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Förord 
Denna rapport utgör ett delprojekt inom forskningsprojektet Kommunikation 
kring energi och vardagsfrågor, vilket ingår i ELAN-programmet Etapp III. I 
forskningsprojektet ingår även delprojekten Mätaren kommer! En studie av 
informationen kring införandet av individuella mätare, samt Kunskapsmaterial 
kring el och energi. Dessa delprojekt kommer också att redovisas i var sin 
rapport. Hela projektet kommer att presenteras i en slutrapport med 
projektets namn.  
 
Projektledare är professor Inger Lindstedt, Konst, kultur och kommunikation, 
K3, Malmö högskola. I projektgruppen ingår dessutom docent Karin Mårdsjö 
Blume, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, 
och universitetsadjunkt Christel Brost, Konst, kultur och kommunikation, K3, 
Malmö högskola.   
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ELAN är ett forskningsprogram som arbetar inom området vardagens 
elanvändning. Verksamheten är inriktad mot energirelevanta 
problemställningar i gränslandet mellan teknik och människors 
teknikanvändning. Programmet är fokuserat på fyra områden: 

 AMR – Fjärravlästa elmätare och Visualisering av elanvändningen  

 Kommunikation kring energi och vardagsfrågor 

 Energirelaterade investeringsbeslut och styrande faktorer 

 Energianvändning i vardagen 

ELAN-programmet finansieras av Energimyndigheten, Alvesta Energi, 
Borlänge Energi, E.ON, Fortum, Göteborg Energi, Jämtkraft, Skellefteå 
Kraft, Umeå Energi, Varberg Energi, Vattenfall och Öresundskraft. 

Mer information om ELAN-programmet finns på www.elanprogram.nu. 
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Sammanfattning 
Riksdagen har beslutat att den 1 juli 2009 ska alla elmätare i Sverige läsas av 
minst en gång i månaden. Detta har medfört att elnätbolagen installerat nya 
fjärravlästa elmätare. Det långsiktiga syftet med bytet är att fakturorna ska 
bli tydligare, och att kunderna ska bli mer medvetna om sin energiförbrukning 
och att förbrukningen på sikt ska minska. Bytet av elmätare har varit en stor 
och viktig fråga för energibranschen, framför allt för elnätbolagen. Det rör sig 
om investeringar i ny teknik, nya rutiner men också nya möjligheter till 
fördjupad information till kunderna rörande deras förbrukning av el och 
energi.  

Viktiga frågor inför detta teknikskifte rör konsumenterna eftersom bytet sker 
med hänvisning till dem. Är de intresserade av denna nya teknik, är de in-
tresserade av energifrågorna och är de beredda att engagera sig i sin elför-
brukning? För att kunna svara på dessa frågor har vi genomfört intervjuer 
med kunder i Alvesta och Göteborg. På båda orterna har vi samtalat med 7 
personer valda utifrån vissa kriterier, låg-/högförbrukande, villa/lägenhet, 
man/kvinna, ålder. I genomsnitt varade intervjuerna 45 minuter.    

Bytet av elmätare har varit en stor sak för elnätbolagen, men en liten sak för 
kunderna. De intervjuade har en allmän, vag uppfattning att mätarbyte ska 
ske, men få vet varför. Man har inte heller några stora förväntningar på vad 
som ska komma ut av de nya mätarna. Det finns inga skillnader i förväntan 
på de nya mätarna vare sig man har fått den bytt eller inte.  

Det kan vara värt att notera att de förväntningar man har och fördelar som 
man ser med de nya mätarna är att de ska ge jämnare fakturor. Intervjuper-
sonerna menar att med det nya systemet ska det inte bli några toppar under 
året, vilket man ofta fick med avstämningsfakturan.   

I intervjuerna framgår det med all tydlighet att så gott som samtliga inte för-
står begreppet 1 kWh och vad det innebär för deras förbrukning av el. De kan 
inte heller räkna ut hur mycket en apparat förbrukar i energi och om det är 
lönsamt att satsa på energisnålare alternativ.  

Det är också tydligt att man känner sin okunskap och distanserar sig från 
frågan. Bristen på kunskap om el, energi och därmed relaterade frågor är inte 
heller någon stigmatiserande okunskap i vårt samhälle. De intervjuade vittnar 
också om att det är en allmän uppfattning att fakturorna från energiföretagen 
är obegripliga och att det är helt i sin ordning att klaga på dem.  

En viktig faktor för framgångsrik kommunikation är huruvida de som man vill 
kommunicera med, i det här fallet kunderna, är motiverade och intresserade 
av frågan eller om det är en fråga de tycker är ointressant.  

Inom kommunikationsforskningen talar man om olika typer av en individs 
involvering: beslutsinvolvering handlar exempelvis om att besluta sig för att 
köpa en vara, och ämnesinvolvering handlar om intresse och engagemang för 
ett område, exempelvis miljö, energi. Graden av involvering kan därför vara 
avgörande för hur framgångsrik kommunikationen blir och om det över huvud 
taget blir fråga om kommunikation. 

I intervjuerna framgår det tydligt att samtliga intervjupersoner har en låg 
grad av ämnesinvolvering i energifrågan. Man kan för lite om det fysikaliska 
måttet 1 kWh, energiförbrukning, och upplever också att man ”kommer till 

 



ELFORSK 

 

korta” när det gäller energifrågor. De kommer även i fortsättningen ha svårt 
att koppla samman sin totala energiförbrukning med olika apparater eftersom 
man inte kan fördela förbrukningen på något sätt. Även med den nya mån-
adsavläsningen återstår det mycket för konsumenten att i fortsättningen 
bryta ner, tolka och förstå.  

Det är också tydligt av samtalen att de har en relativt låg grad av beslutsin-
volvering. Inköp av exempelvis nya vitvaror och TV görs utifrån andra para-
metrar än energiförbrukning. Utseende och funktioner spelar en helt över-
skuggande roll vid valet.  

Om kunderna får en högre grad av ämnesinvolvering är sannolikheten också 
stor att de kommer att öka sin beslutsinvolvering.  

För att kunna ta ställning till olika produkter och deras energiförbrukning 
måste man också förstå vad som förbrukar energi och hur mycket måtten-
heten är. Om man inte förstår måttenheten och vad den innebär är det inte 
heller lätt att förstå hur och vilket sätt man kan förändra sitt beteende. Man 
ser inte sambandet mellan energimåttet och det egna beteendet och de appa-
rater man använder. Detta innebär en betydande komplikation i kommunika-
tionssituationen. När man vill kommunicera med konsumenterna måste man 
förstå och ta hänsyn till detta.  

Det kommer att vara en utmaning för energibolagen att möta kunderna där 
de kunskapsmässigt befinner sig. Även om införandet av de nya elmätarna är 
en stor sak för elnätbolagen är det ingen fråga för kunderna. Det är snarare 
hur energibolagen använder mätresultaten som kommer att vara avgörande 
för kundernas möjligheter att förstå och engagera sig i sin egen förbrukning.  

För att öka kundernas intresse och vilja att engagera sig i energifrågorna 
måste energiföretagen utgå från kundens perspektiv och sätta kunden i fokus.  
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Summary 
The Swedish Parliament (Riksdagen) has announced that from 1 July 2009 all 
electricity meters will be read at least once a month. This has resulted in the 
electricity grid companies having to install new electricity meters that can be 
read by remote control. 

The long-term objectives of such a change are that bills will be clearer and 
easier to interpret, customers will be more aware of their energy consumption 
and that consumption will gradually be reduced. The replacement of electricity 
meters has been an important issue for the energy industry – particularly 
network operators. It not only involves investing in new technology and new 
routines, but also new opportunities for providing customers with more and 
better information about their electricity and energy consumption.  

Important customer-related questions need to be addressed in connection 
with this technological change-over, such as whether people are interested in 
this new technology, whether they are interested in energy issues, and 
whether they are willing to take an active interest in their electricity consump-
tion. In an attempt to answer these questions, we conducted interviews with 
customers in Alvesta and Gothenburg. In both places we interviewed 7 
people, all of whom were selected on the basis of criteria relating to low/high 
consumption, house/flat dweller, man/woman and age. Each interview lasted 
approximately 45 minutes. 

Although the replacement of electricity meters has been a big step for the 
electricity suppliers, as far as their customers are concerned it seems relati-
vely insignificant. While those interviewed had a vague notion that the meters 
would be changed, very few knew why. The respondents didn’t have any 
particular expectations in terms of results either, and there was no difference 
in expectations between those respondents with new meters or those without.  

It is worth pointing out that expectations of and advantages with the new 
meters all relate to the production of more uniform bills. The respondents said 
that the new system should help to eliminate peaks at certain times of the 
year, which is often the case with adjustment invoices.  

It was clear from the interviews that nobody really understood the concept 
1kWh and what this meant in terms of electricity consumption. The respon-
dents also said that as they were unable to calculate how much energy an 
apparatus used, they had difficulties in determining whether it was worth 
changing to an energy-saving alternative or not. 

It was also evident that the respondents both admitted their ignorance and 
distanced themselves from the matter. No social stigma is attached to a lack 
of knowledge about electricity, energy and other related issues. The respon-
dents also maintained that everyone knows that electricity bills are incompre-
hensible and that complaining about them is natural. 

An important factor for successful communication is whether those you want 
to communicate with, in this case the customers, are motivated and interes-
ted in the issue or not.  

In communication research we talk about a person’s different types of invol-
vement: decision-involvement, for example, is about deciding whether to buy 
a product or service, while subject-involvement relates to one’s interest and 
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involvement in a particular topic, like the environment or energy. The degree 
of involvement can therefore determine how successful the communication is 
and whether it is a question of communication at all.   

The interviews clearly showed that when it comes to energy, all the respon-
dents have a low degree of subject-involvement. They know very little about 
the physical measure 1kWh, energy consumption, and experience that they 
“fall short” when it comes to energy matters. They will also find it difficult to 
link their total energy consumption with different types of apparatus in the 
future, because they are unable to apportion their consumption. Even with the 
new monthly readings, the consumer will still have a lot to work out, interpret 
and understand.  

It was also clear from the interviews that the respondents had a relatively low 
degree of decision-involvement. For example, decisions about the purchase of 
new household appliances and TV’s are often based on parameters other than 
energy consumption, such as appearance and performance.   

If consumers have a greater degree of subject-involvement, there is a greater 
chance that their decision-involvement will also increase.  

Making up your mind about products and their energy consumption also 
means understanding the unit of measure and what it is that consumes ener-
gy. Failure to understand this also leads to difficulties in changing one’s con-
sumption patterns, in that no connection is made between the unit of measu-
rement, behaviour patterns and the apparatus used. This naturally leads to 
complications in the communication context. In communicating with the con-
sumer, this needs to be both understood and taken account of. 

The energy companies face considerable challenges when it comes to add-
ressing the different levels of consumer understanding. Even though the 
introduction of the new electricity meters is an important step for the network 
operators, it is of little significance to their customers. How the energy com-
panies actually use the measurement results will determine whether custom-
mers understand and become involved in their own consumption. In order to 
improve and increase customer interest and their desire to get involved in 
energy issues, the energy companies really need to focus on the customer 
and look at the issues from their perspective.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
I Sverige har snart samtliga elmätare byts ut mot nya som gör det möjligt för 
elbolagen att kunna skicka fakturor till kunderna som bygger på den faktiska 
förbrukningen. Anledningen till bytet är ett riksdagsbeslut från 2002 att kund-
erna ska få sin förbrukning avläst minst en gång i månaden. Initiativet till 
bytet av elmätare kommer således från den politiska makten och inte från 
elleverantörerna eller nätbolagen. Genom de nya mätarna ska fakturorna till 
kunderna bli tydligare och enklare att förstå. Det långsiktiga målet med be-
slutet är att konsumenterna ska bli medvetna om sin elförbrukning och där-
igenom också på sikt minska den1. Det finns givetvis många komplikationer 
genom denna beslutsprocess och dess bakomliggande syfte. Frågor man då 
kan ställa är förstås om konsumenterna är intresserade av denna nya teknik, 
har de frågat efter den nya typen av fakturor, är de intresserade av energi-
frågorna och är de beredda att engagera sig i sin elförbrukning?  

1.2 Syfte  
Inom ramen för forskningsprojektet Kommunikation kring energi och vardags-
frågor har vi gjort en intervjuundersökning med ett strategiskt urval av kon-
sumenter. Syftet med intervjuundersökningen är att undersöka vilka 
förväntningar som kunderna har på de nya elmätarna samt vilka kunskaper 
de har om el och energi. Målet är att förstå människors behov av och 
önskemål kring information och kunskap, och hur detta kan omsättas till 
bättre kommunikation mellan energiföretag och kunder.  

Intervjuundersökningen utgörs av två delar. Den första delen handlar om in-
förandet av de nya elmätarna och den andra delen om kundernas kunskaper 
om el och energi. Dessa två delar är givetvis inte isolerade från varandra, 
tvärt om, de hör i högsta grad ihop, och på ett mera övergripande plan är det 
lätt att se hur de både är kopplade till hur ny teknik accepteras och kommu-
nikationens förutsättningar.   

1.3 Några definitioner 
Flera olika företag är involverade i distributionen av el och energi till hus-
hållen. Enligt lag ska eldistributionsnätet skiljas från eldistributionen, vilket 
innebär att minst två olika bolag är inblandade i att kunderna får el till sitt 
hem.  

Elnätbolagen ansvarar för transporten av el och att det finns ett fungerande 
elnät fram till användarna. En viktig roll för elnätbolagen är att mäta den el 
som varje kund använder. Varje elnätbolag har ensamt ansvar för eldistribu-
tionen inom ett tydligt geografiskt område som kan vara en enskild stad men 

                                          
1 se Månadsvis avläsning av elmätare, 2002, ER 12:2002 
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också stora sammanhängande områden. Som kund kan man inte välja 
elnätbolag.  

Elhandelsbolag är den som säljer elen till kunderna. Som kund kan man fritt 
välja vilken elhandlare man vill vara kund hos, oberoende av var man bor. 

Om man inte arbetar i branschen är det kanske inte helt lätt att veta hur det 
hänger ihop. De flesta konsumenter uppfattar nog det som att de har kontakt 
med ett enda företag. Eftersom en del kunder får både el och distributionen 
av elen på en och samma faktura är det givetvis förståeligt att de uppfattar 
det som att det är ett och samma bolag. För vissa kunder blir det tydligare att 
det handlar om två olika företag, nämligen när de får två fakturor från helt 
olika företag. En som rör själva elen och en som rör distributionen av elen.  

