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Sammandrag: 

Personer som önskar att bo i ett Tiny House bildar ett konsumentsegment som är i 
konstant tillväxt. Personerna delar målet att innehava och bo i detta kompakta, ofta 
mobila, egnahemshus. Frågan uppstår, om konsumentsegmentets strävande till 
måluppfyllelse skapar affärsmöjligheter för kommersiella aktörer och vilka dessa 
möjligheter är. Avhandlingens syfte är att analysera vilken roll en kommersiell aktör 
kunde ha i TH-entusiasternas måluppfyllelseresa i anslutning till anskaffningen av ett 
Tiny House. Avhandlingens teoretiska fokus ligger på den kunddrivna synen att förstå 
Tiny House-entusiasternas målinriktade beteende och deras måluppfyllelseresa. 
Därutöver tas motiven och motivationen att agera och deras olika nivåer av 
underliggande mål i beaktan i den teoretiska referensramen. 
 
Avhandlingens undersökning gjordes med en kvalitativ forskningsmetod med syftet 
att utreda konsumentsegmentets upplevda utmaningar och behov av kommersiella 
aktörer inom anskaffningen av ett Tiny House. Undersökningen inleddes med att 
netnografiskt samla online data från Tiny House-plattformar på sociala medier samt 
genom intervjuer med personer som identifierar sig till konsumentsegmentet. 

Konsumentsegmentet upplever utmaningar inom följande kategorier: rådande 
regelverk och finansiering, informationstillgänglighet, lokalitet och placering av huset, 
kunskap om byggande, angående husets mobilitet och mera generella produktval och 
tekniska lösningar. Tiny House-entusiasterna framkastade, baserat på sina egna 
erfarenheter, flera potentiella roller för kommersiella aktörer. De främsta behoven 
som framkom är en erbjudande av kunskap inom byggande, tjänster som underlättar 
att nå information och produkter som är designade att underlättar det konkreta 
byggande av ett Tiny House. I realiteten, kan dessa roller dock bli begränsade av den 
nuvarande samhälleliga strukturen och regleringarna angående byggande och boende 
i Tiny House som permanent boendeform. De upplevda utmaningarna och de nämnda 
behoven kan fungera som vägledande och inspirerande för kommersiella aktörer, som 
önskar sig finna sin roll i Tiny House-livsstilsrörelsen inom anskaffningen av det 
symboliska Tiny House. 

Nyckelord:  Tiny House, kunddominanta logiken, målinriktat beteende, 

konsumentresa, upplevda behov av kommersiella aktörer 
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1 INLEDNING 

Den konventionella kulturen betonar framgång, hårt arbete och materialistisk 

bekvämlighet, samtidigt som den uppmuntrar individer att sträva efter lycka och 

uppfyllelse. Lycksökande via konsumtion, där egendom är den största källan av 

tillfredställelse och missnöje i personens livs, definieras som materialism (Belk 1988). 

Att konsumtion korrelerar med lycka har blivit ifrågasatts av en del konsumenter som 

istället söker alternativa lösningar för att uppnå en lycklig, en betydelsefull och även en 

mera hållbar livsstil. Här framträder boende i ett Tiny House som ett alternativt 

levnadssätt (Mangold och Zschau 2019; Kilman 2016). 

 

Ett Tiny House, eller smeknamnet ”Tiny”, är ett mycket litet hus, vilket namnet även 

hänvisar till. Tiny som begrepp saknar en universal definition men anses generellt vara 

ett egnahemshus som är 10–40 kvadratmeter stort. Husen är ofta mobila (till exempel 

byggda på släpvagn) eller fasta som traditionella hus. (Anson 2014; Kilman 2016) Det är 

vanligt att husen byggs själva av slutanvändaren (Mutter 2013; Boeckermann, Kaczynski 

& King 2019). Att ha ett Tiny House som sin primära boendeform skapar en stor 

förändring i ens livsstil, mycket på grund av det begränsade levnadsutrymmet. Denna 

livsstil benämns som Tiny House-livsstilen (TH-livsstilen). En bred demografisk grupp 

av människor är attraherade att bo i dessa små utrymmen; unga vuxna, studeranden, 

pensionärer, seniorer och personer som är intresserade av TH-livsstilens ideologi 

(Boeckermann, Kaczynski & King 2019; Kilman 2016). 

 

TH-livsstilens ideologi att leva simpelt i ett litet utrymme har fått inverkan från andra 

livsstilsideologier som frivillig enkelhet och minimalism (Mangold & Zschau 2019). Både 

frivillig enkelhet och minimalism har en betoning på enkelt leverne, vilket innebär att ha 

just det som krävs för att skapa en meningsfull och betydelsefull vardag. TH-livsstilen 

följer principen att medveten eliminering av överflödiga saker och innehavande av färre 

materialistiska possessioner skapar utrymme till mera betydelsefulla ting i livet. TH-

livsstilen är även ett sätt för många att leva mera ekologiskt och jordnära. (Boeckermann, 

Kaczynski & King 2019). Medvetenhet hjälper en att identifiera vad som är betydelsefullt 

och essentiellt till en själv, vilket kan medföra att man är mycket medveten om sin 

omgivning och elementen man har inkluderat i sitt liv (Kilman 2016; Mutter 2013; 

Paulsen 2018; Mangold och Zshau 2019). 
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TH-livsstilen uppstod i Amerika under 90-talet. Livsstilen praktiseras som mest i 

Amerika men har under det senaste årtiondet blivit allt mer populärt i flera olika länder 

och har spridits globalt. (Mangold & Zschau 2019) Det kan observeras, att boendeformen 

blivit ett allt mera känt koncept även i Finland, men har ännu inte skapat en betydande 

marknad. Det finns en marknad, där åtminstone ett par byggnadsfirmor har Tiny House 

husmodeller (Minihouse.fi 2020; Kontutalo.fi 2020). Det finns också ett större 

byggnadsföretag som adderat en husmodell som går inom storleksramarna av ett Tiny 

House, Jukkatalo 33 kvadratmeter. Dock marknadsförs husen utöver som primärt 

boende även bland annat som extra hus på bakgården, som sommarstugor och som 

tilläggs arbetsutrymmen. I årets bostadsmässa (år 2021) som ordnas i Lojo, beskrivs 

Tiny House som årets trendprodukt. Dessa hus är dock också marknadsförda som 

hemmakontor och inte som ett hus menat för permanent boende. (Hufvudstadsbladet, 

2021) Det är värt att notera, att då de små husen används som sekundära hus, till 

exempel som semesterhem, som hemmakontor eller som hyresbostäder, används de i 

syfte av att öka materialistisk bekvämlighet. I detta fall utnyttjas husen i en form av 

materialism, vilket är tankemodellen TH-livsstilen motstår. (Anson 2014; Ford och 

Gomez-Lanier 2017) 

 

Det finns potential i Tiny House som en produkt då den kunde lösa en hel del 

bostadsfrågor och samhälleliga problem. De kan vara en lösning för aktiva resenärer (till 

exempel de mobila husen), temporärt boende och gästhem, hus till hemlösa, som 

temporära skydd i katastrofområden eller en boendeform i tätortsområden där 

utrymmet är begränsat. (Anson 2014; Ford och Gomez-Lanier 2017) Vad som skiljer sig 

Tiny House som en produkt med Tiny House som en livsstil är att TH-livsstilen innebär 

konceptet av att ha det lilla huset som en permanent boendeform. Som en permanent 

boendeform är de små husen också en hållbar lösning till högkonsumtionens orsakade 

miljökonsekvenser. I större volymer kan husen i framtiden ha en betydelsefull inverkan 

på ekonomin, miljön och samfund. (Kilman 2016; Ford och Gomez-Lanier 2017; 

Mangold och Zschau 2019) Samtidigt påpekar Kilman (2016) att boendeformen kommer 

vara svår att göras till en del av populärkulturen då det finns flera hinder och försvårande 

faktorer i att leva smått. Det mindre boendeutrymmet undertrycker bland annat till 

medveten och limiterad konsumtion av produkter och till utförandet av vardagspraktiker 

i begränsade utrymmen, vilket är en livsstilsförändring som inte lämpar sig eller lockar 

alla. 
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1.1 Problemformulering 

De så kallade Tiny House-entusiasterna (TH-entusiasterna), med det gemensamma 

målet att ha Tiny House som sin permanenta boendeform, skapar ett konsumentsegment 

som är i kontinuerlig global tillväxt. Frågan uppstår hur företag skall finna sin roll i 

denna växande marknad och om det överhuvudtaget finns behov av stödjande 

kommersiella aktörer som riktar sig mot TH-entusiaster som sitt konsumentsegment.  

Fenomenet är en social rörelse men kan de facto även betraktas som en livsstilsrörelse. 

Livsstilsrörelser riktar sig mot förändringar i enskilda individers livsstil och identitet, 

men har ett fundamentalt mål att skapa förändring i kulturen eller samhället. Då flera 

individer gör denna samma livsstilsförändring skapar det en drivkraft för förändring på 

en samhällelig och kulturell nivå, vilket gör individernas personliga ageranden till ett 

kollektivt agerande. Även om det kulturella och samhälleliga förändringsskapandet är 

betydande inom rörelsen, fokuserar sig individerna centralt på att göra förändringar i 

sin egen livskontext. (Haenfler, Johnson & Jones 2012) I Tiny House-rörelsen är denna 

förändring att bo i ett Tiny House och uppleva att bo på en mindre yta samt ofta i ett 

mobilt hus. Denna förändring kan ses som ett individuellt mål, vilket sammanknyter TH-

entusiasterna sinsemellan. 

 

En kommersiell aktör som har TH-entusiaster som sin målgrupp kan sägas vara en del 

av sociala rörelsen. Företaget tar då en roll som ett ansikte utåt för att stöda rörelsen att 

växa och bli starkare. Företaget bär samtidigt ansvar över att marknadsföra den 

alternativa livsstilsrörelsen korrekt och förmedla samma värderingar som rörelsen står 

för. Detta innebär att kommersiella aktören verkligen måste veta och förstå sig på 

rörelsen och personerna involverade i denna sociala rörelse för att placera sig i dess 

referensramar på rätt sätt. 

 

TH-entusiasterna drivs av ett starkt målinriktat beteende i syftet att förverkliga 

drömmen att bo i ett Tiny House och att praktisera den tillhörda livsstilen. Tiny House 

som produkt är det konkreta som möjliggör TH-livsstilen. En relevant kommersiell aktör 

kunde då ha rollen att understödja målförvekligandet hos individerna att anskaffa sig 

huset. Det saknas dock information om det finns en efterfrågan på en aktör som kunde 

underlätta denna måluppfyllelseresa.  

 



4 

  

Konsumentsegmentet med gemensamma målet kan ses som svårt och även krångligt att 

rikta sig mot. Den generella konsumtionen hos TH-entusiasterna sker starkt enligt 

behov, där tjänsten bör vara nödvändig, hjälpa dem att nå lycka eller addera något till 

deras liv. (Mutter 2013; Kilman 2016; Ford & Gomez-Lanier 2017) Dessutom, kan det 

vara knepigt för en kommersiell aktör att finna sin roll i anskaffningsprocessen av ett 

Tiny House, då TH-entusiasterna ofta designar och bygger husen själva. Därtill är 

konsumentsegmentet ännu relativt litet i Finland. 

 

Även om TH-entusiasterna kan ses som målinriktade, medvetna konsumenter, som ofta 

bygger husen själva, har de behov att vara i kontakt med marknaden. Att bygga ett hus 

kräver användning av produkter och tjänster som till exempel byggmaterial och 

ansökande av bygglov. Då det krävs för konsumentsegmentet att vara i kontakt med 

marknaden för att uppfylla deras mål, har kommersiella aktörer möjligheter att finna en 

värdeskapande roll inom denna process. Kommersiella aktörer kan implementera en 

kund-driven syn på att skapa en förståelse på konsumentsegmentets processer, och 

utifrån det finna sig en roll i konsumentens aktiviteter. Konsumentsegmentets starka 

målinriktade beteende och deras starka vilja att agera utanför marknaden förstärker 

antagandet att företagen verkligen behöver lära känna dessa konsumenter, vad de anser 

vara värdeskapande och i vilket syfte TH-entusiasterna anser sig ha behov av en 

kommersiell aktör. Att förstå ett segments behov är grunden till utformandet av en 

värdeskapande tjänst. Vad som är givet, är att entusiasterna har viljan att nå deras mål 

av att bo i ett Tiny House. I detta fall kan det resoneras att stödjande kommersiella 

aktörer inom måluppfyllelseresan av anskaffningen av ett Tiny House är en 

värdeskapande tjänst för konsumentsegmentet. 

 

Tiny House är ett boendealternativ som möjliggör ett mera simpelt och mindre stressigt 

levnadssätt samtidigt som det är en kostnadseffektivt, ekologisk och utrymmeseffektiv 

lösning för boende. Att ha en lugnare livsrytm, praktiserande av en mera miljövänlig 

livsstil och vara mindre skuldsatt är trender som attraherar allt flera just nu 

(Hufvudstadsbladet, 2021). Samtidigt är Tiny House ett boendealternativ som 

understöder skiftet mot en mera hållbar livsstil, vilket är ett mera slitstarkt levnadsätt 

för framtida generationer. Tiny House som husmodell kan diskuteras ha starka 

möjligheter att vara ett allmännare omtyckt boendealternativ i framtiden, vilket gör Tiny 

House som produkt till ett intressant och relevant ämne att skapa en bättre insikt om. 

Kommersiella aktörer som tar vara på en roll som understöder TH-livsstilens 

förverkligande, i dessa fall anskaffningen av det konkreta lilla huset, kan ha långsiktigt 
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goda affärsmöjligheter ifall det antydas att livsstilsrörelsen kommer att fortsättningsvist 

bli allt mera populär. 

 

1.2 Syfte 

Avhandlingens syfte är att analysera vilken roll en kommersiell aktör kunde ha i TH-

entusiasternas måluppfyllelseresa i anslutning till anskaffningen av ett Tiny House. 

 

Jag bryter ner syftet till tre frågor som kommer att utredas i avhandlingen: 

Fråga 1: Vilka delmål har TH-entusiasternas måluppfyllelseresa i anskaffningen av sitt 

Tiny House? 

 

F2: Vad anser TH-entusiasterna att vara det mest utmanande eller hindrande faktorn i 

deras måluppfyllelseresa? 

 

F3: Vilken är TH-entusiasternas syn på kommersiella aktörer - på vilket sätt kunde dessa 

bidra till måluppfyllelseresan? 

 

1.3 Avgränsning 

I avhandlingen har det valts att utifrån konsumentens måluppfyllelseresa skapa en 

förståelse om det finns värdeskapande roller inom denna process för kommersiella 

aktörer. I avhandlingen behandlas syftet utifrån ett konsumentperspektiv. 

Konsumentsegmentet avgränsas till TH-entusiaster som har målet att ha Tiny House 

som sitt permanenta boende. Även om det finns konsumenter som har målet att anskaffa 

sig ett Tiny House som produkt för andra användningsändamål, är dessa inte med i 

avhandlingens avgränsade konsumentsegment.  

Konsumentens anskaffningsprocess av ett Tiny House som produkt med avsikten att ha 

det som sin permanenta boendeform kan ses vara en resa mot ett mål. Med att se in på 

vilka utmaningar och hinder som konsumenterna upplever i denna resa, skapas det en 

bättre förståelse av möjliga roller kommersiella aktörer kan ta. Fokusen är på att finna 

potentiella roller för företag inom husens anskaffningsprocess. 

I teorin diskuteras TH-entusiasternas måluppfyllelseresa som en konsumentresa mot 

deras högtuppsatta mål. Teorin kring konsumentresor indikerar att resan är format av 

kundupplevelser och touchpoints som konsumenten har med marknaden. 
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Avhandlingens syn på resan fokuserar dock mera på att utreda vilka underliggande mål 

konsumentsegmentet upplever att ha utmaningar och hinder i, där en kommersiell aktör 

kunde finna sin roll för att underlätta dessa måluppfyllelsen. Vad TH-entusiasten för 

tillfället måste göra själva som en kommersiell aktör kunde göra istället är väsentlig 

information. Anskaffningsprocessen sker inom ramarna från skapandet av ett konkret 

mål att bo i ett Tiny House till att huset är klart för inflyttning. Undersökningens 

geografiska avgränsning är Finland. Demografiska avgränsningar kommer inte att göras 

hos informanterna som är med i undersökningen. 

1.4 Avhandlingens upplägg 

Avhandlingen inleds med att behandla Tiny House-livsstilen som en social rörelse för att 

skapa en ytterligt bättre förståelse på fenomenet i fråga. Kapitlet kommer sedan fortsätta 

med att presentera den kunddrivna-logiken som fungerar som företagets infallsvinkel 

till avhandlingens problemformulering. Därefter kommer konsumentens målinriktade 

beteende diskuteras med en presentation av konsumentresor, det vill säga 

konsumentens måluppfyllelseresa. I kapitel 3 sammanfattas teorin där de viktigaste 

fynden anknyts till syftet och problemformuleringen. 

I kapitel 4 förs den metodologiska diskussionen där det resoneras kring hur 

undersökningen genomfördes. Kapitlet påbörjas med valet av forskningsansats och 

övergår sedan till metodvalen, datainsamling, val av informanter och analysmetod. I 

kapitel 5 presenteras resultatet och analys av datamaterialet med en anknytning till 

teorin. Avhandlingen avslutas med kapitel 6 med en diskussion och slutledning. 
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2 EN KUNDDRIVEN LOGIK FÖR ATT FÖRSTÅ TINY HOUSE-
ENTUSIASTERNAS MÅLINRIKTADE BETEENDE 

Kapitlet påbörjas med en genomgång om TH-livsstilen som en social rörelse. Detta ger 

ett mera holistiska syn på fenomenet i frågan. För att kommersiella aktörer skall finna 

sin roll inom denna rörelse som nu även kommit till Finland, diskuteras den kunddrivna 

synen som företagen kan utnyttja i sin marknadsföringsstrategi. Enligt denna syn måste 

företagen observera konsumenten och komma fram med en värdeskapande tjänst enligt 

konsumentens behov. TH-entusiasterna drivs av ett målinriktat beteende, därav 

identifieras dessa konsumenter vara i en konsumentresa mot deras överordnade mål; att 

leva livet i ett Tiny House. 

2.1 Tiny House som en livsstilsrörelse 

När man praktiserar TH-livsstilen är man samtidigt med i en rörelse (Ford & Gomez-

Lanier 2017). Denna rörelse är känt med namnet Tiny House-rörelsen (TH-rörelsen), på 

engelska The Tiny House Movement. TH-rörelsen identifieras både som en social rörelse 

och en arkitektonisk rörelse. (Mangold & Zschau 2019; Boeckermann, Kaczynski & King 

2019; Mutter 2013) Enligt Paulsen (2018) handlar rörelsen dock inte så mycket om 

arkitekturen eller design, utan främst om uppmuntrande till en alternativ livsstil. 

Sociala rörelser är strategiska och avsiktliga drivkrafter som baserar sig på människor 

som har ett gemensamt mål att skapa en viss förändring i den moderna världen. Hoppet 

om förändring kan vara riktad mot en specifik policy eller vara mera brett inriktad mot 

kulturella förändringar och är då antingen politiska eller kulturella till sin karaktär 

(Christiansen 2009; Johnston 2014, s.2). Sociala rörelser fungerar mestadels utanför 

politiska och institutionella kanaler, vilket är en grundläggande egenskap i fenomenet. 

(Johnston 2014, s .1)  

Sociala rörelser klassas enligt olika kriterier, inkluderat deras omfattning, kronologi, 

geografiskt fokus, strategier, mål, ekonomiska resurser och medlemsegenskaper. Dessa 

kriterier brukar reflektera trenderna och bekymren i sociala vetenskapen då rörelsen 

utvecklats. (Flynn 2011) Rörelser uppstår och drivs av kollektiv identitet. Detta skapas 

då individer identifierar sig dela riktningar som ideologier, värderingar, mål och 

intressen sinsemellan (Johnston 2014, s. 3; Christiansen 2009). Kollektivt agerande 

sker då dessa individer tillsammans skapar förändringar. (Flynn 2011) Sociala rörelser 

inkluderar organisationer och ett nätverk där medlemmarna har kontakt med varandra 
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och oftast en sorts ledare. Rörelsen har oftast även symboliska uttalanden. (Johnstons 

2014, s. 3) 

Hurdana förändringar strävar sociala rörelser efter? Mera traditionella rörelser brukar 

ta itu med sociala klasser, ekonomiska bekymmer och ojämlikhet, medan moderna 

rörelser riktar sig ofta mot politiska och sociala konflikter. Medlemmar i modernare 

rörelser tenderar vara från mellanklassen. Moderna rörelser, som till exempel 

miljörelaterade, uppmuntrar till livsstilsförändringar och baserar sig ofta på löst 

organiserade nätverk snarare än formellt medlemskap. (Flynn 2011; Haenfler, Johnson 

& Jones, 2012) Förändringarna som rörelser strävar efter kan riktas mot individer eller 

mot samhället. Graden av förändring som eftertraktas är antingen delvis eller total. 

Dessa två dimensioner om vad förändringen riktar sig mot och i vilken grad, skapar en 

allmänt omtyckt klassificeringsmodell av sociala rörelser. Modellen presenterar fyra 

arter av sociala rörelser; revolutionära, reformativa, frigörande och alternativa 

rörelser. Revolutionära rörelser strävar efter totala strukturala förändringar i samhället. 

De kan delta i våldsamma handlingar för att skapa förändring. Reformativa rörelser 

strävar i sin tur efter delvis samhällelig förändring för att ta i tu med orättvisor och 

ojämlikheter. Frigörande rörelser strävar efter en total förändring hos individer. 

