möjligt kan denna mättnad inträda redan efter 
ett litet antal intervjuer. Åke W Edfeldt,(Edfeldt 1996) vars intervjuteknik och upplägg jag så 
gott som alltid tillämpar, går till och med längre än så för att möjliggöra mättnad på ett 
adekvat men också resurseffektivt stadium.  
Han delar upp den kvalitativa ostyrda intervjun i tre faser. Den första fasen, fas A, är lik andra 
kvalitativa, ostyrda intervjuer. I fas A handlar det om att få klart för sig hur den aktuelle 
intervjupersonen, ip, resonerar kring det aktuella ämnet. När man tagit sig igenom intervjuns 
hela område tar Edfeldt det mer ovanliga greppet, Sekvens B. Han ber ip i sekvens B berätta 
om hur andra människor ip träffat/träffar/umgås med, resonerar. Ip får oftast ta en stund på sig 
att komma igång igen med detta för ip i samtalet nya perspektiv. Men klart är att en person 
mycket väl kan redogöra för andras resonemang och bevekelsegrunder för dem givet att det är 
ett ämne som de facto diskuterats inom ip:s kontaktnät. Härvid kommer inte enbart ip:s egna 
resonemang materialet tillgodo, utan vi får också möjlighet att indirekt ”träffa” de många 
hundra, ibland tusentals, individer som ingår i varje ip: s totala kontaktnät och 
språkhandlingar, kommunikations- och meningsskapande verksamhet. Genom de samtal ip 
för med andra får ip klart för sig vilka resonemang olikt hans/hennes eget som finns. Inte 
sällan har ip själv bett andra förklara för ip hur de kommit fram till sin ståndpunkt som är olik 
(eller lik) ip:s egen. Det är dessa samtal man får möjlighet att ta del av genom sekvens B. Det 
är kombinationen av ett medvetet heterogent strävande urvalsarbete och den sekvensindelade 
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intervjun och då särskilt sekvens B som bidrar till att materialet över huvud taget kan bli 
mättat, men det är ett erfarenhetsmässigt faktum att det underlättar för mättnadens uppkomst. 
Analogt med detta är förstås att om det inte finns mättnad i empirin vi ännu inte analyserat 
eller stött på kommer inte heller det hittills insamlade och empiriska materialet att uppvisa 
mättnad. Mättnad inträffar bara om det finns just mättnad i ett material. Det är lätt att testa om 
mättnad inträffat. Det är bara att göra ett par ytterligare intervjuer. Om mättnad råder, kommer 
ingen ny kunskap. Kommer ny kunskap fram vid intervjuerna råder ännu inte mättnad. I så 
måtto är det enkelt.  
Den tredje och sista sekvensen, C, ger intervjuledaren möjlighet att gradvis öka 
informationsinnehållet i samtalet och observera hur intervjupersonen reagerar. Olika idéer 
kring koncept eller förslag kan exponeras inför intervjupersonen som får reagera på 
materialet. Härmed ökar helt klart graden av styrning, men det är in sin ordning eftersom de 
båda första sekvenserna tömt intervjupersonen på dennes resonemang och sekvenserna varit i 
möjligaste mån ostyrda. Sekvens C blir ett specifikt komplement till de övriga två 
sekvenserna.  
Mättnad för denna studie och uppsats inträdde påfallande tidigt. Förvisso visste jag att 
begreppet payoff var vanligt, det var således inget jag avsåg att forska kring. Men att 
användandet av begreppet var så totalt förhärskande samtidigt som motiven för användandet 
av begreppet var så få, det visste jag inte. Men nu vet jag. Nu till empirin. 

4.3 Argumentationsanalys 

Jag kommer litet längre fram i uppsatsen, efter redovisningen av det empiriska materialet, att 
göra en argumentationsanalys. Skälet till det är att payoffbegreppet används som just 
argument för en viss lösning och det blir därför intressant att analysera argumenten för att 
försöka få fram vad som är vad i argumenteringen;Vad är grundantagandet, premissen, bakom 
argument(en)? Hänger argumenteringen ihop, finns det en logik i resonemangen? Finns det 
belägg för argumenteringen, är den synlig? Osv. Jag kommer att använda 
argumentationsanalys enligt Björnsson et al (1994). 
Centrala begrepp i en argumentationsanalys är sats, påstående, tes, argument av första 
respektive andra ordningen, pro-argument, contra-argument, samt premiss.  
En utsaga eller sats kan variera men ändå uttrycka samma påstående. Björnsson et al (ibid.) 
tar som exempel de två utsagorna ”Per är längre än Pål” och ”Pål är kortare är Per” som 
exempel på detta. Ett annat exempel är ”Snön är vit” och ”The snow is white”. Situationen i 
vilken en sats uttalas avgör vilket påstående som uttrycks. ”Filen finns i köket” kan beroende 
på situation uttrycka påståendet ”filmjölk finns i köket” eller ”En fil att fila med finns i 
köket”. (ibid. s 18)  
En tes är själva huvudpoängen i det man vill ha sagt. En tes 

”Fängelsestraff är jämförelsevis ineffektiva i avskräckningshänseende. Det har 
visat sig att återfallsfrekvensen är mycket hög. Det är därför läge för att byta ut 
detta förlegade system mot ett bättre”.  
 

En tolkning av tesen i denna sats kan vara att fängelsestraff bör avskaffas. Som argument för 
att stötta tesen används ett i vad man kan kalla för första ordningens och ett i andra 
ordningens argument. ”..är jämförelsevis ineffektiva i avskräckningshänseende” är ett 
argument av första ordningen, medan ”…återfallsfrekvensen är mycket hög”, är ett argument 
av andra ordningen. Argument kan vara för eller emot en tes, pro eller contra en tes.  
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En premiss, eller utgångspunkt, presupposition, är när något är grundantaget, nästan 
axiomatiskt och därmed inte behöver uttalas. Tesen ”Vi bör gå och se filmen Casablanca” 
med pro-argumentet ”Ingrid Bergman är med i Casablanca” rymmer premissen ”Ingrid 
Bergmans medverkan gör en film sevärd”.  

4.4 Fenomenografi - uppfattningar varierar inom en given 
grupp 

Nedan följande avsnitt om fenomenografisk ansats skulle i princip kunna ligga under 
teoriavsnittet med anledning av att det är ett sätt att se på utgångspunkter för lärande och 
förutsättningar för tolkning. Dock lägger jag det under metodavsnittet eftersom det är i 
samband med analys och bearbetning av det empiriska materialet fenomenografin kommer till 
användning den här gången.  
Ference Marton var under 1970-talet verksam i den så kallade INOM-gruppen vid 
Pedagogiska Institutionen, Göteborgs Universitet (INlärning och OMvärldsuppfattning) 
noterar i sin forskning (Marton et al 1975) att uppfattningen om en texts syfte och det 
sammanhang som texten uppfattas befinna sig inom är helt avgörande för hur textens poänger 
uppfattas. Det kan skilja avsevärt mellan de sätt som en och samma text uppfattas. Författarna 
kunde urskilja kvalitativt skilda sätt att uppfatta vad texten handlade om. ”Texten handlade så 
att säga inte om samma sak för alla försökspersoner.” (Ibid. sid. 154) Denna variation av 
föreställningar höll sig dessutom över tid, även om en enskild individ kunde ”byta” 
uppfattning så förekom de olika variationerna i sig. För tydlighetens skull behöver man här 
skilja mellan vilka variationerna i uppfattning och erfarande är, och individer som så att säga 
tillhör de olika variationerna. Marton poängterar att det för en lärare, och i min 
konsekvensdragning av detta, även andra påverkare såsom informatörer, kommunikatörer 
m.fl., är väsentligt att bli medveten om vilka kvalitativt skilda sätt det inom en grupp finns att 
varsebli ett fenomen.  
En vanlig reaktion bland människor som konfronteras med det mottagarorienterade 
förhållnings- och tillvägagångssättet är att de lätt uppfattar en svårighet att vara 
mottagarorienterad då det finns många individer i en (mål)grupp. För exempelvis 
lärare/föreläsare kan en klass med kanske 30 studenter spontant uppfattas innebära 30 olika 
sätt att erfara ett fenomen. Att det inte förhåller sig så, dvs. att det inte finns lika många 
tolkningsförutsättningar som det finns individer i en grupp är något som Ference Marton visat 
då han utvecklat fenomenografin. Fenomenografin tar fasta just på vilka olika sätt individer i 
en grupp (från början en klass) erfar ett fenomen.  
Observera att jag nu använder begreppet tolkningsförutsättningar. Det är individers 
förutsättningar att tolka information som skiljer sig åt. Marton et al visar att en text inte 
handlar om samma sak för olika personer. De kan sägas tolka informationen olika. Och, som 
Marton konstaterar, det beror på hur de erfar texten, vilket i sin tur beror på hur de uppfattar 
dess sammanhang och innebörd. Tolkningsförutsättningarna avgör vilken text man har 
framför sig. Att sammanhanget, kontexten, påverkar vad som varseblivs konstateras av flera 
forskare (se t.ex. Halldén 1999, Österlind 2005). Men värt att notera är att det inte är 
kontexten i sig som påverkar individers tolkningsförutsättningar. Det är hur kontexten 
uppfattas som påverkar tolkningsförutsättningarna. Det är inte att kontexten som uppfattas 
som är det viktiga. Det är vilken kontext som uppfattas. Att konstatera att kontextualisering är 
ett villkor för lärande är förvisso nödvändigt, men inte tillräckligt. Det är fråga om att 
identifiera vilka kontexter som uppfattas inom den givna gruppen. Dessutom kan det även 
inom såväl en vetenskaplig som vardagsmässig kontext förekomma olika sätt att erfara ett och 
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samma fenomen, liksom sammanblandningar mellan just vetenskapliga och vardagsmässiga 
kontexter. Eller för att använda min egen språkdräkt: man behöver bli klar över vilka 
tolkningsförutsättningar som existerar bland individer inom den aktuella gruppen. Det är 
fenomenografin i kombination med Edfeldts arbete kan bidra till en mer nyanserad bild av 
den aktuella gruppens tolkningsförutsättningar.  

4.5 Vad är då fenomenografi? 

Den fenomenografiska ansatsen med idag snart 30 år bakom sig hör till de kvalitativa 
ansatserna. Staffan Larsson skriver i boken Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi 
(Larsson 1986) om fenomenografi. Där finner man att kvalitativ metod handlar om hur man 
gestaltar något – hur man kan göra en så god beskrivning av ett sammanhang som möjligt. I 
fenomenografins fall handlar det om människors sätt att uppfatta sin omvärld. 
Fenomenograferna beskriver uppfattningar. Grundläggande för ansatsen är distinktionen 
mellan hur något är och hur något uppfattas vara. Marton betecknar detta som en skillnad i 
beskrivningsnivå. Marton kallar dessa nivåer första respektive andra ordningens perspektiv 
(Larsson 1986:12, Marton & Booth 2000:154). Den första ordningens perspektiv handlar om 
fakta – vad som kan observeras utifrån. Det andra är andra ordningens perspektiv – det 
handlar om hur någon upplever något – hur något ter sig för någon. Det är inte frågan om 
huruvida något är sant eller falskt, utan frågan om vad man studerar. Larsson tar ett drastiskt 
exempel på att en paranoid person kan uppleva sina kamrater som fientligt sinnade och som 
deltagare i en konspiration för att förgöra honom. ”Ur andra ordningens perspektiv är det en 
sann beskrivning att han upplever det så, även om det är falskt sett ur ett första ordningens 
perspektiv. För att förstå vad paranoia är, räcker det inte med en beskrivning av vad 
människor faktiskt gör – man måste också beskriva hur den paranoide uppfattar sin omvärld. 
Att se hur omvärlden ter sig för den paranoide är nödvändigt för att upprätta en mänsklig 
kontakt – förstå. Utan denna kunskap står vi helt utanför den andra – främmande, som inför 
ett ting. Kvalitativ metod kan alltså vara inriktad på beskrivningar både i första och andra 
ordningens perspektiv, men fenomenografins domän är alltså andra ordningens perspektiv – 
där har vi det första särdraget för denna ansats” (Larsson 1986;13).  
Larsson vill göra oss uppmärksamma på skillnaderna mellan fenomenologi och 
fenomenografi. Enligt Larsson är fenomenologin ett sätt att göra beskrivningar av hur 
människor uppfattar sin omvärld, att gå till sig själv och tänka igenom hur något ter sig. ”Så 
arbetar ofta fenomenologer – de gör ett slags filosofisk analys av hur något upplevs av 
människan genom att använda sitt eget sätt att uppfatta världen som utgångspunkt” 
(Alexandersson, 1981 ur Larsson 1986). Fenomenografernas arbete syftar inte till en sådan 
filosofisk analys, utan är en empiriskt grundad beskrivning av olika sätt att uppfatta 
omvärlden. Den är empirisk, därför att den utgör ett försök att analysera och beskriva vad ett 
antal människor har sagt vid en intervju. Fenomenografernas analys innebär således att de 
försöker beskriva hur människor faktiskt uppfattar omvärlden. Larsson sammanfattar 
karaktäriseringen av det fenomenografiska forskningsobjektet på följande sätt: ”Vi vill 
beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är ute efter 
innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär också att vi har 
valt att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är”. 
(Ibid. s. 13)  
I Om lärande (Marton & Booth 2000) gör författarna ett tankeexperiment. De föreställer sig§ 
att två studenter skall göra samma tentamen och möta samma problem. De antas erfara 
situationen på exakt samma sätt: de antas förstå problemet på exakt samma sätt; det antas vara 
lika viktigt för dem att lösa problemet; de antas erfara sin egen förmåga att lösa det på exakt 
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samma sätt, och så vidare. Deras erfarande av problemet och situationen antas helt enkelt vara 
identiska. ”Kan vi föreställa oss att en av de två studenterna lyckas med problemet, och att 
den andre misslyckas? Knappast! Vi kan inte heller sluta oss till det motsatta förhållandet – att 
två studenter som lyckas lösa ett problem måste ha förstått det på exakt samma sätt – men vi 
kan sluta oss till att två studenter som hanterar ett problem på olika sätt, också måste ha erfarit 
det på olika sätt”. (Ibid. s. 146) 
Detta är en central del i fenomenografin. Författarna menar att för att förstå hur människor 
hanterar problem, situationer eller världen, så måste man förstå hur de erfar problemen, 
situationerna eller världen, som de hanterar eller agerar i förhållande till. ”I överensstämmelse 
med detta återspeglar en förmåga att agera på en särskilt sätt en förmåga att erfara någonting 
på ett särskilt sätt. Det senare är inte orsaken till det förra, men de är logiskt sammanflätade. 
Man kan bara agera i relation till världen såsom man erfar den”. (Ibid. s. 146)  