I den följande framställningen tillåter vi oss en viss generalisering. När vi talar 
om energibranschen så menar vi hela branschen, vilket inkluderar elnätbolag, 
elhandelsbolag, elproducenter med flera. Ibland använder vi också elbolag 
alternativt energibolag när vi vill betona det övergripande och att det kan 
handla om både elhandelsbolag och elnätbolag. Ibland kommer vi att uttryck-
ligen och för tydlighetens skull använda begreppet elnätbolag eller elhandels-
bolag när vi talar om just den kategorin.  
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2 Kommunikationsteoretiska 
utgångspunkter 

2.1 Förväntan på ny teknik  
När bytet av elmätare är klart har ungefär 4,5 miljoner nya elmätare install-
erats hos privatkunder i Sverige. En intressant fråga är förstås hur kunderna 
uppfattar denna tekniska insats och vilka förväntningar skapas genom de nya 
mätarna?  

Ny teknik skapar både förväntningar och oro, liksom missförstånd. Den ame-
rikanska forskaren Carolyn Marvin ger i sin bok When old technologies were 
new: Thinking about electric communication in the late nineteenth century2 
en inträngande och fascinerande beskrivning av hur elektriciteten och 
telefonin mottogs, bemöttes med skepsis, till och med motarbetades, därefter 
gjorde segertåg för att idag vara fullständigt självklara. Carolyn Marvin 
betraktar elektricitet som en teknik, eftersom den bland annat är en 
förutsättning för kommunikationsteknik. Under slutet av 1800-talet uppfanns 
fem ”urmassmedier” (proto-mass media som Marvin benämner dem): tele-
fonen, fonografen, elektriskt ljus, att kunna sända trådlöst och filmen, och för 
samtliga är elektriciteten förutsättningen för det nya mediet. De nya elekt-
riska medierna, liksom elektriciteten i sig, var källor till både fascination och 
rädsla.  

Marvin menar att den nya tekniken rör runt i de sociala strukturerna, olika 
gruppers auktoritet och brist på auktoritet, och tillhandahåller nya plattformar 
där de olika grupperna konfronterar varandra. Kunskap blir en viktig faktor 
som kan användas för att skapa nya grupper i samhället, ”experterna”, som 
kan tekniken och som genom detta skapar nya ”skrån” där det är lätt att ute-
sluta de icke kunniga. Att vara tekniskt litterat blir en social hårdvaluta. Den 
som inte är tekniskt litterat får finna sig i att vara föremål för mycket skämt, 
ironi och respektlöshet. Genom roliga historier och berättelser om hur dumt 
och tokigt de vanliga människorna beter sig och deras brist på kunskap ska-
pas i tidskrifter och magasin som behandlade den nya tekniken ett ”vi och 
dem”. En klassisk retorisk strategi för att förhärliga den egna gruppen och 
nedvärdera andra grupper, och skapa gruppkänsla.  

Parallellen med införandet av den nya elektroniska tekniken, vad som idag 
brukar betecknas med IKT (informations- och kommunikationsteknik) är slå-
ende, både när det gäller vilka samhällsproblem som den sägs kunna lösa och 
därmed vilka förväntningar som finns på tekniken, men också den rädsla och 
oro som den nya tekniken för med sig. 

Även här skapades skrån av tekniskt litterata personer, nya yrken och nya 
sociala strukturer. Även denna gång skapas ett ”vi och dem” genom roliga 
historier där brist på kunskap och ängslan för den nya tekniken häcklas. Att 
på detta sätt skapa ett ”vi och dem” mellan dem som har kunskap och alla 
andra är egentligen inte särskilt konstruktivt. Det skapar tyvärr inte någon 
                                          
2 Marvin (1988)  
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större benägenhet från dem som inte är så insatta att skaffa sig mer kunskap, 
snarare leder det sannolikt till avståndstagande och ointresse. Känslan av att 
komma till korta leder sällan till ökat intresse i kommunikationssammanhang. 
Vi återkommer till det lite längre fram.  

2.2 Spridning av ny teknik 
Införandet av de nya elmätarna har varit en stor fråga för energibranschen 
ända sedan beslutet togs 2002. Val av teknik, system och mycket annat har 
givetvis stått i fokus för branschen. Det finns också en tydlig fokus på tek-
niken i det informations- och kommunikationsmaterial som många energi-
företag använt sig av inför mätarbytet3. Inte bara själva mätarbytet utan 
även hur systemet med fjärravläsning är uppbyggt har kommunicerats till 
kunderna. Ur kundernas perspektiv kan man ställa frågan vad bytet av teknik 
egentligen innebär. Vad är nytt för kunden?  

Att få en ny idé accepterad, även om den har uppenbara fördelar, är svårt, 
skriver Everett Rogers i sin bok Diffusion of Innovations4. Uppfinningar/ny-
heter/innovationer tar olika lång tid på sig att bli accepterade. Några accep-
teras snabbt och får omedelbart en stor spridning, medan andra sprider sig 
mycket långsamt. Ett vanligt problem för både individer och organisationer är 
därför hur man ska kunna skynda på och påverka graden av spridning och 
acceptans. Rogers talar om ’diffusion’ som betecknar en process genom vilken 
en innovation kommuniceras genom vissa kanaler över tid bland medlem-
marna i ett socialt system. En ’innovation’ kan vara en idé, praktik, eller före-
mål som uppfattas som ny av en individ eller en annan enhet för acceptans. 
Det spelar ingen roll om en idé objektivt är ny eller inte, det är att det upp-
fattas som nytt som spelar roll för individen.  

Rogers använder också begreppet ’adoption’ för vad som händer med en 
innovation hos individerna i ett samhälle. Även på engelska brukar begreppet 
förknippas med adoption av barn. Det har dock även betydelsen ’accepting 
with approval; favourable reception’ och skulle kunna översättas till svenska 
med ’tillägna sig fullt ut’. En betydelsefull del i begreppet adoption är dock att 
det nya blir fullständigt accepterat, att göra något till sitt eget, det blir där-
med en naturlig och självklar del av ens föreställningar och världsbild. Vi 
kommer i fortsättningen att använda begreppen diffusion (motsvarar ’sprid-
ning, utbredning’) och innovation (som omfattar både idé, föremål, praktik, 
mjukvaror m.m.) i den följande framställningen som bygger på Rogers. Vi 
kommer också att använda begreppet adoption för hur individerna hanterar 
innovationerna.   

De fyra huvuddelarna i diffusionen av innovationer är således: 1) innova-
tionen, 2) kommunikationen och kommunikationskanalerna, 3) tiden, och 
4) det sociala systemet. Vi kommer att gå igenom dem var och en.  

I USA behövde innovationer som mobiltelefonen bara några år på sig för att 
få en stor utbredning och acceptans, medan användningen av bilbälte tog 
årtionden på sig för att nå full acceptans. Dessa innovationer hade olika 
karaktäristiska menar Rogers. Hur innovationens egenskaper uppfattas av 

                                          
3 se Mårdsjö Blume och Lindstedt, 2008 
4 Rogers (2003) 
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individerna kan bidra till att förklara deras olika grad av adoption. Rogers 
delar in innovationens egenskaper i fem olika kategorier.  

• Relativa fördelar (relative advantage), en innovation uppfattas som bättre 
än den idé som den tränger undan. Fördelarna kan mätas i ekonomiska ter-
mer, men social prestige, bekvämlighet och tillfredsställelse är också viktiga 
faktorer. Det handlar inte om ”objektiva” fördelar, utan att individen uppfattar 
den som fördelaktigare. Ju större den uppfattade relativa fördelen för en inno-
vation, desto snabbare kommer graden av dess adoption att bli.  

• Kompabilitet (compatibility) handlar om i vilken grad en innovation upp-
fattas i överensstämmelse med existerande värden, tidigare erfarenheter och 
behov hos potentiella ’adopters’. En idé som inte är kompatibel med det soci-
ala systemets värden och normer kommer inte att bli adopterad lika snabbt 
som en som överensstämmer. Exempel på icke kompatibla innovationer är 
användningen av preventivmedel i exempelvis katolska länder.  

• Komplexitet (complexity) handlar om i vilken grad en innovation uppfattas 
som svår att förstå och använda. Nya idéer som är enkla att förstå accepteras 
snabbare än innovationer som kräver att individen utvecklar nya förmågor 
och förståelse. Trots att det idag finns betydligt bättre tangentbord utvecklade 
används fortfarande det gamla QWERTY som konstruerades för att lösa meka-
niska problem i skrivmaskinens barndom.  

• Experimentförmåga (trialability) handlar om i vilken grad det är möjligt att 
experimentera med innovationen i åtminstone en viss utsträckning. Nya idéer 
som kan bli testade redan vid installerandet kommer i allmänhet att bli snab-
bare adopterade än innovationer som inte är delbara. En innovation som är 
möjlig att pröva representerar mindre osäkerhet hos individen som funderar 
på att adoptera den eftersom det är möjligt att lära sig genom att göra, 
’learning by doing’. 

• Synlighet (observability) handlar om i vilken grad resultaten av innova-
tionen är synliga för andra. Ju lättare det är för individerna att se resultaten 
av en innovation, ju troligare är det att de adopterar innovationen. Synlighet 
stimulerar till samtal mellan olika individer och bidrar till spridningen av inno-
vationen. Därför finner man ofta kluster av personer som infört samma nya 
teknik, exempelvis solcellspaneler i geografiskt begränsade områden.  

Hur passar de nya elmätarna in i dessa olika typer av innovationer? De är 
osynliga för de flesta hushåll. De sitter oftast på platser där det inte är men-
ingen att konsumenten ska se dem. I flerfamiljsfastigheter sitter de dessutom 
ofta så att hushållen inte har någon möjlighet att komma åt dem. Det är inte 
möjligt att experimentera med dem. Den enda möjligheten att på något sätt 
undersöka och experimentera med dem är genom sin egen elförbrukning, 
men återkopplingen kommer långt, långt efteråt, och är sannolikt inte särskilt 
upplysande.  

Det nya systemet med fjärravlästa elmätare och återkoppling i form av faktisk 
förbrukning är i högsta grad ett komplext system sett ur energiföretagens 
synvinkel. Vissa energiföretag har försökt att förklara och beskriva hur det 
nya systemet fungerar i informationen till sina kunder inför bytet av elmät-
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are5. Komplexiteten är således hög ur företagens perspektiv, men hur ser det 
ut ur kundernas perspektiv?  

De nya elmätarna har samma uppgift som tidigare, att mäta förbrukning, 
även om de idag kan göra det på ett betydligt mer sofistikerat sätt ur energi-
företagens synpunkt. På så sätt är de kompatibla med nuvarande system. 
Även med det nya systemet betalar vi för den el vi förbrukar.  

Finns det då några relativa fördelar ur kundernas synvinkel i jämförelse med 
det tidigare systemet? Det spelar ingen roll om det finns “objektiva” fördelar, 
det är ur individens synpunkt som fördelarna ska finnas och det är kunderna 
som avgör om det finns fördelar med det nya systemet. För att kunna svara 
på den frågan måste man fråga kunderna, och det utgör därför en viktig fråga 
i intervjuundersökningen.  

Eftersom beslutet att införa de nya elmätarna är ett beslut som är fattat på 
samhällsnivå, det är ett riksdagsbeslut, blir beslutsprocessen mer komplicerad 
än vanligt eftersom det dels involverar flera nivåer, dels många individer. 
Riksdagen har fattat beslutet, men det ska genomföras av energiföretagen, 
mer konkret elnätbolagen. Det är dessa företag som har ansvar för att instal-
lera någon form av utrustning som gör det möjligt att läsa av kundens för-
brukning minst en gång i månaden. Vilken typ av utrustning, vad den kan, 
hur utvecklat mätsystemet är, avgörs av respektive elnätbolag. Det är i prin-
cip fullt möjligt att manuellt läsa av varje månad. För de flesta elnätbolag är 
det förstås inget realistiskt alternativ, man har alldeles för många kunder för 
att det ska vara möjligt att genomföra idag. De flesta elnätbolag har därför 
valt en elektronisk elmätare som skickar mätuppgifterna till företagets data-
system, och ur det administrativa systemet kommer fakturan till kunden.  

2.3 Att tillägna sig ny teknik 
I en undersökning6 genomförd i 10 europeiska länder kring miljöfaktorer och 
deras koppling till kundernas elförbrukning, menar man att unga män med 
hög inkomst skulle vara potentiella ’early adopters’ av den nya teknologin. 
Som vi tidigare pekade på är de nya elmätarna, i likhet med de gamla, för det 
mesta dolda för kunderna. De sitter på platser där kunden inte ser dem eller 
inte kan komma åt dem. Tanken med de nya elmätarna är inte att kunderna 
ska använda dem eller experimentera med dem. Vad innebär det att vara 
’early adopter’?  

Rogers pekar på att tid är en faktor vid diffusion av innovationer i tre aspek-
ter, i innovations-diffusionsprocessen, när det gäller benägenhet att ta till sig 
innovationer och innovationens adaption. Innovations-diffusionsprocessen 
handlar om den process genom vilken individen går från allra första känne-
dom om en innovation, formar en uppfattning om den, till ett beslut att adop-
tera den eller förkasta den, att implementera den nya idén, till att slutligen 
konfirmera detta beslut. Fem steg finns i denna process: 1) kunskap, 2) över-
tygelse, 3) beslut, 4) implementering, 5) konfirmering. Det är lätt att se lik-
heterna med den klassiska marknadsföringsmodellen AIDAS, attention, inte-
rest, decision, action, satisfaction; vi återkommer till den längre fram.  

                                          
5 se Mårdsjö Blume & Lindstedt (2008)  
6 Turning concern into action: energy efficiency and the European consumer (2007)  
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När det gäller det sociala systemet talar Rogers om olika typer av individer 
baserat på i vilken utsträckning och när de är beredda att adoptera ny teknik i 
relation till andra individer. Individerna i dessa grupper har ganska mycket 
gemensamt. De som exempelvis tillhör kategorin ’late majority’ tillhör lägre 
socioekonomisk status, använder massmedia lite, och lär sig om nya idéer 
framför allt genom kontakt med andra. Fem kategorier definierar Rogers (vår 
svenska översättning inom parantes):  

• innovators (individer som är de första att tänka eller göra något) 

• early adopters (individer som tidigt tillägnar sig något) 

• early majority (individer som tillhör den tidiga majoriteten) 

• late majority (individer som tillhör den sena majoriteten) 

• laggards (eftersläntrare) 

Innovators söker aktivt efter information om nya idéer. De behöver tillgång till 
ekonomiska resurser, och en förmåga att förstå och använda komplex teknisk 
kunskap. De har också förmåga att kunna handskas med hög grad av osäker-
het. Innovators fungerar också som gate-keepers, grindvakter, när det gäller 
flödet av nya idéer.  

Early adopters är mer integrerade i det sociala systemet än innovators. De 
har en mycket hög grad av opinionsbildarfunktion eftersom de ofta anses sitta 
inne med kunskap. De fungerar som förebilder för många andra inom det 
sociala systemet. Man skulle kunna säga att early adopters sätter sitt god-
kännande på en innovation genom att tillägna sig den.  