Alternativa rörelser, i sin tur, strävar efter en delvis förändring hos individer. Dessa 

rörelser kan bland annat basera sig på att ha kulturella värderingar som avviker från 

normen, avstå från materialism eller på utvecklande av originella livsstilar. De arbetar 

inte emot att förändra redan existerande sociala och politiska system, utan de utvecklar 

parallella livsstil som är ekologiska, spirituella eller hållbara. (Flynn 2011) TH-rörelsen 

kännetecknas som en alternativ rörelse som uppmanar till en alternativ livsstil, därav är 

rörelsen mera specifikt en livsstilsrörelse.  

Livsstil definieras som ett uttrycksfullt, observerbart beteende hos individer och som 

sättet hur man lever sitt liv. Med en livsstil kan man uttrycka sin individualitet, identitet 

och stilistiska självmedvetenhet. Livsstil, som kan ses som identitetsskapande, grundar 

sig ofta på konsumtion. (Haenfler, Johnson & Jones 2012) 

Konsumtion ger en materialistisk, fysisk form till identiteten och möjliggör att den 

uppfattas av publiken. Individen kan visa sin ståndpunkt genom specifika 

konsumtionsval och engagemang i aktiviteter. Dessa val blir rutinerade praktiker och 

formas till vanor i vardagliga praxis, sätt att vara, åsikter och tycke, konsumtionsvanor, 

fritidsaktiviteter, varsel i föredragande miljöer, ätande, tal och klädsel. (Haenfler, 

Johnson & Jones 2012; Wahlen & Laamanen 2015) Identiteten är dock föränderlig 
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likasom rutiner. Dessa vardagliga, rutinerade praktiker är beslut om hur man agerar och 

beter sig, men kan även ses de som ett val om vem man är. Valen formar individens 

livsstil. (Wahlen & Laamanen 2015) Alla livsstilar fungerar som både sätten att 

identifiera sig med en viss grupp likasom identifiering bort från andra grupper. 

Alternativa livsstilar skiljer sig från allmänheten på ett tydligt sätt med sina starka 

symboliska praktiker. De har ofta som karaktärsdrag att utmana den konventionella 

kulturens normer och avviker därför från normaliteten på ett betydande sätt. (Haenfler, 

Johnson & Jones 2012) 

Livsstilsrörelser baserar sig på uppmuntran till en viss livsstil och identitet, men har 

fundamentalt ett mål till kulturell eller ekonomisk förändring. (Wahlen & Laamanen 

2015; Haenfler, Johnson & Jones 2012). Livsstilsrörelser uppmuntrar till individuella 

ageranden. Sociala rörelser tenderar i sin tur att uppmuntra till kollektiva ageranden. 

Med att praktisera livsstilen förstår man dock att om andra gör samma agerande, 

kommer det att skapa en social förändring. Anhängaren i rörelsen anser sina egna 

privata ageranden som prestationer för sociala förändringar och fokuserar specifikt på 

att skapa en betydande identitet i kontexten av en kollektiv identitet. Dessa är 

grupper, som bland annat TH-entusiaster och vegetarianer, som försäkrar sig göra 

förändringar i världen men fokuserar sin energi på att skapa en personligt glädjande 

livsstil och identitet, istället än att utfärda direkta utmaningar för den sociala strukturen. 

Fast livsstilsrörelser fokuserar på individuella förändringar och livsstil, förblir den 

kollektiva aspekten som viktig. Anhöriga får en bekräftande motivation av att förändring 

sker då de hör eller ser att liknande ageranden görs av andra. Livsstilsrörelser engagerar 

sig i en så kallat individualiserad kollektivt agerande. (Haenfler, Johnson & Jones 2012) 

Sammanfattningsvis är livsstilsrörelser mera individualistiska än kollektiva, mera 

personliga än sociala och har en tyngre betoning på förändringar i kultur än på staten. 

TH-rörelsen kan kategoriseras som en alternativ livsstilsrörelse. TH-rörelsen 

uppmuntrar individer till att leva simpelt i ett litet utrymme (Mangold & Zschau 2019; 

Boeckermann, Kaczynski & King 2019; Mutter 2013). Entusiasterna i rörelsen fokuserar 

på sin egen livsstil och identitet, men har som ett ultimata drivkraft att skapa en social 

förändring; i detta fall en förändring bort från en livsstil som involverar högkonsumtion 

och materialism, mycket på grund dess stora påverkan på miljön. (Mangold & Zschau 

2019; Ford & Gomez-Lanier 2017) Det lilla huset är en symbolisk representation av 

rörelsen och symboliserar enligt TH-entusiaster både frihet och motståndskraft (Anson 

2014). 
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Rörelsen kan alltså ses ha mål att skapa förändring på två utsträckningar; individuellt 

och kulturellt. Det ligger mera tyngd på de individuella livsstilsförändringarna. Var och 

en individ fokuserar på sitt eget skift och mål mot att praktisera TH-livsstilen. Även om 

livsstilsrörelser är mera individuella, finns det en betydande kollektiv aspekt. Det 

kollektiva agerandet kan vi se bildas då TH-entusiasterna uppmuntrar och hjälper 

varandra att realisera TH-livsstilen i olika plattformar. De delar sina erfarenheter 

sinsemellan, hjälper varandra och delar råd bland annat inom byggandet av sina Tiny 

House. Denna typ av kommunikation kan bland annat ske i plattformar som i Facebook-

grupper. Sådana plattformar är utanför företagens kontroll, men innehåller värdefull 

information om konsumentsegmentet som företagen kan utnyttja och få idéer till 

värdeskapande tjänster (Finne & Grönroos 2017). Denna infallsvinkel, där företagen 

observerar konsumentsegmenten och utifrån deras aktiviteter gör sina beslut, diskuteras 

i det följande kapitlet. 

 

2.2 En kunddriven syn på värdeskapande processer 

Företag tenderar att fokusera för mycket på att tävla mot sina konkurrenter och glömmer 

härmed att använda tid på att lära känna sina kunder. Enligt den kunddrivna synen på 

konsumentens värdeskapande processer ska företag använda sina resurser för att 

verkligen förstå vad kunderna gör, hur kunderna gör sina beslut och vad dessa beslut 

baserar sig på. Kunden placeras i en central roll i företagets marknadsföringsstrategi. 

Med att göra detta kan företag skapa en värdeskapande tjänst som stöder kundens 

aktiviteter, beslutstagande och motiv till konsumtion. (Heinonen, Strandvik & Voima 

2013; Heinonen & Strandvik, 2015; Finne & Grönroos 2017) 

2.2.1 En kunddriven affärslogik 

Den kunddominanta logiken (KDL) är ett perspektiv som innebär att kunden sätts i en 

primär roll och företaget i en sekundär. Termen ”dominant” beskriver just det, att 

kunden har en dominerande roll i företaget. Till skillnad från traditionell 

produktmarknadsföring fokuserar man i KDL på interaktionen mellan företag och kund. 

Den kunddrivna affärslogiken menar att det är företaget som ska hitta sin plats i kundens 

processer, inte tvärtom. (Heinonen, Strandvik & Voima 2013; Heinonen & Strandvik 

2015) 

KDL beskriver en holistisk syn på hur kunden förstår och överväger vad som ska köpas 

och konsumeras samt hur kunden väljer mellan erbjudanden på marknaden. Kunder gör 

ofta val mellan flera erbjudanden och utvärderar vilket som är det mest värdeskapande 
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erbjudandet. (Heinonen, Strandvik & Voima 2013; Heinonen & Strandvik 2015) Om 

kunden känner sig bättre efter interaktionen med företaget har erbjudandet skapat värde 

hos kunden. (Finne & Grönroos 2017). Det är väsentligt att förstå vad det är som skapar 

mervärde i kundens upplevelse under interaktionen med företaget. För att företag ska 

förstå kundens värld och logik måste de placera kunden i en central roll- vilket sägs vara 

det mest utmanande för företag som vill implementera och verka enligt en kunddriven 

affärslogik. (Heinonen, Strandvik & Voima 2013; Heinonen & Strandvik 2015) 

Genom att förstå vad som ger kunden mervärde, kan företag lättare skapa en värdefull 

tjänst som stöder kundens sysselsättningar. Företagen har då möjlighet att skapa en 

tjänst enligt kundens behov. Den kunddominanta logiken strävar efter att förstå hur 

företag och deras tjänster kan bli en del av kundens liv. (Heinonen, Strandvik, 

Mickelsson & Edvardsson 2010; Heinonen & Strandvik 2015) 

 

Figur 1  Konkretisering av KDL (Heinonen & Strandvik 2015) 

Figur 1 är Heinonen & Strandvik (2015) konkretisering av KDL. Figuren förklarar 

dynamiken mellan företaget och kunden i generella drag. Där kundens och företagets 

värld möts sker interaktion. Kundens värld består av interaktionen med marknaden med 
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också av aktiviteter utanför marknaden. Det centrala i KDL är att förstå kundens 

omvärld; hur kunden fördelar sin tid, pengar, fokus, energi, aktiviteter, emotioner och 

inblandning med olika erbjudanden på marknaden. Figuren har en tidslinje med 

kategorierna före interaktion, interaktion och efter interaktion. I den ursprungliga 

tidslinjen finns även historia och framtid men har i denna version valts bort för 

simplifieringens skull. Rutan i mitten beskriver en specifik tjänst som binder kundens 

aktiviteter och upplevelser med företagets affärsstrategi, inom de tre tidsramarna. 

Tjänsten är delad i tre delar; kundens servicekontext, interaktiv servicekontext och 

företagets servicekontext. Dessa alla influerar varandra och är en del av den 

värdeskapande processen. (Heinonen, Strandvik & Voima 2013; Heinonen & Strandvik 

2015) 

Den värdeskapande processen beskriver att värde inte är skapat av företag, men formas 

hos kunden (Heinonen, Strandvik & Voima 2013; Finne & Grönroos 2017). Värde formas 

i användningen av företagets tjänst genom funktionella och emotionella upplevelser. 

Värde kan formas av företaget, av kunden, eller både av kunden och företaget. Kunden 

kan alltså vara en aktiv eller en passiv aktör i värdeskapande processen. Enligt KDL anses 

kunden vara värdeskaparen och företagens roll är att vara som stöd i den värdeskapande 

processen. (Heinonen, Strandvik & Voima 2013). Värdet formas och bildas inte endast i 

interaktionen mellan kund och företag eller i företagets kontrollzon. Det formas i 

kundens verklighet, det vill säga i kundens egen livskontext. Värde är unikt och 

individuellt, alltså baserar den sig på mottagaren. (Heinonen, Strandvik & Voima 2013) 

Värde i upplevelsen kan även formas vid interaktion mellan kunder sinsemellan, vilket 

påverkar kundupplevelsen utanför företagens kontroll. Kunderna kan interagera med 

varandra både off-line och online om företagets verksamheter. Detta skapar både 

utmaningar och möjligheter till företaget beroende på kundernas ton vid resonemanget 

kring företaget i fråga. (Lemon & Verhof 2016) 

I den holistiska KDL är fokusen mindre på hur konsumenten konsumerar och mer på 

hur konsumenten lever sitt liv. Då man syftar på en ”konsument” tar man i hänsyn hela 

personen och deras aktiviteter i och utanför marknaden. En kund syftar på en person 

som samverkar med ett företag. Det centrala är att observera konsumenten som en 

individ i sin egen livskontext och inte enbart på kunden som interagerar med företaget. 

Med att observera konsumentens rutiner och aktiviteter kan man se mönster i deras 

beteende och vad som kan anses som ett typiskt beteende i deras liv. Konsumentens 

personliga aktiviteter och hobbyn ger inblick i deras naturliga intressen och 
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förväntningar. Dessa förklarar vad som motiverar konsumenterna och på vilket sätt de 

önskar vara med i den värdeskapande processen. Konsumentens interna och externa 

levnadsförhållanden som hälsotillstånd, värderingar, boendearrangemang och livsrytm 

(hektisk vs. lugn) influerar konsumenten preferenser samt deras konsumtionsbeteende. 

Hur konsumentens sociala liv är konstruerat påverkar även starkt på vilka val mellan 

olika erbjudanden på marknaden konsumenten gör. (Heinonen, Strandvik & Voima 

2013) Enligt KDL skall företaget skapa erbjudanden som speglar kundens aktiviteter och 

upplevelser, vilket är varför konsumenten sätts i en central roll i 

marknadsföringsstrategin (Heinonen & Strandvik 2015). 

Enligt KDL måste företag identifiera kundens hela omvärld. Företagen blir dock 

begränsade av sin kapacitet, resurser, affärsmodeller och strategier i sin egen ”värld”. 

Vid implementation av KDL bör företagen ta i bruk två tankesätt. För det första måste 

företagen vara medvetna om sin sekundära roll i konsumentens liv och sträva efter att 

bli inbjudna till kundens aktiviteter och engagemang. För det andra måste företagen 

genomföra sina aktiviteter enligt konsumentens logik. (Heinonen & Strandvik 2015) Ett 

sätt att skapa en förståelse på konsumenterna och deras aktiviteter i deras egen värld är 

att se in på deras strävan mot att uppfylla ett mål. Agerandet mot att uppfylla ett mål kan 

ses som en konsumentresa. 

2.2.2 Konsumentresa 

TH-entusiaster har ett gemensamt högt uppsatt mål; att ha en enkelt, hållbart, icke-

materialistiskt livsstil. Anskaffningen av ett Tiny House blir således ett delmål inom 

strävan att uppnå det högt uppsatta målet. I avhandlingen kommer detta delmål att vara 

centralt. Agerandet och strävan att uppfylla målet betraktas som en resa, en så kallad 

konsumentresa. ”Resan” sker inom ramarna av att skapa ett konkret mål till att innehava 

ett Tiny House som är färdig för inflyttning. I en konsumentresa har man flera mindre 

delmål och för att nå dem kräver det ofta att vara i kontakt med marknaden och 

interagera med företag. Genom att studera konsumentresor kan man få en uppfattning 

om hur konsumenten samspelar med marknaden och hurdana tjänster de anser vara 

värdeskapande eller skulle kunna vara värdeskapande i anslutning till deras strävan att 

uppfylla målet att ha ett Tiny House. Att förstå konsumentresor kan det hjälpa att 

identifiera en potentiell tjänst eller produkt som kunde underlätta resan mot målet. 

(Becker, Jaakkola & Halinen 2020) 
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Konsumentresor har tre nivåer; konsumentresan, kundupplevelser och touchpoints. 

Figuren nedan representerar den originella modellen gjord av Becker, Jaakkola och 

Halinen (2020) och konkretiserar de tre nivåerna. 

 

  

Figur 2 Konsumentresa, kundupplevelser och touchpoints (Becker, Jaakkola & Halinen 
2020) 

En konsumentresa innehåller flera kundupplevelser. Kundupplevelserna representerar 

alltså underordnade mål, där konsumenten samspelar med marknaden med syftet att 

uppnå sitt högtuppsatta mål. Konsumentresan varierar mellan individer även om de 

delar samma målsättning, alltså formas kundupplevelser till individuella och unika. 

(Becker, Jaakkola & Halinen 2020) I figuren beskriver varje mindre pil en upplevelse 

som konsumenten har med en aktör på marknaden. En positiv kundupplevelse bygger 

förtroende mellan kunden och företaget. På grund av detta är kännedomen om kundens 

upplevelser om företaget viktigt, då detta ger en möjlighet för företaget att förstärka 

upplevelsen och se till att den förblir positiv. (Becker, Jaakkola & Halinen 2020; Lemon 

& Verhoef 2016) 

 

Under interaktionen med företaget reagerar kunden på flera stimuli, vilket bidrar till 

kundupplevelsen (Becker, Jaakkola & Halinen 2020). Kundupplevelser är kundens 

Konsumentresa 

Kundupplevelser 

Touchpoints 
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kognitiva, emotionella, beteendemässiga, sensoriska och sociala reaktioner till 

företagens erbjudanden under hela kundens köpresa (Lemon & Verhoef 2016). 

Kundupplevelser är allmänt definierat som en serie av touchpoints som kunderna går 

igenom före, under och efter köpet. Touchpoints är den tredje nivån i konsumentresan. 

Touchpoints är händelser var en kund har direkt eller indirekt kontakt med marknaden 

med syfte att nå ett konkret mål. Under kontakten med marknaden jämför konsumenten 

deras upplevelse med deras underordnade mål och beter sig så att skillnaden mellan 

målet och upplevelsen minskas och blir lik. På detta sätt formas konsumentens beteende 

till ett målinriktat beteende. (Becker, Jaakkola & Halinen 2020). Fenomenet förklaras 

mera detaljerat i följande kapitel. 

 

Företaget uppmuntras att inte bara observera enskilda kundupplevelser men istället 

iaktta kunden på ett bredare plan, detta genom att se på deras konsumentresor. Detta 

kundcentrerade perspektiv innebär att förstå konsumentens resa, inte kundens, mot 

deras högre och lägre uppsatta mål. Att nå sina lägre uppsatta mål interagerar 

konsumenten oftast med flera aktörer på marknaden. Konsumenten använder resurser 

för måluppfyllelse också utanför marknaden. Konsumentresor är ett perspektiv där 

konsumentens mål är centralt att förstå sig på istället än på ett visst uppköp eller tjänst. 

Med att gå till väga för att förstå konsumenten snarare än kunden, erbjuder det 

möjligheter till företag att skapa attraktiva lösningar och innovationer som hjälper 

kunden att nå sina mål, vilket samtidigt bidrar till värdeskapande tjänster. (Becker, 

Jaakkola & Halinen 2020) 

Konsumentresan, kundupplevelser och touchpoints är delar av måluppfyllelseresan som 

sker samtidigt i alla nivåer; då en konsument interagerar med en viss touchpoint för att 

nå ett konkret mål, är konsumenten samtidigt engagerad i en konsumentresa för att nå 

ett högre uppsatt mål. (Becker, Jaakkola & Halinen 2020) Vad som är förstått, är att 

kunden måste sättas centralt och att företaget måste vidga sin vy även utanför 

interaktionen som kunden har med företaget. Ett holistiskt målinriktat perspektiv på 

kundupplevelser, det vill säga konsumentresor, är en mera konsumentcentrarad 

tillvägagångssätt för att skapa förståelse på kunder, vilket har varit starkt 

rekommenderat att implementera enligt forskning inom service (Heinonen et al. 2010; 

Finne & Grönroos 2017). 
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2.3 Konsumentens målinriktade beteende 

Konsumentens målinriktade beteende har varit ett forskat ämne det senaste årtiondet. 

Då man har ett mål formas konsumentens beteende enligt vad som krävs för att målet 

ska uppnås. Då beteendet formas till en strävan att uppnå ett mål har man ett målinriktat 

beteende. Följande modell beskriver hur ett mål inverkar på beteendet, hur den bildas 

samt hurdana skeden man som en konsument går igenom i måluppfyllningsprocessen. 

(Bagozzi & Dholakia 1999) Modellen nedan är gjord av Bagozzi & Dholakia (1999) där de 

olika stadie som konsumenten genomgår i måluppfyllningsprocessen konkretiseras. 

Modellen kan implementeras till enskilda touchpoints med marknaden. Kunden har ett 

mål, interagerar med marknaden för att nå målet och återkopplar efteråt ifall 

upplevelsen med marknaden bidrog till måluppfyllelse eller misslyckande. 

 

Figur 3 Konsumentens måluppfyllningsprocess (Bagozzi & Dholakia 1999)  

Det första stadiet i modellen är målsättning, där man besvarar den hypotetiska frågan: 

”vilka är målen jag kan eftersträva och varför vill jag uppnå dem?”. Det är mera sannolikt 

att en person besluter att utföra ett mål om handlingen ses som möjlig. För att besluta 

sitt mål behöver personen en källa, ett motiv, till varför man vill uppnå målet. Som motiv 

fungerar behovet som personer känner för stunden, som sedan sätter igång personens 

målinriktade beteende. Behovet kommer ursprungligen från konsumentens vilja att nå 

sitt högre uppsatta mål. Individen vill skapa tillfredställelse genom att nå målet. (Aarts 

& Elliot 2012, s. 3) Det andra stadiet är bildandet av målavsikt där frågan om vad 
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individen strävar efter besvaras. Ett konkret mål bildas. I det tredje stadiet sker 

planeringen över hur målet skall nås. Ju starkare vilja och motivation individen har, 

desto högre är sannolikheten att det ageras mot att nå sitt mål. Konsumtion av en 

produkt eller en tjänst hjälper oftast konsumenten att uppnå sina mål. Vid konsumtion 

sker konsumentens touchpoints med marknaden. I denna fas kan ett företag finna sin 

roll med att erbjuda en tjänst eller produkt som underlättar konsumenten att nå sina 

mål. (Oettingen, Hönig & Gollwitzer 2000) 

 

Vid det fjärde stadiet har man redan börjat agera mot målet. Stadiet är en kontrollpunkt 

där individen frågar sig själv hur väl man antagit sina planer, om man går framåt mot 

sitt mål, om det finns några nödvändiga justeringar som måste göras och om målet 

fortfarande är viktigt för en själv. Steget ger en möjlighet för att vidare utveckla sin plan 

mot måluppfyllelse. Följande stadie är måluppfyllelse eller mål misslyckande, var man 

besvarar frågan till vilken grad man har uppfyllt eller misslyckat med sitt mål. Det 

slutliga stadiet är återkopplingsreaktioner. Individen reflekterar över känslorna som 

uppstått från uppfyllandet eller misslyckandet av målet. Återkopplingsreaktioner formar 

och uppdaterar individens kunskapsstruktur om mål och motivation att uppnå mål. I 

detta stadie formas kundupplevelsen som konsumenten har med aktörer marknaden. 