4.6 Fenomenografiska ansatsen datainsamling och bearbetning 

I samband med mina studier till marknadsekonom DRMI vid RMI-Berghs kom jag 1991 för 
första gången i kontakt med den av prof. em. Åke W Edfeldt utvecklade Kvalitativ 
Basundersökning. Då jag nu, fjorton år senare i samband med studierna vid Pedagogiska 
Institutionen, Stockholms Universitet, kommer i kontakt med den av, framför andra, Ference 
Marton utvecklade forskningsansatsen fenomenografi ser jag att det finns slående likheter 
mellan de båda förhållningssätten/ansatserna. Det kanske inte är förvånande med tanke på 
Edfeldts och Martons inriktningar redan under 1970-talet då båda ansatserna utvecklades. 
Dock har Marton varit betydligt flitigare att publicera litteratur och artiklar i ämnet 
fenomenografi än vad Edfeldt varit kring sin Kvalitativ Basundersökning. Med hjälp av 
litteratur rörande fenomenografi (T.ex. Dall’Alba & Hasselgren 1996), har jag fått ytterligare 
kunskap, nyanser och ökad förståelse för de bägge ansatserna. När det gäller underlag för 
Edfeldts Kvalitativ Basundersökning har jag använt mig av såväl litteratur (Edfeldt 1992, 
Edfeldt 1996), som undervisningsmaterial från RMI-Berghs samt material använt i samband 
med genomförda basundersökningar. Det är tydligt hur ansatserna hänger samman men också 
hur Edfeldt gått längre i sin metodutveckling, vilket kan berika fenomenografin. Nedan följer 
en genomgång där ansatsernas behandling av urval, datainsamling och bearbetning gås 
igenom. Därefter tittar jag närmare på det sätt som Edfeldt gått vidare och hur denna 
vidareutveckling kan hjälpa mig att komma vidare i analysen och bearbetningen av det i 
denna uppsats använda empiriska materialet. Läsaren bör vara medveten om att nedanstående 
jämförelse inte gör anspråk på att vara fullständigt täckande eller fullständigt gå igenom båda 
ansatserna, utan jämförelsen görs på de huvudsakliga principerna för ansatserna.  

4.7 Variationer beskrivna som skillnaden mellan formell 
målgrupp och kommunikativ/funktionell målgrupp 

Klart är att jag använder mig av såväl Edfledts som Martons arbeten för såväl den 
(kommunikations)teoretiska delen av arbetet liksom för den metodologiska delen. Det är klart 
att Edfeldts ansats och den fenomenografiska inte bara är släkt utan snarare syskon. De är 
snudd på tvillingar, låt vara sprungna ur olika ägg. Det är kanske den skillnaden som gör att 
den ena ansatsen, Edfeldts, har tagits längre. Han stannar inte i och med avslutad bearbetning 
och rapportering utan går vidare med konsekvensdragningar och metodik och procedurer för 
att ta materialet från att vara konstaterande till att bli ett verktyg i att försöka åstadkomma de 
förändringar som man som forskare/författare funnit önskvärda/nödvändiga. Uttryckt på ett 
annat sätt kan man säga att den första delen av ett ovan beskrivet arbete är att konstatera var 
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den valda målgruppen ”befinner sig”, alltså på vilka kvalitativt skilda sätt de erfar det aktuella 
fenomenet. Där kan man stanna, och det gör också fenomenograferna. Edfeldt har utvecklat 
ansatsen vidare till att också omfatta en andra del. ”Att göra något åt ”läget”. Denna andra del 
kan, om den första benämns ”var är de?”, benämnas ”vart ska de?”. Vilka förändrade 
tolkningsförutsättningar är önskvärda? Dvs. vilket resultat ska ett påverkansarbete 
åstadkomma för att målgruppen, eller snarare pluralis, målgrupperna, ska förmås erfara 
fenomenet på ett annat sätt. Även om man börjar forskningsresan genom att undersöka hur en 
(eller flera) uttalad (formell) målgrupp erfar ett fenomen, blir resultatet ett antal erfarande-
grupper, dvs. de olika kategorier som vuxit fram i bearbetningen av det empiriska materialet. 
Edfeldt benämner kategori-grupperna funktionella målgrupper. Edfeldt beskriver funktionell 
målgrupp som ”Människor med likartade tolkningsförutsättningar”. Med det menas att 
människor inom samma funktionella målgrupp tenderar att ta till sig information/budskap på 
likartat sätt. Den grupp, eller de grupper man startar med kallar han formella målgrupper. 
I den här uppsatsen kommer jag att stanna vid den första delen av den kommunikativa 
metodiken. Jag stannar vid konstaterandet ”att” det finns olika sätt att erfara det studerade 
fenomenet. Jag kommer för detta att använda mig av för det första, argumentationsanalys och 
för det andra, fenomenografisk ansats för att gruppera olika sätt att erfara ett fenomen.  
Men först behövs empiri för att få ett material att bearbeta och analysera.  

5 Empiri 

Nedan följer ett antal empiriska generaliseringar som stöds av citat. Det är såväl husägare som 
branschaktörer. I några fall både och, dvs. att jag talat med exempelvis en 
ventilationsleverantörs tänkande kring energiekonomi men också fått honom att berätta om 
hur han i sin roll som husägande privatperson agerar. Men först ett par ord om 
energibranschen.  

5.1 Ett par ord om energibranschen 

Det kan vara på sin plats att säga, åtminstone ett par ord om energibranschen. Det blir inte 
många, och skälet till det är att jag inte avser att utala mig specifikt om energibranschen. Jag 
samlar in data därifrån eftersom det är där samtalet kring energi och ekonomi existerar. Rent 
metodologiskt kan man således säga att min studie är abduktiv och inte enbart induktiv. Jag 
har valt människor som med säkerhet kommer att ha en relation till det fenomen jag vill 
studera. Jag kan därför inte säga att det framgår av det empiriska materialet att påfallande 
många talar om energi och ekonomi. Det är ju därför jag valt dem. Det är det som 
karaktäriserar en abduktiv ansats. För övrigt följer jag en induktiv, tolkande, hermeneutisk 
ansats enligt tidigare resonemang. Nog om metodiken, till branschen.  
Aktörerna i energibranschen är många och diversifierade. Man finner VVS-installatörer och 
el-montörer, ventilationsföretag, värmepumpstillverkare, återförsäljare av olika sorters 
värmepannor, det kan vara vedpannor, pelletspannor, elpannor samt kombinatoner av dessa. 
Några aktörer säljer endast delar av system, exempelvis en separat pelletsbrännare som ska 
ersätta oljebrännaren, sedan får kunden själv agera projektledare och upphandla 
installationstjänst  etcetera. Andra aktörer är helhetsleverantörer och bistår en kund som 
exempelvis byter från oljeeldning till bergvärme med allt från nedmontering av den gamla 
oljepannan inklusive itusvetsning och bortforsling av oljetanken, till borrning, installation, 
ingångsättning, trimning, utbildning, handledning osv. Även skorstensfejarna dras in i 
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branschen eftersom de träffar så många husägare. De säljer inga produkter, men fungerar ändå 
som spindlar i konktaktnät och informationsförmedlare.  
När det gäller återförsäljare av luftvärmepumpar kan man idag finna att det finns många olika 
sorters återförsäljare. Från rena luftvärmepumpsleverantörer och luftmiljöbutiker, till företag 
som förutom EU-mopeder och partytält, också säljer parasoller och luftvärmepumpar, inte 
sällan pallvis. Med variation i sortiment följer också variation av kompetens. Från gediget 
utbildade och specialutbildade montörer till ”kartongöverräckare”, ”här är din luftvärmepump 
och installationsanvisningar, lycka till. Behöver du hjälp ring generlaagenten eller skicka dem 
ett mail”. Seriositeten varierar således. Det finns också paraplyorganisationer inom branschen. 
Här finns exempelvis VVS-installatörerena, Svenska Värmepumpsföreningen, 
Brunnsborrarna, konsumentorganen Föreningen Sveriges Enrgirådgivare, Elrådgivningsbyrån 
m fl. Myndigheter som figurerar i energisammanhang är exempelvis Statens Energimyndighet 
och Konsumentverket. Energibranschen är i och med elmarknadens avreglering under stark 
utveckling i betydelse av många nya aköter enligt ovan. Av naturliga skäl begränsar jag mitt 
arbete kring värmedelen av energibranschen.  
Ovan genomgång gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan ska ses som en grund 
introduktion till branschen.  

5.2 Så till empirin.  

Intervjuerna är gjorda såväl inom ramen för min tidigare studie för energimyndigheten, men 
också inom ramen för denna uppsats. Citaten är ibland korta, ibland följer citaten 
intervjusamtalets flöde under ett längre avsnitt. Detta för att läsaren ska få möjlighet att själv 
bilda sig en uppfattning om de empiriska generaliseringarnas relevans. Samma intervjuperson 
förekommer i stort sett bara en gång i citaten nedan, men eftersom det inte är uppsatsens 
avsikt att se skillnader mellan sätt att resonera beroende på kön, ålder, boendeplats  etcetera., 
lämnas generellt sett inga data om respektive intervjuperson, ip. I enstaka fall kan information 
om ip vara relevant. Vid citatavsnitt där dialogen mellan intervjuledaren, il, och 
intervjupersonen, ip, är längre är intervjuledarens, il:s, ord satta inom parantes.  

5.2.1 Överskuggande förutsättning:  
Människor (dvs. du och jag) har fullt upp – det är fulltecknat  

Det första man bör vara klar över som läsare och tolkare av innehållet i det empiriska 
materialet, är att medborgarna, alltså vi, du och jag i våra roller som såväl säljande i 
branschen som husägare, har det fullt upp (Birkenfalk et al 2004). Oavsett om man är ung, 
gammal, frisk, sjuk, singel, flerbarnsfamilj, arbetslös, heltidsarbetande eller pensionär, så är 
det fullt upp. Kraft och tid går åt till att hinna med, samtidigt som det skall gå ihop 
ekonomiskt. Såväl de tidsmässiga och ekonomiska, som de mentala marginalerna är små, för 
en del av oss är marginalerna obefintliga. Några ligger till och med ”minus”, dvs. känslan av 
att livet snart går över styr är påtaglig, men det går ändå på något märkligt sätt. De (vi) är fullt 
medvetna om alla ”måsten” och ”borden”, men det är faktiskt sällan som vi får till dem alla.  
Det är i den allt igenom över- och genomgripande kontexten resultatgenomgången skall ses. 
Det är också givetvis en del av resultatet i föreliggande studie, men av utrymmesskäl 
begränsar jag redovisningen till att fokusera det aktuella sakinnehållet. För att få en mer 
nyanserad förståelse för kundernas och branschens kommunikativa situation måste man dock 
som sagt inkludera den fulltecknade vardagen eftersom det påverkar möjligheterna att tänka 
kritiskt och reflekterande. Utan att gå händelserna i förväg kan man enkelt konstatera att tid 
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för eftertanke, reflektion och därmed lärande inte hinns med. Men längtan efter det finns där 
liksom frustrationen över att inte ha tid för det. Ta sig tid till det är inte en möjlighet. (ibid.) 
Men nu, rakt in i handlingen kring ekonomiska resonemang och tankar.  