Early majority tillägnar sig en ny idé strax innan genomsnittspersonen i ett 
socialt system gör det. De utgör en tredjedel av medlemmarna i ett system, 
och utgör därför en viktig kategori.  

Late majority är skeptiska och tillägnar sig nya idéer strax efter genomsnittet. 
Också de utgör en tredjedel av medlemmarna i systemet. De har oftast också 
mycket begränsade ekonomiska tillgångar.  

Laggards är de sista som tillägnar sig en innovation. De är traditionalister och 
deras utgångspunkt är hur det var förr. De har också ofta en prekär ekonom-
isk situation och måste därför vara extremt försiktiga när de tillägnar sig inno-
vationer.  

Diffusionen av en innovation inom ett system beskriver alltid en S-formad 
kurva.  

 

7 
 



ELFORSK 
 

 
Figur 1: Diffusionsprocessen, från Rogers (2003, sid. 11)  
  

Ur energiföretagens synvinkel är givetvis innovationen de nya mätarna, 
systemet och tekniken som gör det möjligt att fjärravläsa mätarna. Det vill 
säga att mätarna skickar uppgifter om elförbrukningen hos kunderna till 
systemet hos elnätbolaget, och att dessa uppgifter sedan kan förädlas både 
hos elnätbolaget och hos elhandelsbolaget.  

Vad är då egentligen innovationen med de nya elmätarna, sett ur kundernas 
perspektiv? Är det den nya tekniken eller något annat? 

2.4 Att vara involverad i en fråga 
Vi nämnde tidigare den klassiska modellen för reklam och marknadsföring 
vilken brukar betecknas med AIDAS, vilket står för attention, interest, desire, 
action och satisfaction, det vill säga att väcka kundens uppmärksamhet, där-
efter intresse, att kunden fattar beslut, går till handling och slutligen är nöjd 
med varan eller tjänsten. Det påminner mycket om retorikens klassiska regler 
för text och tal: inledning som ska väcka uppmärksamhet och intresse, där-
efter kommer bakgrunden som sätter in frågan i ett sammanhang, budskapet 
presenteras, så kommer argumentationen för och emot, samt slutligen avslut-
ningen som sammanfattar argumentationen och återigen tar upp budskapet7. 
Avslutningens uppgift är att uppmana till handling. Enligt retoriken ska detta 
leda fram till en övertygelse eller vilja att handla på ett bestämt sätt. Retorik 
handlar om kommunikation och hur man övertygar människor för att åstad-
komma en förändring8.  

En viktig faktor är givetvis att väcka intresse för en fråga. Om inte läsarens 
eller lyssnarens intresse väcks så faller resten av kedjan. Frågan är då givet-
vis hur man kan väcka intresse för en fråga? Finns det faktorer som skapar 
problem och hur kan man överbrygga dessa?  

                                          
7 Lindstedt (2002) 
8 Lindstedt (2002) 
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Inom området planerad kommunikation talar man om vikten av att göra en 
målgruppsanalys9, det vill säga en undersökning av egenskaper hos den som 
man tänker kommunicera med. Faktorer som brukar tas med är bland annat 
ålder, kön, yrke, utbildning, inkomst, uppgifter som är lätta att plocka fram ur 
olika källor. Målgruppsanalyser är inte helt oproblematiska10. Visst finns det 
människor som är lika i något avseende, och lättast är att hitta likheter när 
det gäller uppgifter som går att plocka fram ur olika statistikbaserade källor. 
De flesta känner sig dock unika, och vill ogärna sorteras in i ”fack”.  

Betydligt svårare ur kommunikationssynpunkt är frågor som attityder, moti-
vation, intresse. Forskningen har visat att människor är benägna att ägna 
mycket tid åt att sätta sig in i en fråga om den är av stor vikt för dem. Under-
sökningar11 har bland annat gett vid handen att människor som drabbats av 
exempelvis HIV/AIDS har läst artiklar i medicinska tidskrifter - trots att de 
inte är medicinskt utbildade och texten egentligen är avsedd för specialister 
inom facket. De har haft en hög grad av motivation och intresse för att sätta 
sig in i frågan, och är beredda att spendera mycket kraft, tid och energi på att 
förstå. Det är också motivationen som får svenska tolvåringar att på två och 
en halv dag läsa ut den femte boken om trollkarlslärlingen Harry Potter12 - på 
engelska. De vill inte vänta nästan ett år på att få läsa den i svensk översätt-
ning. Språket - engelska och 766 sidor - är inget hinder när motivationen är 
tillräckligt stor.  

Inom kommunikationsforskningen brukar man tala om individens involvering 
och om den är hög eller låg13. Lars Palm identifierar tre olika typer av invol-
vering:  

1 ståndpunktsinvolvering, handlar om ett enstaka objekt, exempelvis ett 
fotbollslag, en kontroversiell fråga med värdena för och emot, exempelvis 
kärnkraft, en ståndpunkt i en fråga, exempelvis för alkoholförbud;  

2 beslutsinvolvering, handlar om ett budskap, exempelvis i TV-reklam, ett 
beslut eller intention, exempelvis att köpa en vara; 

3 ämnesinvolvering, handlar om ett område eller produktområde, 
exempelvis miljö, ekonomi, hygienartiklar.  

Det finns också ett samband mellan beslutsinvolvering och ämnesinvolvering 
som ser olika ut för olika ämnen.  

                                          
9 se exv. Larsson (1997)  
10 Falkheimer & Heide (2003) 
11 se exv. Jönsson & Rehman (2000)  
12 Gardell (2003)  
13 Palm, Lars (1994)  
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Figur 2: Sambandet mellan ämnesinvolvering och beslutsinvolvering (Palm 1994, sid. 83).  

 

Med utgångspunkt i denna figur skulle man kunna fundera över hur samban-
det skulle kunna se ut när det gäller energifrågor. Individens intresse för sin 
energiförbrukning och kunskap om el utgör en ämnesinvolvering, vilken i sin 
tur kan vara hög eller låg. Beslutsinvolvering innebär att göra olika åtgärder 
för att förändra sin energiförbrukning - spara el eller förbruka mer - exempel-
vis vid inköp av vitvaror, inköp av energisparlampor, stänga av TV på stand 
by, vid användning av apparater. Att betala sin faktura utan att läsa den eller 
titta på sin förbrukning är både låg ämnesinvolvering och låg beslutsinvolver-
ing. Att medvetet välja kyl eller frys vid nyinköp efter energiförbrukning efter 
att ha undersökt vad som finns på marknaden innebär däremot både hög 
ämnesinvolvering och hög beslutsinvolvering. Vi återkommer till denna i slut-
diskussionen och intervjupersonernas ämnes- och beslutsinvolvering.  
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Figur 3: Sambandet mellan ämnesinvolvering och beslutsinvolvering när det gäller el och 
energifrågor. Efter Palm 1994.  
 

I rapporten Hushållsel. Energieffektivisering i vardagen beskriver Anna-Lisa 
Lindén14 kopplingen mellan hushållens apparatinnehav och deras beteende-
mönster. Konsumtionen av hushållsel är nära förknippad med de hushålls-
apparater vars funktioner gör vardagslivet bekvämt, funktionellt och attrak-
tivt. Inköpet av hushållsapparater görs utifrån den funktion den har och hur 
den passar in i bostaden och hushållet. Att den dessutom sannolikt kommer 
att innebära att hushållet behöver köpa mer el är sällan med i inköpsbeslutet. 
Lidén pekar också på att en vanlig uppfattning är att om människor får mera 
kunskap om en fråga så kommer de också att ändra eller förstärka sin attityd 
till den. Människor som har positiva attityder till att skydda miljön borde enligt 
detta resonemang, även ha positiva attityder till att minska sin energianvänd-
ning och kunde förväntas ha ett mer energieffektivt beteende. Sambanden är 
emellertid inte så entydiga påpekar Lindén. Information har inte heller alltid 
den kunskapsförstärkande roll som man teoretiskt sett skulle förvänta sig. 
Brist på kunskap kan leda till att man inte förstår eller inte alls uppmärksam-
mar den informationen man får i en viss fråga. Resultatet blir vare sig atti-
tydförändringar eller beteendeförändringar. Vi återkommer till detta i slut-
diskussionen.  

                                          
14 Lindén (2008)  
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2.5 Kommunikation som meningsskapande aktivitet 
Den klassiska kommunikationsmodellen, med en sändare, budskap, kanal och 
mottagare, är en åskådlig men mycket förenklad modell över hur kommunika-
tion fungerar15. Människor kommunicerar emellertid inte enbart med varandra 
för att utbyta information, utan också för att konstruera den sociala verklighet 
de befinner sig i. Det innebär en betydligt komplexare syn på oss människor 
som aktiva och som aktiva uttolkare av vår verklighet och vår omgivning än 
den traditionella synen på kommunikation16.  

Vår möjlighet att konstruera vår sociala verklighet är nära förbunden med de 
kunskaper vi har. Kunskap är också en social konstruktion, den skapas i sam-
verkan med andra människor och bygger således på kommunikation.  

För att kunna förstå komplexa, meningsbärande sammanhang, måste man 
också ha kunskaper att kunna tolka dem. Relativitetsteorin, en fysikalisk teori 
som beskriver rummets och tidens egenskaper, är i sin form enkel att ut-
trycka: E=mc2 , men den kräver omfattande kunskaper i fysik för att kunna 
tolka och förstå i sin helhet.  

För att kunna förstå hur energiförbrukning är kopplad till användning av el-
förbrukande apparater, måste man förstå det fysikaliska sambandet mellan 
måttenhet och förbrukning. Vår förbrukning av el anges alltid i måttenheten 
1kWh. Vad vet kunderna om elförbrukning i allmänhet, om måttenheten och 
om sambandet mellan sin totala förbrukning och de elektriska apparater, 
maskiner och vitvaror de har i sitt hem?  

 

                                          
15 se exv. Lindstedt (2002), Lindstedt & Mårdsjö Blume (2004)  
16 se exv. Falkheimer & Heide (2003)  
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3 Urvalet av energiföretag och 
intervjupersoner  

Genom att strategiskt välja kunder till energiföretag som är lokalt respektive 
regionalt förankrade var det möjligt att belysa olika aspekter på energian-
vändningen, på kunskaper om energi, förväntningar på den nya tekniken, och 
samtidigt ta hänsyn till skillnaderna mellan storstad och tätort/landsbygd.  

Alvesta Energi ägs av Alvesta kommun inom holdingbolaget Alvesta Kommun-
företag AB. Företaget består av moderbolaget Alvesta Energi och det helägda 
dotterbolaget Alvesta Elnät AB. Företaget äger också hälften av bredbands-
företaget Bredband i Värend AB. Alvesta kommun har cirka 19 000 invånare 
och närmast större ort är Växjö, 10 minuter öster ut. Företaget har ca 5 000 
hushållskunder. Därmed representerar Alvesta Energi ett mindre energiföre-
tag som har stark lokal förankring. Bytet av elmätare inom Alvesta Energis 
område var i stort sett avklarad vid tidpunkten för intervjuerna.  

Göteborg Energi AB ägs av Göteborgs kommun och är Västsveriges största 
energibolag. Företaget har ca 285 000 hushållskunder. Företaget erbjuder 
tjänster inom el, transport av el, fjärrvärme, gas, data- och telekommuni-
kation, energitjänster, kyla och färdig värme. Företaget representerar ett 
stort, regionalt energiföretag med stark lokal förankring. Bytet av elmätare 
inom företagets elnätsområde var i full gång vid tidpunkten för intervjuerna.  

3.1 Urvalet av hushåll 
För att kunna besvara de övergripande forskningsfrågorna kring energi, ener-
giförbrukning, byte av elmätare, samt kunskaper kring el och energi, ville vi 
täcka in ett så brett spektrum som möjligt av olika typer av hushåll.  

Eftersom energiförbrukningen har ett direkt samband med bostadstyp var 
kriteriet villa/lägenhet självklart. Elförbrukningen har också en direkt koppling 
till uppvärmning av bostaden, och det har därför täckts in genom intervju-
erna. Det är också möjligt att av den totala årliga förbrukningen göra en rea-
listisk bedömning av om bostaden är eluppvärmd eller inte. På samma sätt 
var hög förbrukning och låg förbrukning viktiga kriterier eftersom det kan ha 
att göra med medvetenhet och kunskap om energiförbrukning. Vi tyckte ock-
så att det finns en intressant dimension som handlar om ålder. Även om man 
har låg förbrukning kan orsakerna till det vara helt olika om man är född på 
40- och 50-talet eller om man är född på 80-talet. Det finns många bakom-
liggande faktorer till att man sparar på energi, exempelvis miljömedvetenhet, 
sparsamhet, inlärt beteende (”tomma rum är mörka rum”).  

Vi kontaktade företagen och bad om ett relativt stort urval av hushåll för att 
kunna göra ett strategiskt urval utifrån de kriterier vi satt upp. Vi bad om 
namn, adress, telefonnummer, villa/lägenhet, samt årsförbrukning. Både 
Alvesta Energi och Göteborg Energi har varit mycket tillmötesgående och om-
gående skickat kundlistor.  
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Göteborg Energi gjorde ett slumpmässigt urval av kunder och vi fick en om-
fattande lista som underlag för urvalet.  

Alvesta Energi gjorde ett mer strukturerat urval från början som både täckte 
in tätorten och den rena landsbygden. Ur kundregistret gjordes ett slump-
mässigt urval inom respektive åldersgrupp.  

Utifrån de listor på hushållskunder som vi fick från företagen gjorde vi ett 
strategiskt urval för att täcka in kriterierna: villa – lägenhet, hög – låg för-
brukning. Detta kompletterade vi med en god åldersspridning inom respektive 
kriterium. Av detta bildades en matris där hushållen kunde placeras in.  

3.2 Hur många ska intervjuas? 
När man planerar en intervjuundersökning är alltid frågan om antalet, hur 
många man ska intervjua, en viktig fråga. Önskan är att kunna intervjua ett 
representativt urval utifrån de kriterier man satt upp, och att kunna täcka in 
så många aspekter som möjligt på de frågor man ställt upp i intervjuguiden. 
Inom forskningen talar vi om att vi uppnår en ”mättnad”. Vi kommer till en 
punkt när vi inte längre får fler, annorlunda eller fördjupande svar. När man 
kommer till den punkten tillför ytterligare intervjuer inget till undersökningen.  

Inför intervjuerna i Alvesta och Göteborg planerade vi därför upplägget så att 
vi hade fler grupper. En första grupp som vi kontaktade och därefter fanns det 
en planerad beredskap för att kontakta ytterligare personer om det skulle 
behövas. Utifrån de uppgifter vi fått från Alvesta Energi och Göteborg Energi 
hade vi skapat flera grupper utifrån kriterierna. Det visade sig dock att dessa 
inte behövde kontaktas. Vi uppnådde ganska snart en ”mättnad” i intervjuer-
na, både i Alvesta och i Göteborg.  