(Bagozzi & Dholakia 1999) 

 

Mål, motivation och motiv spelar en stor roll i människors beteende. Mål är konkreta 

önskvärda tillstånd som individer planerar att uppnå eller undvika genom handling 

(Becker, Jaakkola & Halinen 2020). För att uppnå ett mål framgångsrikt krävs det att 

två olika uppgifter genomförs. Det man önskar och drömmer om bör förvandlas till ett 

tydligt mål och sedan måste individen måste agera för att uppnå det uppsatta målet. 

(Oettingen, Hönig & Gollwitzer 2000) Motiv är varför man har ett mål. Motivation är i 

sin tur den psykologiska processen som orsakar agerande mot ett mål. Motivation är det 

som lockar till handling. I kommande kapitel diskuteras mål, motiv och motivation med 

reflektion till TH-entusiasternas gemensamma mål; att anskaffa sig ett Tiny House. TH-

entusiasternas motiv och motivationsdrivaren kommer att genomgås på basen av redan 

gjorda undersökningar kring detta tema. 

 

Figur 4 är en modell skapad av Bagozzi & Dholakia år 1999 och beskriver hur relationen 

mellan mål och motiven att agera ser ut. Målen är organiserade i en tredelad hierarki. 

Modellen presenterar det fokala målet, överordnade mål och underordnade mål. 
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Figur 4  Hur målen kopplas till motiven att agera. (Bagozzi & Dholakia 2000) 

Fokala målet är belägen i mitten av hierarkin och besvarar frågan ”vad strävar jag efter?”. 

Det är fokala målet som TH-entusiasterna har gemensamt; målet att ha ett Tiny House 

och praktisera TH-livsstilen. Underordnade mål är mindre mål som strävar efter att 

uppnå fokala målet och besvarar således frågan ”Hur kan jag uppnå det jag strävar 

efter?”. Högst upp i hierarkin är de överordnade målen som besvarar frågan ”Varför vill 

jag uppnå det jag strävar efter?”. De överordnade målen ger motiv till att uppfylla fokala 

målet (Bagozzi & Dholakia 1999). 

De underordnade målen är fasen där företaget kan finna en värdeskapande roll. Vad som 

är alltså relevant i avhandlingen är TH-entusiasternas fokala mål och underordnade mål. 

Före resonemang om de underordnade målen är det dock relevant att diskutera vilka 

motiven är för TH-entusiasternas målinriktade beteende samt vilka är 

motivationsfaktorerna som driver detta beteende. Detta skapar en bättre förståelse på 

konsumententsegmentets målinriktade beteende. 

2.3.1 TH-entusiasternas motiv till anskaffning av ett Tiny House 

Mangold & Zschau (2019) gjorde en undersökning om vilka motiv individer som 

adapterar och eller överväger att adaptera TH-livsstilen har. Undersökningen baserar sig 

på intervjuer med 30 TH-entusiaster. Intervjuaren berättar om sina Tiny House-resor, 
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där resan visade sig ofta börja med att individerna upplevde besvär som tvingade dem 

att omvärdera sina liv. 23 av 30 besvarare i undersökningen beskriver att en kris av 

existens eller utmanande livssituationer fick dem att söka efter en alternativ livsstil. TH-

livsstilen beskrevs av en flertal entusiaster som den enda ”vägen ut” av situationer var de 

kände sig ”fast” och ”fångade” vilket syftar på att livsstilen inte varje gång är ett val utan 

kan i många fall vara en nödvändighet.  

 

Motiven visar sig ha en betoning på personliga fördelar men är även hos en del 

miljörelaterade. Personliga fördelar är bland annat att skapa ett hem som fungerar just 

dem, att ha ett effektivt hem och att ha mindre stressfullt och mindre komplicerat liv. 

Resultaten i Mangold & Zschau (2019) undersökning tyder på att livsstilen representerar 

svaret på den urgamla frågan ”hur lever man ett bra liv”. TH-livsstilen en mera 

individualistisk, pragmatisk och upplevelse-driven väg till att hitta lycka. Lycka kommer 

från att uppleva saker - enligt dom flesta intervjuade entusiasterna. Lycka definieras 

som att må bra, och mindre som att vara bra. Enligt Paulsen (2018) bor många i ett Tiny 

House för att avstöta den arbetsdrivna livscykeln och istället prioritera relationer och 

upplevelser. Miljörelaterade motiv till att leva TH-livsstilen visar sig enligt 

undersökningen vara viljan att vara miljömässigt medveten, leva i harmoni med naturen 

samt att ”trampa lättare och vara mer trogen till jorden”. Entusiasterna har dock ofta 

personliga fördelar som motivationen till att leva smått. Sällan drivs det primärt av 

miljömässiga skäl. (Mangold & Zschau 2019) 

 

För att en människa skall ta initiativ till att agera krävs det motivation. I följande kapitel 

diskuteras TH-entusiasternas motivationsfaktorer till strävandet av deras mål baserat på 

tidigare forskningar. I kapitel 2.3.3. återkommer diskussionen till konsumentens 

underordnade mål som bildas för att möjliggöra fokala målets måluppfyllelse. 

 

2.3.2 TH-entusiastens motivationsfaktorer 

För att hitta lusten och kraften till att nå sitt mål krävs det motivation. Motivationen är 

en psykologisk process som är essentiell för att realisera en idé till en handling. Det har 

gjorts en del undersökning bakom faktorerna som driver beteendet till att bo i ett Tiny 

House. 

En undersökning gjord av Mutter (2013) identifierar sex motivationsfaktorer för att leva 

TH-livsstilen. I undersökningen intervjuades 11 TH-entusiaster om deras motivationer, 

utmaningar och möjligheter till tillväxt. Att bo i ett litet utrymme är annorlunda än i ett 
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mer traditionellt hem vilket orsakar att personer som bor i Tiny House intresserar sig för 

att leva simpelt och avvikande från konventionella kulturens konsumism. De få 

kvadratmeter i husen reducerar ekologiska fotavtrycken därav är hållbarhet och 

miljöpåverkan en primär motivationsdrivare för att bo smått. Detta påverkar även andra 

val som användning av återvunnet material och alternativa energikällor. De relativt låga 

kostnaderna i små hus möjliggör ägandet av sitt hem, vilket inte annars vore ett 

alternativ för många av de intervjuade TH-entusiasterna. Då husen är mobila gör det 

möjligt att finna flexibilitet och frihet i att inte vara fast i en plats, vilket visar sig vara en 

hög prioritering hos många TH-entusiaster. För andra entusiaster motiverar känslan av 

gemenskap och samfundet som livsstilen skapar. Den sista motivationsdrivaren som 

kom underfund med i undersökningen var att husen ger möjligheten att kunna bygga 

sina egna hem där man kan skräddarsy husen enligt sina egna preferenser. (Mutter 2013)  

 

Eftersom undersökningen gjord av Mutter (2013) hade resultat som är baserat på ett få 

antal respondenter, vilket försvagar undersökningens trovärdhet, gjorde Boeckermann, 

Kaczynski och King (2019) en förstärkande studie med enkät för att nå en bredare antal 

respondenter. Enkätundersökningen besvarades av 64 Tiny House-residenter, varav 63 

är från Amerika, 1 från Kanada, 1 från Nya Zeeland och en från Australien. Det visade sig 

att de högsta motivationsdrivaren för att bo i ett Tiny House är reducerade kostnader (71 

% av respondenterna instämde starkt), en simplifierad livsstil med mindre konsumism 

(65,6%) och ökad frihet och självstyre att röra runt (51,6 %). Hållbarhet och 

miljörelaterade orsaker delades 50/50 som en hög och låg motivationsdrivare. För en 

tredjedel motiverade design och för en dryg fjärdedel var känslan av gemenskap en hög 

motivationsdrivare för att bo i ett Tiny House. (Boeckermann, Kaczynski & King 2019)  

 

Mangold & Zschau 2019 gjorde också en undersökning om vad som motiverar TH-

entusiaster till att praktisera livsstilen. I undersökningen intervjuades 30 TH-

entusiaster. Undersökningen resulterade att TH-livsstilen kan ses som en modell till hur 

man får finansiell säkerhet, frihet och autonomi, betydelsefulla relationer, simpelt 

leverne och nya erfarenheter. TH-livsstilen möjliggör en skuldfri livsstil genom att 

minska på finansiella skulder, minska på utgifter, ta sig ur den konsumtions-drivna 

livsstilen där mer inkluderar lycka och lära känna nya människor och förstärka 

nuvarande relationer. Livsstilen gör det tänkbart att leva simpelt, att endast ha det 

essentiellaste och skapar chansen för nya erfarenheter; njuta av saker i livet, leva på fullt, 

resa och se många saker, ha hobbyn, spendera mera tid ute, ha aktiviteter som är av sin 

passion. Med att känna igen psykologiska fördelarna som TH-livsstilen medför kan TH-
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entusiasterna få kontinuerlig motivation mot den mera simpla, jordnära, mera 

självstyrda TH-livsstilen. (Mangold & Zschau 2019) 

 

Sammanfattningsvis delar TH-entusiasterna samma fokala mål medan överordnade 

målen och motivationsfaktorer varierar hos konsumentsegmentet till viss mån. Med att 

identifiera konsumenternas överordnade mål och motivationsfaktorer som driver deras 

beteende, kan företag skapa en bättre förståelse över vem dessa konsumenter är och de 

bakomliggande orsakerna bakom deras målinriktade beteende. Vad som förblir som 

väsentlig information till kommersiella aktörer som vill finna sin roll i konsumentens 

värld är att förstå hur TH-entusiasterna agerar för att nå sitt fokala mål. Med att se 

närmare in på konsumentens aktiviteter, alltså konsumentens resa mot att nå sitt mål, 

har kommersiella aktörer möjligheten att upptäcka en roll enligt konsumentsegmentets 

behov. 

 

2.3.3 Underordnade målens roll i måluppfyllelseresan 

I detta kapitel presenteras en hierarkisk modell som bryter ner konsumentens mål i flera 

olika målnivåer. Konsumenten har flera mindre mål som är där för att tjäna ett högre 

mål. Det krävs ofta konsumtion av en produkt eller en tjänst så att konsumenten kan 

uppnå sina högre uppsatta mål (Oettingen, Hönig & Gollwitzer 2000). Nedan är en egen 

illustrerad version av den originella modellen som är gjord av Huffman, Ratneshwar och 

Mick (2000). 
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Figur 5 Målhierarki och dess målnivåer (Huffman, Ratneshwar & Mick 2000) 

I modellen kan det observeras sex olika målnivåer. Dessa sex nivåer är kategoriserade i 

tre övergripande målnivåer; att vara, att göra och att ha. Kärnan i hierarkin beskriver 

de överordnade målen. De yttre cirklarna från kärnan är underordnade mål.  

 

Målen på att vara-nivån benämns som Livsteman och värderingar samt Livsprojekt. Med 

Livsteman och Värderingar menar man personliga idealen av tillvaron. Värdering är en 

bestående tro om att ett viss slutligt tillstånd av existens föredras till skillnad från annat 

tillstånd, som till exempel frihet eller visdom. Livsteman baserar sig på den personliga 

historiken, där individer skapar tematiska sammanhang från deras liv som sedan speglas 

till deras nuvarande värderingar. Livsprojekt definieras som uppbyggandet och 

uppehållande av huvudsakliga roller och identiteter i livet. En individ kan ta vara på flera 

livsprojekt under alla tidpunkter i sitt liv. Livsprojekt tenderar förändras och 

påbörjas som mest vid stora livsskiften. (Huffman, Ratneshwar & Mick 2000) 

 

Vad som förenar alla TH-entusiaster är deras mål att anskaffa sig ett Tiny House och leva 

TH-livsstilen. Detta är TH-entusiasternas livsprojekt. En nivå innåt, det vill säga 

livsteman & värderingar besvarar varför livsprojektet är ett mål som eftersträvas att nå. 
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Vi har alltså fokala målet – i detta fall livsprojektet – där en nivå högre blir överordnade 

mål och alla nivån som är lägre blir underordnade mål. Hur fokala målet uppfylls och 

vilka de underliggande målen är, går enligt modellen att bryta ned i målnivåerna som 

placerar sig på att göra och att ha- nivån. 

 

De två målnivåerna på att göra-nivån benämns som aktuella utmaningar och 

konsumtionsavsikter. Aktuella utmaningar är aktiviteter, uppgifter och uppdrag som 

individen vill engageras med kortsiktigt. Till skillnad av livsprojekt är aktuella 

utmaningar kortare i varsel och mindre inkluderande i sitt omfång. Dessa aktiviteter är 

oftast i medvetandet saker som ”måste göras snabbt” och som är högt uppsatta i 

tankarna. Exempel på aktuella utmaningar är ”hitta ett jobb” och ”gå på semester under 

jullovet”. För att komma underfund med aktuella utmaningar besvarar man frågan 

”berätta om saker du för tillfället försöker göra eller nå?”. Med konsumtionsavsikter 

menar man individens mål och önskan att konsumera en specifik tjänst eller produkt. 

Konsumtionen av en produkt eller tjänst sker med syftet att komma över utmaningen 

man har för tillfället. Konsumtionsavsikten bryter ner den aktuella utmaningen till 

specifika åtgärder som borde vidtas. (Huffman, Ratneshwar & Mick 2000) 

 

Målen på att ha-nivån syftar till konsumtion på en mera detaljerad plan. Eftersökta 

fördelar definieras som de önskade konsekvenserna ägande, användning och 

bortskaffande av en produkt medför. Med funktionspreferenser menar man mera 

konkret hurdana egenskaper produkten eller tjänsten önskas ha. Här menar man 

konkret fysiska och finansiella termer. Funktionspreferenser är relativt objektiva och 

refererar till produkten, medan eftersökta fördelar är mera subjektiva och refererar till 

resultatet. (Huffman, Ratneshwar & Mick 2000) 

 

De olika nivåerna i hierarkin samspelar med varandra och influerar varandra så att hela 

systemet utvecklas i riktning mot konsistens och likformighet. Detta inträffar genom 

både uppifrån-och-ned och nerifrån-och-upp-processer. De högre uppsatta nivåerna är 

mera abstrakta, mer inkluderande och mindre föränderliga. Dessa mål formar ofta och 

ger mening till målen på lägre nivåer, vilket är uppifrån-och-ned-processen. I dessa fall 

innehavas possessioner för att förverkliga sina värderingar och sitt ideala själva, sin 

identitet. De lägre uppsatta målen blir designade enligt vilka de högre uppsatta målen 

är. Mål på lägre nivåer kan också bestämma hur de högre målen formas, vilket i sin tur 

är nerifrån-och-upp-processen. Detta visar sig vara vanligare när det kommer till 

konsumentens dagliga beslut, då människor ofta gör mindre beslut baserade på mål i 
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lägre-nivåer. Dagliga beslut visar leda till en analys av ens värderingar och i dessa fall 

kan målen på de lägre nivåerna forma målen på de högre nivåerna. (Huffman, 

Ratneshwar & Mick 2000) 

 

För att röra sig utåt i hierarkin frågar man hur man tänker nå sitt mål, för att röra sig 

inåt frågar man varför. Hierarkin menar inte att när man nått ett mål flyttar man sig till 

målet på följande nivå. Vad den menar, är att lägre uppsatta mål är komponenter till 

högre uppsatta mål. Målen på lägre nivåer kan ses som medel för att nå de högre uppsatta 

målen. Vad som är värt att utmärka är, att fast individer delar samma mål på en högre 

nivå, kan målen på lägre nivåerna variera mellan individerna. (Becker, Jaakkola & 

Halinen 2020)  
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3 TEORISAMMANFATTNING 

I detta kapitel diskuteras de viktigaste teoretiska lärdomarna från teorin, vilket speglas 

mot avhandlingens syfte och forskningsproblem. Syftet med avhandlingen är att 

analysera vilken roll en kommersiell aktör kunde ha i TH-entusiasternas 

måluppfyllelseresa i anslutning till anskaffningen av ett Tiny House. För att utreda detta, 

förfrågas hurdana underordnade mål TH-entusiasterna har i sin konsumentresa, vad de 

anser vara utmanande och hindrande faktorer med dessa mål samt om TH-entusiasterna 

upplever behov av kommersiella aktörer som understödande roll för projektets 

framskridande. Baserat på denna information önskas utreda om det finns 

affärsmöjligheter inom anskaffningen av ett Tiny House med TH-entusiasterna som 

målgrupp. 

I den teoretiska referensramen skapades det en förståelse på den kund-drivna synen 

företag kan använda i sin marknadsföringsstrategi, där konsumentsegmentets 

målinriktade beteende ligger som ett centralt koncept. TH-entusiasten beskrivs drivas 

av ett målinriktat beteende mot att uppnå deras högt uppsatta mål att anskaffa sig ett 

Tiny House. I teorin diskuterades motivationsfaktorerna och motiven till detta 

målinriktade beteende. Det presenteras teorin om konceptet av olika nivåer av 

underordnade mål som formas enligt önskan att uppnå ett större mål. Dessa 

underordnade mål som TH-entusiasterna har i sin måluppfyllelseresa kommer sedan att 

utredas i avhandlingens empiriska undersökning. 

3.1 Teoretiska lärdomar 

Livsstilsrörelser baserar sig på uppmuntran till en viss livsstil men har ett fundamentalt 

mål att skapa en kulturell eller ekonomisk förändring (Wahlen & Laamanen 2015; 

Haenfler, Johnson & Jones 2012). Även om den kollektiva aspekten att sträva efter en 

kulturell förändring är betydande i Tiny House-livsstilsrörelsen, är det individuella 

projektet att förverkliga TH-livsstilen den konsumentaktivitet som ligger i 

avhandlingens intresse. Detta projekt inkluderar rent konkret anskaffningen av ett Tiny 

House. Personerna som förverkligar projektet kan identifieras drivas av ett målinriktat 

beteende. Individer som har målet att anskaffa sig ett Tiny House bildar ett 

konsumentsegment. Genom att se närmare in på konsumentsegmentets målinriktade 

beteende, mera specifikt på deras måluppfyllelseresa, kan kommersiella aktörer finna 

en värdeskapande roll inom denna process. I detta fall implementeras en kunddominant 

logik, där företagen sätter konsumenten i en central roll och strävar efter att bli inbjuden 

till konsumentens aktiviteter. Genom att förstå vilka mål kunden har, kan företag skapa 
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en tjänst som tjänar konsumenternas målförverkligande, och på så sätt erbjuda 

värdeskapande erbjudanden åt konsumenten. (Heinonen & Strandvik 2015) 

 

Figur 6 (nedan) är en egengjord modell baserad på en sammanblandning av modellerna 

och teorin som framlades i kapitel 2. Figuren kartlägger den teoretiska referensramen ur 

ett kunddrivet målinriktat perspektiv och visar kopplingen mellan hur konsumenten 

tänker och agerar genom ett målinriktat beteende i sitt eget ekosystem och värld och hur 

företagen placeras inom denna helhet. 

 

 

Figur 6 Konsumentens målinriktade beteende inom KDL, egen modell 

De tre cirklarna med de streckade linjerna hänvisar till Huffman, Ratneshwar och Mick 

2000 målhierarki som presenterades på sidan 22 i avhandlingen (Figur 5). Den mittersta 

och den andra cirkeln är målnivåer på att vara-nivån vilket är nivån som högt uppsatta 

mål hos individer klassas höra till. Den innersta cirkeln med streckade linjer 

representerar det högsta uppsatta målet – livsteman och värderingar. Den andra cirkeln 
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är livsprojekt-nivån. Mellan den andra och den tredje (yttersta) cirkeln av streckade 

linjer är målnivåerna att-göra och att-ha. Målen i dessa målnivåer benämns som aktuella 

utmaningar, konsumtionsavsikter, eftersökta fördelar och funktionspreferenser. Dessa 

mål är lägre uppsatta mål. Lägre uppsatta mål tar oftast en kortare stund att uppnå än 

högre uppsatta mål och kan ofta nås genom konsumtion. 

 

I modellen går det också att identifiera Bagozzi & Dholakia (1999) tredelade målhierarki, 

som beskriver relationen mellan mål och motiven att agera. Den tredelade hierarkin 

består av överordnade mål (ovan), fokala mål (mitten) och underordnade mål (nedan). 

Dessa två modeller är sammanknutna på följande sätt: 

 

TH-entusiasternas gemensamma fokala mål är anskaffande av ett Tiny House och 

praktiserande av TH-livsstilen. Detta mål är TH-entusiasternas livsprojekt, alltså är 

fokala målet placerad på denna nivå i den cirkelformade modellen. TH-entusiasternas 

överordnade mål av anskaffandet av ett Tiny House är att finna ett alternativt sätt att 

leva lyckligt och/eller att leva enligt sina ekologiska värderingar. Överordnade mål 

beskriver varför fokala målet eftersträvas att nås. Dessa överordnade mål reflekterar 

TH-entusiasternas livsteman och värderingar och är därför placerade i den innersta 

cirkeln i Huffman, Ratneshwar och Mick 2000 målhierarki. För att uppfylla fokala målet 

mål krävs det att flera mindre mål blir uppfyllda, vilka benämns som underordnade mål.  

Underordnade mål besvarar hur TH-entusiasternas gemensamma mål kommer att nås. 

Enligt teorin bakom Huffman, Ratneshwar och Mick 2000 målhierarki besvarar varje 

lägre nivå hur den övre nivån planeras uppfyllas. Eftersom TH-entusiasternas fokala mål 

är ett livsprojekt-mål, är alla de lägre nivåerna (aktuella utmaningar, 

konsumtionsavsikter, eftersökta fördelar och funktionspreferenser) deras underordnade 

mål. Den lägsta cirkeln i Bagozzi & Dholakia (1999) tredelade målhierarki är utlagd på 

alla dessa fyra målnivåer. Dessa underordnade mål bildar kundupplevelser och 

touchpoints med marknaden då man vanligtvis använder konsumtion för att uppfylla 

mål på lägre nivåer. I en mera holistisk kund-centrerad synvinkel ses alla dessa 

underordnade mål vara en del av en konsumentresa. 