5.2.2 Intervjupersonernas ekonomiska synsätt 

Får jag igen de där pengarna? 
”Jag tänkte på bergvärme. Men 120 000 kr är mycket pengar. Får jag igen de där 
pengarna. Förblir jag frisk. Jag tänkte att 50 000 har jag igen på 5 år. Bergvärme 
har jag igen efter 10 år. Det är så de räknar på miljökontoret. När jag fick se 
demonstrationen så tänkte jag: det där ska jag klara av. Det kostar 50 000 kr för 
mig. Uppvärmningskostnaden är lägre än elen. Om jag skulle fortsätta elda med 
olja då får jag lägga ut mer pengar.  

Så billigt som möjligt i inköp 
”De har kanske bestämt att de vill ha golvvärme. Då kan de ha varit ute och kollat 
själva, vad det handlar om. Hört sig för med byggbolag och rörfirmor. Så tar de 
den som har bäst pris. Det är oftast så det ser ut. Om det inte är så att man litar till 
gott ord och erfarenhet. Men oftast vill folk ha det så billigt som möjligt.”  

Ska vi bo kvar kanske vi gör det 
”Bergvärme, tänker jag på. Det är en kraftig investering. Vi har talat om det sedan 
grannarna borrat. Om vi ska flytta så känns det som en enorm investering, med 
bergvärme. Ska vi bo kvar så kanske vi gör det. Då investerar vi till oss själva och 
miljön.”  

Någon annan får gynnas 
”Det har väl varit en övertygelse om att man ska göra så för att spara energi. Ska 
man avveckla kärnkraften får väl alla bära sitt strå. Men också av ekonomiska 
skäl, naturligtvis. Det är himla dyrt med el. Samtidigt kan man säga att 
treglasfönster är inte billigt heller. Och möjligtvis så är avskrivningstiden på de 
tekniska anläggningarna längre än den tid vi kommer att vara i det här huset. Men 
då är det väl någon annan får gynnas av det. 

Energikostnader för Livsmedelshandlare 
”Vi har till och med högre elkostnader på sommaren än på vintern för då kyler vi 
luften lite grand också. Så en kall vinter så går det inte åt mer el. Men det är ändå 
ganska stora elkostnader. Fem sexhundratusen om året. I X-stad kanske 800.000. 
(Det går inte att påverka det?) 
Att förhandla med elbolaget. Jag vet inte hur det är i år men tidigare har vi köpt el 
på börsen, och fått en slutfaktura vid årsskiftet. 
Vi har totalt 11 till 12 miljoner i kostnader på den här butiken. 
(Vilka kostnader har du i dina olika bostäder?) 
Hemma är den hög för vi har direktel, men samtidigt är vi borta väldigt mycket 
och då är den avstängd. Jag ror att det ligger på 50.000 om året. I Sälen kan det 
ligga på 30.000. Och i Spanien är det inga kostnader. Vi har en lägenhet i Spanien 
om 120 kvadrat, fem rum. Och jag skulle tro att alla kostnader ligger på tolv tusen 
om året. Så det är ingen kostnad. Jag vet inte, det är min fru som betalar 
räkningarna så jag har ingen aning. Jag får inte ens lön. Det går in på hennes 
konto. Jag har ett sånt där kort som jag lever på. Jag tycker det är bra. Även förut 
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har det varit så att jag har varit borta väldigt mycket och då har det varit praktiskt. 
Och så betalar man ju allt över Internet, då är det bättre att det går från ett konto.”  

Man tänker inte på energi att det är nåt man skulle kunna spara 
En ip berättar om en produkt som är något dyrare än en annan men som skulle 
innebära att kunden skulle spara in mångfalt i förbrukningskostnaden.  
”Ja, de skulle kunna spara pengar. 10 procent högre verkningsgrad för en apparat 
som lever i fem år så betalar du fem procents högre pris för apparaten genom din 
energikonsumtion. Men så ser man ju inte på saken. Man tittar bara på den 
omedelbara investeringen, oavsett om det är privatperson eller företag. Den här 
produkten kostar 1399 kronor och så har konkurrenten en som kostar 999 men 
under fem års tid så kommer faktiskt den här för 1399 att bli billigare än den 
andra, men så långt ser ingen. 
Man tänker inte på energi på det sättet. Att det är nåt man sparar. Bilindustrin är 
väl den som kommit närmast när man pratar bensinkonsumtion, att man kan 
betala lite mer för en bensinsnål bil. För på sikt lönar det sig.”  

Det är de initiala kostnaderna som är i fokus. 
”Även i vår huvudstad är ekonomin det som har företräde. Och ekonomin har som 
exemplet ovan fler aspekter. Det är markpriserna och byggkostnader. Men det är i 
huvudsak ekonomiska ingångskostnader som upptar fokus. Det vill säga att det är 
vad det kostar att uppföra något som är det som tilldrar sig mest uppmärksamhet. 
Det är inte driftkostnaderna eller service och underhållskostnader under en 
produkts hela livslängd. Det som kallas livscykelkostnad ses intet av i praktiken. 
Förvisso känner några till det så kallade LCC tänkandet men det har inget fäste i 
vardagen. Det är således den initiala kostnaden man diskuterar.”  
En ip, arbetande som bygginspektör säger:  
”Det går ju att sälja ett hus billigt om man har tunt med isolering som gör att det 
går åt mycket värme. Men det är billigt att köpa.  
Men det här med livscykelkostnader är det ingen över huvud taget som tänker på 
eller snackar om, Det finns ett tänk kring att hus skall stå i 50 år. Vad som är 
kriteriet för det vet jag inte. Våra byggnader står längre än så. Möjligen är det en 
ekonomisk livslängd. Men med tanke på hur man bygger hus idag så kan det 
kanske stämma med de 50 åren. 
Men det finns det inga datorprogram för det. Folk tänker inte så. De kan inte 
överblicka en sådan tanke. ’Vi skall kanske bo där i tio år, vad behöver jag göra 
under den tiden’. Livscykelperspektivet är mer för de visionära visionerna och för 
staten.  
Jag tänker själv för dåligt på underhåll och livscykelkostnader och driftkostnader. 
Jag avsätter inga pengar. För egen del tycker jag att det är svårt att ha överblick. 
Staten kan ju dessutom ändra sig när som helst. Man säger ’använd el’ och sedan 
höjer man priset’ Men en sak är säker att priset på el måste gå uppåt. Det är det 
ingen tvekan om.” 

Inget snack om att det blir det mest energisnåla…Om det inte är alltför dyrt 
”Den dan jag ska byta, jag håller på att titta på det nu, så är det inget snack om att 
det bli det mest energisnåla. Om det inte är alltför dyrt. Naturligtvis finns det en 
ekonomisk sida av det här också. Men naturligtvis kommer jag att räkna på under 
livslängden, hur mycket energi det kommer att förbruka under sin livslängd. För 
är den energisnål så måste jag ju spara energi som jag måste mata in i den. Så det 
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borde jag sätta mig ned och räkna på. Och det borde den som säljer den till mig 
kunna ge mig på ett papper. Men det är inget viktigt. Det är bara viktigt att vara 
energisnål, men vad innebär det. Det är inne att vara energisnål men vad innebär 
det? Det kanske till och med blir billigare i slutänden. Jag tror att det är få som 
tänker så. Tyvärr.” 
”Den här anläggningen går på ungefär 500.000. Nu går den här till flera delar. Kör 
man bara ren ventilation utan att ha kyla kostar det mindre än hälften. Kör man 
bara enkla frånluftsfläktar kostar det bara femtio tusen. Men nackdelen är att då 
suger du ut luften och sen ska det komma in luft någonstans. Och då får man sätta 
fönsterventiler. Så sitter vi här och det är tio grader kallt ute. Då kommer tio 
grader kall luft in i rummet. I det här systemet så förvärms luften. Den är 
tempererad så det är en otrolig komfortskillnad. Men jag är lite missnöjd med den 
här för den låter lite grand. Den ska vara helt tyst och inte låta någonting. Sen går 
den fullt nu. På vintertid drar man ned den, då har man inget kylbehov. 
(Kilowatt?) 
Om man struntar i kylbiten. Återvinningsaggregat som återanvänder kanske 80 
procent av luften. Så det gör att det blir en pay-off tid på kanske tio år. 
(Hur räknar du då?) 
Som exempel i X-berga. Fyra bostadshus med 24 lägenheter i varje. De 
förbrukade 120.000kwh om året. De hade bara frånluft. Men man hade ingen 
återvinning. Man hade separat tillufts- och frånluftsfläkt. När vi byggde om det 
där så ville de ta bort tilluften och bara sätta in ventiler. Men det gick inte för de 
upptäckte att radiatorkylen inte var dimensionerad så det hade blivit kallt i 
lägenheterna. Så det slutade i alla fall med att de satte in återvinningsaggregat, 
vilket jag rekommenderade. Det var en högre investeringskostnad. Men tänk dig, 
på 120000kwh så sparade de 80 procent. De sparade 96.000kwh. 
Det är en mycket hög installationskostnad. Den här kostar ett par tre hundra tusen 
medan en frånluftsfläkt kostar femtio tusen. Sedan kräver den lite annan skötsel. 
Du måste ha luftfilter. Har du inte luftfilter så kommer de här tunna lamellerna att 
börja becka igen. Det är lite mer avancerad styr och regler. Men du sparar ju igen 
det. För det första så sparar du pengar. Men sen får du också mycket bättre 
komfort. Men tyvärr är det så att komforten är väldigt svårt att motivera. Man 
verkar inte intresserad av det. Jag köper det för jag jobbar bättre i rumstemperatur. 
Så visst är det ekonomi också.  
Det är ändå svårt att motivera folk att göra det. ’Ja, ja, det vore väl bra men vi 
sätter dit en frånluftsfläkt ändå.’  
Jag tror att folk misströstar när det gäller ventilation. Man negligerar det, man tar 
inte till sig. Man lyssnar inte. Det är något som är onödigt. Det har funkat förr. 
Vad ska man hålla på med det nu för. Det är ju bara att öppna fönster. Det var ju 
så förr. Men idag tätar vi fönstrena. Vi måste ju få in luft. För hundra år sedan var 
husen så otäta att du fick in den luft du behövde. Dessutom vedeldade du. Och då 
sögs det in syre genom springor. Det är så många kan tycka att det är bara regler 
och lagar. Men när det gäller skolor och dagis och arbetsmiljö sånt så finns det en 
lagstiftning.  
Bland annat har man ’DBR’ som man bygger efter idag. Så finns det 
Arbetarskyddsstyrelsen, hälsan. De här kompletterar varandra. Däremot finns det 
en lagstiftning på att du måste ha en viss luftomsättning, men den ställer inte krav 
på att du måste ha värmeåtervinning. Då löser man det med en frånluftsfläkt. Klart 
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att nyproduktionen är så dyr idag. Då kanske man tycker, ska jag behöva lägga ner 
ytterligare en halv miljon. Då tänker man att man kan spara på det så att man får 
ner kvadratmeterhyran, lättare att sälja kåken.  
(Men du säger ju att det blir lönsamt) 
Det blir lönsamt. Men det är klart, tar man ett befintligt hus som är byggt så räcker 
det inte med att sätta dit ett fläktrum. Du måste dra kanaler genom huset. Det är 
problemet. Men man kan tycka att de åtminstone i nyproduktion borde ha krav på 
det här. Men det har man inte.  
Det är bara att titta på skolan här i kommunen. Det är en ekologisk kommun och 
man tycker väl att självdrag, det är väl bra. Det är klart att politiker är inte tekniskt 
kunniga. ’Det är jättebra, vi ska ha självdrag.’ Men tar man in den kalla uteluften 
så måste man värma upp den. Och har du ingen återvinning på den så kostar det 
mer att värma upp kåken. Då har man löst det med högt upp i taket ett spjäll som 
öppnar sig när koldioxiden stiger för högt. Men jag har min son som går där och 
han säger att det där funkar lite si och så. Det är flera hundra servicepunkter och 
det är alltid någon som är trasig. Man biter sig lite grand i tungan, tycker jag. Vi 
var med och räknade på det där jobbet faktiskt. Men vi var lite för dyra. 
Vårt pris var lite för högt jämfört med våra konkurrenter.  
XXX-ventilation valde de. De hade låtit ett antal konstruktörer göra 
konstruktionen och så skickade man ut det till ett antal entreprenörer: Vad kostar 
det här? Så vi kunde inte påverka lösningen.  
(Du säger ventilation samtidigt som du i samma andetag säger uppvärmning.) 
Det hänger ihop ganska mycket. Om vi tar det här rummet, om du inte har någon 
ventilation här i rummet så måste du ha värme på radiatorn för att du ska få det 
lite behagligt härinne. Om man se sätter en frånluftsfläkt här i taket och borrar lite 
hål vid fönstrena så kommer den att suga ut varmluft ur rummet. Då måste 
radiatorn jobba hårdare. För att tillfredställa oss. Då ökar värmekostnaden. Sätter 
du in ett återvinningsaggregat. Då behöver du inte lika många kilowattimmar för 
uppvärmning. Så det hänger upp. Det är klart att det billigaste är att strunta i 
ventilation. Vi jobbar mycket för Yyy (kommunalt bostadsbolag) och där kör de 
bara med frånluft. Det känner man direkt om folk har öppet eller stängt. 
Yyy inser att det inte går att få loss kapital till att borra för spirokanaler i hela 
huset. Utan de måste dra ner fläktarna när det börjar bli lite kallt. 
(Hur ser du på det här att de inte får loss kapital?) 
Yyy funkar så att de har förvaltningsområden. Förvaltningschefen har en budget. 
Han kanske får tio, tjugo miljoner för renovering. Då anser inte han att det är 
vettigt att ta tio miljoner för att göra något sånt, utan kanske två miljoner. Han 
kanske behöver sina arton till annat. Han kanske ska putsa en fasad eller göra lite 
renoveringar i badrum. I befintliga äldre bostäder är det svårt att få lönsamhet på 
kort tid. Finns det spiroaggregat är det idiotiskt att inte göra det. Det är ett väldigt 
krigande mellan förvaltningsområdet och teknikstaben om att få loss kapital. Det 
är så det fungerar. Jag förstår…kan man inte räkna hem det inom överskådlig tid 
så påverkar det ju hyran. I ett större perspektiv, tittar man på Sverige som helhet 
nationalekonomiskt, så är det ju vansinnigt att inte göra det.  
Därför att du kan spara så oerhört mycket energi. Du skulle kanske kunna stänga 
alla kärnkraftverk idag. Om vi hade återvinning. Men visst, det är enorma 
investeringskostnader. Nånstans måste det finnas en balans i det här. Det går inte 
att motivera fastighetsägarna med det här. Inte ens om jag kommer med en kalkyl 
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som säger att du får igen det på femton tjugo år. ’Det är för lång tid. Glöm det 
grabben! Vi måste räkna hem det på fem år. Tio år kanske.’ 
(Varför) 
Tittar man på bostadsrättsföreningar så resonerar man: ’Jag bor kanske inte ens 
kvar här om tio år. Jag vill inte ha hyreshöjning nu, om jag inte ska bo kvar här.’ 
Det är ett egoistiskt beslut också. Det är politik i det här också. Ska man toppstyra 
det här genom att lagstifta?  
Vi har redan väldigt mycket lagstiftning. Och folk tycker redan nu att de känner 
sig tvingade att göra det. I det här fallet skulle man i alla fall stimulera det från 
regeringens sida. Man måste gå in och ge någon form av ekonomiskt bidrag, en 
morot. Men det är inte så lätt för det verkar fattas pengar i alla budgetar.  
(Du har ju ett företagsekonomiskt tänkande. Och du säger att det är lönsamt. Hur 
kan det vara ett problem om det är lönsamt?) 
Ofta har förvaltarna de har …vi tittar just nu på en bostadsrättsförening. De måste 
antagligen göra ett stambyte om nåt år och man talar redan nu om att det kan bli 
stora hyreshöjningar. Och då blir det ett krigande. ’Det här måste vi ju fixa. Men 
vi skulle vilja lägga pengar på ventilation också. Föreningen har inte resurser att 
kunna göra allting. Det kan ju inte bli dubbla avgifter.’ Det är hela tiden en 
avvägning. Men ventilation är det idiotiskt att inte sätta in värmeåtervinning även 
om det är en högre investeringskostnad initialt. 
(För det är lönsamt.) 
Ja. I många fall. Speciellt i nyproduktion. 
Vår branschorganisation håller på med ISO-certifiering. Det pågår mycket 
diskussioner i det fördolda om de här bitarna. Men vad det kommer landa i vet 
man inte. Beror på regeringen. Jag vet inte vad de vill. Kan man påvisa kalkyler 
att det här är ekonomiskt försvarbart att göra så borde man lyssna på det från 
politikerhåll. Sen hur man ska gå till väga…det vet jag inte. 
(Hur menar du?) 
Du kan titta på de andra i den här kåken. Jag skulle kunna gå till H som äger 
kåken: ’Du skulle kunna tjäna massor av pengar på att sätta in värmeåtervinning. 
Och han skulle bara skratta åt mig. Han har ingen lust att plöja ner en kanske två 
miljoner på något som han tjänar igen om kanske fem tio år. Det är för långt 
perspektiv. 
(Det här med återbetalningstid. Vad är skälet till att man resonerar så?) 
Om du ska göra en ekonomisk kalkyl.  
(Varför ligger såna här frågor på investeringssidan och inte på driftsidan?) 
Det är en bra fråga. Yyy (kommunalt bostadsbolag) har varit lite finurliga. Om de 
får ner uppvärmningskostande så kan de använda de pengarna som de får över till 
nya investeringar. Det är ett ganska smart system.” 