3.3 Kontakten med hushållen 
Den första kontakten med samtliga hushåll skedde genom brev. I brevet 
berättade vi om bakgrunden till vår förfrågan och om de kunde tänka sig att 
avsätta tid för ett intervjusamtal (se Bilaga 1a och b). Inom en veckas tid 
kontaktades därefter hushållen per telefon för att boka tid för intervjusamtal.  

Kontaktbrevet har ställts till den person som har avtalet med energiföretaget, 
vilket visade sig i de allra flesta fallen var män. Möjligheten att göra ett urval 
som också tar hänsyn till kön var därför ytterst begränsat. Vi har dock försökt 
att få med kvinnor i urvalet i så stor utsträckning som det varit möjligt. I 
Alvesta var det endast män som ställde upp för intervjusamtal. I Göteborg 
har dock ett par av intervjupersonerna varit kvinnor.  

3.3.1 Alvesta 
Det första kontaktbrevet gick ut till 6 hushåll, utvalda utifrån kriterierna. Vid 
denna kontakt per telefon fick vi positivt svar från 3 personer. Nya kontakt-
brev skickades därefter efterhand ut för att fylla ut matrisen. Totalt kontakt-
ades 16 hushåll för intervjusamtal, av dessa svarade 7 hushåll ja. Intervjuer-
na startade omedelbart vi fått de första positiva svaren.  
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År Antal Män Kvinnor 

60-70 3  3  

50-60 2  2  

40-50    

30-40 1  1  

20-30 1   1  

Totalt  7 7 0 

 

Figur 4: Fördelningen av intervjupersoner på kön och åldersgrupp i Alvesta.  
 

 

 Villa hög Villa låg Lägenhet låg Lägenhet 
hög 

Totalt 2 2 2 1 

 
Figur 5: Fördelningen av intervjupersoner på villa/lägenhet, hög/låg förbrukning i Alvesta.  
 

Hushållen representerar både landsbygd och tätort.  

 
Figur 6: Intervjuernas fördelning i Alvesta och omgivande region. (illustration: Jenny Stade)  

3.3.2 Göteborg 
Erfarenheterna från Alvesta gjorde att den första kontakten med hushållen 
gjordes på bredare front. Totalt 47 hushåll fick samtidigt det första kontakt-
brevet. Hushållen kontaktades därefter för inbokning av intervjusamtal och då 
var ambitionen att få en jämn spridning mellan villa och lägenhet och högför-
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brukare och lågförbrukare så att matrisen kunde fyllas ut. Intervjuerna 
genomfördes relativt koncentrerat under en vecka.  

 

År Antal Män Kvinnor 

60-70 3* 2 1 

50-60    

40-50 2  2 

30-40 2 1 1 

20-30    

Totalt  7 3 4 

* I ett av hushållen deltog både man och hustru i inter-
vjun. De har räknats var för sig här, men som en enhet 
när det gäller bostad.  

 
Figur 7: Fördelningen av intervjupersoner på kön och åldersgrupp i Göteborg.  
 

 

 Villa hög Villa låg Lägenhet låg Lägenhet 
hög 

Totalt 3* 1 2 0 

* Enligt uppgift från Göteborg Energi skulle en av dessa vara en lägenhet, 
och de bokades därför in som lägenhet med hög förbrukning. Det visade sig 
dock vara ett kedjehus, och har därför räknats som villa i fortsättningen.  
 

Figur 8: Fördelningen av intervjupersoner på villa/lägenhet, låg/högförbrukande i Göteborg.  
 

Vid urvalet av personer togs medvetet hänsyn till att få en så god geografisk 
spridning som möjligt i staden. Det betyder att vi försökte få med både eko-
nomiskt starka områden liksom ekonomiskt svagare områden. Tyvärr har det 
varit omöjligt att få intervjupersoner från de senare områdena, trots många, 
många telefonsamtal. Till slut fattade vi beslutet att det arbete som behövde 
läggas ner för att få med något hushåll från dessa områden inte stod i rimlig 
proportion till vad som kunde förväntas som utfall.  

 

16 
 



ELFORSK 
 

 
Figur 9: Intervjuernas fördelning i Göteborgs stad. (illustration: Jenny Stade)   
 

3.4 Hushållens storlek 
Hushållens storlek är givetvis av betydelse när det gäller förbrukning av el 
och energi. Det var dock inte möjligt vid urvalet att ta hänsyn till det. Vid 
intervjun frågade vi därför efter hur många personer som ingick i hushållet. 
Uppställningen nedan visar på fördelningen i både Alvesta och Göteborg.  

 

 Hushållens storlek,  

antal personer som varaktigt ingår i hushållet 

Ålder 1 2 3 3 (6)* 4 4 (6)* 

60-70 1 4     

50-60   1 1   

40-50 1     1 

30-40 1  1  1  

20-30 1      

Summa 4 4 2 1 1 1 

     * Familjens storlek varierar. Varannan vecka bor särkullsbarn i familjen.  
 
Figur 10: Fördelning på hushållens storlek  
 

Trots att det inte var möjligt att på förhand kunna göra ett urval baserat på 
hushållens storlek ha vi ändå fått en relativt god spridning. Det finns inga 
skillnader när det gäller hushållens storlek mellan Alvesta och Göteborg, vare 
sig när det gäller enpersonshushållens fördelning eller antal.  
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3.5 Intervjuerna 
Intervjusamtalen har varit halvstrukturerade. En intervjuguide utarbetades 
där ett antal huvudfrågor inom energiområdet och kring elmätarna var ut-
gångspunkten (se Bilaga 2). Sedan har samtalet fått röra sig fritt, utifrån de 
svar som respondenterna givit, och de trådar som dök upp. Intervjusamtalen 
har varat mellan 35 minuter till 1 timme och 15 minuter, i genomsnitt varade 
intervjuerna 45 minuter. Samtliga intervjuer har genomförts av Inger Lind-
stedt. Intervjuerna bandades och har sedan renskrivits.  

I kontaktbrevet meddelade vi att intervjupersonerna hade full anonymitet 
utanför forskargruppen. I brevet gavs också bakgrunden till intervjun och 
vilka ämnesområden vi vill samtala om. I och med att intervjupersonerna 
säger ja till ett intervjusamtal så har de också lämnat informerat samtycke till 
intervjuns tema och till att resultaten får publiceras.  

I kontaktbrevet erbjöd vi intervjupersonerna att samtalet kunde föras på 
någon annan plats än hemmet om de hellre önskade det. Samtliga intervjuer 
utom en i Alvesta, har dock genomförts i intervjupersonernas hem. Att kunna 
genomföra intervjusamtalen i hemmen har gett en extra dimension till sam-
talen. Det har gjort det betydligt lättare att kunna prata om och diskutera 
innehav av hushållsapparater, uppvärmning av bostaden, vem som använder 
exempelvis datorer, om standby-funktionen används på exempelvis TVn och 
många andra sådana saker. Det har också gjort det möjligt för intervjuper-
sonerna att ta fram sina elfakturor och diskutera dem under intervjun. Att 
samtalet har förts i respektive hemmiljö har således gjort det mycket enklare 
att diskutera vardagsfrågor och kunskaper kring energi.  

3.6 Bortfallet  
Det finns all anledning att reflektera över bortfallet när hushållen kontakt-
ades. Utifrån våra tidigare erfarenheter har det sällan varit problem att få 
personer att ställa upp på intervjuer. Det har då i de flesta fall handlat om att 
personerna har intervjuats i egenskap av företrädare för en organisation, en 
myndighet eller motsvarande. Det kan också ha rört deras yrkesroll. De har 
således svarat på frågor som i första hand har rört organisationen eller myn-
digheten. Frågorna har i mycket liten utsträckning berört dem som enskilda 
personer. Vid en tidigare undersökning där vi ville samtala med personer 
kring hur de funderade inför bytet av hushållsapparater var det dock också 
svårt att få personer att ställa upp på samtal17. 

I det här fallet har det inte varit helt lätt att få personer att ställa upp. Vi 
skrev i kontaktbrevet att vi ville samtala kring införandet av de nya elmätarna 
och om deras syn på el och energi. Det berör således den enskilda individen, 
hennes eller hans person och vardag.  

När vi kontaktat hushållen för att boka in en tid för intervjun har bortfallet 
varit stort. Personerna har uppgett ’bortrest’, ’vill inte’, men framför allt ’tids-
brist’ som skäl till att tacka nej. När vi talade med dem på telefon så kan man 
konstatera att ofta angavs ’tidsbrist’ som skäl, när de egentligen inte ville. 

                                          
17 se Lindstedt och Mårdsjö, 2000 
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Det var sannolikt ett artigare sätt att tacka nej. De som var positiva till inter-
vju svarade omedelbart ja, och en tid kunde bokas in.   

Hur ska denna respons från de kontaktade personerna uppfattas? Är de 
ointresserade av frågan? Är det känsligare att samtala kring sin privata var-
dag än sin yrkesroll? Vill man inte framstå som okunnig på energiområdet? 

Det enklaste svaret är att hushållen är ointresserade av frågan, men det är 
troligen en alldeles för enkel förklaring, när man ser till vad de intervjuade 
personerna svarade. Däremot är det sannolikt känsligare att samtala kring sin 
privata vardag, det ger ju intervjuaren en inblick i hushållens och personernas 
vardag. Om man utgår från de genomförda samtalen är sannolikt en viktig 
och betydelsefull faktor att man inte vill framstå som okunnig. Energiförbruk-
ningen är normalt inte den viktigaste frågan för hushållen och det finns klara 
kopplingar till kunskapsnivån kring energi och el. Vi återkommer till det i sam-
band med analysen av intervjuerna.  

Det kan också vara värt att notera att vi har fått ringa många gånger för att 
få kontakt med personen som har avtalet med energiföretaget. I Göteborg 
har exempelvis hushållen i genomsnitt kontaktats fyra gånger innan vi fått ett 
nej eller ett ja. I några fall har vi beslutat att avstå från vidare kontakt där 
det uppenbart inte gått att nå personen, trots att vi haft fyra telefonnummer 
att kontakta vederbörande på.  
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4 Analys av intervjuerna 

Redovisningen av analysen kommer att göras tematiskt. Under varje tema 
kommer först analysen och därefter citat från intervjuerna som belyser frågan 
och diskussionen. För att sätta in citaten i ett sammanhang och ge lite större 
förståelse för intervjupersonernas resonemang utan att det ska gå att känna 
igen personerna har vi valt att efter varje citat ange följande: (kön, 
villa/lägenhet, hög-/lågförbrukning, åldersspann, ort). Ibland har vi också gett 
lite fylligare information om personen som svarar eftersom det kan fördjupa 
förståelsen för den fråga som diskuteras.  

4.1 Hur söker man information i vardagen?  
Samtliga intervjupersoner är aktiva när det gäller att söka information. Man 
ser på tv, man lyssnar också på radio, man läser dagstidningar varje dag, 
några i pappersformat och andra på Internet. Nyhetssändningar och fakta-
program står högt på listan. Ibland ser man på vissa TV-serier för det disku-
teras vid lunch och kaffebord på jobbet. Många av intervjupersonerna använ-
der Internet i sin yrkesverksamhet. Många använder det också privat för att 
söka information om exempelvis jaktkurser, semesterresor, och när man ska 
investera i nya produkter. De flesta betalar också sina räkningar via Internet. 
Det finns med andra ord en hög grad av datormognad bland intervjuperson-
erna. Materialet är för litet för att kunna uttala sig om det finns skillnader 
mellan storstad och landsbygd, eller mellan åldersgrupperna. Däremot finns 
det en tydlig skillnad när det gäller dagstidningen. De flesta äldre prenume-
rerar på en dagstidning, medan de flesta yngre bara läser tidningen på Inter-
net. Å andra sidan läser de flera tidningar på nätet, bland annat hemortens 
tidning.  

4.2 Information inför bytet 
I den första rapporten18 som ingår i projektet undersökte vi på vilket sätt 
energiföretagen informerade sina kunder, vilka kommunikationskanaler de 
använt sig av och om innehållet i informationen. Sammanfattningsvis kan vi 
konstatera att energiföretagen/elnätbolagen har informerat sina kunder om 
att ett byte av elmätare ska ske, när det sker och hur det kommer att gå till. 
En del energiföretag har också informerat om varför bytet ska ske, och i 
några fall även berättat om den tekniska strukturen bakom de fjärravlästa 
elmätarna.  

Överlag har de intervjuade inte någon större kunskap om det genomförda 
eller stundande bytet av elmätare. De har en diffus, allmän kunskap om att 
mätare nog ska bytas. Man vet oftast inte var man läst, hört eller sett det.  
Det är också fullt möjligt att vårt kontaktbrev är den information som bekräf-
tat att något är på gång. Vad som kanske ändå är värt att notera är att man 
uppfattar att man fått information på något sätt, men man kan inte återge 

                                          
18 Mårdsjö Blume, Karin och Inger Lindstedt (2008).  
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när och på vilket sätt. Ingen av de intervjuade klagar över bristande informa-
tion inför mätarbytet.  

 
Minns du hur du har fått information om att man ska byta elmätare?  
–Nja, Det var i något sammanhang med föreningen som jag har sett eller hört 
det. Eller så var det kanske i tidningen. Att det är på gång.  
Har du läst om det i tidningen tror du?  
–Ja, jag tror att jag har det. Jag skulle nog tro det.  
(man, lägenhet, låg förbrukning, 60-70 år, Alvesta)  
 
Vet om elmätarna är utbytta?  
–Ja. Det var någon som ringde och berättade att de skulle komma. Han 
nämnde att de var utbytta här. Alvesta Energi hade gjort något. […] 
Har du sett det någonstans, i form av informationsblad, brev eller så?  
–Nej, inte såvitt jag kan påminna mig om.  
Du vet vad de ska vara till för?  
–Nej.  
(man, lägenhet, lågförbrukning, 20-30 år, Alvesta)  
 
Vet du något om den nya elmätaren?  
-Ja, att det ska komma en som fjärravläses. Det vet jag, ju.  
Hur vet du det?  
-Det har jag ingen aning om. Men det vet jag.  
Har du fått brev tror du från Göteborg Energi om detta, tror du?  
-Jag har ingen aning om var jag har sett det.  
Men du vet om det? 
-Ja.  
(man, villa, hög förbrukning, 60-70 år, Göteborg) 
 
Kunskapen om vad de nya elmätarna ska göra bygger ibland också på en 
sammanblandning av det gamla sättet med en avstämningsfaktura som 
kunde ge en hög räkning vid ett tillfälle, och att de nya ska mäta minst en 
gång i månaden. Med de nya mätarna är det meningen att kunderna ska 
betala för verklig förbrukning vid varje faktureringstillfälle, inte som idag en 
uppskattad förbrukning fördelad på 12 månader. För många kunder kommer 
detta sannolikt att både bli en obehaglig överraskning och ställa till besvär 
eftersom vad man ska betala kan komma att variera under året. För vissa 
hushåll, exempelvis de som har direktverkande el för uppvärmning av sina 
hus, kommer det att bli högst påtagligt att fakturorna kan variera kraftigt 
beroende på årstid. Innan bytet var fakturorna baserade på en jämn fördel-
ning av ett uppskattat värde. Efter bytet kommer de att motsvara periodens 
faktiska förbrukning.  