 

Denna teori stöder den första forskningsfrågan om vilka delmål TH-entusiasterna har i 

sin måluppfyllelseresa i anskaffningen av sitt Tiny House. Genom att fråga hur 

konsumenten planerar agera för att uppfylla sitt mål att innehava ett Tiny House som 

sin permanenta boendeform, hurdan produkt/tjänst de är i behov av och hurdana 
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funktions egenskaper produkten/tjänsten skall ha i mera konkreta termer, blir 

forskningsfråga 1 besvarad. 

 

Konsumentresan är ”resan” konsumenter engagerar sig med för att uppfylla deras högre 

uppsatta mål, enligt Becker, Jaakkola och Halinen (2020). Konsumentresan inkluderar 

flera kundupplevelser som i sin tur inkluderar flera touchpoints med aktörer på 

marknaden. (Becker, Jaakkola & Halinen 2020) Avhandlingens syfte är dock att genom 

en kunddominerande syn skapa en förståelse om det finns affärsmöjligheter för 

kommersiella aktörer. Teorin om konsumentresor används i avhandlingen för att se det 

som en process som TH-entusiasterna tar sig igenom för att uppfylla deras mål. Därför 

är konsumentens nuvarande kundupplevelser och kontaktpunkter med marknaden inte 

i avhandlingens fokus. Vad som är centralt är att finna information om vad som TH-

entusiasterna upplever som utmanande och som hindrande faktorer i sin 

måluppfyllelseprocess just nu, och av denna information skapa en förståelse om vad de 

skulle behöva för att inte uppleva dessa utmaningar och hinder. På så vis kan man hitta 

nya roller som kommersiella aktörer kunde ta vara på. Detta går in på den andra och den 

tredje forskningsfrågan, vilket är att vad TH-entusiasterna upplever som den mest 

utmanande eller hindrande i sin måluppfyllelseresa och hurdana kommersiella aktörer 

TH-entusiasterna upplever ha behov av som vore understödjande och således 

värdeskapande i deras måluppfyllelseresa. 

 

Men en återkoppling till Figur 6, fokuserar min undersökning på cirkeln med texten 

konsumentresan; konsumentens aktiviteter för att uppnå sitt mål. I figuren har 

konsumentresan blivit ytterligare placerad i Heinonen & Strandvik 2015 modell av den 

Kunddominanta-logiken. Denna modell inkluderar kundens värld och företagens värld. 

Där dessa världar kolliderar, sker interaktion mellan kunden och företaget. Företagen 

har möjligheten att finna en värdeskapande roll i understödjandet av konsumentens 

uppfyllande av sina underordnade mål. 

 

3.2 Implikationer för empirisk undersökning 

Den empiriska undersökningen genomförs med syftet att besvara de tre 

forskningsfrågorna. Genom att samla in denna information besvaras avhandlingens 

syfte att analysera vilken roll en kommersiell aktör kunde ha i TH-entusiasternas 

måluppfyllelseresa i anslutning till anskaffningen av ett Tiny House. Eftersom det 

eftersöks en kunddriven syn på besvarandet av syftet, bör den empiriska undersökningen 
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göras genom att kontakta och diskutera med TH-entusiasterna som har eller har haft 

målet att anskaffa sig ett Tiny House som sin primära boendeform, och fråga om deras 

upplevda utmaningar och behov av kommersiella aktörer. 
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4 METODOLOGISK DISKUSSION 

Undersökningen genomförs enligt avhandlingens syfte och forskningsproblem. I denna 

avhandling görs en kvalitativ studie då avhandlingens avsikt är att studera vilka behov 

TH-entusiaster upplever sig ha utifrån deras egen erfarenhet av att anskaffa sig en Tiny 

House i Finland. Data kommer att samlas in med två datainsamlingsmetoder. 

Undersökningen inleddes med att netnografiskt samla in online data i form av postade 

diskussionstrådar i två olika TH-grupper, och för att få en djupare förståelse och 

kompletterande data gjordes personintervjuer 

4.1 Forskningsansats 

Med en forskningsansats menar man relationen mellan teorin och empirin. Valet av 

forskningsinsats besluter hurdan undersökning kommer att göras och hurdan typs av 

resultat man kommer att få. Det finns tre olika sätt hur man kan sätta ihop teori med 

empiri. Sätten är deduktion, induktion och abduktion. (Patel & Davidson 2019, s.26) 

Ett deduktivt tillvägagångssätt är då man utgår från existerande teorier och gör från det 

hypoteser som sedan prövas med empiriska undersökningar. Man bygger sin teoretiska 

referensram som baserar sig på tidigare forskningar, som sedan testas med en egen 

undersökning. I detta fall bestämmer den redan existerande teorin vilken information är 

relevant att samla in. Man testar en teori. (Bryman & Bell 2015, s. 23; Patel & Davidson 

2019, s.26–27) 

 

Det induktiva tillvägagångssättet kan sägas vara motsatsen till den deduktiva. I ett 

induktivt tillvägagångssätt sker datainsamlingen först, vartefter man baserat på 

resultaten formulerar en teori. Detta sätt kan ses som upptäckande forskningar. Man 

bygger en teori baserat på resultaten av den empiriska undersökningen. (Bryman & Bell 

2015, s. 25; Patel & Davidson 2019, s.27) 

 

Det är dock utmanande att utföra en studie som är rent deduktiv eller induktiv. Det finns 

ofta karaktärsdrag från de båda tillvägagångssätten, vilket kallas som abduktion. Det 

abduktiva sättet är alltså en kombination av deduktiva och induktiva tillvägagångssätten 

till sin karaktär. I denna avhandling kommer det att användas ett abduktivt 

forskningsansats, då det strävas efter att vidare utveckla och samla in nya synvinklar till 

befintliga teorier. Detta är ett typiskt karaktärsdrag för abduktion. I avhandlingen växlas 

det konstant mellan resonemang kring forskningsobjektet och teori, vilket är en lämplig 

stil då en abduktiv forskningsansats används. Under processen rör man sig mellan teori 
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och empiri där man gör sina slutsatser efterhand (Bryman & Bell 2015, s. 27). I den 

abduktiva tillvägagångssättet påbörjar man ofta induktivt med att samla data och skapa 

en uppfattning till varför någonting sker på ett visst sätt. Man skapar en bättre förståelse 

på forskningsobjektet. Det andra steget som görs är deduktivt, där man prövar den valda 

teorin, som lämpar sig till syftet av forskningen, med en egen undersökning. Detta steg 

kan orsaka att teorin eller hypotesen vidare utvecklas eller förstärkas. I den abduktiva 

tillvägagångssättet vidare utvecklar man eller förstärker man en existerande teori. (Patel 

& Davidson 2019 s.27) 

 

4.2 Metodval 

Data som samlas in är antingen kvalitativt eller kvantitativt beroende på dess karaktär 

och form. (Christensen et al. 2016, s. 64–65). Kvantitativa data är objektivt och mäter 

ofta samband, upptäcker och fastställer olika variabler data som man räknar sig fram till 

med hjälp av statistiska metoder. Data är i form av siffror, antal och mängder. 

(Christensen et al. 2016, s. 65) Kvalitativa data är i sin tur subjektivt och dess metoder 

används då man vill nå åsikter, förklaringar och underliggande meningar. Det ger 

möjligheten att förstå vad som driver personer till en livsstil med att fråga ”varför” och 

”hur”- frågor. (Christensen et al. 2016, s. 66; Patel & Davidson 2019, s. 55) När man 

använder kvalitativ datainsamlingsmetod får man data om människors upplevelser. 

Detta hjälper samtidigt att förstå vad som anses viktigt hos personerna. (Silverman 

2020, s.3) Data kännetecknas av att vara i formen av ord, språk, text och symboler som 

tolkas och förstås av analyseraren, alltså är den subjektiv. Denna typ av metod hjälper 

att förstå helheter. (Christensen et al. 2016, s. 66; Patel & Davidson 2019, s. 55) Med 

kvalitativa metoder kan man också undersöka sociala problem och finna mönster 

(Silverman 2020, s. 20). 

För att samla information om TH-entusiasternas upplevda utmaningar och upplevda 

behov av tjänster eller produkter i anslutningen anskaffningen av ett Tiny House är 

kvalitativa datainsamlingsmetoder mera lämpliga än kvantitativa metoder. Med 

kvalitativa metoder har man möjligheten att få information om åsikter, erfarenheter och 

upplevelser och få svar på motiven bakom handlingar, vilket är information som denna 

undersökning behöver för att besvara avhandlingens syfte. Kvalitativa data möjliggör 

också att finna tematiska mönster och kategorier, vilket är vad undersökningen strävar 

efter att göra. Syftet är att finna kategorier av vilka som är de upplevda utmaningarna 

och behoven hos TH-entusiasterna inom anskaffningen av ett Tiny House baserat på 

deras egna erfarenheter. 
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4.3 Insamling av data/ datainsamling 

Det finns olika metoder som kan användas vid insamlandet av kvalitativa data. Valet av 

forskningsmetod styr valen av datainsamlingsmetod. I denna undersökning samlas det 

netnografiskt online data postade i Tiny House-Facebook grupper och genom personliga 

intervjuer. 

Datainsamlingsmetoder som lämpar sig för att skapa detaljerade kvalitativa data av 

livsstilar inkluderar personliga intervjuer och etnografi. Etnografi är då forskaren 

spenderar tid med forskningsobjektet och gör observationer i beteende och deltagande i 

relevanta aktiviteter. Styrkorna i dessa typs av kvalitativa insamlingsmetoder möjliggör 

att få förståelse av människorna som studeras. Detta tillvägagångssätt ger en mera 

mångsidig beskrivning på livsstil. (Ahuvia, Carroll & Yang 2006) 

4.3.1 Netnografi 

Netnografi är en typs av etnografisk datainsamlingsmetod men till skillnad från etnografi 

genomförs netnografi online. Netnografi kan ses vara en kombination av sociala 

kontakter, internet och etnografi (Kozinets 2020, s. 5–6). Denna datainsamlingsmetod 

lämpar sig då sociala median används som informationskälla (Kozinets 2020, s.12). 

Målet med netnografi är att studera ett samfund och se på hur medlemmar 

kommunicerar på en nätbaserad plattform. Med att förstå hur samfundet 

kommunicerar, kan man komma underfund med mönster och motivationsdrivande 

faktorer hos medlemmarna i samfundet. Detta kan sägas ligga centralt inom 

netnografisk undersökning. (Kozinets 2010). 

Till skillnad från andra datainsamlingsmetoder (som till exempel fokusgrupper och 

personliga intervjuer) är fördelen med netnografi att det sker diskret och man som 

forskare inte påverkar datamaterialet. Netnografi är väldigt lämpande då mera 

personliga och sensitiva ämnen studeras. I detta fall är det ytterligt viktigt att se till att 

data som samlas in hålls anonymt. Anonymiteten kan erhållas genom att inte registrera 

personernas namn eller webbadresser. Den insamlade informationen skall då inte gå att 

identifieras till enstaka personer. (Costello, McDermott & Wallance, 2017) 

Kommersiella aktörer kan dra stor nytta i användningen av netnografisk 

insamlingsmetod, då detta ger en inblick på konsumentsegmentets naturliga aktiviteter 

vid kommunikationen med samfundet. Det svåra med netnografi är att kunna lita på att 

inlägg som publiceras är trovärdiga. Många gånger försöker personer ge en bättre bild 
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av sig själv och då blir trovärdigheten på inlägget nedsatt. I samfund brukar dock 

personer kommunicera rätt naturligt och äkta. Netnografi ser dock på hela samfundet 

som den är, vilket inkluderar alla personer och sätten hur de kommunicerar, även de 

som inte skriver med alvar. Avsikten med netnografi är alltså att förstå hur 

medlemmarna i samfundet kommunicerar sinsemellan. (Kozinets 2010) 

Ifall kodningen och tolkningen av datamaterialet görs fel, resulterar det till dåliga data. 

Därmed bör man vara försiktig vid identifiering av mönster i samfundets 

kommunikation. Det sägs att en bra ”kodare” är bekant med kontexten och är helst själv 

en del av kulturen. (Kozinets 2010) 

Denna undersökning påbörjas med netnografi, där det skapas en bättre förståelse på 

forskningsobjektet genom att studera målgruppens inlägg skrivna i Facebook-grupper. 

Relevanta inlägg för avhandlingens syfte och forskningsproblem handlar om TH-

entusiasternas måluppfyllelseresa att anskaffa sig ett Tiny House. I undersökningen 

används netnografi som en datainsamlingsmetod för att få en grundläggande förståelse 

på forskningsobjektets strävande att nå målet att anskaffa sig det lilla huset. 

Netnografisk observation på samfundet på nätet kan göras genom att delta eller inte 

delta i den nätbaserade plattformen, alltså kan de vara aktiva eller passiva (Costello, 

McDermott & Wallance, 2017). I denna underökning används det båda 

tillvägagångssätten. Det görs en icke-deltagande netnografisk dataanalys genom att 

studera samfundets gamla inlägg i Facebook-grupperna. Sedan görs en deltagande 

netnografisk datainsamling genom att dela frågor som medlemmarna uppmuntras 

besvara på i den social median. 

Med netnografi är det viktigt hur man ser på informationen och hur denna information 

kombineras med andra datainsamlingsmetoder, som personliga intervjuer (Kozinets 

2010). För att förebygga trovärdigheten är det vanligt att triangulera. Detta innebär att 

kombinera flera datainsamlingsmetoder och samla in varierande data som förstärker att 

data som insamlas reflekterar verkligheten. (Costello, McDermott & Wallance, 2017) 

Personliga intervjuer kommer att utföras som ytterligare tilläggande 

datainsamlingsmetod i avhandlingens undersökning.  

4.3.2 Personintervju 

En intervju är som en diskussion med en annan person där den ena frågar frågor som 

den andra sedan besvarar, som ett strukturerat samtal. Intervjuer kan ha olika grader av 

struktur. De kan vara strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade. I en 
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strukturerad intervju besvarar respondenten färdigt gjorda, specifika frågor. Intervjun 

följer den eftertänkta frågeställningarna och uppbyggnad. I dessa fall är intervjun ganska 

lik en enkät, skillnaden är att vid intervju kan det förekomma en så kallad 

intervjuareffekt. Denna effekt är då intervjuaren på ett eller annat sätt påverkar eller styr 

respondentens svar. (Christensen et al. 2016, s. 98) Ostrukturerade intervjuer är 

informella och används ofta vid undersökning av ett specifikt område på djupet. Sådan 

intervju tillåter respondenten att tala fritt. Semistrukturerade intervjuer följer en 

intervjuguide som innehåller en lista på teman och frågor som skall diskuteras under 

intervjutillfället. Semistrukturerade tillåter spontana tilläggsfrågor och möjliggör att då 

djupare material, till skillnad från strukturerade intervjuer. Ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer besvarar inte endast frågorna vad och hur men även 

varför. (Christensen et al. 2016, s. 163, Patel & Davidson 2019 s. 105) För att få djupare 

förståelse på TH-entusiasterna aktiviteter, behov och åsikter anses en ostrukturerad 

intervju lämpa sig bäst då den möjliggör att informanterna fritt kan dela sina upplevelser 

om deras anskaffningsprocess. 

En intervju kan genomföras vid personlig kontakt, i grupp eller per telefon. Dessa kallas 

som personliga intervjuer, intervjusituation i fokusgrupp och telefonintervju. Personliga 

intervjuer är ett effektivt sätt att samla in värdefulla data. I situationen, där intervjuaren 

och respondenten för en dialog i personlig kontakt, är det möjligt att få ett svar med egna 

ord samtidigt som det är möjligt att ställa flera frågor som bakomliggande orsaker till ett 

visst svar. Det knepiga med intervjuer är att formulera rätt sina frågeställningar och få 

respondenten att uttrycka sig klart och tydligt. Personliga intervjuer är tidskrävande 

vilket gör det till en dyr insamlingsmetod. (Christensen et al. 2016, s.172) Fokusgrupper 

är då det finns flera respondenter och en moderator i ett intervjutillfälle. Tillfället liknar 

ofta en diskussion och är då ostrukturerad eller semistrukturerad till sin natur. 

Telefonintervjuer är tids- och kostnadseffektiva. De är ofta standardiserad, vilket betyder 

att intervjuaren frågar förutbestämda frågor i en förutbestämd ordning. (Christensen et 

al. 2016, s. 178; Patel & Davidson 2019 s. 110) 

Narrativ intervjumetod 

Intervjuerna kommer att utföras med en narrativ intervjumetod. En narrativ 

intervjumetod är en ostrukturerad intervju som inte följer ett visst upplägg eller 

intervjuguide. Intervjuaren påbörjar intervjun med en inledande fråga. Frågan 

begränsar och presenterar temat som den intervjuade sedan besvarar i en form av en 

berättelse. Narrativa intervjuer möjliggör informanten att berätta om en upplevelse eller 
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sina aktiviteter och ger chansen att fritt framföra sina tankar och idéer om ett ämne. 

(Scârneci-Domnişoru 2013) 

Det är viktigt att den inledande frågan är tydligt formulerad. Det skall vara klart hurdana 

upplevelser som efterfrågas, under vilken tidsram dessa upplevelser skall ha skett och 

vilka faktorer som är viktiga att betona. Då den intervjuade besvarar den inledande 

frågan i form av en berättelse, har forskaren uppgiften att lyssna och samtidigt skriva ner 

om det är någonting som nämndes som kräver ytterligare genomgång. Då den narrativa 

andelen är gjord, har intervjuaren möjligheten att ställa följdfrågor om sådant som 

väckte intresse eller kräver mera specificering. Det kan även ske en friare diskussion 

mellan forskaren och den intervjuade vid slutändan av intervjutillfället. På detta vis kan 

en narrativ intervju samla in detaljrika data. (Scârneci-Domnişoru 2013) 

I undersökningens intervjuer är den inledande frågan att berätta om sitt Tiny projekt 

från det att man började planera att bygga sitt hus till stadiet du nu är i, med betoning 

på de upplevda utmaningar och behov som kunde ha hjälpt i olika situationer. Detta 

ramar in tiden, ämnet och var fokusen i det narrativa svaret önskas ligga i. 

4.4 Val av informanter 

Vid insamling av primärdata måste man motivera vem, varför och hur informanterna 

har valts att delta i undersökningen. Urvalet kan ske antingen slumpmässigt eller 

strategiskt. I ett slumpmässigt urval har alla en lika stor chans att komma med i urvalet. 

Då urvalet är förutbestämt är urvalet i sin tur strategiskt. (Christensen et al. 2016, s.104) 

Urvalet innehåller ofta fel och brister som är bra att ta hänsyn till. Ramfel betyder att 

urvalsramen inte stämmer överens med målpopulationen. Det kan ske överteckning då 

man fått med flera enheter med än vad som är relevant, eller underteckning då 

nödvändiga enheter har bortfallit från urvalet. Dessa fel förvränger resultaten. Ett annat 

fel är bortfallsfelet, där den grupp av personer som anses vara i urvalet men inte har 

besvarat, faller bort från undersökningen. Det är då värt att analysera om det finns en 

gemensam orsak hos dessa personer varför de inte har deltagit i datainsamlingen. 

(Christensen et al. 2016, s. 105) 

I denna avhandling eftertraktas informanter som är engagerade i processen att anskaffa 

sig ett Tiny House. Informanterna som agerar mot målet kan vara i olika stadier av 

måluppfyllelseresan. De kan antingen vara i planeringsstadiet, byggstadiet eller redan 

nått målet i en tidigare tidpunkt. Det viktiga är att informanterna har en egen erfarenhet 
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om anskaffningen av ett Tiny i Finland. I dessa fall används strategiskt urval, där 

undersökaren själv bedömer vem som är målpopulationen. Det här är vanligt i kvalitativa 

undersökningar där syftet är att skapa en djupare förståelse på ett fenomen eller vissa 

händelser (Christensen et al. 2016, s. 124). 

TH-entusiasterna som lämpar sig inom de avgränsade ramarna kommer att kontaktas 

via sociala median. Det finns åtminstone två Facebook-grupper, Tiny House Suomi och 

Myrkytön Minitalo- Finnish Toxic-free Tiny House, där medlemmarna aktivt diskuterar 

och söker stöd av andra i förverkligande av deras Tiny House dröm. Dessa kanaler 

kommer att används för att nå ut till informanterna i undersökningen. 

Informanterna kommer väljas med i undersökningen genom olika urvalsmetoder. I 

Facebook gruppen kommer det att delas ett inlägg med ett antal frågor om Tiny House 

anskaffningsprocessen som målpopulationen uppmuntras besvara på. Medlemmarna i 

Facebook-gruppen väljer då själva om de vill vara med i undersökningen. Denna typs av 

urvalsmetod kallas självurval. Självurval är metoden då respondenterna själva tar 

initiativ i att delta i undersökningen. Detta kan ske till exempel via en annons som 

beskriver undersökningen, syftet och målgruppen vartefter respondenten själva tar 

initiativen att kontakta undersökningen. (Christensen et al. 2016, s. 126). Frågorna som 

uppmuntrades besvara i Facebook gruppen var om vilket stadie personen för tillfället är 

i projektet, vilka utmaningar man för tillfället har och vilka som har varit de största 

utmaningarna i projektet såhär långt. Det frågas även om vilka faktorer som hjälpt och 

gett stöd i projektet och vad som skulle hjälpa personen att komma vidare i deras resa 

mot deras mål. I samma inlägg uppmuntras medlemmarna i samfundet ta kontakt ifall 

de är intresserade att ge en intervju kring temat. 