Fastighetsbolagen räknar också på payofftider. 
”Det är klart att stora investeringskostnader är avskräckande. Även om du ser att 
du sparar pengar. Bara det avskräcker. I X-berga är det kanske femtio sextio 
likadana kåkar som de håller på att bygga om. Där är det klockrent. Det är helt 
odiskutabelt att inte sätta in återvinning. Men det insåg de också. Det är en tröghet 
i det. Jag kan inte med några få ord förklara: ’Det här ska du göra och det är 
jättebra.’ Jag måste ge mig in i en diskussion där jag förklarar flöden, återvinning 
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och investeringar bapabapa… Ta de här luftvärmepumparna. De kör i sin reklam: 
’Du spar 75 procent.’ Det är enkelt, det är konkret det köper folk. 
Men du måste ta hänsyn till investeringskostnaden. Du kan ju inte säga att du 
sparar 50.000 kilowattimmar till en kostnad av fem miljoner. Det är inte relevant. 
Men i de flesta fall…i nyproduktion skulle du lätt tjäna in det. I gamla hus måste 
du räkna på hur stor investeringen blir. Sparar du 100.000 kWh på ett hus och så 
har du en investering på flera miljoner så får du långa payofftider. Och det är det 
jag menar. Även om det är nationalekonomiskt vettigt så tycker fastighetsbolagen, 
”nja” det är för långt, tio, femton år. 
Man kan kanske tycka att det låter konstigt, att här finns det pengar att spara och 
ända gör man det inte. På åttiotalet satte man in återvinning överallt. Nittiotalet 
bara frånluft, och så är det fortfarande, när det gäller bostäder. 
(Hur har du det hemma själv?) 
Jag kan sänka värmekostnaden genom att sätta in värmepump, tilläggsisolera och 
byta fönster. Men tilläggsisolera huset skulle jag inte ens fundera på om man inte 
från statens sida ger ett bra bidrag. Okej då kan det var intressant.  
(Du överväger inte det?) 
Nej.  
(Varför inte?) 
Att tilläggsisolera huset skulle väl kosta 100.000 eller 200.000. Jag har ingen 
aning. Det här kostar 20.000. 
(Vad skulle du vinna?) 
Jag skulle förmodligen få ner energikostnaden. Jag vet inte. Jag vet att kan jag 
dubbla väggtjockleken och spara massor med energi. Säg att jag kanske sparar 10 
kanske 15.000 kilowattimmar om året. Men om det kostar 200 000 så innebär det 
att på 20 år skulle jag betala det här. Det känner jag. Om 20 år bor jag nog inte 
kvar och det är tveksamt om jag får tillbaka om jag säljer kåken. Men skulle man 
tjäna in det på mellan tio och femton år så blir det greppbart. Man måste ligga 
nära.  
Pratar vi återvinning så behövs det ingen morot. Men pratar vi tilläggsisolering 
och byte av fönster så måste man nog ha en morot. 
Det finns en tröghet hos folk. Det är bara att gå till sig själv. Man pratar om det 
men vi har inte gjort det. Man måste sparka därbak.”  

Vi var tvungna att göra något 
”Annars tror jag inte att folk tänker så mycket på det. Det är ju en 
investeringskostnad. Skillnaden i vårt fall var vi tvungna att göra någonting för vi 
la ju till någonting. Och att byta ut en befintlig anläggning med en payofftid på en 
tio femton år så kan det ju vara kostsamt.”  

Binda upp sig i tio år 
”Ta till exempel vår kommunekolog. Han är nog ägare till den enda villan som är 
ansluten till fjärrvärme. Och så här med facit i hand så blev det ju inte alls bra. Du 
binder dig i tio år. Du vet ju inte alls vad de skall göra med priserna och dessutom 
skriver du på ett avtal där du lovar att inte använda någon annan källa än deras 
fjärrvärme.  
Och med facit i hand så kom jag fram till att han sparade bara tre, fyra tusen om 
året. Och binda upp sig i tio år för att tjäna tre tusen spänn om året. Det är inte 
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smart ur ett privatekonomiskt perspektiv. Det är ju alltid vanskligt när man inte 
vet. Men i och för sig så vet man ju inget på elpriserna heller. Men man är ju litet 
mer i händerna på dem.”  

Inte lätt att räkna hem en värmepump 
”Ja, det är inte så djävla lätt att räkna hem en värmepump för prisnivåerna är för 
höga. Jag tror att det är ett bluffområde det där också. Vi gjorde en tekniktävling 
för ett par år sen där man tog fram en liten pump som gav 4kw. När de tog fram 
den där så kunde man köpa hela paketet för 35.000. Det var skitbra. Det var en 
fantastisk grej tyckte jag. Men nu är det uppe i hundratusen igen. Ska du ha en 
pump som klara en normal villa så är du uppe i hundratusen. Och pajar den 
pumpen efter femton år, kompressorn bryter ihop, då kan du aldrig räkna hem 
den. Det beror också på energipolitiken på olika sätt. Miljöinfluensen i det här är 
inte särskilt stor, det tror jag inte, utan det är den egna plånboken det handlar om. 
Kan man inte räkna hem det tillräckligt lätt så är det tveksamt. ” 

5.2.3 Kort eller lång sikt 

Tidsperspektivet 
”Bergvärme, tänker jag på. Det är en kraftig investering. Vi har talat om det sedan 
grannarna borrat. Om vi ska flytta så känns det som en enorm investering, med 
bergvärme. Ska vi bo kvar så kanske vi gör det. Då investerar vi till oss själva och 
miljön.”  
”Det har väl varit en övertygelse om att man ska göra så för att spara energi. Ska 
man avveckla kärnkraften får väl alla bära sitt strå. Men också av ekonomiska 
skäl, naturligtvis. Det är himla dyrt med el. Samtidigt kan man säga att 
treglasfönster är inte billigt heller. Och möjligtvis så är avskrivningstiden på de 
tekniska anläggningarna längre än den tid vi kommer att vara i det här huset. Men 
då är det väl någon annan får gynnas av det.” 

Kommunerna tänker för stunden, inte för framtiden 
”Jag tänker på mina barnbarn. Jag har haft den stora lyckan att vara med om 
medgångstider hela tiden. Det började lågt på 30-40 talet men jag fick vara med 
om urbanisering och modernisering. Bilens genombrott och elektroniken. 
Min generation är inte så oroliga för egen del. Oron handlar om den kommande 
generationen. Vi är elaka som belastar den kommande generationen. Jag ser hur vi 
gräver och gräver. När tar det slut. Vi bara förbrukar resurser. Nu ska de riva ett 
helt samhälle i Gällivare för att komma åt järnmalmen. Det är inte klokt.  
Kommunerna ser kortsiktigt på saker och ting. Varje enhet ser till sitt eget. De 
handhar andras pengar, därför tycker jag att man skall försöka hitta de bästa 
lösningarna. Men det är svårt om alla ser till sin lilla budget. Jag hörde ett 
program på radio om stressade dagisbarn. De klarar inte av att vara i stora 
grupper. De blir sjuka av stressen. Det är dålig ekonomi. Man tänker för stunden, 
men inte vad det får för konsekvenser i framtiden.”  

Tänker vi långsiktigt sparar vi pengar åt våra efterlevande 
”Om det blev så här som det står. Kostnadseffektiv och bra för människor och 
miljö. Det är en dröm, men det är penningen som styr. Då glömmer de som 
bestämmer att ta hänsyn till allt detta som står här därför att man kan tjäna pengar 
kortsiktigt. Men ska vi lämna en bra jord så är det viktigt att ta hänsyn till hur vi 
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påverkar miljön. Ozonskiktet tar ju skada av fossila bränslen. Det är inte freoner i 
mitt kylskåp, det är något miljövänligt, men kylskåpet tjuter litet. Det är viktigt att 
vi tänker på miljön. Tänker vi långsiktigt så sparar vi pengar åt våra efterlevande. 
Det är min förhoppning.” 

Inte ens de som traditionellt arbetat långsiktigt gör det idag. 
 För fastighetsbolag är fem år en mycket lång tid. Och vad kan då en 
”investering” som lönar sig på åtta till femton år sätta emot? Vad som skett under 
de senaste åren berättar några fastighetsförvaltare vi träffar i södra Sverige:  
”Nu för tiden så låter man bli sådant som inte kan räknas hem på fem år. Du får 
inte igenom sådana förslag. Vem vet hur länge ägaren har kvar fastigheterna? Det 
är inte säkert att man får igen de pengarna. Och särskilt som värdet på 
fastigheterna har gått upp i alla fall. Oavsett vad man gjort med dem eller inte. Så 
du har ju fått mycket mer pengar över om du inte gjort något eftersom det inte blir 
mer betalt tack vare eventuella effektiviseringsåtgärder. Därför är det ju mer 
lönande att ha så få och låga utgifter som möjligt. ”  
Denna bild bekräftas av denip som arbetar med att sälja ventilationssystem. Han 
brottas dagligen med just det problemet att man inte gör satsningar om de inte 
har en väldigt kort payofftid.  