 
Vet du vad de här nya elmätarna ska göra för någonting? 
–Nja, det enda är väl att man kan se… att det jämnar ut min elräkning då, så 
att säga. Förut fick man ju toppar på kanske fyra eller fem tusen på en gång. 
Nu blir det mer jämnare. Jag vet inte om dom kan se alla elmätare på datorn, 
eller nåt.  
(man, villa, hög förbrukning, 60-70 år, Alvesta) 
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4.3 Förväntningar på vad som ska komma med de nya 
mätarna  

Inom energibranschen har man i många år pratat om de nya elmätarna, och 
det har varit en stor och omfattande investering för elnätbolagen. Ny teknik 
skapar förväntningar på lösningar på olika problem, men kan förstås också 
skapa nya problem, misstro och till och med oro. Det finns också i Europa 
stora förväntningar på vad den nya tekniken med ’smart meters’ kommer att 
bidra med och att den nya tekniken med mätare ska lösa problem och få 
kunderna att förstå sin förbrukning19.  

Den fokus som bytet av elmätare har haft inom energibolagen har det uppen-
bart inte bland konsumenterna. Man har inte särskilt stora förväntningar och 
ser heller inte riktigt fördelarna med de nya mätarna. Inom energibolagen är 
de nya mätarna en fysisk realitet, för konsumenterna är det bara ett annat 
sätt att mäta deras förbrukning.  

 
Har du några förväntningar på vad som ska hända nu när du får en ny 
elmätare?  
–Nej, jag tar det med en klackspark. Nej, det spelar ju ingen roll. Det är 
skatten och momsen som retar folk. Och så att de inte kan läsa ut fakturan 
redigt heller.  
(man, lägenhet, låg förbrukning, 60-70 år, Alvesta) 
 
Har du någon förväntan på den nya fakturan?  
-Ja, den ska väl vara lite mer lättförståelig. Det måste ju gå att skriva rakt 
upp och ner: så här mycket har du gjort av med, och så mycket kostar det. 
Tittar man på den, så… det har blivit bättre. Baksidan i alla fall.  
(man, villa, hög förbrukning, 60-70 år, Alvesta) 
 
Vad förväntar du dig för nya tjänster av den här nya elmätaren när 
den kommer?  
–Ja, i första hand så kommer jag ju att veta att jag inte ligger efter, utan att 
det, som jag förstår, ska vara ganska exakt och betydligt färre fel, än det är 
på det gamla systemet.  
(man, lägenhet, hög förbrukning, 50-60 år, Alvesta) 
 

                                          
19 Turning concern into action: energy efficiency and the European consumer (2007)  
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Figur 11: Mätare i fastighet i Alvesta där bytet skett (foto: Inger Lindstedt).  
 

4.4 Vet något om sin egen förbrukning  
När det gäller den egna förbrukningen av el är det få av de intervjuade som 
kan svara på hur mycket de har i årsförbrukning eller per månad. Däremot 
har man betydligt bättre vetskap till vad det kostar. Vi diskuterar det längre 
fram i samband med deras svar på frågor kring fakturan. Att inte känna till 
sin energiförbrukning är dock inget unikt för svenska konsumenter, det ser 
likadant ut i många andra länder enligt en europeisk undersökning20.  

 
Vet du vad du har för förbrukning av elenergi?  
–Nej. I  pengar är det ungefär, tvåhundra, tvåhundrafemtio i månaden. Men i 
kilowattimmar eller så, det vet jag inte.  
(man, lägenhet, låg förbrukning, 20-30 år, Alvesta) 
 
Vet du hur mycket du har i förbrukning? 
–Jag har väldigt dålig koll på det. Jag öppnar kuvertet när det kommer, och 
jag betalar summan det står där – inte mer än så. Jag försöker tänka på att 
inte ha igång så mycket samtidigt… nu är ju lägenheten ganska liten så det 
behövs inte mer än en lampa…  
(kvinna, lägenhet, låg förbrukning, 30-40 år, Göteborg) 
 
Vet du vad ni har för förbrukning om året? 
-Det kommer jag inte ihåg, men det är ju en del.  
(kvinna, villa, hög förbrukning, 40-50 år, Göteborg) 
 
Vet du hur mycket energi du förbrukar varje år? 
-Ja, det vet jag. Ungefär 25 000 kWh.  
(man, villa, hög förbrukning, 60-70 år, Göteborg) 
                                          
20 Turning concern into action: energy efficiency and the European consumer (2007)  
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Ett par av intervjupersonerna har under åren fört egen statistik över familjens 
förbrukning av el. Det kan vara värt att notera att i samtliga fall har personen 
haft ett tekniskt inriktat yrke.  

 
Har du kollat dina fakturor och mätarställning tidigare?  
–Ja, oh, ja. Det skriver jag upp mellan varven. Men inte så mycket elen. Där 
är ju inga större kostnader på min el. Däremot fjärvärmen brukar jag titta på. 
(man, villa, låg förbrukning, 60-70 år, Alvesta) 

4.5 1 kWh 
För energiförbrukningen används måttet kWh, ett mått som de flesta av inter-
vjupersonerna inte riktigt har kläm på. Efter att en av intervjuerna avslutats 
och vi diskuterade mätaren inne i lägenheten, gick intervjupersonen och häm-
tade sitt uppslagsverk, Nationalencyklopedin, för att ta reda på vad där stod 
om 1 kWh 

 

I Nationalencyklopedin står följande förklaring:  

kilowattimme, energienhet med beteckningen kWh. 1 kWh = 
1 000 W·3 600 s = 3 600 000 Ws = 3,6 MWs = 3,6 MJ (mega-
joule), där joule är SI-enheten för energi. Enheten kilowattimme 
är vanlig vid debitering av elektrisk energi för hushåll och andra 
mindre elförbrukare. Exempel: En 60 W glödlampa förbrukar under 
8 timmar (8 h) energin 60 W·8 h = 480 Wh (wattimmar) = 
0,48 kWh. 

 

Efter att ha läst denna förklaring kände sig dock inte intervjupersonen särskilt 
klokare.  

För att kunna ta ställning till olika produkter och deras energiförbrukning 
måste man också förstå vad som förbrukar energi och hur mycket måtten-
heten är. Om man inte förstår måttenheten och vad den innebär är det inte 
heller lätt att förstå hur och vilket sätt man kan förändra sitt beteende. Man 
ser inte sambandet mellan energimåttet och det egna beteendet och de appa-
rater man använder. Det är helt obegripligt för många av intervjupersonerna. 
Detta innebär en betydande komplikation i kommunikationssituationen. När 
man vill kommunicera med konsumenterna måste man förstå detta och ta 
hänsyn till detta. Vi återkommer till detta i slutdiskussionen.  

 
Vet du vad en kilowattimme är?  
–Ja, det är väl tusen timmars förbrukning, va? 
Njae inte riktigt.  
–kilowattimme. Tusen volt! 
Tusen watt är det.  
–Ja, tusen watt.  
(man, villa, låg förbrukning, 60-70 år, Alvesta) 
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Vet ni vad en kilowattimme är? 
–Den ström som förbrukas under… herregud. Jag är hushållslärare. Jag har 
undervisat i sånt här på gymnasiet. Men jag kommer inte ihåg. (hustrun) 
–Själva definitionen för det. Svar: nej. (mannen) 
–En liter vatten… kalori…(hustrun) 
(kvinna och man, villa, hög förbrukning, 60-70 år, Göteborg)  
 
Ibland ligger kunskapen om måttenheten en kilowattimme långt tillbaka i 
tiden, en kunskap som en gång funnits.  

 
Vet du vad en kilowattimme är?  
-Ja.  
Kan du berätta för mig?  
-Idag kan jag inte… eller, ja. Det är 1,36 hästkrafter, en kilowatt. Så mycket 
vet jag. Och det är vad en häst förbrukar i en timme. Hur mycket arbete en 
häst kan utföra på en timme. Det är vad jag kommer ihåg. Det är den energi 
som förbrukas på en timme. Sen hur man uttrycker det.  
Hur länge kan man ha en hundrawattslampa tänd för att man ska ha 
förbrukat en kilowattimme? 
-Ja, det vet jag. Det är ju tio timmar.  
(man, villa, hög förbrukning, 60-70 år, Göteborg) 

4.6 Vet vad apparater drar 
Eftersom de flesta inte vet vad en kWh är och vad måttenheten innebär kan 
de inte heller själva räkna ut vad en apparat förbrukar. Det är förstås inte 
heller lätt att ta hänsyn till det vid byte av vitvaror eller inköp av elektriska 
apparater. De är helt beroende av vad säljaren eventuellt kan och är intresse-
rad av att förmedla. Kriterierna vid nyinköp blir därför helt andra än energi-
förbrukning och energiklassning. Man efterfrågar inte heller sådana uppgifter 
eftersom de inte ingår i den kravspecifikation man har satt upp. I en under-
sökning om energieffektivisering i vardagen ansåg unga att det var mindre 
viktigt att köpa energisnåla vitvaror än äldre, och hushåll i lägenhet tyckte det 
var viktigare än hushållen i småhus21. Det senare kanske något förvånar 
eftersom boende i hyreslägenhet sällan kan påverka valet av vitvaror.  

 
Vet du hur man räknar ut förbrukningen på en apparat?  
–Nej.  
Har du någonsin bekymrat dig för detta?  
–Nej, inte det minsta.  
Är det för att du tycker att du har så låg förbrukning?  
–Ja, det tycker jag. Jag missbrukar inte med någonting. Jag slarvar inte. Har 
aldrig lampor igång och sådär. Men det är inte heller så att jag stirrar mig 
blind om jag har en liten myslampa vid TV-apparaten. Det tycker jag är 
trivsamt. Så då får den vara tänd.  
(man, lägenhet, låg förbrukning, 60-70 år, Alvesta)  
 
Vet du hur mycket dina apparater drar?  

                                          
21 Lindén (2008)  
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–Nej.  
Ingen koll?  
–Nej, ingen koll alls.  
(man, lägenhet, låg förbrukning, 20-30 år, Alvesta) 
 
Har du någon aning om hur mycket dina apparater drar i ström?  
–Nej, det kan jag inte säga.  
[…] 
Tycker du att du är en medveten energikonsument?  
–Ja, det tycker jag.  
Tänker på att släcka och sådär? 
–Jajamensan. Vi har ju aldrig någonting stående på stand by. Stänger alltid 
av alla apparater. Drar ut kontakterna och på TV-apparaterna har vi ju såna 
här trampkontakter.  
[…] 
Varför gör ni det?  
–För att det inte ska stå och dra över natten. För även om apparaten är av, 
men kontakten är i kan den ju stå och dra.  
(man, villa, låg förbrukning, 60-70 år, Alvesta)   
 
Om ni skulle köpa en ny spis till exempel, skulle du titta på vad den 
förbrukar för energi?  
–Ja, det skulle man ju göra.  
[diskussion om klassningen av vitvaror] 
De har ju ett betydligt högre pris när de ligger i A-klassen. Är du 
beredd att betala det?  
–Ja, det är jag.  
Skulle du kunna räkna ut om det lönade sig?  
–Ja, det skulle jag.  
Vet du hur man gör?  
–Nej.  
(man, villa, låg förbrukning, 60-70 år, Alvesta)  
 
När du köper nya maskiner, funderar du då på vad den kommer att 
dra?  
–Vi har faktiskt inte köpt några av de här maskinerna, alla var här när vi 
flyttade in.  
[…] 
Men om ni skulle köpa kyl och frys eller spis, skulle ni titta på vad den 
förbrukar?  
–Det skulle jag definitivt.  
Det är viktigt? 
–Ja, det tycker jag. Dels av eget intresse, och sedan är det ju det här med 
miljön. Det skulle jag absolut titta på.  
Är det här med miljön viktigt?  
–Ja, jag försöker tänka på det. Faktiskt.  
Ja, du är ju jägare.  
–Ja, precis.  
(man, villa, låg förbrukning, 30-40 år, Alvesta) 
 
Vet du hur man räknar ut hur mycket ström dina apparater drar? 
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-Nej. 
Det vet inte jag heller.  
-Men man kan ju läsa på baksidan på många av dem, så står det. 
Ja. Tycker du att det hade varit intressant att veta hur mycket de 
olika apparaterna drar? 
-Ja, det hade jag tyckt. Det hade kunnat vara kul. 
Hade det påverkat, om du hade vetat? Ditt sätt. 
-Inte leverne, tror jag inte. Inte dagligen. Men däremot tror jag att jag hade 
tittat mer på det när jag byter maskiner eller apparater. 
Och du såg att du kunde spara? 
-Ja. Jag skulle nog titta på vad den jag skrotat hade dragit, och vad den nya 
skulle dra, och jämföra. Men den som står intill, och som kanske drar mer. 
För jag är helt övertygad, för oavsett vad som händer med elmarknaden, eller 
med skatt på el, eller produktionskostnaderna för el, så finns det bara en 
riktning på priset på el, och det är uppåt.  
Hmm 
-Därför att tar inte producenten ut pengarna, så gör staten det.  
(man, villa, hög förbrukning, 50-60 år, Alvesta) 
 

I ett samtal där vi resonerar kring familjens vitvaror och deras ålder och 
andra apparater i huset. Mannen arbetar i energibranschen.  

 

Varför valde ni just den modellen [avser vägghängd TV]?  
–För att den är silvrig, som min fru säger. Det skulle finnas vissa krav: HDMI, 
HD-ready, upplösning och så. Och en kollega till mej som är en väldig 
prylgalning hade kollat upp den här. Min fru köpte två stycken i Ullared, en till 
oss och en till min kompis. Så det blev den, mest för utseendets skull.  
Plasma eller LCD? 
–LCD, 32.  
Funderade ni på hur mycket ström den skulle dra när ni köpte den?  
–Nej, tyvärr inte.  
Varför säger du tyvärr?  
–Nej, för det har jag ju hört. Att de drar mycket mer än en tjock-tv. Frågan är 
hur mycket den drar nu, när den röda lampan lyser.  
[…] 
Varför valde ni just dessa?  
–Märket, Electrolux, valde vi via en kontakt, kan man säga. Det känns bra. 
Och vi kunde köpa via kontakt. Och den modellen, då var det mest utseende.  
Vet du vad de har för energiklasser?  
–Nej, men de bör vara högt rankade.   
(man, villa, låg förbrukning, 30-40 år, Göteborg) 

4.7 Uppvärmning av huset 
Med intervjupersonerna som bodde i villa diskuterade vi också uppvärm-
ningen av huset, och deras energiförbrukning. Flera av dem vittnade om att 
även om de skulle vilja förändra sin energiförbrukning så var det inte eko-
nomiskt försvarbart att tilläggsisolera eller byta uppvärmningssystem. Ibland 
beroende på att man var del i ett större system.  
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I ett av samtalen där både mannen och hustrun deltar i intervjusamtalet 
diskuteras husets tidigare uppvärmning och den nuvarande och möjligheterna 
att förändra.  