Det används även kvoturval, vilket innebär att informanter sökes tills en förutbestämd 

kvot uppfylls. I avhandlingens undersökning kommer minimum antalet informanter 

vara 8 informanter. Ifall självurvalet resulterar till att kvoten inte uppfylls, kommer det 

att användas en uppsökande urvalsmetod. Uppsökande urval används då det är svårt att 

nå sin målpopulation. I dessa fall kommer personer som anses höra till målgruppen att 

kontaktas med privata meddelanden via Facebook. Samfundets medlemmar kan även 

förfrågas kontakta personer de känner som de tror att kunde ställa upp i 

undersökningen. Detta kallas till snöbollsurval. Detta görs tills det anses finnas ett 

tillräckligt stort datamaterial och att kvoten är uppfylld. (Christensen et al. 2016, s. 125) 
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4.5 Analysmetod 

I bearbetning av information av kvalitativa data behandlar man oftast textmaterial. Hur 

textmaterialet bearbetas och analyseras beror på den valda analysmetoden. Det finns 

flera metoder som kan användas för att analysera textmaterial. I denna undersökning 

görs det en kvalitativ innehållsanalysmetod. Innehållsanalys är en populär analysmetod 

för kvalitativa data. Målet med en innehållsanalys är att få en förståelse och kunskap om 

fenomenet i fråga. Innehållsanalys används för att systematiskt kategorisera innehåll och 

identifiera teman och mönster i textmaterialet. (Hsieh & Shannon 2005) Vid analysering 

av textmaterial sker det först reducering och nedbrytande av det insamlade data. Efter 

det struktureras det relevanta data vilket sedan ofta visualiseras. Visualiseringen sker 

oftast vid slutet av analysprocessen. (Christensen et al. 2016, s. 295) Analys av text 

tenderar vara tids och arbetskrävande, men med att följa en strukturerad analysmetod 

är det möjligt att genomföra en smidig analys (Patel & Davidson 2019, s. 150).  

Det finns tre olika tillvägagångssätt som kan användas när man utgör en innehållsanalys: 

riktad, summerande och konventionell innehållsanalys. I en riktad innehållsanalys 

påbörjas analysen utifrån en teori. Teorin besluter vilken data skall analyseras. Detta 

tillvägagångssätt används ofta för att bekräfta eller ytterligare bygga en teori. I en 

summerande innehållsanalys räknar och jämför man nyckelord och innehåll i 

datamaterialet. Detta uppvisar bland annat vilka teman och ämnen som är betonade och 

ofta framkastade i datamaterialet. (Hsieh & Shannon 2005)  

I avhandlingen kommer det att göras en konventionell innehållsanalys. Fördelen med en 

konventionell innehållsanalys är att man får en ökande förståelse och information direkt 

av de undersökande, utan att använda sig av redan existerande kategorier eller teoretiska 

aspekter. (Hsieh & Shannon 2005) I detta tillvägagångssätt gör man kategorier direkt 

utifrån texten. Denna metod är induktiv där man kategoriserar data efterhand under 

dataanalysen. Kategorierna innehåll och namnen på kategorierna uppkommer från den 

insamlade data. En konventionell innehållsanalys görs oftast då man önskar beskriva ett 

fenomen och finna kategorier i data. Data som kommer att identifieras och användas för 

kategorisering är dock förutbestämt. Undersökningens syfte är att finna TH-

entusiasternas utmaningar och möjliga behov i deras aktiviteter med att anskaffa sig ett 

Tiny House. Vilka utmaningar och behov TH-entusiasterna kan ha är inte 

förutbestämda, men dessa kategoriseras med hjälp av att analysera relevant data. Risken 

med denna teknik är dock att man som kodare missar att koda och kategorisera relevant 

och intressant data. (Hsieh & Shannon 2005) 
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Alla dessa olika analysmetoder har samma analytiska process. Det första steget är att 

formulera forskningsfrågor. I avhandlingens undersökning behandlar 

forskningsfrågorna de upplevda utmaningarna i anskaffningsprocessen av en Tiny 

House och hurdan roll en värdeskapande kommersiell aktör kunde ta. Sedan, väljer man 

urvalet om vem som är med i undersökningen. I denna undersökning har Facebook 

grupperna Tiny House Suomi och Myrkytön Minitalo-Finnish Toxic-free Tiny House 

identifierats tillhöra målgruppen av undersökningen. Det som följer, är att definiera 

områden som skall forskas.  I denna avhandling är det personer som är eller har varit i 

olika faser av Tiny House-anskaffningsprocessen. Vad som ligger i undersökningens 

intresse är att studera de upplevda utmaningarna och behoven i planerings- och 

byggstadiet hos TH-entusiasterna. Sedan, gör man valet på vilken tillvägagångssätt man 

väljer att koda in data, vilket i detta fall är genom en konventionell innehållsanalys. 

Därefter påbörjas kodningsprocessen. Det nästsista steget är att determinera 

trovärdigheten av det insamlade data vartefter man analyserar resultatet av 

kodningsprocessen. (Hsieh & Shannon 2005) 

När man gör en konventionell innehållsanalys identifieras nyckelord i datamaterialet. 

Undersökaren skriver samtidigt ner tankar och intryck hen får av texten. Genom denna 

process framkommer ord som kategoriserar flera tankar och intryck. Kategorierna blir 

sedan nämnda enligt det tematiska innehållet. Det finns oftast överordnade kategorier 

som i sin tur har subkategorier. Dessa subkategorier har i vissa fall även sub-

subkategorier. Detta resulterar till en hierarkisk struktur. Sedan definieras och namnges 

varje kategori enskilt. Ifall data samlas huvudsakligen in med hjälp av intervjuer, skall 

man intervjua med öppna frågor. Att kapa kategorier är fundamental i innehållsanalys. 

All data måste vara möjlig att placeras i någon kategori. Det får inte finnas data som inte 

kan identifieras till någon kategori. (Hsieh & Shannon 2005, Graneheim & Lundman 

2004) 

4.6 Studiens genomförande 

I detta kapitel diskuteras hur studien genomförs i praktiken. För skapa en grundläggande 

förståelse på hurdan TH-entusiasternas måluppfyllelseprocess är, vilka som är deras 

mindre underordnade mål och hurdana behov de upplever under processens gång, riktas 

datainsamlingen först på plattformar där TH-entusiasterna kommunicerar sinsemellan 

i en naturlig miljö. Plattformarna som valts med i undersökningen är två Facebook-

grupper; Tiny house Suomi och Myrkytön Minitalo-Finnish Toxic-free Tiny House. 
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Bägge grupperna är privata där jag gjorde en begäran att få vara en medlem i dem. 

Datainsamlingen görs efter båda gruppernas administratörers samtycke. 

Jag delade ett inlägg i grupperna som beskriver undersökningens syfte och vem som är 

målgruppen för datainsamlingen. Inlägget har sedan frågor som de lämpande 

medlemmarna i gruppen uppmuntras besvara på. Frågorna var om i vilket skede av 

anskaffningsprocessen de är i, vad de upplever vara utmanande just nu och vad som har 

underlättat projektets framskridande mest hittills. Det frågades även vad som har varit 

det mest utmanande med hela projektet och vad de skulle behöva för att komma vidare 

med projektet just nu. I detta inlägg skedde den första kontakten med medlemmarna i 

gruppen och även en förfrågan ifall medlemmarna har ett intresse att bli intervjuade 

angående ämnet. Det var fem medlemmar som besvarade frågorna och identifierades 

höra till undersökningens målgrupp. I tabellen nedan står i vilket stadie i 

anskaffningsprocessen informanterna är på och på vilket språk och vilken tidpunkt 

frågorna besvarades. 

Tabell 1   Informanter som besvarade frågorna delade på Facebook 

Informant Stadie Språk Tidpunkt 

A Byggstadiet Finska 3.3.2021 kl. 8.50 

B Boendestadiet Finska 5.3.2021 kl. 00.37 

C Planeringsstadiet Finska 5.3.2021 kl. 18.21 

D Boendestadiet Finska 5.3.2021 kl. 21.01 

E Boendestadiet Finska 5.3.2021 kl. 15.41 

 

Det samlades också netnografiskt in data med att analysera inlägg i grupperna på 

Facebook. Detta gjordes men att identifiera inlägg som ansågs ha relevant information 

för undersökningen. Relevanta inlägg innehåll är relaterade till TH-entusiasternas 

anskaffningsprocess av deras Tiny House. De är mera specifikt relaterade till 

medlemmarnas upplevda utmaningar och behov som underlättade deras 

anskaffningsprocess framskridande. Facebook gruppen fungerar som en naturlig miljö 

för TH-entusiaster i Finland där det är möjligt att finna trovärdiga data på hurdana 

utmaningar och behov dessa entusiaster upplever, som de söker hjälp och stöd från 

andra. I detta steg är syftet att hitta tematiska kontexter i Facebook-grupperna och 
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identifiera kategorier var TH-entusiasterna upplever utmaningar och hinder i 

realiseringen av boende i ett Tiny House för att göra en kartläggning på vilka områden 

en kommersiell aktör kunde hitta en roll för att underlätta anskaffningsprocessen hos 

TH-entusiasterna. I undersökningen tas inlägg i beaktande som är inom tidsramarna 

november 2019 till mars 2021. Den genomsnittliga aktiviteten i Tiny house Suomi 

gruppen är ca 30 inlägg i månaden, alltså ett inlägg i dagen med dess ca 3300 

medlemmar. I Myrkytön minitalo- Finnish Toxic-free Tiny House-gruppen är den 

genomsnittliga inläggen per månad ca 10 inlägg. Denna grupp har ca 1400 medlemmar 

(mars 2021). Med denna allmänna slutsats, har den netnografiska analysen gjorts på ca 

680 inlägg. 

För att få mera djupgående förståelse på de olika kategorierna funna i grupperna, 

förstärks undersökningen med att göra personliga intervjuer. Intervjuerna kommer att 

följa en narrativ intervjumetod som möjliggör att den intervjuade kan fritt berätta om 

sitt Tiny House projekt från dess början till nuvarande läge med en betoning på deras 

upplevda utmaningar och behov. Intervjuerna inspelas med den intervjuades samtycke. 

Därefter transkriberas intervjuerna och data analyseras. 

Intervjuerna utfördes huvudsakligen per telefon, en av intervjuerna gjordes som en 

personlig intervju. Personliga intervjun utfördes hemma hos informantens Tiny House. 

Intervjuerna gjordes enskilt med personerna. I undersökningens intervjudel deltog 5 

TH-entusiaster. 

Tabell 2 De intervjuade informanterna 

Informant Stadie Intervjumetod Språk Tidpunkt Längd 

F Boendestadiet Telefon Finska 9.3.2021   kl. 14.55 51 min 

G Boendestadiet Telefon Finska 22.3.2021 kl. 14.00 25 min 

H Byggstadiet Personlig 

intervju 

Finska 23.3.2021 kl. 10.00 1h 15min 

I Boendestadiet Telefon Svenska 24.3.2021kl. 17.00 50 min 

J Har byggt 

(bor inte) 

Telefon Finska 15.4.2021 kl. 9.30 1h 04 min 

 



41 

  

I tabellen ovan kan man se i vilket stadie den intervjuade är på i sitt Tiny House-projekt, 

vilken metod som används vid intervjun, språkvalet samt tidpunkten och längden på 

intervjun. Informanterna som deltog i denna undersökning är benämnda från som A-J 

för att behålla den utlovade anonymiteten. 

I datainsamlingen deltog det 9 olika TH-entusiaster; en av de som besvarade 

netnografiska frågorna blev även intervjuad. Informanten som besvarade både på 

Facebook frågorna och blev intervjuad har dock blivit uppmärksammad som två olika 

informanter i dataanalysen, vilket resulterar till att analysen syftar på 10 olika 

informanter. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS AV DATAMATERIAL 

I detta kapitel presenteras och analyseras datamaterialet. Kapitlet inleds med att 

presentera kartläggande kategorier av det netnografiskt insamlade data baserat på 

inlägg postade i två Tiny House-Facebook grupper. Dessa kategorier kommer sedan att 

vidare diskuteras i enskilda underrubriker, där det både presenteras resultat från de 

personliga intervjuerna och sker diskussion kring dessa resultat. Resultaten reflekteras 

samtidigt med avhandlingens teori. 

 

5.1 Kartläggande kategorisering baserat på Facebook-inlägg 

I Facebook-grupperna identifieras varierande inlägg relaterade till TH-rörelsen. Jag 

identifierade fyra överordnade kategorier. Dessa fyra kategorier kan i sin tur delas in i 

flera subkategorier och sub-subkategorier. 

Ett antal inlägg kan identifieras som B2C marknadsföring. Dessa inlägg är postade av 

företag och entreprenörer som handlar bland annat om kommande evenemang, 

workshop om hur bygga Tiny House, tjänster inom husbygge och reklam om företag som 

har inflyttningsbara Tiny House som produkter. Den andra identifierade kategorin är 

konsumenternas kommunikation som berör företag. Resonemangen involverar delande 

och förfrågan av erfarenheter om företag kring produkter och tjänster. Den tredje 

kategorin ramar in alla inspiration relaterade inlägg. Dessa inlägg inkluderar bland 

annat inspirerande bilder och videon på olika Tiny House lösningar och delande av tv-

program, podcast, artiklar och nyheter som handlar om TH-rörelsen. Den fjärde 

kategorin är den största och den mest relevanta i denna avhandling på tanke på syftet 

och forskningsproblemen. Kategorin inkluderar inlägg som handlar om medlemmarnas 

egna Tiny House projekt. I Facebook grupperna sker diskussioner mellan 

gruppmedlemmarna om praktiska lösningar inom processen av att anskaffa sig sitt Tiny 

House i Finland. Medlemmarna vill dela med sig sitt projekt och frågar ofta stöd och 

hjälp från andra gruppmedlemmarna när det kommer till utmaningar och bekymmer 

angående projektet. TH-entusiasternas resa mot sitt mål innehaver flera 

beslutsfattningsskeden, speciellt ifall de bygger husen helt själva.  

Eftersom inläggen om anskaffningsprocessen av ett Tiny house identifieras vara relevant 

till avhandlingens forskningsproblem och syfte, är detta kategorin som kommer att 

ytterligare kategoriseras i subkategorier. 
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Figur 7 Kartläggning av anskaffningsprocessens olika stadier, egen modell 

Medlemmarna är i olika stadier av sin måluppfyllelseresa. Dessa stadier bildar 

anskaffningsprocessens subkategorier. Stadierna identifieras vara drömstadiet, 

planeringsstadiet, byggstadiet och boendestadiet. Dessa subkategorier har namngetts 

enligt gruppmedlemmarnas egna resonemang kring i vilket stadie de är i deras 

anskaffningsprocess. Planeringsstadiet och byggstadiet är de faser där TH-entusiasten 

aktivt agerar mot att uppfylla målet att anskaffa sig ett Tiny House och anses då vara i 

deras konsumentresa mot att uppfylla deras högt uppsatta mål. Därmed anses dessa 

kategorier vara relevanta för ytterligare uppmärksamhet. 

Det gjordes en ytterligare innehållsanalys, där jag gick igenom inläggen skrivna av TH-

entusiasterna i Facebook-gruppen, med att notera endast de inlägg som identifierades 

som en del av planerings- och byggstadiet i husets anskaffningsprocess. Jag identifierade 

då ytterligare, mera detaljerade utmaningar och frågeställningar som dök upp som 

mönster i inläggen. Dessa utmaningar och förfrågningar har jag indelat i antingen 

kategorin av planeringsstadiet eller byggstadiet. Dessa sub-subkategorier är listade i 

tabellen nedan. 

Tabell 3 TH-entusiasternas upplevda utmaningar 

 
 
 
 
 
 
 

Dessa sub- subkategorier är gjorda baserat på inläggen i båda Facebook-grupperna. Alla 

inlägg som handlade om utmaningar och förfrågningar i gruppmedlemmarnas 

planerings- och byggstadiet kan placeras i någon av dessa sub-subkategorier. I båda 

Facebook grupperna kan man identifiera att det nämndes liknande utmaningar. Med 

Utmaningar i planeringsstadiet 

Rådande regelverk och finansiering 

Informationstillgänglighet 

Lokalitet/ Placering 

Utmaningar i byggstadiet 

Kunskap om husbyggande 

Mobila Tiny - mått, tyngd, släpvagn och 

flyttande på huset 

Praktiska och tekniska bygglösningar                       
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dessa observationer har jag nu kartlagt i vilka områden utmaningarna anses vara i stora 

drag. 

Genom att analysera de resultat som framkommit såhär långt, kan resulterade 

kategorierna förknippas med Huffman, Ratneshwar och Mick (2000) målhierarki. Detta 

är illustrerat i figur 8 nedan. Det fokala målet hos TH-entusiasterna ligger på livsprojekt 

målnivån, vilket är att anskaffa sig ett Tiny House.  Detta kan ses numrerad som nummer 

1 i figuren. En nivå lägre består av underordnade mål som skall uppnås för att kunna 

uppnå fokala målet. I denna nivå är de aktuella utmaningarna som skall tacklas så att det 

fokala målet kan nås.  Som det resonerades i teorin, är aktuella utmaningar aktiviteter, 

uppgifter och uppdrag som individen vill engageras med relativt hastigt. (Huffman, 

Ratneshwar & Mick 2000) Hos TH-entusiasterna kunde man identifiera flera kategorier 

av utmaningar som klassas som underordnade mål i deras konsumtionsresa. Dessa 

utmaningar är upplistade i Tabell 2. 

 

 

Figur 8  Utmaningar placerade i Huffman, Ratneshwar och Mick (2000) målhierarki  

För att hitta en lösning till de aktuella utmaningarna, i detta fall utmaningarna som 

identifierades i netnografiska kategoriseringen (Tabell 2), frågar man TH-entusiasterna 

vad de skulle behöva för att överkomma deras utmaningar, vilka fördelar de önskar att 

produkten eller tjänsten ger och hurdana egenskaper den har. Att tillfredsställa en 

aktuell utmaning krävs det oftast konsumtion av produkter eller service (Huffman, 

Ratneshwar & Mick 2000) och det är här som en kommersiell aktör kan finna sin 

värdeskapande roll. Denna information samlades genom frågor som utdelades i 

Facebook-grupperna och också genom personliga intervjuer. I tabellen nedan 

presenteras svaren på frågorna som delades på Facebook. 



45 

  

Tabell 4 Svar på frågorna utdelade i Tiny House Facebook-grupperna 

Informant Upplevda utmaningar Faktorer som 

underlättat 

Faktorer som skulle 

underlätta 

A Vinterförhållanden, 

finansiering, tidsbrist, 

produkt och systemval 

Bakgrund i bygg och 

elektriker, 

stöd från familj och 

vänner 

Varmt garage, 

finansiering, mera tid 

B Bygglov, regleringar 

inom bygg 

Vänner med 

byggkunskap 

Tydligt alternativ för 

Tiny-boende i 

bygginspektionen  

C Finsk lagstiftning, 

finansiering, 

brist på stöd 

Inte besvarad Tydliga instruktioner i 

finsk lagstiftning om Tiny 

D Att få huset lätt, 

plats att parkera 

Professionell kunskap, 

bra planering 

Förändringar i finska 

lagstiftningen och 

tankemodell, områden till 

Tiny House 

E Ingen tidigare kunskap 

Regleringar och 

finansiering 

Kommunens 

förhållningssätt och 

samtycke till projektet 

Officiell information om 

Tiny mera tillgängligt 

 

Dessa svar ligger i linje med kategorierna som uppkom i den i den netnografiska 

genomgången av medlemmarnas inlägg postade i Facebook-gruppen. Det fanns ett par 

nya utmaningar som uppkom med dessa frågor. Dessa är utmaningar som brist av stöd 

av familj och vänner samt brist av tid. För informant C är brist på stöd av familjer och 

vänner en utmaning medan för informant A har stöd av nära underlättat projektets 

framskridande. En annan aspekt som kom fram var vinterförhållanden i Finland, vilket 

utmanar att projektet går framåt i önskad takt. 

5.2 Olika typer av Tiny och skillnader på hur den anskaffas 

Tiny House som en fysisk produkt kan ha mycket varierande karaktärsdrag. De kan vara 

bland annat vara av olika storlekar, stationära eller mobila, bli dragna av olika stora 

fordon, vara gjorda av olika material och vara antingen självförsörjande eller kopplade 

till vatten- och elsystem. Detta är nyttig information för kommersiella aktörer då det ger 

en bättre förståelse av graden av variationen och behoven som TH-entusiasterna har 

jämfört med varandra. 
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Det kan uppmärksammas att flera TH-entusiaster hänvisar till en Tiny när de talar om 

Tiny House, vilket är varför detta uttryck kommer att nämnas i resultaten och analysen. 

De små husen har dock flera namn, det finns inte en standardiserad benämning som 

används av allmänheten. Oenigheten kring benämningen av de små husen identifieras 

även kring TH-entusiasterna själva. Med att observera de båda namnen på Facebook-

gruppen, som fungerar som plattformar för personerna som har intresse mot dessa hus, 

kan man även se denna oenighet. Ena gruppen heter Tiny House Suomi, andra heter 

Myrkytön Minitalo-Finnish Toxic-free Tiny House. Ordet ”Myrkytön”, det vill säga 

giftfri, indikerar att denna grupp är specifikare nischad på giftfria Tiny House. I båda 

gruppen är innehållet dock i stora drag samma; om små hus och samtalsämnen som 

tangerar dem. I Tiny House Suomi-gruppen används den engelska benämningen Tiny 

House. I den andra gruppen kan det observeras att benämningen Minitalo används som 

den finska versionen av den engelska benämningen Tiny House. Det kan noteras att både 

Minitalo och Tiny House kan upplevas som samma, dock är detta påstående inte 

entydigt.  