Alla andra använder payoff. 
”(Hur kommer det sig att du använder begreppet payoff?) 
Tja, det är en bra fråga, faktiskt. Alla andra gör det ju. Vart du än kommer så talar 
alla om payofftid. Och även om det är så att det inte är det bästa för mitt företag, 
så hamnar man alltid där.  
(Hur ser du på det?) 
Jaa… ser och ser, jag vet inte vad man ska göra annars. Det bara är så. ” 

En investering i värmepump kan jämföras med investering i aktier 
”Varför payoff?, tja det är ju en investering, en betydande investering husägaren 
gör, och med tanke på att det är en stor investering man gör så är det ju intressant 
att se när den betalar sig.  
(Betalar sig?) 
Ja, hur lång tid det tar innan anläggningen betalar sig.  
(Hur menar du, ’betalar sig’?) 
Ja, att man får igen pengarna. Att investeringen är lönsam efter en viss tid. 
(Hur menar du?) 
Om inte investeringen är lönsam alltså betalar sig inom en rimlig tid, är det ju 
bättre att lägga pengarna på något annat som ger bättre avkastning, aktier till 
exempel.  
(Hur kommer det sig att du jämför en investering i aktier med att köpa 
värmepump?) 
Det är ju alltid en fråga om vad man ska lägga sina pengar på. Man ska ju lägga 
dem där de gör bästa jobbet. Om man nu har några pengar över vill säga.  
(Hur tänker du då?) 
Har man inga pengar över är det ju inget man funderar på.  
(Men man kan väl låna till värmepump?) 
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Ja, men då blir det ju ännu dyrare, och tar ännu längre tid innan den investeringen 
betalar sig.” 
Denne ip:s sätt att resonera liknar flera andra intervjupersoner, ips. Det är som 
om det vore en kapitalinvestering.  
Någon enstaka annan för ett uttalat resonemang om att få ned kostnaderna för 
uppvärmning.  

 För några går gränsen för ”godkänd” payofftid vid sju år.  
En ip som arbetar som energirådgivare berättar_ 
”Jag och mina kollegor resonerar som så att en payofftid helst bör understiga åtta 
år, nånstans runt sju år menar vi är lämpligt. Inte längre.  
(Varför sju år?) 
Jo, vi menar att det inte är lönsamt om det tar längre tid än sju år att få igen 
pengarna.  
(Hur menar du?) 
Om det tar längre tid innan investering har betalat sig än sju år blir det en massa 
osäkerheter och man vet alldeles för litet om hur det kommer att vara med både 
elpriser och annat längre bort i tiden.  
(Hur har ni kommit fram till detta?) 
Det är vår sammantagna erfarenhet och uppfattning att en investering inte ska ta 
längre tid än sju, åtta år att betala sig.  
(Hur menar du?) 
jag menar det jag sade nyss, att osäkerheten på en massa plan blir för stor ju 
längre bort man tittar. Vi gör det enkelt för oss, vi dividerar investeringen med 
besparing. Det är lättbegripligt. De flesta förstår det. Det leder i och för sig till 
kortsiktiga lösningar.  
(Hur menar du då?)  
Har vi två åtgärder, en värmepump som håller 20 år och jämför den med en 
fasadrenovering som håller 50 år och på så sätt sparar en förskräcklig massa 
energi borde man kanske välja fasadrenoveringen. Gör man en nuvärdeskalkyl gör 
man en kalkyl på hela livslängden, och ser vad som egentligen är lönsamt, men 
det är frågan om det är värt besväret med tanke på att osäkerheten ökar, det är 
inflation, prisökning och så vidare” 

Vi i energibranschen kan inget om ekonomi. Egentligen 
”Vi har ingen aning om dessa begrepp. Vi använder dem bara. Payoff är ett 
begrepp som är lätt att förstå i sig. Men vad det egentligen betyder, det vet ingen 
av oss. Men det låter bra.”  

5.2.4 Exempel på hur det kan se ut på internet och i 
nedladdningsbara dokument 

Det finns en hel del skrivet material kring hur man kan se på ekonomi när det gäller köp av 
värmeutrustning. Jag nämner här några, men uppenbart är att det finns stor samstämmighet 
kring hur man ska se på ett köps lönsamhet; det är payoff med sina synonymer som 
dominerar.  



33 

På Konsumentverkets (KoV) hemsida kan man finna Energikalkylen där man genom att ange 
basfakta om huset, de boende samt nuvarande förbrukning och uppvärmningssystem kan 
laborera med olika förbättringsalternativ och ändra uppvärmningskälla. Energikalkylen räknar 
ut vilka besparingarna blir. Men också, payofftiden. Efter att man gjort en kalkyl finns det 
möjlighet att klicka på ordet ”återbetalningstid”. Då kommer Konsumentverkets förklaring till 
detta ord:  

”Återbetalningstid 
Återbetalningstiden talar om hur många år det tar innan investeringen har betalats av de årliga 
kostnadsbesparingarna. Återbetalningstiden bör inte vara längre än den beräknade livslängden för 
den nya utrustningen. 

 
När jag telefonledes tar kontakt med den ansvarige för webbsidan Energikalkylen och frågar 
av vilket skäl man har med återbetalningstid får jag även här svaret att ”alla använder det”, 
någon annan förklaring fick jag inte fram trots många försök och vinklingar av 
frågeställningen. Något eget motiv till användandet av begreppet finns inte hos 
Konsumentverket. Personen jag talade med höll med om att begreppet kunde skapa förvirring, 
men sade att någon ändring av konsumentverkets energikalkyl på nätet inte är aktuell, ”vi har 
inte råd att göra någon ändring på hemsidan kring det här. Det får vi möjligen titta på nästa 
år”.  
Nedan följer några sammanhängande sidor ur Föreningssparbankens, FSB, rapport Minska 
energianvändningen av Ulla Samuel (2004). Under namnet Institutet för Privatekonomi, ger 
FSB löpande ut rapporter om privatekonomiska spörsmål. Där finner man: 

Kalkyler  
En realistisk kalkyl kräver hänsyn till en mängd faktorer, såsom  

• Inköps- och installationspris  
• Driftskostnad  
• Livslängd  
• Underhåll  
• Energibesparing  
• Förändring av energipriser  
• Räntor  
• Inflation  

Villaägaren i gemen gör sannolikt för det mesta en kalkyl där han beaktar inköpspris, 
driftskostnader och ändrad energikostnad under en beräknad livslängd. Leder investeringen till 
lägre energikostnader kan åtgärden uppfattas som lönsam även om det tar ett antal år innan hela 
förändringen inkl investeringskostnaden betalt sig. Dividerar man den totala investeringskostnaden 
med den årliga vinsten i form av lägre energikostnad kan man se hur lång tid det tar innan 
investeringen betalt sig. Ju högre energianvändning och kostnad desto snabbare kan en investering 
i kompletterande utrustning eller byte till ny anläggning betala sig.  
Våra kalkyler i Tabellbilagan utgår i samtliga fall från att dagens utrustning är vattenburen el och 
att man vidtar olika åtgärder. Jämförelse görs mellan FöreningsSparbankens Sverigevilla i Kiruna 
och Helsingborg. Några beräkningar visas här.  
Komplettering  
Exempel 1  
(enligt egna beräkningar och Konsumentverkets energikalkyl):  
Förutsättning: Vattenburet uppvärmningssystem med elpanna: Energianvändning idag = 20 000 
kWh per år  
 Kiruna Helsingborg  
Rörligt elpris, öre/kWh 66,7 74,25  
Fast elpris, kr/år 228 228  
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Rörligt nätpris, öre/kWh 18,7 17,88  
Fast nätpris, kr/år 2506 1661  
Komplettering med t ex en luft/luftvärmepump kostar ca 32 000 kronor (enl KV). 
Energibesparingen kan beräknas uppgå till ca 2 600 kWh/år, vilket motsvarar ca 30 procent av 
energiåtgången för uppvärmning, dvs exkl vatten och hushållsel. För boende i t ex Kiruna ger detta 
en minskad årlig energikostnad på ca 2 200 kronor. Det tar således 14 år innan investeringen betalt 
sig, förutsatt oförändrade energipriser.  
Med samma energianvändning i t ex Helsingborg där energiskatten är högre sänks årskostnaden 
med ca 2 400 kronor och betalar sig på ca 13 år. Räknar man med att pumpen håller i 15 år och 
finansierar den med ett lån med rak amortering på 15 år blir kapitalkostnaden det första året 3 330 
kronor. Energikostnaderna sänks men inkluderat investeringskostnaden blir de totala utgifterna 
större efter investeringen än före. För att investeringen skall löna sig redan första året måste 
elpriset öka ca 40 öre/kWh i Kiruna och 35 öre/kWh i Helsingborg.  
Vid högre energianvändning, 25 000 kWh per år blir investeringen lönsam redan första året och 
har betalt sig efter åtta à nio år. De årliga energikostnaderna sänks i Kiruna med ca 3 500 kronor 
och i Helsingborg med ca 3 800 kronor.   
Uppgår den årliga energianvändningen till 35 000 kWh sänks energikostnaden med ca 6 100 
kronor per år i Kiruna och med ca 6 500 kronor i Helsingborg. I båda fallen är investeringen betald 
på fem år.  
 Exempel 2  
 (enligt egna beräkningar och Konsumentverkets energikalkyl):  
Förutsättning: Vattenburet uppvärmningssystem med elpanna: Energianvändning  
idag = 20 000 kWh per år. Samma elpriser som exempel 1.  
Komplettering med t ex en luft/vattenvärmepump kostar ca 60 000 kronor (enl KV). 
Energibesparingen kan beräknas uppgå till ca 5 800 kWh/år, vilket motsvarar ca 40 procent av 
energiåtgången för uppvärmning och varmvatten. För boende i t ex Kiruna där skatten är lägre ger 
detta en minskad årlig energikostnad på ca 4 950 kronor. Det tar således 12 år innan investeringen 
betalt sig, förutsatt oförändrade energipriser.  
Med samma energianvändning i t ex Helsingborg där energiskatten är högre betalar sig 
motsvarande investering något snabbare, på ca 11 år och den årliga kostnaden sänks med ca 5 500 
kronor.  
Räknar man med att pumpen håller i 15 år och finansierar den med ett 15-årigt lån med rak 
amortering blir kapitalkostnaden det första året 6 250 kronor. Energikostnaderna sänks men 
inkluderat investeringskostnaden blir de totala utgifterna större efter investeringen än före. För att 
investeringen skall löna sig redan första året måste elpriset öka ca 22 öre/kWh i Kiruna och 20 
öre/kWh i Helsingborg.  
Vid högre energianvändning, 25 000 kWh per år blir investeringen lönsam redan första året och 
har betalt sig på åtta à nio år. Energikostnaden sänks med 6 700 respektive 7 600 kronor per år.  
Uppgår den årliga energianvändningen till 35 000 kWh sänks energikostnaden med ca 10 200 
kronor per år i Kiruna och med ca 11 700 kronor i Helsingborg. I båda fallen är investeringen 
betald på fem à sex år och de totala kostnaderna sänks redan från första året.  
Systembyte  
Exempel 3  
 (enligt egna beräkningar och Konsumentverkets energikalkyl):  
Förutsättning: Vattenburet uppvärmningssystem med elpanna: Energianvändning  
idag = 20 000 kWh per år. Samma elpriser som i exempel 1.  
 Elpannan ersätts med bergvärme. Beräknad kostnad för detta är (enl KV) ca 110 000 kronor. 
Energibesparingen kan beräknas uppgå till ca 9 400 kWh/år, vilket motsvarar drygt 60 procent av 
energiåtgången för uppvärmning och varmvatten. För boende i t ex Kiruna ger detta en minskad 
årlig energikostnad på ca 8 000 kronor. Det tar således 14 år innan investeringen betalt sig, 
förutsatt oförändrade energipriser.  
Med samma energianvändning i t ex Helsingborg där energiskatten är högre betalar sig 
motsvarande investering något snabbare, på ca 13 år och energikostnaden sänks med ca 8 600 
kronor per år.  
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Räknar man med att pumpen håller i 15 år och borrhålet avskrivs på 40 år blir kapitalkostnaden det 
första året ca 8 700 kronor och inkluderat denna investeringskostnad blir de totala utgifterna i stort 
sett oförändrade jämfört med det gamla systemet.  
Vid högre energianvändning, 25 000 kWh per år blir investeringen betald på tio à elva år och den 
årliga energinotan sänks med ca 11 000 kronor.  
Uppgår den årliga energianvändningen till 35 000 kWh sänks energikostnaden med ca 16 100 
kronor per år i Kiruna och med ca 17 100 kronor i Helsingborg. I båda fallen är investeringen 
betald på ca åtta år. Investeringen blir lönsam redan första året när ursprungsförbrukningen 
överstiger 30 000 kWh/år.  
 