 
20 tusen för uppvärmning och varmvatten och 7 tusen är hushåll. Ni 
har fjärrvärme. Hur kommer det sej att ni har så mycket; är det 
fjärrvärmen som kostar 20?  
–Ja. De här husen är ju inte byggda i en tidsperiod när det var viktigt att vara 
energisnål. Grannen här inne har tilläggsisolerat, han har gjort det själv efter 
konstens alla regler. Men ingen mindre förbrukning. (mannen) 
Det blev det inte?  
–Nej. (mannen) 
–Vi har jämfört många fakturor. (hustrun) 
–Det beror på vilka element man har. (mannen) 
–Men han trodde ju att han skulle tjäna på det. (hustrun) 
–Ja, han trodde det. Men med en extrem isolering av ett sånt här hus; 
fönster, dörrar och allting, kanske man kan komma ner till hälften. Men då är 
det extremt. Kanske 300 mm i väggarna. Det är inte ekonomiskt försvarbart. 
Så vi sitter med skägget i brevlådan. (mannen) 
(kvinna och man, villa, hög förbrukning, 60-70 år, Göteborg)  
 

I ett av samtalen talade vi om att det i Alvesta finns goda möjligheter till 
fjärrvärme för uppvärmning av huset.  

 
Ni har direktverkande el, har ni funderat i föreningen på att byta 
någon gång?  
-Vi diskuterade det ett tag, men det blir ju för dyrt att dra in element och det 
hela.  
[…] 
Ni har diskuterat det, men det skulle bli för dyrt? 
-Ja, det gjorde vi. Och det blir det ju om man ska dra in element och rör i 
varenda lägenhet för att få vattenburen värmen. Husen är ju inte 
konstruerade för det.  
(man, villa, hög förbrukning, 60-70 år, Alvesta)  

4.8 Miljöfrågor och att betala mer för grön el 
Vid omregleringen av elmarknaden 1999 erbjöd flera energiföretag så kallad 
grön el som ett alternativ. Miljöfrågor har också varit mycket aktuella de 
senaste åren och fått stor medial uppmärksamhet. Vi frågade därför intervju-
personerna om de skulle vara beredda att betala mer för miljövänlig el. Miljö 
är för några av intervjupersonerna en viktig fråga, och ofta kopplad till att 
man har andra intressen som har en direkt koppling till miljön.  

Skulle du vara beredd att betala lite mer för energi som kommer från 
förnyelsebara källor?  
–Ja, lite mer. Säg då som denna [pekar på elfakturan] den var på 343 
[kronor]. Hade den varit på 443, då hade jag kunnat tänka mig det. Men hade 
den varit på 1000 kronor, då hade jag hellre haft kvar den här.  
Det är en ganska rejäl ökning.  
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–Ja, tjugofem procent eller så hade jag kunna tänka mig.  
Betyder miljön mycket för dig?  
–Ja, jag är ju ute i skogen varje helg, och det är det värsta jag vet; när man 
hittar glasflaskor eller sopor eller något sådant i skogen. Jag slänger aldrig 
något sådant själv. Jag tycker om att fiska på vintern, på isen. I vintras gick 
det att vara ute en helg, och så hör man om klimatförändringar och sådär. Då 
blir man ju lite orolig. Att kunna vara i snön, och finns det ingen snö… det 
oroar mig lite, det gör det.  
Så miljön skulle vara ett ganska starkt argument för dig?  
–Ja, det skulle det definitivt.  
(man, lägenhet, låg förbrukning, 20-30 år, Alvesta) 
 
Det här med att spara el och energi... är det viktiga frågor tycker du? 
-Ja, visst är det det, fullt klart.  
På vilket sätt tycker du att den är viktig?  
-Ja, framför allt är den ju viktig för att man ska kunna fasa ut den 
produktionen som inte är bra för jordklotet på kort och lång sikt. Och då 
räknar jag in både kolkraften och kärnkraften i det. För dom är inte nyttiga för 
oss.  
Ja, dom smutsar ju ner på olika sätt.  
-Ja på ett sätt som vi inte känner riktigt.  
Skulle du själv vara beredd att avstå från bekvämlighet för att minska 
din elkonsumtion?  
-Ja, det skulle jag nog...  
(man, villa, hög förbrukning, 50-60 år, Alvesta) 
 

Några av intervjupersonerna var skeptiska till vad miljövänlig egentligen 
innebar när man talar om miljövänlig el.  

Skulle du vara beredd att betala mer för miljövänlig el? 
–Hur ser man att den är grön, va? 
(man, villa, låg förbrukning, 60-70 år, Alvesta) 

4.9 Önskan om information från energibolaget 
Intervjupersonerna har lite svårt att sätta ord på vad de önskar för informa-
tion från sitt energibolag. De har svårt att formulera krav och önskemål efter-
som de egentligen inte vet vad de kan fråga efter. Det finns ett ”gap” mellan 
kunden och energibolaget som kan ha många orsaker. I vårt samhälle är vi 
inte särskilt vana vid att ställa den sortens krav på information. För många av 
intervjupersonerna är också sannolikt erfarenheten av kontakter med ett 
energibolag färgat av tiden före omregleringen när man som kund oftast hade 
kontakt med ortens energiverk.  

I ett av hushållen har mannen under många år fört statistik över familjens 
förbrukning. På frågan om vilken typ av information han skulle vilja ha från 
sitt energiföretag visar han egen statistik över familjens förbrukning. Det är 
också den typen av information han skulle vilja ha från sitt energiföretag.  
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Vad skulle du vilja ha för info?  
[mannen visar egen statistik på familjens förbrukning under åren] 
–Jadå… den här typen av info vill jag ha. [visar staplar över familjens 
förbrukning över åren] 
Hur förbrukningen ser ut år efter år? Oj, vilket skutt mellan -81 och -
82. Vad hände då?  
–Då slutade vi nog med oljan. Och fick eluppvärmt istället.  
Det är ett skutt mellan -90 och -91, vad hände då?  
–Ja… (mannen) 
–Det kanske var att pojkarna försvann. (hustrun) 
–Nej. Men du ser det är inga stora tal.  
Nej, det är det inte.  
–Det kan också ha varit så att det varit någon avläsning mer, något som 
halkat över.  
[…] 
Vad skulle du mer vilja se?  
–Ja, läses det av en gång i månaden, vill jag se resultatet en gång i månaden. 
Vid varje avläsningstillfälle. Tveklöst.  
(kvinna och man, villa, hög förbrukning, 60-70 år Göteborg) 

4.10 Vill veta mer om el- och energifrågor 
Eftersom vi också var intresserade att få veta mer om kunskapsluckor och 
vilka frågor som man skulle vilja ha svar på inför arbetet med att ta fram 
kunskapsmaterial kring el och energi frågade vi om det var något de skulle 
vilja veta mer om. Om det fanns något de funderade över när det gäller el och 
energi och som de gärna skulle vilja ha svar på.   

Flera av intervjupersonerna undrade över strukturfrågor när det gäller energi-
branschen. Den bild som man fått genom medierna var uppenbart fragmente-
rad och svårförståelig.  

 
Är det något du skulle vara intresserad av att veta om el och energi i 
största allmänhet? 
-Ja man kan ju alltid fråga sig hur dom gör sina inköp och sådär. […] Det man 
hör om Norge. Hur dom gör sina upphandlingar. 
(man, lägenhet, låg förbrukning, 60-70 år, Alvesta) 
 
Är det någonting som du skulle vilja veta om el och energi?  
–Ja, jag förstår ju att det är de ekonomiska krafterna som styr prissättning-
arna, men varför… vad den här, vad hette den NordEl, vad som styr den? 
Varför det ska vara så… det är nåt luddigt, nåt som inte går att ta på. Det 
verkar så. Om det har nåt med regeringarna i Norden, om de är inblandade. 
Staten äger ju Vattenfall, va. Och sedan äger ju tyskarna E.On, som är 
inblandade. Och så finländarna… med sin kärnkraft. Och sen vad norska 
älvarna har för… varför man inte kan. Nu var det ju på TV, var det igår eller i 
förrgår, de visade översvämningarna som var i Småland. Dessa hade ju 
kunna förhindras om de hade skött alla sina gamla fördämningar och alltihop 
detta.  
[…] 
Är det något annat du funderat på? 
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–Nej. Det är just detta med spottmarknadspriset. Och varför det görs så lite 
för att få folk mycket mer medvetna om konsekvenserna av att… det är folk-
stormar om att man inte får bygga dom [vindkraftverk] och dom älvarna, 
men… hur lever man?   
(man, villa, låg förbrukning, 60-70 år, Alvesta) 

 

Ibland var det uppenbart en icke-fråga hos intervjupersonerna.  

 
Finns det någonting om el och energi du skulle vilja veta? 
–Nej, det är ingenting jag går och grunnar på.  
(man, villa, låg förbrukning, 30-40 år, Alvesta) 

4.11 Tips på hur man kan minska sin förbrukning av el 
Många av energiföretagen har under årens lopp på olika sätt tipsat sina 
kunder om hur man kan minska sin förbrukning av el. Även i samband med 
informationen kring mätarbytet har man i vissa fall passat på att berätta för 
kunderna vad man kan göra22. Eftersom vi inom projektet även skulle arbeta 
fram ett kunskapsmaterial var detta en viktig fråga under samtalen. Överlag 
vill man ha tips på hur man kan minska sin förbrukning, men den måste vara 
begriplig och kopplad till den egna livssituationen, annars är man inte intres-
serad.  

 
Skulle du vilja lära dig och kunna mer om hur man sparar på el och 
sånt? Skulle det vara intressant att veta?  
Nej, jag tycker att sunt förnuft kan räcka. Det räcker.  
(man, lägenhet, låg förbrukning, 60-70 år, Alvesta) 
 
Vill du ha tips på hur man sparar el, tycker du att det är intressant?  
–Det är alltid intressant att pressa kostnaderna.  
Om du fick spartips till exempel varje månad med elräkningen, skulle 
du börja använda det då tror du?  
–Ja, om det vore praktiskt möjligt, så att säga. Om det inte föreföll alltför 
krångligt, om jag säger så.  
Det ska vara något då som du tycker är rimligt att åstadkomma utan 
att din egen bekvämlighet blir allt för lidande?  
–Nej, men, alltså. Det gäller ju allting. Man får ju göra en avvägning mellan 
bekvämligheten och vad man tjänar eller sparar på det. I vissa fall kan man få 
göra avkall på bekvämligheten, i vissa fall är bekvämligheten värd det. Precis 
som man gör med tid.  
Vet du hur mycket energi dina apparater drar?  
–Nej.  
(man, lägenhet, hög förbrukning, 50-60 år, Alvesta) 
[familjen har flera tv-apparater för det mesta på standby, minst en dator på 
hela tiden, bildskärmen dock släckt]  

                                          
22 se Mårdsjö Blume och Lindstedt (2008) 
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4.12 Vill du ha jämförelse med andra? 
I flera forskningsprojekt har man undersökt kundernas förståelse av och 
uppfattning om visuell grafisk presentation av förbrukningen. Inom ELAN-
programmet har en kunskapsöversikt Att presentera förbrukning grafiskt – 
den samlade kunskapen tagits fram över de senaste årens forskning23.  

Utgångspunkten för de flesta forskningsprojekten var att kunderna skulle 
förstå sin egen förbrukning genom att den sattes i relation till någonting utan-
för hushållet. I forskningsprojekten har man gjort jämförelser med exempel-
vis hus av samma typ eller hus i samma geografiska område. Resultaten 
visade att kunderna inte var särskilt intresserade av den här typen av jäm-
förelse, man ansåg att det egna hushållet var unikt och att det inte gick att 
jämföra eftersom det var för många faktorer som spelade in och som gjorde 
att det inte blev rättvisande. De flesta av undersökningarna är dock inte 
gjorda i Sverige, och det kan därför vara svårt att överföra resultaten på de 
svenska hushållen.  

Eftersom intervjuerna rörde sig kring energi, el och förbrukning var det en bra 
utgångspunkt för att också resonera kring intervjupersonernas egna önskemål 
och uppfattning om olika typer av jämförelse, om det skulle hjälpa dem att 
förstå sin egen förbrukning.  

Det visade sig att ingen egentligen var särskilt intresserad av jämförelser 
annat än med sin egen förbrukning och om den dessutom förklarade hur för-
brukningen såg ut. Man efterfrågade således en betydligt mer detaljerad in-
formation än vad som idag är möjligt att ge eftersom det idag bara är möjligt 
att avläsa hur mycket kunden förbrukat, inte hur förbrukningen fördelar sig 
på olika typer av hushållsapparater, vitvaror, lampor och så vidare.  

 

Skulle det vara intressant att få veta hur din förbrukning är i 
jämförelse med andra som bor här i huset, här bor väl mest 
ungdomar?  
–Jo, det hade varit kul det också. Se om man sticker ut åt något håll.  
Om du stack ut, och hade mycket högre förbrukning än andra; skulle 
du göra något åt det då?  
–Ja, om jag fick så man kunde se vad det var som hade gjort att jag hade 
mycket högre förbrukning. Då hade jag sett över det. Det hade känts lite 
onödigt om de andra hade klarat sig med mindre, så borde jag också kunna 
göra det.  
(man, lägenhet, låg förbrukning, 20-30 år, Alvesta) 
 
Skulle du vilja ha jämförelser med andra som bor häromkring?  
–Nej, det är så olika förutsättningar. Det kan räcka med vädret för att det ska 
vara annorlunda. Andra människor blir för mycket. Kanske grupper, som ett 
genomsnitt, men vad ska då det bestå av? Det kan vara väldigt olika.  
(man, villa, hög förbrukning, 60-70 år, Göteborg) 
 

                                          
23 Hallin, Lindstedt & Svensson (2007) 
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Om du fick jämförelsen [med grannar i liknande lägenheter] och du 
hade legat väldigt högt, hade du funderat över var du förbrukar 
någonstans då? Hade du försökt att göra något åt det?  
-Jag hade funderat över vad jag hade kunnat göra och sedan konstaterat att 
jag inte visste, och sedan glömt det.  
(kvinna, lägenhet, låg förbrukning, 30-40 år, Göteborg)  

4.13 Lägga in sina uppgifter på Internet och titta på 
förbrukningen på Internet 

Det finns uppenbart förhoppningar på att den nya tekniken ska bidra till en 
ökad kunskap och genom olika Internettjänster ska kunderna kunna ta del av 
sin förbrukning24. Flera svenska företag i energibranschen erbjuder redan 
idag denna möjlighet till sina kunder.  