En av informanterna gav en upplysning på hans egen tolkning på skillnaden mellan ett 

Tiny och ett Minihus. Bägge boendeformen representerar en livsstil i ett boendeutrymme 

som täcker det nödvändigaste levnadsbehoven och utesluter ytterligare lyxigheter när 

det kommer till utrymme i sitt hem. Båda boendeformen möjliggör en Tiny House-livsstil 

som innebär ofta ett simplifierat, minimalistiskt och ekologiskt sätt att leva. Ett Tiny 

förklaras dock mena ett hus som är menat för att bo i en kortare tidsperiod och är många 

gånger en nödlösning till en obalanserad livssituation. Huset är ofta mobilt, ett så kallat 

trailer-hem. Ett Tiny bygger man ofta själv från grunden. Ett Minihus förklaras av 

informanten att vara som ett vanligt hus men bara med färre kvadratmeter. Max 50 

kvadratmeter är det som officiellt benämns som ett småhus (pientalo), och småhus är 

frigjorda från vissa krav, förklarar informanten. Enligt annan informant, är det 

betydande att addera ”mobil” före Tiny för att urskilja om man talar om en Tiny på hjul 

eller en Tiny som är fast i marken. För att urskilja dessa två typer av hus, kommer jag i 

presentationen av avhandlingens resultat och analys att tillägga ordet ”mobil” före Tiny 

då det resoneras kring Tiny byggda på hjul. Det är betydande att urskilja mobila Tinyn 

och Tinyn byggda fast i marken, då de två husen visar medföra olika utmaningar i deras 

anskaffningsprocess. 

Mobila Tinyn är heller inte alla lika sinsemellan. Detta diskuterades med en ytterligare 

informant. Enligt henne strävar hon efter att bygga den ”lyxigare versionen” av ett Tiny 
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House. Hon förklarar hur man kan sätta olika Tiny House på en skala, där ena endan av 

denna skala har självförsörjande, off-grid mobila Tinyn som ofta är placerade mera 

isolerat från städer. Andra ändan av skalan finns mobila Tinyn som inkluderar 

vardagsbekvämligheter som tvättrum och maskinerier och önskas placeras nära städer 

och andra tjänster. Det diskuterades i ett intervjutillfälle även om vad som urskiljer en 

mobil Tiny från en husvagn. Enligt informantens tycke var det egentligen ingenting, 

förutom estetiken, de använda materialen och känslan av hemtrevlighet. Mobila Tinyn 

beskrivs se ut som ett alldagligt hus, vilket en husvagn inte gör. 

 

Det finns tre alternativa tillvägagångssätt när det kommer till anskaffningen av ett Tiny 

House. Ett alternativ är att bygga huset helt själv. Detta kan möjliggöra att huset kan 

byggas billigare samtidigt som man får en ”närmare relation” med huset då man bygger 

själv. Många bygger huset för att ha ett projekt, förklarar informanten. Ett annat 

alternativ är att låta huset byggas. Man har en idé om hur huset skall se ut och vara, men 

sedan använder man en tjänst som realiserar byggandet. Det tredje alternativet är att 

köpa ett färdigt hus.  

 

5.3 Utmaningar och behov av kommersiella aktörer i planeringsstadiet 

Utmaningarna som upplevs i planeringsstadiet av husets anskaffningsprocess är 

kategoriserade i rådande regelverk och finansiering, informationstillgänglighet och 

lokalitet/placering av huset. Vad som är betydande att notera, är att dessa inte är 

utmaningar som alla TH-entusiaster upplever, eller upplever lika. För en del kan vissa 

utmaningar även vara hinder som hejdar projektets framskridande. Utmaningarna och 

de upplevda behoven diskuteras enskilt i detta kapitel, med en förstärkning av primär 

kvalitativa data samlat in genom frågorna på Facebook samt personintervjuer. 

5.3.1 Rådande regelverk och finansiering 

Rådande regelverk och finansiering, berör utmaningar som den finska lagstiftningen, 

bygglov, försäkringar, lån och annan finansiering orsakar till Tiny House-projektets 

framskridande. Kategorin har fått en betydande uppmärksamhet och visar förorsaka 

betydande utmaningar och hinder i anskaffningen av ett Tiny i Finland. Alla de 10 

informanter nämnde denna kategori som utmanande eller att förändringar inom denna 

aspekt vore underlättande för Tiny House-projektets framskridande. Det kan även 

observeras att inlägg i Facebook-grupperna ofta är relaterade till denna kategori. 
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Före man bygger ett hus krävs det att få bygglov. Behovet av ett bygglov beror på till 

vilket användningsändamål huset är menat till. Om huset byggs till att vara en 

permanent boendeplats, krävs det oftast bygglov. Det, att hus byggs på hjul förändrar 

inte detta. De som bygger hus på hjul har dock upplevt ha det svårare att få bygglov på 

grund av mobiliteten. Bygglov krävs för att försäkra att byggnaden är trygga och lämpliga 

för avsedd användning. Samtidigt får kommunen intäkter från fastighetsskatt på basis 

av licensierade byggnader, förklarar en medlem i Facebook-gruppen vid resonemang 

kring varför det krävs bygglov i Finland och om Tiny hörs till denna kategori. TH-

livsstilen innehaver att bo i ett Tiny året om, alltså söker de flesta bygglov i 

planeringsskedet av Tiny House-projektet. För att få bygglov till ett Tiny House, visar sig 

vara en stor utmaning och många gånger hinder till TH-entusiaster. Informant B 

berättar, hur hon byggt ett Tiny House och önskade bo där primärt, men att få bygglov 

till att bo i huset permanent bevisar sig vara utmanande om inte omöjligt. De små husen 

(i detta fall Tiny), visar sig enklast få bygglov som sekundära hus, till exempel som kontor 

eller som byggbarack. Om man har Tiny på gården av ett större hus går det emot idén av 

Tiny House-livsstilen, fortsätter informant B. Vad flera TH-entusiaster berättar önska 

sig, är att det lilla huset skulle uppmärksammas och att det skulle identifieras som en 

helt riktig bostadsform. 

Lagstiftningen och tankemodellen borde förändras i Finland. Alla borde få ha rätten att bo var man 

känner sig som hemma. Under 30 kvadratmeter kan vara ett helt riktigt hem! (Informant D)  

 

Det första som en nybörjare i en Tiny House-projekt tänker på är om detta är lagligt i sin 

egen kommun, berättar en av de intervjuade. Kommunerna har varierande regelverk där 

vissa kommuner stödjer möjligheten att ha Tiny House som primär boendeform mera 

än andra. Med mobila Tiny House blir detta utmanande, eftersom då kommunernas 

regleringar varierar begränsas flyttande på huset mellan olika kommuner. Att utnyttja 

den önskade friheten i Tinyn byggda på hjul blir begränsad. Att vara bunden till en 

kommuns regleringar begränsar friheten att flytta på sitt hus, vilket går emot en av 

grundtanken med mobila Tinyn av att ha en ökad frihet med ett flyttbart hus. Det önskas 

se en klarhet om vad som är tillåtet i vilken kommun och om det finns en möjlighet att 

bygga en Tiny som vore accepterad i dom flesta om inte alla kommuner. 

 

För en av de intervjuade är kommunernas varierande regleringar ett stort problem och 

hejdar henne att komma vidare med projektet. Hon funderar hur huset kan byggas så att 

den anses laglig i en nationell nivå och att det inte kan komma anklagelser emot 
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boendevalet efter att huset är klart. Då regelverken varierar från kommun till kommun 

betyder det att hon först måste veta vart huset skall placeras för att sedan bygga huset 

enligt denna kommuns regleringar. Samtidigt önskar hon att hennes hus inte begränsas 

att kunna placera i endast en eller fåtal kommuner. Kommunens regler kan även plötsligt 

ändras, vilket skapar en känsla av osäkerhet. En annan informant förklarar att om man 

vill flytta på sitt Tiny måste man begära rivningstillstånd för sitt hus, vartefter man måste 

igen begära ett bygglov till den nya platsen som huset flyttas till. Detta beskrivs som styvt 

och ansträngande. Ideologin med en mobil Tiny baserar sig på friheten och enkelheten 

som mobiliteten medför. Den nuvarande samhälleliga strukturen visar sig dock inte 

stöda ideologin med ett mobilt hus.  

 

Informant G drömmer om att bygga ett eget mobilt Tiny men bor för tillfället i ett Tiny 

hyr-hus. Uppfattningen av komplicerande lov och regleringar är en delorsak till att det 

egna Tiny House-projektet inte framskridit till realiseringsnivån. Om man kunde få 

klarhet på hela Finlands nivå skulle det förmodligen vara till stor hjälp för många, 

förklarar hon. Hon tillägger att det vore väldigt tråkigt, om man redan börjat på sitt Tiny 

House-projekt och sedan kommer det fram att huset inte går att kombinera lagligt i en 

annan kommun. Denna oklarhet och otrygghet lockar inte direkt till att påbörja 

projektet, förklarar informanten under intervjun. Orsaker som dessa fick henne istället 

att välja att bo i Tiny på hyra, vilket hon ser som ett mera åtkomligt och enklare sätt att 

praktisera en TH-livsstil just nu. 

 

En idé som kom fram under intervjuerna, var att husen kunde efter en inspektion att den 

är tryggt gjord få ett certifikat, som bevisar att huset är accepterad enligt myndigheterna. 

Detta certifikat kunde tillåta att husen kan placeras på en valfri kommun till exempel till 

ett år. Om huset önskas placeras där en längre period, krävdes det separat tillåtelse av 

kommunen i fråga. När huset önskas flyttas igen kan man igen vara ett år på plats i den 

nya kommunen. Ett sådant koncept skulle ge friheten att vara mobil, samtidigt som den 

tillåter att kunna prova om man trivs i boendeområdet före man gör beslut att stanna 

där en längre tid eller permanent. Det föreslås också, att det skulle finnas ett Tiny House-

kriterium i bygginspektionen, med en tydlig ruta för Tiny House-bostäder. När man 

flyttar på sitt hus skulle man kunna visa att huset fyller alla kriterium och att flyttande 

på huset är lagligt och tillåtet. Huset önskas identifieras som laglig och acceptabel 

oberoende på kommun. Informanterna önskar att lov skall vara i skick på en samhällelig/ 

nationell nivå. 
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För en av informanterna var det svåraste i anskaffningsprocessen ärenden i banken. 

Banken hade inte på klart hur fastigheten skulle värderas och hur de vågade vara med 

och stöda projektet. Möjligheterna till att få försäkring och lån angående Tiny visar sig 

vara otydligt både hos myndigheterna och konsumenterna. 

Informant F, som byggt sitt eget Tiny House på hjul, beskriver hur hon upplever att 

hennes egen ideologi och vad samhället har för regleringar och krav inte bemöts. 

Människan måste få leva enligt sina egna värderingar, och staten borde möjliggöra att 

detta kan göras lagligt och tryggt, berättar hon. Hon fortsätter hur hon känner att 

samhället inte bemöter människornas boendebehov för tillfället. I Finland kunde man 

tänka mera enligt hur människorna önskar leva och sätta mera tyngd på att lyssna vad 

människorna vill ha och utifrån detta överlägga om det går att möjliggöra. I Finland är 

det mera som att ”vi har inte detta alternativ”- som mentalitet, beskriver hon. 

Min ideologi och samhällets krav möts inte, det här är mitt största problem. (Informant F) 

De yngre generationerna har mera ekologiska värderingar. Man vill ha mera tid att leva, 

inte så att hela livet går till betalandet av sitt hus. Många vill inte det här mera, fortsätter 

informant F. Flera informanter nämner hur hyrespriserna och bostadspriserna i 

huvudstadsregionen är så ”otroligt höga” och att Tiny House är ett alternativ för att 

undvika hamna i stora skulder som måste betalas bort i årtionden framåt. Tiny House 

boendeformen kan även vara mycket lämplig för de som skaffar sitt första hem och för 

studeranden, nämner flera informanter. Många TH-entusiaster har observerat att det 

finns intresse och en efterfrågan av TH-livsstil. Det är allt fler som vill ha det! - 

framkastar informant F vid diskussion kring TH-livsstilen.  

Vad samhället kunde se till med är hur man kunde bygga dessa hus lagligt. På detta sätt kunde 

företag kunna få helt nya krafter och ett nytt spelrum. (informant F) 

Vad som föreslås är att staten kommer emot så mycket att denna boendeform blir laglig 

och säker. Detta möjliggjorde att kommersiella aktörer hade en friare spelrum och kunde 

till exempel bygga färdiga Tiny House som lämpar sig för permanent boende. Då 

professionella bygger husen är det oftast tryggare än då husen byggs på egen hand. 

Det som ofta hindrar påbörjande projektet är, att då det inte står i lagen någonting om 

Tiny, antas det att det är förbjudet, beskriver en av informanterna. Det kan tydas, att 

Tiny House inte är ett standardiserat koncept med enhetliga spelregler tillsammans med 

myndigheterna, vilket orsakar förvirring och ovetande om vad som är lagligt och vad som 
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inte är det. Informanten fortsätter med att förklara hur kommunerna vill ha allt 

licenserat och bastighetsbeskattat och att mobila Tiny inte passar in i någondera ifall 

man inte bygger ett normalt hus som är av mindre kvadratmeter. 

Intervjun med informant H gjordes i informantens eget Tiny House. Informanten hade 

en ursprunglig plan var att bygga ett Tiny House på 44 kvadratmeter. Stadens 

bygginspektion begärde dock att tomten skall ha ett visst antal kvadratmeters boendeyta, 

vilket var betydligt mera än informanten hade önskat sig. Informanten berättar att det 

var utmanande att få idén om ett Tiny genomförd med staden. Efter ett par års 

diskussion kom de fram till en kompromiss på att bygga ett hus som var lite på 60 

kvadrat. Den originella Tiny-planen gjordes om. Huset gjordes bredare och högre i tak 

så att loften blev en våning till. Detta resulterade till budgetöverskridning och 

fördröjning i projektets tidtabeller. Även om huset han bygger är endast ca 60 

kvadratmeter, nämner han att detta inte har resulterat till lägre kostnader, tvärtom. 

Många faktorer blir och kosta mera för att de måste göra med specialtjänster, förklarar 

informanten medan vi går runt och ser på hans hus. Han visar hur hans plan om ett 

simpelt och kostnadseffektivt hus resulterade till ett dyrt projekt som skapar krångel och 

bemöter ständigt utmaningar, mycket på grund av försöket att bygga ett hus med färre 

kvadratmeter. Han tillägger, hur han önskade att det fanns mera spelrum till att ha olika 

boendelösningar till olika familjer med olika behov.  En annan informant nämner också, 

att byggandet av ett litet hus inte automatiskt betyder att det blir billigare, speciellt om 

man vill ha alla bekvämligheter (som badrum), vilka är de dyraste kvadratmeterna i 

husen. Det kan analyseras att byggande av Tiny inte har gjorts lönsamt och till en 

attraktiv boendelösning kostnadsvis. För informant H kan det tolkas ha varit lika dyrt 

och antagligen mycket enklare, ifall han hade bestämt sig bygga ett hus med flera 

kvadratmeter. 

 

Kapitlet om rådande regelverk och finansiering behandlar utmaningar och behov riktade 

mot samhälleliga strukturen. Det kan tydas, att personerna som identifieras vara med i 

denna rörelse upplever att denna alternativa livsstil begränsas av myndigheterna. Det 

finns mycket resonemang inom samfundet kring dessa försvårande faktorer samt tankar 

om agerande för att skapa en förändring på en samhällelig nivå. Denna förändring, som 

vore att befrämja boendeformens realisering, vore betydande för att underlätta 

målförverkligande av projektet. TH-rörelsen är en alternativ livsstilsrörelse, där 

anhängarna fokuserar sin energi på att skapa en personligt glädjande livsstil och 

identitet. Livsstilsrörelsen strävar inte efter att utfärda direkta utmaningar för den 
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sociala strukturen. (Haenfler, Johnson & Jones 2012) Dock kan det visa sig att denna 

typs av kollektivt agerande bör ske, i syfte att möjliggöra den alternativa livsstilens 

realiserande i Finland. En informant nämnde att det borde skapas ett medborgarinitiativ 

för att skapa den nödvändiga förändringen på samhällelig nivå. Förändringar på 

samhällelig nivå skulle antagligen även måsta ske för att möjliggöra ett större spelrum 

för kommersiella aktörer. 

Dessa empiriska resultat påvisar att utvecklingen av TH-rörelsen ännu är i ett väldigt 

tidigt skede och saknar samspelandet mellan konsumenten och myndigheten. Konceptet 

av att bo i mindre hus kan ses sakna struktur, tydliga definitioner och standardisering, 

möjligtvis på grund av rörelsens än så länge lilla storlek. Detta kan antas skapa otydlighet 

både för personer som önskar sig denna boendeform till sig, men även för myndigheter, 

som inte har på klart hur denna boendeform skall bemötas. Samhället önskas komma till 

insikt om att det finns en efterfrågan till mindre boende och för tillfället försvårar 

och/eller hindrar lagen detta.  En del bygger även om lagen anses oklar vilket inte 

resulterar till en känsla av säkert boende. 

 

Rådande regelverken och finansieringen är en kategori där en kommersiell aktör inte har 

förmågan att göra stora förändringar i. Därav är detta inte en kategori som en 

kommersiell aktör kan hitta sin roll i, om inte en roll kunde vara att möjliggöra denna 

förändring hos myndigheterna. Om marknaden blir friare och boendeformen accepteras, 

har företag ett friare utrymme att växa. Det finns dock roller som kommersiella aktörer 

kan ta även om situationen kring rådande regelverk och finansiering förblir som samma. 

 

5.3.2 Informationstillgänglighet 

TH-entusiasterna upplever att det är svårt att hitta relevant information och upplever 

det svårt att förstå sig på vilka möjligheter det finns att realisera TH-livsstilen i Finland. 

Officiell information kring byggande, placerande och boende i Tiny House anses som 

ansträngande att finna och som ”en djungel av information”. Den finska lagstiftningen 

gällande Tiny House-boende beskrivs som otydligt och förvirrande. 

Det borde finnas tydliga anvisningar i finsk lagstiftning om Tiny. Det är mycket ansträngande att 

gräva fram information för tillfället. (Informant C) 

Det önskas tydliga instruktioner i finska lagstiftningen när det kommer till Tiny House 

boende. För att komma åt denna information vänder sig flera TH-entusiaster för tillfället 
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mot Facebook-grupperna, där mera kunniga inom området besvarar på frågor gällande 

detta tema. Där hittas det mycket enklare information förklaras det i intervjutillfällen. 

En konsulttjänst som kunde göra informationssökande arbete är en idé som togs upp. 

Konsulten kunde ha rollen som ansvarande att se vilka möjligheter TH-entusiasten har 

att förverkliga målet att bo i Tiny baserat på TH-entusiastens förutsättningar och 

önskemål. Dock pointerades det, att det inte är sagt att någon vill investera pengar på en 

konsult så tidigt i projektet. En informationssökande konsult vore huvudsakligen göra 

arbetet före det är på klart att projektet är möjligt att realiseras. Det nämndes också, att 

det kan vara svårt att rikta sig till TH-entusiaster som kunder, då de förväntar sig ofta att 

få saker billigt gjort. 

En annan idé som framkom är en nätsida med kartläggande information om Tiny och 

hur detta kunde realiseras i olika delar av Finland. Nätsidan kunde täcka olika 

kommuners regleringar och vara som ett stödjande verktyg att ta sig från ett skede till en 

annan, under hela husets anskaffningsprocess. En av informanterna framkastar dock att 

målgruppen är ännu ganska liten och att även om rörelsen ökat de senast åren intresserar 

detta koncept endast ett fåtal människor, då de flesta vill bo i större kvadrat. 

Informant H berättar hur det hade hjälpt honom väldigt mycket om han hade vetat i 

förväg alla komplikationer byggandet av ett hus med färre kvadrat kan åstadkomma på 

vägen. En lista om vad allt som är bra veta i förväg hade varit nyttigt, beskriver han. Det 

var utmanande och ansträngande att ändra på planerna på huset efterhand under 

byggprocessen. Här beskriver han även hur en konsult vore ha varit behändig, som 

kunde ha tagit reda på möjliga utmaningar som kunde uppkomma på vägen redan i 

projektets planeringsskede. Han nämner att det vore ha varit en bättre idé att låta huset 

bebyggas än att bygga allting själv. Att försöka spara på kostnader med att tävla alla olika 

delenheter skilt för sig är inte nödvändigtvis mera kostnadseffektivt, då det tar tid och 

medför att han själv måste ha kunskap över allting i projektet. Att låta ett företag bygga 

huset skulle även ta ansvaret ur hans händer. 

 

Den diffusa kännedomen om hur levnadssättet kan realiseras i Finland kan vara en 

faktor som höjer tröskeln hos många att börja agera mot att uppfylla TH-livsstilen. Ett 

nyckelord som kan ses vara en efterfråga inom detta område är tydlighet och 

instruktioner. 

 



54 

  

5.3.3 Lokalitet/ Placering 

Var huset byggs och placeras visar sig vara en utmaning hos många TH-entusiaster. Alla 

hus måste ha en plats att byggas på och vara på, även om det vore för en obestämd tid 

eller permanent. Stationära Tiny och mobila Tiny visar sig delvis bemöta olika 

utmaningar vid denna kategori. 