Från Internet i exempelvis en uppsats från KTH i Stockholm och presentationsmaterial från en 
forskare vid Lunds Tekniska Högskola finns utvecklade resonemang kring att man bör 
använda en så kallad livscykelanalys LCC-analys (Life Cycle Cost) i stället för 
payoffmetoden. I en livscykelanalys tas hela livslängden med dess kostnader och 
intäkter/besparingar in i beräkningarna och man gör sedan en nuvärdesberäkning av 
”projektets” pengaflöde för att på så sätt få en mer nyanserad ekonomisk bild.  
Dock är inte heller detta helt korrekt ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Aktuell 
investeringsteori säger att det är problematiskt att jämföra projekt med olika livslängd med 
hjälp av nuvärdesmetoden eller med payoffmetoden, vare sig man i den senare tagit hänsyn 
till kapitalkostnader eller inte. Författarna av Corporate Finance: Brealey, Myers & Allen 
(2006) liksom lärare vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet menar att 
man måste använda sig av annuitetsmetoden för att kunna jämför projekt med olika livslängd.  
 
Det sista exemplet med skrivet material får bli från Statens Energimyndiget. De har nyligen 
(april 2006) givit ut en särskild skrift, Villavärmepumpar där de skriver på sidan 8 om 
lönsamhet.  

Lönsamhet  
Du kan spara 21 000–23 000 kWh/år på att installera en värmepump i ett hus med ett energibehov 
på 35 000 kWh/år. En installation av en värmepump kan medföra stora initiala kostnader,så 
lönsamheten är ofta bättre i ett hus med stor energiförbrukning än i ett med mindre. Gör en 
noggrann kalkyl för att bedöma om investeringen lönar sig eller om andra alternativ är bättre. 
Information om eventuella stöd och bidrag finns på Energimyndighetens webbplats www.stem.se.  
Om en investering är lönsam beror på finansiering, räntor och enskilda förutsättningar. Lönsamhet 
kan bedömas på olika sätt. Ett enkelt sätt är att räkna på återbetalningstiden (så kallad pay offtid) 
som naturligtvis bör vara så kort som möjligt. Exemplet ovan, med en minskad energinota på 21 
000 kr/år vid ett energipris på 1 kr/kWh och en total investeringskostnad på exempelvis 150 000 
kr, har en återbetalningstid på 150 000/21 000 = 7 år.  
Ett annat sätt att bedöma lönsamheten är att räkna på investeringskostnaden (ränta och amortering) 
och driftkostnaderna under kanske 20 år, eventuellt också ta hänsyn till förväntad 
energiprisutveckling. Vill du räkna långsiktigt kan du även ta med kostnaden för att byta 
uppvärmningssystem nästa gång.  

6 Analys av argument, gruppering av 
resonemang 

6.1 Argumentationsanalys 

Låt mig göra ett försök att analysera den i det empiriska materialet förekommande 
argumentationen enligt tidigare genomgång av principen för argumentationsanalys.  
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”Med en luft/luft värmepump betalar sig investeringen oftast inom två till tre år”. 
”En payofftid på mer än sju år är inte lönsamt”. 
”Det måste gå att räkna hem investeringen inom en rimlig tid”. 
 

De tre satserna ovan kan sägas uttrycka samma tes: ”Kortare payofftid är lönsammare än lång 
payofftid”.  
Även om jag exempelvis väljer att analysera utsagan ”Betalar sig på kort tid”, en vanlig 
utsaga bland branschfolk och i annonser, hade jag lika gärna kunnat välja 
”Återbetalningstiden är kort” eller ”man får igen pengarna på kort tid”. Alla tre utsagorna 
uttrycker ”Den här har kort payofftid”.  
Med viss uppgivenhet konstaterar jag att argumenten för olika lösningar är desamma. Kort 
payofftid. Längre än att konstatera detta kommer jag inte. Det återstår inom ramen för 
argumentationsanalysen att slå fast de premisser som ligger till grund för argumenten.  
Förhärskande premiss; Lönsamhet mäts i återbetalningstid. Kortare payofftid är 
lönsammare än längre.  
Alternativ premiss: Lönsamhet mäts i form av nuvärdet (Life Cycle Cost) av kommande 
kassaflöden. Ta hänsyn till alla kostnader och besparingar förknippade med en investering. Ett 
högre nuvärde indikerar bättre lönsamhet än ett lägre. Välj det högsta nuvärdet.  
Om jag analyserar en ip:s argumentering kan det se ut så här: 

”Varför payoff?, tja det är ju en investering, en betydande investering husägaren 
gör, och med tanke på att det är en stor investering man gör så är det ju intressant 
att se när den betalar sig.  
(Betalar sig?) 
Ja, hur lång tid det tar innan anläggningen betalar sig.  
(Hur menar du, ’betalar sig’?) 
Ja, att man får igen pengarna. Att investeringen är lönsam efter en viss tid. 
(Hur menar du?) 
Om inte investeringen är lönsam alltså betalar sig inom en rimlig tid, är det ju 
bättre att lägga pengarna på något annat som ger bättre avkastning, aktier till 
exempel.  
(Hur kommer det sig att du jämför en investering i aktier med att köpa 
värmepump?) 
Det är ju alltid en fråga om vad man ska lägga sina pengar på. Man ska ju lägga 
dem där de gör bästa jobbet. 

Tes; Att köpa en (ny) värmeanläggning är i och med sitt betydande belopp en investering och 
ska därmed jämföras med andra investeringsalternativ.  
Proargument: Man ska lägga sina pengar där de ger bäst avkastning. 
Premiss; Lönsamhet för investeringar mäts i återbetalningstid. Kortare payofftid är 
lönsammare än längre.  
 
En annan ip säger så här:  

”Bergvärme, tänker jag på. Det är en kraftig investering. Vi har talat om det sedan 
grannarna borrat. Om vi ska flytta så känns det som en enorm investering, med 
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bergvärme. Ska vi bo kvar så kanske vi gör det. Då investerar vi till oss själva och 
miljön.”  

Tes;. En bergvärmeanläggning tar lång tid på sig att bli lönsam.  
Proargument:. Investeringsbeloppet ska sättas i proportion till hur länge man tänker bo kvar 
i ett hus.  
Premiss; Lönsamhet för investeringar mäts i återbetalningstid. Kortare payofftid är 
lönsammare än längre.  
 
En ytterligare ip säger:  

”Ja, de skulle kunna spara pengar. 10 procent högre verkningsgrad för en apparat 
som lever i fem år så betalar du fem procents högre pris för apparaten genom din 
energikonsumtion. Men så ser man ju inte på saken. Man tittar bara på den 
omedelbara investeringen, oavsett om det är privatperson eller företag. Den här 
produkten kostar 1399 kronor och så har konkurrenten en som kostar 999 men 
under fem års tid så kommer faktiskt den här för 1399 att bli billigare än den 
andra, men så långt ser ingen. 

Tes; Det är ibland mer lönsamt att betala mer för en viss produkt.  
Proargument: En apparat med högre verkningsgrad ger på sikt bättre energiekonomi.. 
Premiss; Lönsamhet mäts i total kostnad över tid. Lägre kostnad är bättre.  

6.1.1 Slutsats argumentationsanalys 

Argumentationsanalysen visar att det centrala i resonemangen är att lönsamhet mäts i 
payofftid. Det är på grund av strävan efter lönsamhet payoffberäkningen kommer in. Det gör 
att det snarare blir hur människor ser på lönsamhet som påverkar det fortsatta agerandet och 
resonerandet. Eller kanske ännu tydligare: på grund av användandet av investeringsbegreppet 
hamnar man lönsamhetsfrågan, och i och med det är det mycket nära till ett av de olika sätt 
som används för att utvärdera en investering: payofftid. Det är ett begrepp lätt att principiellt 
förstå, även om det inte underlättar alla beslut. Jag återkommer i nästa kapitel kring hur man 
kan se på payoffbegreppet som konsekvens av krav på lönsamhet, vilket i sin tur beror på 
synen på inköp av värmeutrustning som investering.  
Jag övergår nu till att göra en sammanfattande gruppering av det empiriska materialet för att 
ge överblick.  

6.2 Fenomenografisk gruppering av resonemang 

Även om inte alla citat från empirin genomgått argumentationsanalys i detta dokument, syns 
ändå ett tydligt mönster. Det finns några huvudsakliga resonemang bland såväl konsumenter 
som branschaktörer. Enligt fenomenografiska principer gör jag nedan ett försök till att 
gruppera de olika sätten att erfara fenomenet ”inköp av värmeutrustning”. Jag utgår här från 
det empiriska materialet, men gör i nästa kapitel en fortsatt analys och reflektion där jag lyfter 
in ytterligare aspekter i hur man kan se på resultatet av empirin. Värt att särskilt notera att det 
visat sig att oavsett om en intervjuperson formellt sett tillhört antingen säljare eller köpare, 
resonerar man på likartade sätt. Det som därmed utgör grupperingsmotiv är inte den formella 
tillhörigheten utan just det för individen aktuella resonemanget, perspektivet. För att uttrycka 
grupperna enligt Edfelt och Marton enligt de kommunikationsteoretiska delarna kring 
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fenomenografi tidigare i uppsatsen kan kan säga att beskrivningarna av grupperna samtidigt 
utgör beskrivningen av individernas tolkningsförutsättningar. Dvs. hur en individ erfar ett 
fenomen avgör vilken perception av ett fenomen som är rimlig att anta. Så till grupperingen:  
Grupp 1: Även om denna grupp anser att inköp av värmeutrustning görs för att sänka 
hushållets kostnader ser denna grupp på ett sådant inköp som en investering. Att se ett inköp 
som en investering medför att en lönsamhetsberäkning eller -uppskattning ska göras så att 
investeringens lönsamhet kan bedömas. Lönsamheten bestäms av hur lång tid det tar innan 
utrustningens årliga energi- och kostnadsbesparing sammanlagt överstiger inköpspriset. Ju 
kortare tid detta tar, desto lönsammare är inköpet, investeringen. 
Grupp 2: Denna grupp har samma primära utgångspunkt som grupp 1, dvs. att inköpet ska 
sänka hushållets kostnader på sikt, men de går litet längre i sina resonemang. Den här gruppen 
anser att, eftersom det är att anse som en investering ska den jämföras med andra 
investeringsalternativ. Den här gruppen gör i praktiken inga jämförelser med andra alternativ 
som om inköpet av värmeutrustning i huvudsak är ett investeringsalternativ bland andra, men 
de för likafullt ett resonemang som om jämförelsen skulle kunna låta sig göras. De 
investeringsalternativ den här gruppen resonemangsvis talar om är i huvudsak aktier eller i 
några fall banksparande eller eventuellt värdepapper såsom obligationer eller 
stadsskuldsväxlar. Samtliga nämda investeringsalternativ brukar ha procentuell avkastning 
som lönsamhetsmått. Detta medför att den faktiska jämförelsen mellan värmeutrustning, vars 
lönsamhet mäts i payofftid, och aktier och värdepapper, vars lönsamhet mäts i procent, inte är 
möjlig. Detta är dock något som ingen i gruppen har med i sina resonemang. Så långt 
konkretiseras inte tankemodellen. Den här gruppen stannar sitt resonerande på en hög 
abstraktionsnivå och använder investeringsresnoemanget som motiv för att använda payofftid 
som lönsamhetsmått.  
Grupp 3: Denna grupp, liksom grupperna 1 och 2 tänker sig att sänka hushållets kostnader, 
men, även om de använder begreppet investering, i praktiken fokuseras inköpspriset. De 
menar att ett högre belopp är dyrare och därmed svårare att kunna betrakta som lönsamt. 
Denna grupp gör inga egna beräkningar, men har ändå anammat principen för 
lönsamhetsberäkning, payofftid. De anser att ett högre inköpsbelopp ställer större krav på 
besparingen vilket får till följd att ett högre pris är svårare att räkna hem än ett lägre. De 
tänker också att om man inte redan har pengarna att köpa utrustningen för blir problemet att 
anskaffa kapital. Lån är inte ett självklart alternativ för denna grupp eftersom de då tänker att 
det blir ännu dyrare eftersom ett lån kostar pengar. Detta, tillsammans med denna grupps 
tänkande kring lönsamhet gör att det är den (låga) summa som redan finns eller som lätt och 
billigt kan ställas till förfogande som kommer i fråga för ett inköp.  
Grupp 4: De som anser att payoffmetoden inte är bra för att kunna bedöma ett inköps 
lönsamhet. De hävdar att man måstet ta in de totala kostnaderna under utrustningens tekniska 
livstid och inbegriper kostnader för service och underhåll. De tillämpar ett så kallat 
livscykeltänkande (Life Cycle Cost, LCC) och använder sig av det som inom investeringsteori 
kallas för nuvärdesberäkning, NPV, (Net Present Value). I jämförelse med payoffmetoden 
som divididerar årlig besparing med inköpspris, använder LLC en beräkningsteknik där 
framtida betalningsflöden flyttas till nutidpunkten och värdet av dessa framtida betalningar 
reduceras med räntevärden, så kallad diskonteringsränta på investeringar och ibland också 
med tillägg av antagen inflation. Denna grupp menar att även om beräkningsmetoden är mer 
komplicerad ger den en mer rättvisande helhetsbild som tar hänsyn till fler faktorer än enbart 
inköpspriset. Denna beräkningnsprincip får anses avancerad vilket också märks genom att den 
i huvudsak används enbart på universitet och högskolor i samband med uppsatsskrivande. 
Någon nämnvärd praktisk tillämpning bland energibranschens aktörer finns inte.  
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Grupp 5: De som är klara över att payoffmetoden inte är rättvisande ur ett helhetstänkande 
perspektiv, men som inte vare sig har något alternativ att erbjuda eller, om de är bekanta med 
exempelvis LCC metodiken, inte orkar vare sig genomföra beräkningarna eller argumentera 
för dem. Här märks en viss resignation där man anser sig vara tvingad att tillämpa 
payoffmetoden på grund av begreppets utbredning och dominans.  
Grupp 6: De som enbart räknar på sin månadskostnad före och efter de möjliga 
utrustningsalternativen. De ser relativt okomplicerat på problemet med att välja utrustning. De 
är primärt intresserade av att finna det alternativ som ger lägst månadskostnad, inkluderat 
kapital- och driftkostnader. Med vetskap om de övriga grupperna kan man tillägga att denna 
grupp över huvud taget inte ger sig in i resonemang om payofftid  etcetera. De ser pragmatiskt 
på problemet vardagsekonomi och vill få ned storleken på de månatliga utbetalningarna 
jämfört med nuläget. 