Intervjupersonerna använder nästan alla Internet i någon form, flera använ-
der det yrkesmässigt, nästan alla betalade sina räkningar via Internet, de 
söker information på nätet. I vilken utsträckning skulle de vara intresserade 
av att kontrollera sin förbrukning på nätet? Skulle en statistiktjänst på nätet 
vara intressant?  

Så gott som samtliga intervjupersoner har en hög datormognad, trots det var 
de inte särskilt intresserade av att använda en statistiktjänst på nätet. Däre-
mot fanns det ett visst intresse för att kunna använda en tjänst där man 
kunde lägga in sina egna apparater och sedan få hjälp med att räkna ut vad 
de förbrukar.   

 
Skulle du kunna tänka dej att gå in på nätet och titta på hur din 
förbrukning ser ut? 
–Ja, det skulle jag kunna tänka mej. Kanske inte varje månad, men på 
kvartal, i alla fall.  
(man, lägenhet, hög förbrukning, 50-60 år, Alvesta) 
 
Skulle du kunna tänka dig att gå in på ditt elbolags hemsida och titta 
på info om din förbrukning?  
–Nej, de har redan en sådan. Det gör jag inte. Det ligger så pass jämnt nu, 
och jag tror att det är ganska nytt. Frågan är om den är så detaljerad att man 
har nån nytta av den. Det som är intressant är om det är något som avviker 
markant från standardförbrukningen man har.  
(man, villa, hög förbrukning, 60-70 år, Göteborg) 

4.14 Fakturan  
Fakturan till kunderna består av två huvudsakliga delar. Den ena delen är en 
specifikation av förbrukningen under faktureringsperioden, samt skatter och 
avgifter som är direkt relaterade till den egna förbrukningen. Den andra delen 
är rent ekonomisk och handlar om hur mycket kunden ska betala. Slutsum-
man återges på inbetalningskortet. Enligt lag ska också energiföretagen speci-

                                          
24 Turning concern into action: energy efficiency and the European consumer (2007)  
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ficera vad som ingår i det kunden ska betala. Fakturan innehåller med andra 
ord relativt mycket information till kunderna. Vad läser kunderna på fakturan? 
Tar man del av informationen och kan man tillgodogöra sig den?  

 
När du får din elräkning, hur gör du då? Tittar du på den ordentligt 
och läser den, eller så?  
–Jag tittar på summan. Jag har någon gång tänkt att jag skulle sätta mig och 
titta vad som betyder vad på räkningen. Men jag hann kanske halvvägs innan 
jag var helt bortkollrad, med siffror hit och dit och moms här och energiskatt 
där, och energiavgift och sen är det lite moms och lite skatt på det, och så 
där.  
Tycker du den är svår att förstå?  
–Ja!  
Skulle du vilja ha en enklare uppställning?  
–Ja, det tror jag att dom flesta skulle vilja ha. För det spelar ingen roll vem 
man pratar med på jobbet eller så, för elräkningarna går ju aldrig att begripa 
sig på, det tycker ju dom flesta.  
(man, villa, låg förbrukning, 30-40 år, Alvesta) 
 
Vad tittar på först på fakturan? 
–När den ska vara betald. (mannen) 
Jaha, och sen? 
–Hur mycket det är. (hustrun) 
–Hur mycket det är, ja. (mannen) 
Priset där nere? 
–Ja. När det gäller andra delen, när det gäller att se om förbrukningen är 
rimlig. Det gör jag inte varje gång. (mannen) 
När du får fakturan, är det summan som gör att den känns rimlig?  
–Ja, det är ju det som är lättast att komma ihåg. (mannen)  
(kvinna och man, villa, hög förbrukning, 60-70 år, Göteborg) 
 
När du får elräkningen, vad tittar du på då? 
-Summan. 
Tittar du någon gång på hur många kilowatt du har förbrukat?  
-Nej.  
Bekymrar det dig?  
-Nej. eller… lite. Jag har lärt mig lite vilken summa det ska vara, och är det 
ungefär så reagerar jag sällan. Jag måste erkänna att jag inte är särskilt haj 
på hur jag ska läsa den heller.  
Varför tycker du det?  
-Jag vet inte. Det här med kilowatt säger mej inte särskilt mycket.  
[…] 
Är den svår att förstå fakturan? 
-Jag vet inte. Jag tittar inte på den. Jag…usch. 
’Usch’? 
-Ja, det är ju lite pinsamt att vara trettio år och inte veta hur man läser en 
elfaktura. 
(kvinna, lägenhet, låg förbrukning, 30-40 år, Göteborg) 
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Det finns en viss uppgivenhet hos intervjupersonerna – det är ett kulturellt 
långt avstånd till energiföretagen.  

 
Tycker du att du får den information du vill ha från Alvesta Energi?  
-Ja. Jag har inte klagat. Det är bara att betala räkningen och se glad ut.  
(man, villa, hög förbrukning, 60-70 år, Alvesta)  

4.15 Vad man kan påverka, att förhandla om priset och 
byta elleverantör 

Efter omregleringen av energimarknaden kan man välja leverantör av el. Vi 
frågade därför intervjupersonerna om de visste vad man kan förhandla om 
och om de hade funderat på att byta elleverantör. Få hade bytt elbolag, och 
flera hade lite vaga uppfattningar om vad man kunde förhandla om. Någon 
hade medvetet bytt bolag för att få bättre pris, men de flesta brydde sig inte 
om att leta efter en annan elleverantör för att eventuellt få lägre pris på elen.  

 
Vet du vilket du kan påverka?  
–Ja, förbrukningen.  
Har du någon gång funderat på att byta energibolag?  
–Nej, vad jag förstår så kostar det mer än… det är ju försumbart. Nu tycker 
jag att jag har fått ett rätt bra pris. Så, nej. Så länge man inte kan påverka 
nätkostnaden.  
(man, villa, låg förbrukning, 60-70 år, Alvesta) 
 
Vet du om du kan påverka fakturan på något sätt? Om du kan 
förhandla den?  
–Nej.  
Vilken del du i såna fall skulle kunna förhandla om?  
–Nej.  
Har du funderat på att byta elbolag?  
–Ja, jo. Dom tankarna kommer varje gång avtalet går ut. Men jag är lite för 
bekväm av mej. Jag orkar inte ringa runt några tiondels ören här och där. 
Men någon gång har jag varit inne och kollat på någon sida där man kan se 
alla elbolag och var dom ligger. Och så ringer jag till Alvesta, och kollar var 
dom ligger. Blir det bara något öre bemödar jag mej inte med att byta.  
Vet du om du har fast eller rörligt pris?  
–Fast pris.  
Har du valt det medvetet eller var det bara något som blev?  
–Jag valde nog det medvetet.  
Varför valde du fast pris?  
–Ja, för då vet man vad man har, även om det kanske blir lite dyrare i 
längden än att ha rörligt. Nej, men jag resonerade som så att jag skrev fast 
pris på tre år och då behövde jag inte grunna på det.  
[…] 
När du sedan byter elbolag, vet du vilken del av elpriset som man kan 
förhandla om? 
–Ja, det är väl den, energikostnaden?  
(man, villa, låg förbrukning, 30-0 år, Alvesta) 
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4.16 Dålig design? 
Intervjupersonerna vittnar också om att man ibland inte kan handla ”rätt” fast 
man försöker. Lågenergilamporna hade exempelvis en annan konstruktion än 
de klassiska glödlamporna, vilket gjorde att de inte fungerade tillsammans 
med vissa lampskärmar. Under ett av samtalen där vi just pratat om vad 1 
kWh är utspinner sig följande:  

 
Vet du vad en kilowatt är?  
–Ja, det är tusen watt.  
Vet du hur mycket det är? 
–Man kan väl säga, det är att du får 40 timmar med en 25-wattslampa.  
Det var inte dåligt, det är inte så många som vet det.  
–Nä. Men man räknar ju inte så. Men de där nya lamporna som man kunde ha 
som fönsterlampor. Nu vet jag inte. Men man kan inte få på skärmen.  
Lampskärmen passar inte på lågenergilamporna?  
–Nej, och det vill man ju att dom ska göra…   
(man, villa, hög förbrukning, 60-70 år, Alvesta) 

4.17 Hyresgästens dilemma 
När man bor i hyreslägenhet har man små möjligheter att påverka sin för-
brukning genom val av vitvaror eftersom det är utrustning som fastighets-
ägaren tillhandahåller och bestämmer när det ska bytas ut och till vad.  

 
Skulle det vara intressant att gå in på nätet och lägga in vilka 
apparater du har, och få veta hur stor andel av din förbrukning din TV 
exempelvis drar, om den är på så drar den så här mycket, och i stand 
by så här? 
–Ja, det skulle vara intressant. Om min gamla spis drar jättemycket.  
Hur gammal är den?  
–Den är gammal. Snurrplattor. Såna man kan lyfta. Hade en elektriker här 
som sa att jag skulle vara glad att den fungerar. Så den är jättegammal! 
(kvinna, lägenhet, låg förbrukning, 40-50 år, Göteborg) 
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Figur 13: Elmätaren i lägenheten där den gamla spisen står (foto: Inger Lindstedt).  
 

4.18 Intervjuareffekten 
Inom vetenskapen talar vi om något som brukar benämnas med intervjuar-
effekten. Att själva intervjun och den som intervjuar påverkar personerna 
som blir intervjuade. Personerna som intervjuades hade alla en positiv in-
ställning till att bli intervjuad, annars hade de inte ställt upp. Uppenbart var 
de också lite nyfikna på vad det innebar att bli intervjuad. En effekt av inter-
vjuerna blev att de flesta av intervjupersonerna berättade att själva intervjun 
hade gjort dem intresserade av sin el och energiförbrukning, med andra ord 
en positiv effekt av forskningsprojektet.  

Det mest effektiva kommunikationssättet är ansikte mot ansikte, där man 
möts som jämlikar och också kan ställa frågor och få direkta svar. Det här 
skulle också kunna leda till en högre grad av involvering i energifrågorna, och 
att dessa personer i sin tur kommer att fungera som opinionsbildare bland 
sina vänner och arbetskamrater.  

Om du skulle köpa ny kyl idag, skulle du fundera över hur mycket 
ström den drar?  
–Nu skulle jag göra det – efter det här samtalet!  
Innan då, gjorde du det?  
–Nej, men jag kommer ju att fundera mer på det här efter det här samtalet. 
Det känner jag ju redan nu.  
(kvinna, lägenhet, låg förbrukning, 30-40 år, Göteborg) 

37 
 



ELFORSK 
 

5 Slutdiskussion 

5.1 Bakgrund  
Riksdagen har beslutat att den 1 juli 2009 ska alla elmätare i Sverige avläsas 
minst en gång i månaden, vilket har medfört att elnätbolagen beslutat att 
installera fjärravlästa elmätare. De flesta elnätbolag har genomfört bytet eller 
är i full gång med bytet under hösten 2008. Några elnätbolag var tidigt ute, 
medan andra har planerat in bytet relativt sent. Initiativet till bytet kommer 
från den politiska makten och det långsiktiga syftet är att fakturorna ska blir 
tydligare, och att kunderna ska bli mer medvetna om sin energiförbrukning 
och att förbrukningen på sikt ska minska. I inledningen ställde vi frågorna: är 
konsumenterna är intresserade av denna nya teknik, har de frågat efter den 
nya typen av fakturor, är de intresserade av energifrågorna och är de beredda 
att engagera sig i sin elförbrukning?  

För att kunna svara på dessa frågor har vi genomfört intervjusamtal med 
kunder i Alvesta och i Göteborg. Strategiskt urval gjordes utifrån kundlistor 
som tillhandahölls av Alvesta Energi och Göteborg Energi AB. De faktorer som 
vi tog hänsyn till vid urvalet var hög förbrukning - låg förbrukning, villa - 
lägenhet, och ålder. På båda orterna har vi samtalat med 7 personer kring 
införandet av de nya elmätarna, informationen inför bytet, och vilka förvänt-
ningar de har. Vi har också samtalat om deras kunskaper om el och energi. 
Intervjusamtalen har varat mellan 35 minuter till 1 timme och 15 minuter, i 
genomsnitt varade intervjuerna 45 minuter.  

5.2 Kunderna och elmätarbytet 
Bytet av elmätare har varit en stor och viktigt fråga för energibranschen, 
framför allt för elnätbolagen. Det rör sig om investeringar i ny teknik, nya 
rutiner men också nya möjligheter till fördjupad information till kunderna 
rörande deras förbrukning av el och energi.  

För kunderna, för hushållen, är däremot införandet av de nya mätarna uppen-
bart en ”icke-fråga”. De intervjuade personerna har en allmän, vag kunskap 
om att mätarna ska bytas, men få vet varför. Bytet av elmätare är ett mini-
malt ingrepp i vardagslivet och påverkar inte heller hushållens vardag. Det 
handlar inte om tekniksprång som att byta från vedspis till elspis, eller in-
förandet av elektriciteten i hemmen25.  

Finns det då någon skillnad i förväntan om man har fått mätaren bytt eller 
inte? I Alvesta var bytet klart när vi genomförde intervjuerna medan det 
precis hade påbörjats i Göteborg. Förväntan på de nya mätarna är lika låg, 
oavsett om man fått mätaren bytt eller inte. Ingen skillnad fanns mellan 
intervjupersonerna i Alvesta och Göteborg.  

                                          
25 se Marvin (1988)  
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5.3 Kunskap om el och energi  
I intervjusamtalen framgår det med all tydlighet att så gott som samtliga inte 
förstår begreppet 1 kWh och vad det innebär för deras förbrukning av el. De 
kan inte heller räkna ut hur mycket en apparat förbrukar i energi och om det 
är lönsamt att satsa på energisnålare alternativ.  

Det kan vara värt att notera att det inte finns några skillnader mellan inter-
vjupersoner som bor i villa eller lägenhet när det gäller kunskapen om vad 
1 kWh står för och vad det innebär för deras förbrukning av el.  

Det är också tydligt att man känner sin okunskap och i och med det också 
distanserar sig från frågan. Det blir en ”icke-fråga” för kunderna. Bristen på 
kunskap om el, energi och därmed relaterade frågor är inte heller någon stig-
matiserande okunskap i vårt samhälle. Flera av intervjupersonerna vittnar om 
att det är en allmän uppfattning att fakturorna från energibolagen är obegrip-
liga och att det är helt i sin ordning att inte förstå dem och att klaga på dem. 
Det finns inga incitament för kunderna att försöka sätta sig in i informationen 
på fakturorna.  

Det är sannolikt inte brist på information26 som är ett problem utan snarare 
hur den är utformad.  Den danske filosofen Kierkegaard27 menade att för att 
kunna förmedla något och hjälpa någon annan att förstå något nytt måste 
man först förstå vad den andre förstår, då först kan man hjälpa honom. Om 
man inte börjar där ”lever man i en inbillning” som Kierkegaard uttrycker det 
och kommer aldrig att kunna hjälpa honom.  