Uppkomna utmaningar för Tiny byggda fast i marken är att hitta en lämplig tomt som 

accepterar byggande av ett egnahemshus med färre kvadratmeter. Det sägs vara 

utmanade att finna tomter där dessa får byggas. Lämpliga tomter finns det dåligt av i 

områden som intresserar människor, där informanterna syftar till områden i 

huvudstadsregionen, nära Helsingfors centrum. Tomten är högt prissatta och har ofta 

strikta regleringar på husets utformning. Staden kräver oftast att det byggs ett visst antal 

kvadrat på dessa tomtar. Informant H planerade bygga ett Tiny House på 44 

kvadratmeter på sin tomt men stadens bygginspektör ansåg detta inte utnyttja tomtens 

maximala kapacitet. De framkommer dock i en ytterligare intervju, att det planeras allt 

flera områden där Tiny House (icke-mobila) får byggas och kommer att bebyggas. Dessa 

blir så kallade Tiny House-byar eller Eko-byar. Dessa byar är dock inte planerade för 

mobila Tiny. Flera informanter beskriver hur de upplever att det finns brist på områden 

där mobila Tiny House får parkera, speciellt nära huvudstadsregionen eller större städer. 

 

Informant G bor på hyra i en Tiny House-by. Det fanns inte mer än 2 Tiny House-byar 

hon kunde välja mellan, och vad som avgjorde beslutet mellan dem var utbudet på 

lokaltjänsterna. Tjänsterna beskriver hon som mångsidiga och så nära, att hon inte 

behöver äga en egen bil. Samtidigt är byn nära naturen och skogsområden. Hon 

beskriver allt detta som en idealisk kombination. En liknande by eller område visar sig 

vara efterfrågad hos konsumenter som har en mobil Tiny. Informanterna nämner, att 

det finns en hög efterfrågan på områden där Tiny House skulle kunna parkeras, både 

kortvarigt och långvarigt. Detta kan även observeras i Facebook grupperna, att det finns 

efterfrågan på områden för Tiny House samfund, speciellt nära Helsingfors. För 

informant D är det viktigt att området hade möjligheter att koppla sitt hus till el och 

vattensystem. För informant A vore ett samfund med bastu, tvätt plats och kök idealt. 

Informant A tillägger, hur hon anser att TH-livsstilen är artspecifikt och att människan 

alltid bott på det sättet - litet och simpelt – och därför borde detta understödas. För att 

detta skall ske kräver det av en arkitekt en markanvändningsplan. 

 

Små ekobyar är framtiden. Människor vill bo på det viset (Informant F) 
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Det nämns också, att det kunde vara lätt för redan existerande lägerområden att ordna 

sådant lov som tillåter Tiny House att parkera där långvarigt. Alternativt kunde det 

finnas en så kallad trailer-park som är menat för mobila Tiny. 

För tillfället är alternativen att hyra mark eller köpa en egen tomt där man kan parkera 

sin Tiny på. En återstående fråga blir dock vart man får parkera sin Tiny då man inte 

äger eller har möjligheter att äga mark. Till detta presenterades det en idé, att någon som 

äger mark kunde hyra ut ett område där ett Tiny House kan parkera. Tiny House hade 

då en plats att stå på samtidigt som markägaren inkasserar extra hyresinkomster till sig. 

En kommersiell aktör kunde då skapa en fungerande plattform så att detta samarbete 

kunde sättas igång. En av informanterna nämnde att hon önskar sig kunna hyra ett 

område av någons tomt, men har ännu inte hittat en lämpande markägare och tomt som 

finns nära huvudstadsregionen. 

 

5.4 Utmaningar och behov av kommersiella aktörer i byggstadiet 

TH-entusiaster upplever utmaningar när det kommer till kunskap om bygg, ärenden 

relaterade till mobiliteten i Tiny samt produktval och tekniska lösningar inom bygg. 

Medlemmarna i Facebook-grupperna söker råd och åsikter från gruppmedlemmarna 

inom dessa kategorier. Många inlägg publiceras för att få en försäkran av andra 

medlemmar i samfundet att man har valt rätt i olika beslut och att man bygger huset till 

säkert och inte glömt bort någon viktig detalj. Det är mycket diskussion om vilka 

praktiska och tekniska lösningar fungerar och vilka inte. 

5.4.1 Kunskap om byggande 

Speciellt då huset byggs själv av TH-entusiasten, har nivån av kunskap om byggande en 

stor betydelse i projektets byggskede. De flesta informanter som bygger huset själva har 

ingen tidigare kunskap inom byggande av ett hus, och nämner detta vara en betydande 

utmaning i projektet. Samtidigt förklarar de informanter som har bakgrund inom 

byggbranschen hur deras kunskaper varit en betydande fördel i deras Tiny House-

projekt. 

 

TH-entusiaster som önskar bygga huset själva men har ingen tidigare kunskap, kan 

möjliggöra byggandet bland annat med hjälp av kunniga vänner och familjemedlemmar, 

eller med att vända sig till Tiny House Facebook-grupperna. Det framkastat att det vore 

nödvändigt och efterfrågat om man kan vända sig mot en kommersiell aktör som kunde 



56 

  

ge anvisningar inom byggande. Kommersiella aktören kunde samtidigt anvisa hur man 

uppfyller alla kriterier hur huset byggs tryggt och lagligt. 

 

Informant G bor på hyra i ett Tiny men drömmer att bygga ett eget mobilt Tiny. Vad som 

delvis hindrat henne till att påbörja realiseringen av ett mobilt Tiny är hennes brist på 

kunskap och erfarenhet inom byggande. Hon berättar att byggande av ett hus kräver så 

mycket utredande arbete före projektet kan påbörjas. Detta kräver mycket tid och 

resurser vilket hon inte upplever att hon har. Hon nämner att ifall hon skulle påbörja ett 

Tiny House-projekt, känner hon att det först skulle löna sig att gå på en kurs. Hur skall 

man ta sig framåt när man inte vet någonting och måste ta redan på allting själv, allt från 

typen av spikar till hurdant trädslag, fortsätter hon. Allt detta känns som en för stor 

tröskel för att börja ta itu med projektet. 

 

Informant I kom vidare från drömstadiet till planerings- och byggstadiet med hjälp av 

en kurs som behandlade byggandet av ett Tiny House. Kursen varade i fem veckoslut. I 

kursen fick man instruktioner hur man kommer igång och vad som borde tas i hänsyn 

före man börjar bygga. I kursen hjälptes det även med själva byggandet. Hon förklarar 

att nackdelen var att då kursen slutar och tiden går, tappar man kontakten med de andra 

medlemmarna och man blir mera ensam med projektet. Poängen med kursen var att få 

stödet till att bygga Tiny, vilket den gav, men detta stöd varas inte under hela byggstadiet. 

 

En av de intervjuade har dragit en Tiny House kurs, ifall detta är kursen informant I var 

på, förblir oklart. Informant J berättar hur personerna som gick kursen hade väldigt 

varierande bakgrundskunskaper inom bygg, vilket gjorde det krånglig att besluta takten 

på kursen. Detta var en belastning för alla på kursen. Här kan det resoneras och 

analyseras, att kurser som riktar mot särskilda nivåer (baserat på personens bakgrund 

inom bygg) vore förnuftigt. Det kunde finnas en kurs för alldeles nybörjare så att tröskeln 

vore så låg som möjligt för de som inte har någon erfarenhet inom bygg tidigare. Sedan 

kunde det finnas en kurs för dem som redan har erfarenhet inom byggande. Informant 

J som hade dragit en kurs berättar hur han har observerat att en Tiny House-byggarkurs 

fungerar smidigast för de som har ens någon erfarenhet inom byggande.  

 

Om man inte vill gå en kurs, visar det sig att det finns en efterfrågan av en finsk- och 

svenskspråkig Tiny House-handbok för de som planerar att bygga ett Tiny. Där kunde 

finnas all information som behövs för att komma igång. Detta medförde att man inte 

behöver skrolla igenom de ”engelskspråkiga forumen vilka innehåller väldigt 
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svårförståeligt vokabulär”. Det finns allt för lite utbud i Finland om hur byggandet av 

dessa hus skall ske i praktiken, förklarar flera informanter. Det finns mera betoning till 

att ha en handbok om byggande av mobila Tiny. 

 

5.4.2 Mobila Tiny– mått, tyngd och släpvagn 

Detta kapitel berör mobila Tiny. Kapitlet innehåller utmaningar som specifikt åstadkoms 

då husen byggs på släpvagn. Hus som byggs på hjul bemöter utmaningar som tangerar 

husets mått och tyngd och släpvagn. 

 

En observation som kan göras i Facebook-grupperna, är att det finns en hel del 

förfrågningar kring vilka måtten och tyngdbegränsningarna är för hus byggda på 

släpvagn och hurdan släpvagn man skall ha och varifrån hittar man en sådan. Det finns 

också en hel del diskussion kring hur huset kan flyttas och om det finns tjänster som gör 

detta. Informationen relaterade till dessa frågor kunde vara lättare lättillgänglig, vilket 

skulle antagligen vara värdeskapande till TH-entusiasterna.  Även om detta går mera in 

på utmaningar relaterade till informationstillgänglighet nämns det i detta kapitel på 

grund av tematiska samhörigheten. 

 

De maximala måtten och tyngden på huset beror på släpvagnen och med vilket fordon 

huset planeras flyttas med. De vanligaste alternativen till fordon är bil, traktor eller 

lastbil. Ifall huset skall dras med bil är den maximala tyngd begränsningen 3500kg, 

enligt medlemmar i Facebook-grupperna. Med traktor och lastbil är denna gräns 

betydligt högre. Att bygga ett hus som hålls inom tyngdbegränsningen 3500 kg visar sig 

vara en utmaning, även för mera professionella byggare. I Myrkytön Minitalo- Finnish 

Toxic-free Tiny House Facebook-gruppen resoneras en del hur och om det är möjligt att 

bygga ett hus som hålls inom dessa tyngdbegränsningar (3500kg) med att använda 

ekologiska material. Detta anses som en utmaning och har även blivit kommenterat som 

omöjligt. Generellt visas det vara en utmaning att bygga husen tillräckligt lätta, speciellt 

om de vill bli dragna av en personbil. 

 

En ytterligare allmän utmaning är att hitta en lämplig trailer. För informant I var 

finnande av en lämplig trailer den första utmaningen som hon bemötte i byggstadiet. 

Hon berättar hur det var mycket utmanande att finna en lämplig trailer lokalt på egen 

hand. Hon hittade inga inhemska återförsäljaren av trailers som lämpade sig till hennes 

projekt. De som hon hittade lämpade sig till väldigt små hus eller hus dragna av bil. Med 
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eftersom informanten önskade bygga huset av trävirke, uteslöt det ett Tiny dragen av bil, 

då detta övergår snabbt viktbegränsningarna. Hon beslöt att huset skall bli draget av 

traktor. Hon hittade inte en enda trailer som vore bra, lättare vore ha hittat en gammal 

traktorkärra och göra om den, berättar hon. Dessutom, förklarar en ytterligare informant 

att vanliga traktorkärror inte är ideala till Tiny utan är ofta till exempel för höga. Det 

finns ett allt för litet utbud av lämpliga släpvagnar i Finland, menar flera informanter. 

Det måste även vara möjligt att festa stommen av huset i trailern. Det första man gör är 

att skriva stommen fast i trailern, förklarar informant I.  

 

Det finns restriktioner på den maximala storleken ett hus får vara då den byggs på 

släpvagn. Dessa restriktioner kan förändras, vilket förklaras skapa en känsla av 

osäkerhet under planerandet och byggandet av huset. Informant I berättar, hur det 

under tiden som hon sökte den lämpliga släpvagnen till sitt projekt skedde förändringar 

i restriktionerna.  Husets var nu möjligt att bygga med bredare mått. Tidigare, var 

maximala bredden 2,44 meter inklusive allting, även utstickande lampor. Från det, 

ökade maximala måtten till 4 meter. Detta skapade informanten möjligheten att öka på 

husets storlek, vilket hon såg som en vinst. Dock drog detta ut på tiden då planerna måste 

göras om. Hon förklarar hur en person på samma byggarkurs hade redan hunnit börja 

bygga på sitt hus, och då restriktionerna plötsligt tillät en bredare axel, harma det honom 

otroligt. För honom var det för sent att bygga huset bredare, ifall han inte ville börja 

bygga från början. 

 

Informant F påbörjade sitt Tiny projekt med att köpa ett redan gjort stomme som var 

byggt på en släpvagn. Hon tog vara på ett Tiny House-projekt som en annan TH-

entusiast inte önskade fortsätta att göra på mera. Baktanken var att uppköpet av en 

trailer med en färdig stomme skulle försnabba Tiny House-projektet då man inte måste 

ha börjat helt från noll. Dock resulterade det, att stommen till huset inte hade gjorts 

professionellt, som i sin tur orsakade bland annat vattenskada i stommen. Det tog 

samma tid att reparera skadorna i stommen som hon hade planerat att hela huset hade 

blivit klart. 

 

Det nämns, att det vore värdeskapande om en kommersiell aktör kunde sälja släpvagnar 

med färdig stomme fastskruvad. Dessa vore professionellt och tryggt gjorda, vilket skulle 

försäkra en trygg början till projektet. Ett ”det här går igenom i bygginspektionen”- färdig 

trailer och stomme-paket är vad informant F nämner att vore en förnuftig idé. För att 

analysera denna idé ytterligare, kunde ett så kallat trailer-stomme paket spara mycket 
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tid hos de som önskar bygga sitt hus själva. Hus byggda på släpvagn är oftast byggda 

enligt de maximala måtten som en släpvagn får ha, alltså är storleken långt 

standardiserade. Detta såklart så länge restriktionerna för de tillåtna maximala måtten 

på hus byggda på släpvagn förblir samma. Samtidigt skulle TH-entusiasten bli besparad 

ansträngningen om att se till att grunden av huset bli ordentligt gjort och slippa söka 

släpvagnar som är lämpliga för ett Tiny House. Det kunde finnas paket som lämpar sig 

för hus dragna av bil och hus dragna av traktor. Dessa har olika måttbegränsningar. 

Detta är en produkt som informant F ser en efterfrågan i och som en fyndig roll till en 

kommersiell aktör. Informant A tillägger, att det är värt att notera att många som vill bo 

i Tiny, vill på grund av varierande skäl bygga huset själva. Hon vill dock betona att ett 

färdigt grundjobb vore mycket underlättande för projektens påbörjande och 

framskridande. Detta kunde även sänka på tröskeln hos TH-entusiaster som befinner sig 

i drömstadiet och inte är säkra om var man skall börja i projektet. 

 

5.4.3 Produktval och tekniska lösningar inom byggandet 

Till denna kategori placeras alla utmaningar relaterade till enskilda produktval och 

tekniska lösningar som uppkommer inom byggandet. I Facebook-gruppen sker det en 

hel del förfrågningar om vilket material som rekommenderas användas och vilken 

lösning vore bäst för just deras Tiny House. Även frågor kring estetik och lösningar för 

effektiv utrymmesanvändning placeras i denna kategori. Det förfrågas i Facebook-

grupperna om allmänna byggtips som bland annat om golv, skorsten, väggar, eldstad och 

materialval. Jag kunde inte identifieras något specifikt mönster eller en specifik 

utmaning inom denna kategori som berörde dem flesta; utmaningarna var väldigt 

specifika och skräddarsydda till de enskilda projekten. 

En mera allmän utmaning visar sig vara att finna lämpliga lösningar till husets el och 

vattensystem. Det finns off-grid Tiny House, som kräver självförsörjande system. Sedan 

finns det Tiny som önskar mera bekvämligheter som rinnande vatten och möjligtvis 

koppling till elsystem. El är relativt enkelt att producera genom självförsörjande system, 

förklaras det i intervjutillfällen. Den största utmaningen uppkommer då man vill vara 

kopplad till vattensystemet. Om man vill ha rinnande vatten måste man ha ett rör som 

är kopplad till en källa; oftast en brunn, avlopp eller vattenrör. Problemet är att detta rör 

fryser till på vintern och för att undvika att det sker krävs det att vattnet isoleras. På 

grund av denna utmaning väljer många att inte ha bekvämligheten av att ha rinnande 

vatten i sina mobila hus. En av TH-entusiasterna förklarar hur det går bra att bära in 

vatten som används till dricksvatten och matlagning, men om man ska bära in 
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tvättvatten blir det för ansträngande. Detta förstärker även behovet av varför TH-

entusiaster gärna önskar sig kunna parkera sitt hus i samfund där det finns 

gemensamma utrymmen som bland annat tvättrum och bastu.  

När det kommer till materialval finns det en hög efterfrågan att använda återvunnet och 

ekologiska material. Användningen av återvunnet material beskrivs också vara en 

utmaning, då regleringar och restriktionerna anses strikta när det kommer till vilka 

material får användas i hus. Nästan alla material måste vara certifierande och 

accepterade av myndigheter. Det beskrivs som ”väldigt utmanande om inte nästan 

omöjligt” att använda begagnat material. Informanten spekulerar att de som bygger 

huset på en trailer antagligen har det enklare att använda återvunnet material. Det 

framkastades en idé att en kommersiell aktör kunde ta en roll att driva ett lopptorg för 

överloppsmaterial från andras Tiny House-projekt. Detta material kunde sedan 

återanvändas av andra som bygger ett Tiny House. I Facebook-grupperna finns det 

enstaka inlägg om överloppsmaterial som TH-entusiasterna säljer vidare, då de själva 

inte har behov av det. En kommersiell aktör kunde driva denna återförsäljning 

professionellt. 

 

Utmaningen med att använda ekologiska material är att de oftast är tunga. Att använda 

dessa material gör det svårt ”om inte omöjligt” att få husets tyngd att hållas inom 

begränsningarna, speciellt om huset önskas dras av en personbil. Det finns speciellt i 

Myrkytön Minitalo- Finnish Toxic-free Tiny House Facebook-gruppen flera TH-

entusiaster som söker boendealternativ som är allergivänliga. Ekologiska material 

möjliggör oftast detta. Det frågas det efter färdiga, giftfria och allergivänliga Tiny House-

hus. Personer som är allergiska eller känsliga för inneluft och måste på grund av dessa 

skäl bygga ett Tiny, kan dock identifieras till en mera specifik kundgrupp av TH-

entusiaster. 

 

5.5 Betydelsen av motivation för att nå målet 

För att agera mot att uppfylla målet och realisera sitt Tiny House projekt krävs det motiv 

och motivation. Till motivation är det centralt att man har en klar förståelse om vad man 

vill och varför. Om dessa är på sin plats så följer hur man ska agera nära efter, förklarar 

en av de intervjuade. 

 

Om man är på riktigt motiverad kan man göra vad som helst. (Informant J) 
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Han förklarar, hur han tror starkt på att en motiverad person klarar av vad som helst. 

Det praktiska som hörs till husbygge kan man nog lära sig, menar han. Resonemang 

kring detta kan identifieras i avhandlingens teoridel i Bagozzi & Dholakia (1999) modell 

om måluppfyllelseresans olika skeden. Enligt modellen, är de första stegen till att nå ett 

mål att ha ett tydligt och konkret målsättning. Det är viktigt att ha en avsikt, ett motiv till 

varför man önskar sig att uppfylla sitt mål. Då det är tydligt vad målet är och varför man 

vill uppnå den, övergår man till att planera hur hur målet skall nås. Den citerade 

informanten ovan menar, att ifall personen har en stark nog motivation och motiv för att 

realisera TH-livsstilen och således anskaffningen av ett Tiny House, kommer personen 

att klara av att uppfylla detta mål. TH-entusiasterna har ett starkt målinriktat beteende. 

De är motiverade konsumenter och de har ett tydligt mål. Var utmaningarna framträder 

är under planeringsskedet och i skedet då man agerar mot att nå sitt mål. Informant J 

beskriver hur han tror att vem som helst som är tillräckligt motiverad har möjligheten 

att övervinna utmaningarna som uppkommer på vägen. Trots det, har en kommersiell 

aktör som underlättar TH-entusiasterna att överkomma eller till och med eliminera 

utmaningarna möjligheten att påverka betydande TH-entusiasternas måluppfyllelseresa 

positivt. 

 

Informanten som dragit en Tiny House-kurs berättar baserat på sina egna erfarenheter 

att människor många gånger har en väldigt romantiserad och en missuppfattad bild om 

vad TH-livsstilen är och innebär. Det finns så många faktorer som påverkar personens 

sätt att leva då man bor i ett litet hus, vilket flera inte verkar förstå. Dessa personer har 

oftast fastnat vid drömskedet av anskaffningsprocessen. För personer som inte haft ett 

tillräckligt konkret och realistiskt mål och tillräckligt starka orsaker till att realisera 

projektet har kursledaren försökt övertala dem att fundera om Tiny är bästa lösningen 

till vad de är ute efter. På basen av detta kan man analysera, att det krävs starka motiv 

och motivationsfaktorer för att en person skall klara av att realisera och praktisera TH-

livsstilen. Med denna slutsats, kan man tolka att personerna som börjat agera mot att 

uppfylla detta mål drivs av en stark målinriktat beteende och är högt motiverade att 

uppfylla deras mål. Att anskaffa sig ett hus är generellt inte ett litet projekt eller mål som 

man börjar förverkliga utan starka motiv och motivationsfaktorer. Här spelar även 

personligheten en roll, där mod, nyfikenhet och självförtroendet att kasta sig in i ett 

projekt är en styrka. Om man är tillräckligt motiverad och modig bli utmaningarna inte 

hinder som stannar upp projektets framskridande. Dock kan det tydas, att kommersiella 

aktörer som tar roller att lindra dessa upplevda utmaningar vore värdeskapande till TH-

entusiasten då detta gjorde måluppfyllelseprocessen lättare. 
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Allt för mycket utmaningar och ovetande om hur utmaningarna som uppkommer i 

måluppfyllelseprocessen kan tacklas, kan dock resultera att man tappar motivationen till 

att fortsätta med projektet, även om motivationen varit hög i början. Det kan tolkas att 

anskaffningsprocessen av ett Tiny innebär konfrontation av flera utmaningar som till en 

del även kan resultera till hinder. Några uttrycker sin frustration vid resonemang kring 

projektets många utmaningar. 