6.3 Slutsats: Användandet av payoffbegreppet är en 
konsekvens och inte en orsak 

En slutsats som är lätt att dra nu när man ser argumentationsanalysen och grupperingarna 
ovan är att det centrala i människors resonemang inte är payoffbegreppet. Payoffbegreppet är 
inte i fokus, användandet av payoffbegreppet är snarare en konsekvens. Det är en konsekvens 
av att lönsamhet står i fokus. Payoff är ett sätt enligt investeringsteori att bedöma lönsamhet. 
LCC/Nuvärde ett annat. Ett tredje är annuitet. Payoff må vara dominerande i branschen, med 
det har sin förklaring i dess relativa enkelhet att förstås. Det är relativt enkelt att förstå 
principen för payoffbegreppet, även om begreppet saknar relevans för privatekonomiska 
beslut.  

6.4 Möjlighet att senare gå vidare till påverkansinsatser 

Om man vid ett senare tillfälle önskar att genomföra en påverkansinsats i syfte att exempelvis 
få fler att resonera som grupp 6 utgör ovan grupperingar en gedigen grund för denna insats. 
Genom att utgå från de tolkningsförutsättningar för argumentation kring detta fenomen, kan 
gruppvisa kommunikativa målsättningar sättas upp varefter relevant och adekvat påverkan 
kan inledas. Genom att konvertera ovan grupperingsbeskrivningar till kvantitativt 
undersökningsmaterial kan en storleksbedömning göras såväl före som efter en 
påverkansinsats. Denna uppsats gör inget av detta, men materialet kan utan tvekan användas 
som grund för en sådan process.  
Så långt grupperingar och analys av det empiriska materialet. Nu till en avslutande reflektion 
över resultaten.  

7 Reflektion över resultaten  

7.1 ”Nuvärde”, ”lönsamhet”, ”vinst”, ”återbetalning”, 
”besparing”? Abstraktioner utan konkreta motsvarigheter, 
dvs. sedlar och mynt 

Om man nu går med vinst efter tre till fem år, enligt en del säljare och energirådgivare också 
för den delen, varför köper inte fler människor värmepumpar? ”Det gäller att räkna på när 
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man får igen pengarna” är det många som säger, var är de pengarna då? För att man ska kunna 
tala om att gå med vinst så torde det komma in mer pengar än vad som går ut. Det är enligt 
min mening att gå med vinst. Inte att man går med vinst om man i år bara gör av med 20 000 
kr jämfört med förra årets 25 000 kr. Har jag då sparat 5 000 kr? Eller ännu bättre, har jag 
tjänat 5 000 kr? Det uppenbara är att jag minskat mina kostnader med 5 000 kr. Det är allt, 
och det skulle väl kunna räcka. Jag minns en äldre dam i Boråstrakten jag intervjuade år 2004. 
När vi talade om just att utrustningen hon köpt skulle ”betala sig om fem år”, ställde jag 
henne frågan om vad som skulle hända då, den där dagen om fem år. Då sade hon, litet 
generat och en smula uppgivet, ”ja, inte lär det dimpa ned ett kuvert med de 50 000 kr jag 
betalat, inte.” 

7.2 Payofftid används för att visa en investerings lönsamhet, 
men är och förblir en relativitet och abstraktion 

Det är uppenbart att payofftid används för att visa en investerings lönsamhet. Begreppet 
lönsamhet är centralt i många ips (intervjupersoners) resonemang, liksom på mången hemsida 
på Internet och i oliks skrifter och böcker. Men samtidigt är det ingen som ger en definition på 
lönsamhet i detta sammanhang, eller hur vi kan förstå det. Vad materialet visar är att ett sätt 
att förstå användandet av begreppet payofftid/återbetalningstid är att se det som ett försök att 
argumentera just för en lösnings lönsamhet. Argumentationsanalysen visar att 
argumenteringen är grund och endimensionell. Teserna varierar, men premissen är 
densamma: lönsamhet mäts i payofftid. Genom att använda återbetalningstid, payofftid och 
samtidigt använda begreppet lönsamhet vill man hävda att ju kortare återbetalningstid ett 
inköp har, desto lönsammare är det. Lönsamhet är alltså enligt materialet ett mått med tid som 
skala. Återbetalningstid på tre år är lönsammare än en på fem år. Detta leder i sin tur till att 
branschens aktörer försöker överträffa varandra i hur snabbt man kan lova återbetalningstid 
till marknaden. Det är alltså ingen koppling till respektive kunds situation i egentlig mening, 
utan en jämförelse som skulle kunna uttryckas som ”Min återbetalningstid är kortare än hans. 
Alltså är min lösning lönsammare”. Men enligt den tidigare genomgången av 
investeringsteorins syn på hur olika typer av investeringar ska bedömas leder således ett 
sådant relativitetsresonemang inte kunden säkert till den bästa och för kunden lönsammaste 
lösningen..  
Det saknas dessutom gemensamma referenspunkter vilka man kan använda vid beräkning av 
ett inköps lönsamhet. Det finns inget enhetligt tidsmått på återbetalningstid. Inte heller visar 
materialet vilka avkastningsmått som utgör nivådelare för att visa på bra, mindre bra och 
dåliga investeringar. Det är upp till var och en att definiera. I det empiriska materialet finns 
omdömet ”bra” om såväl tre års återbetalningstid som åtta år. Och ”dålig” om fem års och åtta 
års återbetalningstid. Lönsamhet stannar således vid en abstraktion. Ingenstans i materialet 
visar sig lönsamhet i någon konkretion. Inte ens mellan raderna. 

7.3 Privat är vi tränade i månadskostnad. Men det talar inte 
branschen om.  

Det som såväl min tidigare studie av småhusägare visat, liksom resonemang som kommer 
fram när man skrapar litet på branschaktörernas yta, är att det handlar om vad det egentligen 
kostar att få varmt och skönt i sitt hus. Och här kan man använda den verkligt 
vardagsmässiga, konkreta innebörden i vad något kostar. ”Vad har jag för utbetalning per 
månad? (Här finns en skillnad mellan privatekonomi och företagsekonomi. Kostnad i den 
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privata vardagen är detsamma som utbetalning. Kostnad i den företagsekonomiska vardagen 
är en bokföringsteknisk term och syns endast i form av siffror i en kolumn. Mer om detta i ett 
senare avsnitt.) 
Vad som för mig är så slående är att vad som är ständigt återkommande i husägares vardag är 
”månadskostnad”. Det gäller inte bara husägare, men blir särskilt tydligt för dem som har lån. 
Även om man betalar till banken per kvartal så delas en årlig utbetalning upp i månadsvisa 
belopp. Det mesta konverteras till kostnad/utbetalning per månad. Har man som sagt huslån 
kostar de en viss summa per månad. Bilen, om sådan finns, kostar något per månad. Ett 
sannolikt huvudskäl till varför månadskostnad är så etablerat och därmed centralt som 
utvärderingsmått är att de flesta av oss får lön en gång i månaden. De som inte får lön, får 
kanske pension eller a-kassa, studiebidrag eller annat. Allt kommer per månad. Skattetabeller 
visar månadsbelopp. Vi betalar abonnemang per månad. Det mesta sker månadsvis. Barn får 
månadspeng. En del förvisso veckopeng, men ju äldre de blir, ju mer förväntas man kunna 
hushålla med månadens fasta belopp. Månadskostnad är således något vi lärt oss att nästan 
intuitivt använda för att vi då kan dels jämföra med andra kostnader för motsvarande 
alternativ, men också dels för att det därmed blir möjligt att summera olika poster och avgöra 
om man har råd att göra ettytterligare köp eller ej. Handeln erbjuder mer och mer månadsvisa 
priser på allt från soffor, mobiltelefoner till faktiskt också hus och bilar. Thorn hyr ut allt från 
tvättmaskiner till tv-apparater per månad. Avis hyr ut bilar på långtidskontrakt men tar betalt 
per månad. Men, energibranschen använder inte månadskostnad, utan leder in tankarna i ett 
helt annat paradigm.  

7.4 Två olika paradigm blandas och förväxlas på grund av 
språket 

I och med användandet av payofftid byter man från det privatekonomiska till det 
företagsekonomiska paradigmet. Paradigm kan tyckas vara ett starkt ord då det betyder 
världsbild. Jag menar att det är just det som är ett av problemen. Företagsekonomi och 
privatekonomi är två olika världar. Privatekonomi är konkret och fokuserar enligt min mening 
likviditeten. Frågan som ständigt ställs och ständigt behöver besvaras är ”Finns det pengar att 
betala räkningar med?” och ”Blir det pengar över, vad kan/ska/vill vi göra med dem?”. 
Företagsekonomi å andra sidan fokuserar abstrakta begrepp som vinst, resultat vilka värderas 
enligt olika lönsamhetsmått som i sin tur orsakas av ägarnas avkastnings- och lönsamhetskrav. 
Ägande i företag syftar till att öka aktieägarnas förmögenhet och/eller företagets (aktie)värde. 
Dessa två perspektiv är så fundamentalt olika att det blir relevant att tala om två olika 
paradigm. Det kan också förklara den osäkerhet, tvekan och förvirring människor i 
vardagssituationer upplever när företagsekonomiska begrepp används. De har ingen 
motsvarighet och därmed ingen tillhörighet i den privatekonomiska vardagen. Det har denna 
studie visat.  

7.4.1 Investeringsbegreppet används språkligt på olika sätt privat-
, respektive företagsekonomiskt  

Samma ord förekommer dock inom de båda paradigmen. Begreppet investering är i materialet 
vardagligt liktydigt med utbetalning, pris. Det pris en leverantör vill ha för sin utrustning 
kallas ofta för investering. Investering bär också betydelsen långsiktighet, ”den som tänker 
långsiktigt gör investeringar”, vilket ska motivera en större utbetalning nu men ge en lägre 
utbetalning sammanlagt över tid än ett alternativ med lägre pris. Om man jämför denna 
vardagsanvändning av företagsekonomiska begrepp med hur de presenteras och används i 
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redovisnings- och investeringsteori skiljer det sig. En investering är som Birger Ljung 
uttrycker det kapitaldisposition vilken ger betalningskonsekvenser under en längre tid. (Ljung 
1984). En investering innebär resultatpåverkan i form av avskrivningar i en resultaträkning 
och ökning av tillgångarna i en balansräkning. Själva utbetalningen påverkar likviditeten. 
Resultat(be-)räkning, balans(be-)räkning och likviditetsberäkning är centrala begrepp inom 
ekonomistyrning. Men det är det inte i privatekonomiska sammanhang. Där är som sagt 
möjligen likviditetsproblem det vanligaste begreppet, eller snarare fenomenet. Att få 
ekonomin att gå ihop. Att det ”inte är så mycket månad kvar i slutet av pengarna”. Detta är 
något de flesta av oss står inför till vardags. 
Men investeringar förekommer också i den privata vardagen. Det kan handla om att sätta in 
pengar i fonder, köpa ädelstenar, hus, konst  etcetera. Vi hoppas också att våra för pension 
avsatta medel sköts (investeras) på ett sådant sätt att vi kan se fram emot en tryggad ålderdom. 
Det ställer krav på försäkringsbolag m fl att de investerar klokt och fördelar risker på ett 
säkert och övervägt sätt. Privatekonomiskt använder vi begreppet investering med betydelsen 
avsätt medel som inte konsumeras nu utan disponeras för att växa genom att arbeta på ett 
sådant sätt att värdet växer. Detta kan ske genom köp av värdepapper, föremål, fastigheter  
etcetera. som förväntas ha en värdestegring över tid. Det finns likheter med det 
företagsekonomiska tänkandet kring att en investering förväntas öka förtjänsten och/eller 
värdet på företaget. Det som skiljer sig är det jag tidigare nämnde, att vi inte alltid, eller 
snarare sällan, bokför och redovisar vår privata vardag enligt företagsekonomiska principer 
med resultat- och balansräkning. Lagar och myndighetskrav skiljer sig också mellan 
företagsekonomiska och privatekonomiska skeenden. Ett exempel på detta är inom ett 
företags investeringar att en tillgångs värde inte skrivs av hur som helst, utan måste följa vissa 
regler beroende på tillgångens karaktär.  
En ytterligare användning av investeringsbegrepept är i samband med att varor och tjänster 
bjuds ut till försäljning. Vid säljarutbildningar jag själv gått är det en medveten strategi att 
använda just ordet investering när man vill motivera ett högre pris än konkurrenten. Genom 
att visa på vilka besparingar, helst i flera led, kunden kan göra med ”min” produkt (vara eller 
tjänst) och addera dessa till varandra söka uppnå så stora belopp som möjligt. Motsatt ska 
man arbeta med kostnader. Priset på en produkt ska brytas ned till så kort tidsenhet som 
möjlig för att verka så liten som möjligt. Tumregeln ”Summera besparingar till årsbelopp och 
kostnader till dagsbelopp” är något jag både själv blivit undervisad i och märkt under årens 
lopp i olika reklamsammanhang. Om jag fritt återger vad jag sett under årens lopp handlar det 
om ”För endast fyra kronor om dagen får du möjlighet till sova i vår underbara säng”. Sängen 
kostar 15 000 kr men utslaget på tio år med 365 dagar blir kostnaden upplevt låg. ”Spara upp 
till 10 000 kr om året på vår produkt” är något man kan se i värmepumpsammanhang. 
”Halvera din uppvärmningskostnad” är ett annat exempel.  