Ibland har jag varit ganska desperat att varför jag ens började med hela projektet. Det skulle bara 

vara så lätt att bo i ett höghus. (Informant H) 

 

Informanten uttrycker hur han många gånger ångrar att han börjat med projektet, då 

projektet visade resultera till flera utmaningar än vad han hade tänkt sig från början. 

Dock nämner han att han även njuter ibland, speciellt då projektet går smidigt framåt. 

En annan informant beskriver också hur hon tappat humöret att fortsätta med projektet 

då det känns att det kommer ideligen emot utmaningar och hinder som trasslar till 

projektets framskridande. När man bygger ensam uppstår det problem ganska snabbt, 

fortsätter hon. För flera informanter visade sig projektet mera utmanande och 

tidskrävande än vad de hade tänkt sig från början. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTLEDNING 

I detta kapitel diskuteras de möjliga rollerna för kommersiella aktörer som uppkom i 

resultaten av den empiriska undersökningen. I kapitlet diskuteras även 

undersökningens kvalitet. Slutligen presenteras förslag på fortsatta forskningar. 

6.1 Forskningsresultat 

TH-entusiasterna har fokala målet att anskaffa sig ett Tiny House och praktisera den 

tillhörda TH-livsstilen. Deras motiv till att nå detta mål är att finna ett alternativt sätt att 

leva ett lyckligt liv. Många drivs också av miljörelaterade motiv. För att kunna praktisera 

TH-livsstilen och på så sätt samtidigt vara med i TH-rörelsen, krävs det att det fysiska 

huset anskaffas. Anskaffningen av huset kan ses som ett separat mål. För att nå detta mål 

måste konsumenten vara i kontakt med marknaden. Det är här som konsumentens och 

företagens världar kolliderar och det sker interaktion mellan dem. Inom denna 

interaktion kan kommersiella aktörer finna affärsmöjligheter. 

 

I undersökningen användes en kund-driven syn till att finna roller för kommersiella 

aktörer inom TH-entusiasternas aktiviteter att anskaffa sig ett Tiny House. Genom att 

utgå från de olika målnivåerna i Huffman, Ratneshwar och Mick (2000) målhierarki, 

undersöktes det vilka utmaningar TH-entusiasterna upplever i sin konsumentresa och 

vad de behöver ha för att kringgå dessa utmaningar. Utmaningarna framkom som 

mönster ur datamaterialet, alltså var de generellt lika hos konsumentsegmentet. Data 

om vad TH-entusiasterna upplever att de behöver för att enklare nå deras mål att 

anskaffa sig ett Tiny House, varierade mellan informanterna. Som  

 

TH-entusiasterna som har erfarenheter att anskaffa sig ett Tiny House som permanent 

boendeform har enligt resultaten upplevt flera utmaningar och hinder som försvårat att 

uppfylla detta mål. Dessa utmaningar har genom en konventionell innehållsanalys 

kategoriserats i sex omfattande kategorier. Kategorierna är gjorda på basen av 

datamaterial som samlades in netnografiskt från två Tiny House Facebook-grupper och 

genom personliga intervjuer med TH-entusiaster. Dessa utmaningar framkom som 

mönster i datamaterialet. Kategorierna är namngivna som rådande regelverk och 

finansiering, informationstillgänglighet, lokalitet/placering, kunskap om byggande, 

mobila Tiny - mått tyngd, släpvagn samt produktval och tekniska lösningar inom 

byggandet. 
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De upplevda behoven av kommersiella aktörer i TH-entusiasternas måluppfyllelseresor 

visade sig vara mera unika och individuella. Det går inte med enkelhet att se mönster i 

datamaterialet. Eftersom det var relativt få informanter som delade med sig av 

information från deras personliga erfarenheter i den gjorda undersökningen, är det inte 

möjligt att skapa ytterligare mera specifika kategorier av roller för kommersiella aktörer 

som reflekterade verkligheten fullkomligt riktigt. Dock framstod det flera 

intresseväckande tjänster och produkter som kommersiella aktörer kunde ta vara på, 

vilka diskuteras i följande kapitel under namnet Möjliga roller för kommersiella 

aktörer. 

Att leva i ett Tiny House kräver bland annat uppoffrande av bekvämligheter, detta på 

grund av det begränsade utrymmet i huset. Individer som har målet att praktisera 

livsstilen i ett Tiny House kan tydas vara högt motiverade och drivs av ett starkt 

målinriktat beteende. Måluppfyllelsen att anskaffa sig ett Tiny House kan dock bli på 

hälft även hos högt motiverade TH-entusiasterna, vilket bevisar graden av behoven av 

underlättande och stödjande produkter och tjänster som en kommersiell aktör kunde 

erbjuda.  

TH-livsstilen är ett relativt nytt koncept för allmänheten i Finland. Det finns än inga 

tydliga definitioner, lagstiftning, informationskanaler eller struktur kring de små husen. 

Otydligheten skapar inte bara utmaningar för TH-entusiaster som vill anskaffa sig ett 

Tiny House, men också utmaningar för kommersiella aktörer att söka en roll inom denna 

marknad. Baserat på avhandlingens resultat kan man göra en allmän slutsats att det 

finns flera affärsmöjligheter för kommersiella aktörer ur den kund-drivna synen för 

denna målgrupp. Vad som skapar betydande utmaningar och hinder för TH-

entusiasternas målförverkligande är boendeformens än så vaga ställning i samhället, 

vilket resulterar till saknande av en struktur som gynnar realiseringen av denna 

alternativa livsstil. Trots det, har denna avhandling gjort en kartläggning på hurdana 

tjänster och produkter är efterfrågade på basen av konsumentsegmentets egna 

erfarenheter. Dessa roller är sammanslagna i följande kapitel och kan fungera som 

riktgivande eller inspirerande till kommersiella aktörer som vill rikta sig mot TH-

entusiaster som sitt konsumentsegment och erbjuda dem en värdeskapande tjänst. 

6.2 Möjliga roller för kommersiella aktörer 

Det framkom flera potentiella roller för kommersiella aktörer inom 

anskaffningsprocessen av ett Tiny House. Betydande utmaningar som uppkommer i ett 
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tidigt skede av projektet har att göra med rådande regelverk och finansiering. Därav har 

denna kategori inte direkta roller kommersiella aktörer kunde ta, om inte en roll kunde 

vara att möjliggöra den nödvändiga förändringen som underlättade TH-entusiasterna 

med lagliga restriktionerna och den samhälleliga strukturen. Det uppkom dock flera 

roller för kommersiella aktörer i de ytterligare fem kategorierna; 

informationstillgänglighet, lokalitet/placering, kunskap om byggande, mobila Tiny - 

mått tyngd, släpvagn och flyttande på huset samt produktval och tekniska lösningar 

inom byggandet. Dock förblir det ännu osäkert, ifall vissa av dessa roller blir begränsade 

på grund av utmaningarna bemötta med myndigheterna. Det är för tillfället 

ansträngande att gräva fram och förstå information som berör regleringarna för Tiny 

House, speciellt för mobila Tiny. Informationen är inte lätt tillgänglig eller lättförståelig 

för allmänheten. För att underlätta denna utmaning, anses en konsult-tjänst vara 

värdeskapande. Konsulten kunde hitta och tolka den nödvändiga informationen, 

ansvara över att se vilka konsumentens möjligheter är för TH-livsstilen på laglig nivå och 

hur detta skall göras i praktiken, enligt konsumentens förutsättningar och önskemål. 

Anskaffningen av huset kan ske på tre vis. Man kan bygga själv, låta någon bygga huset 

eller köpa ett färdigt hus. Inom dessa anskaffningsalternativ finns det möjligheter för 

nya tjänster och produkter. En kommersiell aktör kan erbjuda kunskaper inom byggande 

och ge anvisningar till hur ett Tiny House byggs tryggt och lagligt. Det kan erbjudas Tiny 

House bygg-kurser där man kan till exempel bygga tillsammans med andra 

kursdeltagare på sina hus. Kurser torde vara riktade för konsumenter med samma 

bakgrundsnivå inom byggande. 

 

Det efterfrågas också en källa där det finns nedskrivet vad som är bra att veta före man 

påbörjar byggande av ett Tiny House. Det nämndes finnas behov av en finsk- och 

svenskspråkig handbok som innehåller information om hur anskaffningen av ett Tiny 

House sker i praktiken. Alternativt kunde all relevant information vara tillgänglig på en 

nätsida. Nätsidan kunde innehava uppdaterad information om olika kommuners 

regleringar och lagstiftning angående byggande och boende i ett Tiny House.  Detta 

kunde fungera som ett stödjande verktyg till Tiny House-entusiaster under hela husets 

anskaffningsprocess.  Detta angår dock mera mobila Tiny House, då byggandet av Tiny 

House på fast mark inte skiljer sig avsevärt från byggandet av ett traditionellt 

egnahemshus. Det är svårt att finna information som berör mobila hus. Det finns bland 

annat otydligheter om vilka tyngd och mått begränsningarna för husen är och hur och 
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med vilket fordon huset rekommenderas flyttas med. Sådan information kunde också 

vara tillgänglig i en uppdaterad och pålitlig nätsida. 

För de som inte kan flytta sina hus själva är en tjänst som är specialiserade att flytta 

relativt stora och sköra last både korta och längre vägar idealiskt. Det resulterade också 

finnas en tydlig brist på lämpliga släpvagnar som kan användas som botten till Tiny 

House. Släpvagnen måste möjliggöra fästande av en husstomme och vara av en lämplig 

höjd. Detta utesluter bland annat traktorkärror, som ofta är för höga. Idealt fanns det en 

släpvagnsprodukt som är specifikt gjord för Tiny House. En produktidé som 

underlättade projektets påbörjande är en släpvagn med en färdigt fastskruvad 

husstomme. Måtten på husstommen är oftast gjorda enligt de maximala 

måttbegränsningarna, därav kunde denna produkt vara standardiserad. Det kan finnas 

versioner som är menat för Tiny dragna av bil, traktor och lastbil då dessa har olika 

måttbegränsningar. En sådan produkt skulle underlätta att komma igång med projektet 

samtidigt som det skulle garanteras att det grundliga arbetet är säkert och tryggt gjord. 

Släpvagn och stomme är det första som görs när man bygger Tiny, och enligt 

informanten är detta ett tidskrävande skede som kunde gärna köpas som färdigt. En stor 

del av TH-entusiasterna vill på grund av varierande orsaker bygga själva huset, vilket de 

kunde göra även med denna produkt som startpunkt. 

Det finns brist på platser att bygga och placera Tiny House. Det efterfrågas ett område 

där mobila Tiny House kan parkera kort eller långvarigt. Alternativt kan man parkera på 

egen mark men alla har inte det som ett alternativ. Dessutom, önskar flera TH-

entusiaster bo nära andra som delar likadan boendeform, i Tiny House samfund eller 

dylikt. Området beskrivs önskas ha gemensamma utrymmen, möjligheter till att koppla 

sitt Tiny i vatten och elsystem vid behov och samtidigt vara belägen nära andra tjänster. 

Redan existerande lägerområden kunde också tillåta långvarig parkering för Tiny. Ett 

ytterligare alternativ, är att möjliggöra parkering av Tiny på annans privata mark, varav 

markägaren även skulle gynna sig av detta med att få extra hyresinkomster från Tiny 

ägaren. En kommersiell aktör kan ta rollen att underhålla en fungerande plattform så att 

detta samarbete kunde sättas igång.  

Att hitta och välja lämpliga självförsörjande energi- och vattensystemen visar sig vara 

krävande. Det är speciellt utmanande att skapa ett system så att mobila Tiny har tillgång 

till rinnande vatten. Huset kan till exempel kopplas till en vattenkälla men problemet 

uppkommer under den finska vintern då vattnet i röret fryser till. Detta är en delorsak 

till varför flera som har Tiny besluter att bygga huset utan rinnande vatten. Detta gör 
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TH-entusiasterna mera beroende att placera sitt hus i områden var det finns tillgång till 

gemensamma våtutrymmen. Ett lämpligt vattensystem är utmanande att realisera vilket 

kan vara ett problem en kommersiell aktör kunde göra ett försök på att lösa. 

Bland konsumentsegmentet finns det en hög efterfrågan att använda återvunnet 

material och/ eller ekologiska material. Detta kan långt sammanknytas med segmentets 

generellt ekologiska värderingar. Att finna lämpliga ekologiska och återvunnet material 

visar sig dock vara en utmaning. En idé som uppkom var om en kommersiell aktör som 

kunde driva ett lopptorg för överloppsmaterial från andras projekt. En del av 

konsumentsegmentet efterfrågar ekologiska material på grund av hälsorelaterade skäl. 

Det efterfrågas färdiga Tiny House som är gjorda av giftfria och/ eller ekologiska 

material. Utmaningarna med att bygga själv ett Tiny House av ekologiska material är 

den, att huset snabbt då överskrider tyngdbegränsningarna (3500 kg), speciellt om huset 

önskas bli draget av en personbil. Detta har blivit beskrivet som väldigt svårt och även 

som en omöjlighet. En kommersiell aktör som skulle lösa denna motsägelse vore besitta 

en värdeskapande produkt till flera TH-entusiaster. 

En faktor som är betydande att notera är att TH-entusiaster som en målgrupp ännu är 

relativt liten i Finland. Trots det, kan det observeras att rörelsen är i ständig global 

tillväxt. Ifall den alternativa TH-livsstilen gjordes lättare realiserbart och tillgängligt i 

Finland, kan det mycket väl vara, att konsumentgruppen växer till en attraherande 

storlek för kommersiella aktörer att ta rollerna som upptäckts i avhandlingens resultat. 

 

6.3 Undersökningens tillförlitlighet 

En undersökning skall vara tillförlitlig och pålitlig så att resultaten är trovärdiga och kan 

vid behov användas till fortsatta ändamål. Reliabilitet och validitet är relevanta begrepp 

vid diskussion kring en undersöknings kvalitet. 

Med reliabilitet menar man graden av hur undersökningens resultat kan upprepas, då 

samma undersökning görs en annan gång. Undersökningen utgörs så att det går att 

motstå slumpmässiga inflytanden som påverkar resultatet. Det är dock allmänt omöjligt 

att få helt identiska resultat då verkligheten förändras konstant. (Christensen et al. 2016, 

s. 303) I undersökningen gjordes det en systematisk genomgång på datamaterial för att 

finna kategorier. Det gjordes en bred genomgång på ca. 680 tematiskt varierande inlägg 

som medlemmar i Tiny House Facebook-grupper har postat. Datainsamlingen gav 

upprepande mönster i materialet vilket förstärker att kategorierna kan upprepas ifall 
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samma undersökning gjordes på nytt. Dessa kategorier förstärktes även med att utföra 

ostrukturerade intervjuer. Det användes en narrativ intervjumetod där informanten fick 

berätta om sitt Tiny House projekt med en betoning på deras upplevda utmaningar och 

behov av tjänster och produkter. Forskarens roll är mestadels att lyssna. Med att 

använda en narrativ intervjumetod kunde informanterna mera fritt berätta om sina 

upplevelser, vilket möjliggör att de nämnda utmaningarna och behoven av kommersiella 

aktörer är genuint baserat på deras egna erfarenheter. 

Det är betydande att skapa förtroende mellan informanten och forskaren. Då 

informanten känner sig bekväm och slappnar av är det större sannolikhet att den givna 

informationen är trovärdigt och detaljrik. (Graneheim & Lundman 2004) För att skapa 

förtroende med informanterna introducerade forskaren sig själv och presenterade 

arbetets syfte, varav informanterna sedan själva fick ta kontakt om de var intresserade 

att vara med i undersökningen. Forskaren försäkrade informantens anonymitet i 

undersökningen. 

 

Validitet handlar om trovärdighet, ifall resultaten av studien stämmer med verkligheten 

och om de går att generaliseras (Christensen et al. 2016, s. 304). Med generalisering 

menar man att resultatet går att tillämpa med hela målgruppen, även om alla inte varit 

med i studien. (Christensen et al. 2016, s. 305) Hur systematiskt forskaren varit i 

insamlings- och analysarbetet och hur öppen man varit i redovisandet av 

undersökningens genomförande påverkar graden av trovärdigheten. Vid utfarandet av 

innehållsanalysen i denna undersökning har det därför varit stor vikt på att tolka och 

skriva ner relevant data på ett korrekt och noggrant sätt. Även om forskaren i 

undersökningen har ett eget starkt intresse för Tiny House rörelsen och dess tillhörda 

livsstil, har det varit fokus på att ställa neutrala frågor och analysera materialet objektivt. 

Kategorierna gjorda baserat på TH-entusiasternas upplevda utmaningar i anskaffandet 

av ett Tiny House visade ha ett tydligt mönster i datamaterialet. De överordnade 

utmaningarna som TH-entusiasterna bemöter visade vara väldigt entydiga. Dock visade 

sig att de framkastade behoven av tjänster och produkter varierade grovt mellan 

informanterna. Flera roller för kommersiella aktörer som framkastades i 

undersökningen nämndes av enstaka informanter, därav kan dessa inte reflektera den 

ultimata realiteten på att specifikt dessa roller är efterfrågade av alla inom 

konsumentsegmentet. Detta vore kräva ytterligare forskningar, vilket framkastas i 
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följande kapitel. Den insamlade data om de konkreta behoven av kommersiella aktörer 

kräver en bredare mängd informanter för att hitta mönster i datamaterialet. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Området om TH-rörelsen i Finland är relativt lite utforskad. I denna avhandling har jag 

skapats en fördjupad förståelse för TH-entusiasternas måluppfyllelseresa i anslutning 

till anskaffningen av ett Tiny House. Fokusen har varit att utifrån konsumentsegmentets 

målinriktade beteende identifiera om det finns roller som kommersiella aktörer kunde 

ta. De empiriska resultaten visade att det finns flera möjliga roller för kommersiella 

aktörer. 

Vad som vore intressant att studera vidare på, är om rollerna som uppkom för 

kommersiella aktörer är efterfrågade av en större grupp inom konsumentsegmentet. Det 

skulle krävas en förstärkande undersökning. 

En annan intressant aspekt vore att studera ämnet från kommersiella aktörernas 

synvinkel. Det kunde göras en studie på hur aktörerna som redan riktar sig mot TH-

entusiaster som sin målgrupp upplever marknaden och dess framtida efterfrågan och 

utveckling. 

Eftersom TH-rörelsen är relativt ny i Finland och kan observeras vara populärare i 

många andra länder som bland annat Amerika och Tyskland, kunde det vara intressant 

att forska kring hur dessa länder har implementerat Tiny House som en alternativ 

boendeform i samhället. Man kunde studera hurdana kommersiella aktörer har tagit sig 

in på denna marknad i länderna där rörelsen är mera populär och hur dessa 

kommersiella aktörer har klarat sig.  

Ett ytterligare förslag till fortsatta studier är att forska att ifall den alternativa livsstilen 

vore mera tillgänglig även i Finland, hur det skulle påverka landets ekonomi, samhälle 

och kultur. 
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BILAGA 1 NETNOGRAFISKA FRÅGOR 

Dessa frågor delades genom ett inlägg på Facebook-gruppen Tiny House Suomi för 

frivilliga att besvara. 

Frågorna på finska:  

   

1. Missä vaiheessa rakennusprosessiasi olet tällä hetkellä? Kerro omin sanoin.  

2. Onko sinulla jotain haasteita, jotka vaikeuttavat rakennusprosessiasi tällä 

hetkellä?  

3. Mitkä ovat olleet suurimmat haasteet rakennusprosessissasi tähän asti?  

4. Mitkä tekijät ovat helpottaneet ja tuoneet apua työhösi rakennusprosessin 

aikana?  

5. Tuleeko mieleesi jotain muuta, joka helpottaisi rakennusprosessiasi/ talosi 

hankintaprosessia. Kerro omin sanoin.  

   

Frågorna på svenska:  

 

1. I vilket stadium av byggprocessen är du just nu? Berätta med egna ord. 

2. Upplever du utmaningar i byggprocessen just nu? 

3. Vilka har varit de störta utmaningarna under byggprocessen så här långt? 

4. Vilka faktorer har underlättat projektets framskridande? 

5. Finns det någonting annat som skulle underlätta 

byggprocessen/anskaffningsprocessen? Berätta med egna ord.  
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE 

I undersökningen användes det en narrativ intervjumetod. Alla intervjuer påbörjades 

med samma fråga, som rikt gav temat, tidsperioden och var betoning skall ligga vid 

berättandet av ens Tiny House projekt. Därefter får den intervjuade berätta sin Tiny-

historia vartefter följdfrågor ställdes och en mera frigående diskussion om temat hades. 

Frågan på finska: 

Kerro siitä, kun lähdit toteuttamaan Tiny Housea, siihen vaiheeseen missä olet tällä 

hetkellä. Kerro vapaasti omin sanoin painottaen kokemasi haasteisiin ja mitä olisit tässä 

tilanteessa kaivannut. Olen kiinnostunut myös yksityiskohtiin, kerro vaan kaikki mitä 

tulee mieleen. 

Frågan på svenska:  

Berätta från det skedet att du bestämde dig att förverkliga anskaffningen av ett Tiny 

House till situationen du är just nu i. Berätta med egna ord med en betoning på vilka 

utmaningar du upplevde på vägen samt vad du hade då haft behov av. Jag är också 

intresserad av detaljer, berätta bara allt vad som kommer till tankarna. 
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