7.5 Även kompetens kring företagsekonomiska begrepp verkar 
saknas 

Jag har redan konstaterat att sammanblandningen av det privatekonomiska och 
företagsekonomiska paradigmen medför problem. Det är inte enbart avsaknad av en 
privatekonomisk argumentation som råder bland branschens aktörer. En ytterligare slutsats 
man kan dra av analysen är att branschaktörerna också saknar företagsekonomiska kunskaper. 
Det framgår av materialet att inga övriga företagsekonomiska begrepp används utöver 
”lönsamhet” och ”payoff” samt att det sätt på vilket de begreppen används inte tyder på ens 
ett företagsekonomiskt perspektiv. Så att branschen har problem med det privatekonomiska 
perspektivet leder inte automatiskt till slutsatsen att det skulle vara problemfritt att 
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argumentera till andra företagare. Inte bara privatpersoner äger hus som ska värmas upp, utan 
också många företag och fastighetsbolag. Gentemot dessa krävs en företagsekonomisk 
kompetens, och det är tveksamt om ett aldrig så flitigt användande av payoffbegreppet skulle 
vara tillräckligt då.  

7.6 Vem är boven i detta abstraktionsdrama? 

Om det kan sägas finnas en bov i detta abstraktionsdrama, är det inte en mänsklig sådan utan 
en språklig. Det är inte payoffbegreppet som gör att man hamnar snett, det är snarare 
lönsamhetsbegreppet. Det är det mest centrala begreppet, och de allra flesta mäter 
lönsamheten i payofftid. Besparing, begreppet med vilket inköpspriset divideras för att få 
fram payofftiden är också en abstraktion. Man räknar på något som inte har förbrukats. Själva 
lönsamheten har inte heller den någon som helst konkret motsvarighet utan är och förblir en 
ren abstraktion. Aktörernas argumentation kretsar uteslutande kring dessa och ytterligare 
andra abstraktioner. Några försöker ersätta lönsamhets/payoffabstraktionen med en annan 
abstraktion, nuvärde. Andra abstraktioner utan konkreta motsvarigheter är exempelvis, 
”tjäna”, ”spara”, ”gå med vinst”, ”återbetalning” ”avkastning”  etcetera. Att navigera bland 
abstraktioner som dessa är inte bara svårt utan också förvirrande och energikrävande. Detta är 
en konsekvens av aktörernas och konsumenternas sammanblandning mellan 
företagsekonomiska begrepp och privatekonomiska situationer.  
Men, det finns de som talar om månadskostnad i form av konkret utbetalning före och efter ett 
genomfört eller planerat inköp av ny värmeutrustning. Dessa går relativt oberörda genom de 
olika beslutspunkter och ställningstaganden som är förknippade med val av 
utrustningsalternativ. Frågan de ställer sig är relativt enkel att besvara: ”Kommer mina 
månadskostnader att sjunka med den här lösningen? Hur mycket?” På detta sätt rangordnas 
alternativen enligt den princip som en husägare redan är van vid: månadskostnad.  

7.7 Hur har det blivit så här? 

Jag kan bli både berörd och trött när jag tänker på hur djupt mänskligt det är att vilja göra bra 
saker. Att mina beslut ska vara bra, kloka och ge mig och de jag värnar om, framgång, 
trygghet och hälsa. Men i själva verket inser jag att jag, i min fulltecknade vardag inte vare sig 
orkar eller hinner vara rationell, medveten, påläst, kompetent som man ”borde”. Då är det lätt 
att ryckas med i säljarnas begreppsapparater där ord som just lönsamhet, tjäna, spara, vinst 
säger att jag åtminstone inte är korkad som köper en sak som ”betalar sig själv”, eller att ”jag 
får igen pengarna redan efter tre år och därefter går jag med vinst”. Hur får vi ihop det? Vet vi 
innerst inne inte att det inte är så?  
När abstraktionerna avlöser varandra gäller det att greppa det man kan greppa. Och som en av 
intervjupersonerna sa: ”det (payoff) är förvisso inte ett korrekt begrepp men det är i alla fall 
lätt att förstå”. Vi tar hellre det som är lätt att förstå än det som skulle hjälpt oss. Det är så vi 
hanterar en fulltecknad vardag. Vi måste få vardagen att gå ihop. Vi är människor. Vi är 
mänskliga. Då blir det ibland till att ta genvägar. Så länge genvägarna inte visar sig vara 
katastrofer så får det duga. Även om det finns ännu bättre sätt. Men de hinner vi inte 
upptäcka. Vi följer John. Och John använder sig av payoff. Då blir det payoff. Även om det är 
en abstraktion, en konstruktion som inte finns. Så fulltecknad är vår vardag.  
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7.7.1 Har arbetet med att göra svenskarna till aktieägare påverkat 
oss? 

Marknadsförare och säljare i ”alla tider” har använt begrepp som ”spara”, ”tjäna” i sin 
argumentering. Att ”investering” kommit med på listan av vanliga begrepp är inte så konstigt 
då en klok person investerar istället för att slösa. Konsumtion är inte förenligt med god 
kapitalistisk sed. Man skall spara och ha medel i ”ladorna” att använda vid sämre tider. Därför 
är det naturligt för säljare att vädja till ladupåfyllaren i oss. Dessutom, i takt med att vi 
konsumenter de senaste åren lärt oss att bli aktieägare och aktiespekulanter först genom 
fondsparande i så kallade allemansspar, sedan allemanspension, därefter folkaktier som Telia 
och TV4 för att nämna några, och nu också genom premiepensionsval där vi uppmanas att 
aktivt välja förvaltare, ja nästan själva förvalta våra pensionspengar. Daytrader blev för några 
år sedan en yrkestitel som representerade den nya ekonomin. Sedan blev det en bubbla som 
sprack… Men i och med detta har begrepp som exempelvis avkastning blivit mer av 
vardagsbegrepp.  
Här kan man ana en begreppslig glidning. I takt med vardagsanvändande av från början 
företagsekonomiska, finansiella begrepp öppnas också möjligheten av en vidare innebörd och 
därmed också för en sammanblandning av innebörden genom att begrepp idag kan bära fler 
betydelser än tidigare.  

8 Slutord 

Den här uppsatsen började tankemässigt nog egentligen redan för ett par år sedan när jag hade 
varit med och tagit fram rapporten till Statens Energimyndighet (Birkenfalk et al 2004) och 
den tänkta uppsatsen var då handlingsorienterad. Då ”handlade” den om vilken tanke- och 
kalkylmodell som var lämpligast att använda. Gud vet att jag också inom ramen för denna 
vårtermins föreliggande kandidatuppsats, ägnat många timmar (dagar) åt att räkna, vända och 
vrida på kalkylmodeller, excelceller och –funktioner, jag har läst böcker om investeringsteori, 
både en och flera gånger, och kommit på mig själv med att faktiskt söka den bästa lösningen. 
Det kan ses somn ett uttryck för att jag tidigare sökt en ”bör” lösning. ”Ni i branschen håller 
på med den här och den här kalkylen. Ni borde använda den här i stället, och de här 
argumenten. Det skulle innebära att ni fick ännu mer sålt samtidigt som världen får färre 
oljepannor och fler långsiktigt bra lösningar för både världsmiljön, privat- och 
familjeekonomin”. Detta är naturligtvis lovvärt i sig och vore självklart intressant att få vara 
med om, men det som i skrivandes stund blir så mycket mer intressant och berörande är hur vi 
människor involverade i de här frågorna, både som säljare och som köpare, så gärna vill att 
det vi gör ska vara vettigt. Samtidigt har mitt arbete med kalkyler och modeller påmint mig 
om hur komplext och komplicerat det är att över huvud taget ”räkna” på de tillgängliga 
alternativen. Komplexiteten blir en vägg, omöjlig att tränga igenom. Det är här 
payoffbegreppet kommer som en lösning, en genväg, eller en väg ut. Den principiellt enkla 
räkneoperationen payoffberäkningen innebär, som dessutom kommer från den ”riktiga” 
ekonomin, företagsekonomin, blir ett sätt, en minsta gemensam nämnare som branschen och 
konsumenterna enas kring. I den fulltecknade vardagen och med aningen om komplexiteten 
och de många variablerna, är det lätt hänt att hoppa på begreppsapparater även om det råkar 
vara lånta fjädrar. Det är som om branschens aktörer och konsumenter säger ”Payofftid låter 
vettigt, det är lätt att förstå, och eftersom ’alla’ använder det kan det ju inte vara helt fel”.  
Om det nu är så lönsamt och vinstgivande att köpa exempelvis en luftvärmepump som en del 
vill göra gällande, då borde vi väl hitta just luftvärmepumpar hos dem som lever på att 
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investera kapital, såväl eget som andras? Kanske Warren Buffet missat något här? Eller är det 
tvärtom? Det är inte lönsamhet människorna strävar efter, det försöker bara sänka sina 
uppvärmningskostnader.  

8.1 Mitt bidrag 

Jag har visat att det finns en omedvetenhet och inkonsekvens bland energibranschens aktörer 
och kunder om hur ett köp av värmeutrustning ska bedömas. Ska ett köp anses som en 
investering och i så fall ur vilket perspektiv, det privat- eller företagsekonomiska? 
Lönsamhetsbegreppet saknar definition och argumenteringen är abstrakt vilket i flera fall 
skapar osäkerhet och tvekan, kunderna blir stående som på ett ben. Schablon- och jargongartat 
används payoffbegreppet av såväl branschaktörer som köpare för att ge intryck av lönsamhet. 
Dock är det så att någon reell lönsamhet inte står att finna, åtminstone inte som den 
privatekonomiska lösning på ett kostnadsproblem som den är tänkt att vara. Det konsumenten 
är ute efter är lägre kostnader för uppvärmning, mindre utbetalningar per månad. Detta är 
något helt annat än en investering med företagsekonomiska lönsamhetskrav. Den ökade 
användningen av företagsekonomiska begrepp i samhället kan spela in och bidra till den 
uppenbara sammanblandningen mellan de två paradigmen. Paradigmen står för olika 
innebörder av ibland samma uttryck och den begreppsligt höga abstraktionsnivån gör det än 
svårare att koppla begreppen till en konkret vardag.  
Mitt bidrag handlar också om att medvetandegöra att och hur språkliga konstruktioner och 
abstraktioner inverkar på människors vardag, hur omedvetenhet om konstruerade abstrakta 
begrepp utan konkret motsvarighet medför en förvirrande begreppsdominans i en hel bransch 
och bland dess kunder. Det är frestande att tala om att lönsamhetskejsaren är naken. Men ännu 
säger ingen detta. Det kanske de kan göra efter att ha läst denna uppsats… 

8.2 Möjlig fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att se vad som händer i branschen när slutsatserna från denna 
uppsats presenteras. Påverkar det branschen? Leder de till ändrad argumentation och/eller 
andra utgångspunkter för hur ett köp av ny utrustning kan bedömmas och motiveras. Det vore 
intressant att också träffa myndigheter och organisationer för att få deras reaktioner på 
slutsatserna.  
Ett annat område som vore intressant att forska vidare kring är hur språkliga konstruktioner 
och abstraktioner påverkar kommunikationen inom olika marknader, men också inom 
organisationer. På det sätt som de privatekonomiska och företagsekonomiska paradigmen 
förväxlas och blandas samman kan man undra om det finns andra eller motsvarande 
sammanblandningar inom företag, organisationer och branscher på grund av språkliga 
konstruktioner och abstraktioner. 
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