5.4 Engagemang i energifrågor 
En viktig faktor vid alla former av kommunikation är huruvida de som man vill 
kommunicera med, i det här fallet kunderna, är motiverade och intresserade 
av frågan eller om det är en fråga som de tycker är ointressant. Graden av 
involvering i en fråga kan därför vara avgörande för hur framgångsrik 
kommunikationen blir och om det över huvud taget blir fråga om en kommu-
nikation. Vi diskuterade tidigare i vilken utsträckning kunderna är beslutsin-
volverade och ämnesinvolverade. Utifrån intervjusamtalen kan det se ut som 
att kundernas uppfattningar fördelar sig på en hög grad av ämnesinvolvering 
och beslutsinvolvering när det gäller vissa enskilda frågor i samtalen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
26 Turning concern into action: Energy efficiency and the European consumer.  
27 Kierkegaard (1964 [1859]) 
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Figur  14: Sambandet mellan ämnesinvolvering och beslutsinvolvering när det gäller 
energiförbrukning med mera.   
 

Om man däremot utgår från hela samtalet så är det helt klart att samtliga 
intervjupersoner har en låg grad av ämnesinvolvering. De kan för lite om det 
fysikaliska måttet 1 kWh och upplever också att de ”kommer till korta” när 
det gäller energifrågor. De kommer även i fortsättningen att ha svårt att 
koppla samman sin totala elförbrukning med olika apparater eftersom man 
ännu inte kan fördela förbrukningen på olika typer, exempelvis tv, dator, kyl-
frys. Det återstår ändå mycket för konsumenten att även i fortsättningen 
bryta ner, tolka och förstå.  

Det är också helt tydligt utifrån intervjusamtalen att kunderna har en relativt 
låg grad av beslutsinvolvering. Inköp av exempelvis nya vitvaror och TV görs 
utifrån andra parametrar än energiförbrukning. Även när det gäller besluts-
involvering är det förkunskaperna som bidrar till att forma besluten och man 
fattar beslut utifrån de kunskaper man har, vare sig det handlar om att köpa 
ny TV till hemmet eller för energiföretag att investera i nya vindkraftverk.  

Om önskan är att kunderna ska bli medvetna om sin energiförbrukning måste 
de också involveras i frågorna. De måste med andra ord bli intresserade av 
frågan, ha eller få tillräckliga kunskaper för att kunna förstå sambanden 
mellan förbrukning och användningen av olika hushållsapparater, vitvaror, 
uppvärmning och så vidare.  
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Om kunderna får en högre grad av ämnesinvolvering är sannolikheten också 
stor att de kommer att öka sin beslutsinvolvering.  

5.5 Spridning av ny teknik 
Ny teknik skapar både förväntan och oro, och vi talade tidigare om att det 
fanns fem faktorer som påverkade spridningen av ny teknik: dess relativa 
fördelar, kompabilitet, komplexitet, experimentförmåga och synlighet. De nya 
mätarna är osynliga för kunderna, och de gör samma sak som tidigare, de 
mäter kundens förbrukning. Att experimentera med dem är inte möjligt för 
kunderna.  

Det kan vara värt att notera att i intervjuerna framgår det tydligt att de för-
delar som kunderna ser med de nya mätarna är att de ska ge jämnare fak-
turor! Man uppfattar således att den nya mättekniken ska jämna ut faktu-
rornas belopp över året eftersom man inte längre kommer att få en avstäm-
ningsfaktura som har medfört oväntade höga kostnader för hushållet.  

När det gäller komplexiteten är skillnaden för kunden mot det tidigare sys-
temet sannolikt försumbar eftersom den enda kontakten med systemet sker 
genom fakturan. Ur kundens perspektiv är det nya systemets komplexitet inte 
någon relevant faktor, eftersom kunden inte behöver utveckla några nya för-
mågor. Det handlar även i fortsättningen om att betala fakturan. Att det ur 
elnätbolagens perspektiv är en komplex teknik berör inte kunderna.  

5.6 Innovationen ur kundens perspektiv  
Ur kundernas perspektiv är knappast de fysiska elmätarna det viktiga, det 
som är innovationen. Det är snarare fakturan med den faktiska förbrukningen 
och den underliggande premissen att genom denna information ska kunderna 
få en bättre förståelse för sin egen förbrukning. De nya elmätarna är egent-
ligen rätt ointressanta för konsumenten, det är vad som kommer ut av dem 
och som kommer till konsumenten som är det intressanta, det är det som 
egentligen är innovationen – att det går att få uppgift minst varje månad om 
hur mycket hushållet förbrukar.  

Hur man sedan kan använda sig av dessa uppgifter, hur man kan skapa mer 
information baserad på kundens förbrukning är en uppgift för energiföre-
tagen. Eftersom man inte kan fördela förbrukningen på olika typer, exempel-
vis tv, dator, kyl-frys så återstår det ändå mycket för konsumenten att bryta 
ner, tolka och förstå. Skillnaden mot hur det var innan bytet av elmätare är 
därför inte särskilt stor.  

Är det troligt att denna innovation leder till avsedd förändring? Den ovan 
nämnda europeiska undersökningen pekar också på att det är ett stort gap 
mellan vad kunderna säger är viktigt och vad de faktiskt gör. 70% av kund-
erna menade att de gjorde mycket för att reducera sin energiförbrukning i 
hemmet, å andra sidan så gjorde de bara 1,4 av de 6 nyckelåtgärder för 
energisparande som undersökningen hade identifierat28. Hälften av konsu-
menterna i undersökningen hade begränsade möjligheter att spara energi 
eftersom de inte hade någon kunskap över huvud taget om hur mycket energi 
                                          
28 Turning concern into action: Energy efficiency and the European consumer (2007)  
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de använde. Detta mönster bekräftas också av svenska undersökningar. Det 
är alltid lättare att ha en generell attityd till energisparande men i konkreta 
situationer är det ofta andra faktorer som blir viktigare29. 

5.7 Slutsatser 
Känslan av att komma till korta leder sällan till ökat intresse i kommunika-
tionssammanhang. Om man utgår från de genomförda samtalen är sannolikt 
en viktig och betydelsefull faktor att man inte vill framstå som okunnig. Ener-
giförbrukningen är normalt inte den viktigaste frågan för hushållen och det 
finns klara kopplingar till kunskapsnivån kring energi och el.  

För att kunna ta ställning till olika produkter och deras energiförbrukning 
måste man också förstå vad som förbrukar energi och hur mycket måtten-
heten är. Om man inte förstår måttenheten och vad den innebär är det inte 
heller lätt att förstå hur och vilket sätt man kan förändra sitt beteende. Man 
ser inte sambandet mellan energimåttet och det egna beteendet och de appa-
rater man använder. Detta innebär en betydande komplikation i kommunika-
tionssituationen. När man vill kommunicera med konsumenterna måste man 
förstå och ta hänsyn till detta. Man måste möta kunderna där de kunskaps-
mässigt befinner sig.  

Energibranschen är en tekniskt tung bransch och de tekniska frågorna står i 
oftast fokus. Det har därför länge funnits ett ingenjörs- och ett tekniskt tänk-
ande. Även informations- och kommunikationsinsatserna inför mätarbytet har 
haft en tydlig teknisk fokus. Många insatser har gjorts från energiföretags sida 
att informera kunderna om el och energi, att ge råd och tips på hur man kan 
spara energi, även i samband med informationen inför mätarbytet30.  

För att öka kundernas intresse och vilja att engagera sig i energifrågorna 
måste energiföretagen utgå från kundens perspektiv och sätta kunden i fokus.  

Vad behöver kunden  

• för att bli intresserad av frågan, 

• kunna förstå sambanden, 

• på sikt minska sin förbrukning?  

Framgångsrik kommunikation hjälper kunden att skapa mening i sin tillvaro.  

Precis som elnätbolagen och elhandelsbolagen skiljer sig åt, några har en 
tydlig, lokal förankring, medan andra är nationella och stora aktörer, skiljer 
sig också kunderna åt. Vad kunderna har gemensamt är att de förbrukar el.  

Det kommer att vara en utmaning för energibolagen att möta kunderna där 
de kunskapsmässigt befinner sig. Även om införandet av de nya elmätarna är 
en stor sak för energibolagen är det ingen fråga för kunderna. Det är snarare 
hur mätresultaten används och presenteras som kommer att vara avgörande 
för kundernas möjligheter att förstå och att engagera sig i sin egen förbruk-
ning.  

                                          
29 Lindén (2008)  
30 Mårdsjö Blume & Lindstedt (2008)  
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Det är idag ett stort gap mellan vad kunderna säger att de gör och vad de 
faktiskt gör. Kunskapen om vad som kan motivera kunderna att engagera sig 
och skaffa sig kunskap, samt hur man gör elförbrukningen till en viktig fråga 
är idag inte särskilt omfattande. För att kunna fylla detta gap behövs därför 
mer forskning inom detta område.  
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Bilaga 1a 

 

 
 

 
Konst, kultur och kommunikation 
 

 
 
 
Vi behöver din hjälp! 
 
Just nu pågår det ett stort arbete med att installera automatiska elmätare hos 
alla kunder i landet. Riksdagen har beslutat att kunderna ska få bättre 
fakturor som svarar mot den faktiska förbrukningen.  
 
Vi ansvarar för ett forskningsprojekt som undersöker hur informationen kring 
införandet av de nya mätarna har fungerat och hur kunskapen kring el och 
energi ser ut. Forskningsprojektet finansieras av ELAN-programmet inom 
Elforsk (Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings AB).  
 
Under perioden september till oktober kommer vi att genomföra intervjuer 
med kunder i Alvesta. Eftersom du är kund hos Alvesta Energi skulle vi gärna 
vilja intervjua dig. Vi har fått ditt namn och adressuppgifter från din 
elleverantör. Du kommer att ha full anonymitet utanför forskargruppen.  
 
Intervjun tar ca 45 minuter och sker hemma hos dig, eller någon annan plats 
om du föredrar det. Intervjuerna kommer att ske under den här perioden.  
 
Vi ringer dig under de närmaste dagarna för att avtala tid. Du kan välja 
mellan förmiddag, eftermiddag eller kvällstid.  
 
Din medverkan och dina svar är mycket värdefulla för oss, och vi hoppas 
därför på att du kan och vill medverka i undersökningen.  
 
Med vänliga hälsningar 

 
 

Inger Lindstedt  
projektledare 

Karin Mårdsjö Blume 
forskare 

 
Docent 
Konst, kultur och kommunikation 
Malmö högskola  
 
040-665 72 40  
0709-655 340  

 
Docent 
Institutionen för kultur och kommunikation 
Linköpings universitet  
 
013-28 27 50 
0706-87 71 07  
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Bilaga 1b 

 

 
 

 
Konst, kultur och kommunikation 
 

 
 
 
Vi behöver din hjälp! 
 
Just nu pågår det ett stort arbete med att installera automatiska elmätare hos 
alla kunder i landet. Riksdagen har beslutat att kunderna ska få bättre 
fakturor som svarar mot den faktiska förbrukningen.  
 
Vi ansvarar för ett forskningsprojekt som undersöker hur informationen kring 
införandet av de nya mätarna har fungerat och hur kunskapen kring el och 
energi ser ut. Forskningsprojektet finansieras av ELAN-programmet inom 
Elforsk (Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings AB).  
 
Under perioden september till oktober kommer vi att genomföra intervjuer 
med kunder i Alvesta. Eftersom du är kund hos Göteborg Energi skulle vi 
gärna vilja intervjua dig. Vi har fått ditt namn och adressuppgifter från din 
elleverantör. Du kommer att ha full anonymitet utanför forskargruppen.  
 
Intervjun tar ca 45 minuter och sker hemma hos dig, eller någon annan plats 
om du föredrar det. Intervjuerna kommer att ske under den här perioden.  
 
Vi ringer dig under de närmaste dagarna för att avtala tid. Du kan välja 
mellan förmiddag, eftermiddag eller kvällstid.  
 
Din medverkan och dina svar är mycket värdefulla för oss, och vi hoppas 
därför på att du kan och vill medverka i undersökningen.  
 
Med vänliga hälsningar 

 
 

Inger Lindstedt  
projektledare 

Karin Mårdsjö Blume 
forskare 

 
Docent 
Konst, kultur och kommunikation 
Malmö högskola  
 
040-665 72 40  
0709-655 340  

 
Docent 
Institutionen för kultur och kommunikation 
Linköpings universitet  
 
013-28 27 50 
0706-87 71 07  
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Bilaga 2 

 
Nedan följer de frågor som var utgångspunkt för intervjusamtalen. Samtalen 
har inte strikt följt denna ordning utan har följt det naturliga samtalets 
riktning men någon gång under samtalet har frågorna kommit upp och 
diskuterats.  
 

 
Intervjuguide   
 
I    ALLMÄNNA FRÅGOR 
 
Ålder, utbildning, yrke? 
 
Läser dagstidning, vilka? 
 
Ser på TV, vilka program? 
 
Använder Internet? På jobbet, hemma, betala räkningar? 
 
Hur stor är familjen? 
 
Hur många hemmavarande barn?  
 
Vilka hushållsapparater, maskiner mm finns i hushållet?  
 
 
II   BYTET AV ELMÄTAREN  
 
När du fick din mätare? 
 
Vilken information fick du innan? 
  
Vilken information fick du i samband med bytet? 
 
Vilken form hade informationen? 
-     brev, broschyr, webb, press, muntlig, övrigt  
 
Varifrån kom informationen?  
- elföretaget – installatören 
- någon annan  
 
Hade du någon glädje av informationsmaterialet?  
 
Förstod du informationen och informationsmaterialet?  
 
Fungerade uttryck och bilder?  
 
Om du inte är nöjd, vad skulle du ha velat ha? 
 
Vilken information förväntade du dig inför bytet? 
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Vilken information behöver ditt hushåll för att förstå elmätarnas funktion?  
 
Vet du varför mätarna har installerats?  
 
Uppfattar du att den nya mätaren är till nytta för dig som kund?  
 
Vilka tjänster förväntar du dig att få genom den nya elmätaren?  
 
Vad skulle du vilja ha om det var möjligt? 
- uppföljning av din egen förbrukning 
- jämförelse med din tidigare förbrukning 
- jämförelse med andra, exempelvis grannar, liknande hushåll, någon form 

av genomsnittshushåll,  
- uppdelat på olika apparater 
 
Vill du ha det i samband med fakturan, på fakturan eller separat?  
 
I vilken form skulle du helst vilja ha information om din förbrukning? 
 
Kan du tänka dig att själv aktivt söka information på webben?  
 
Kan du tänka dig att själv lägga in dina värden på en webbplats för att få en 
bild av din förbrukning?  
 
Vill du ha tips om sparande?  
 
Vill du ha uppgifter om hur mycket energi olika hushållsapparater drar?  
 
 
III    KUNSKAP OM EL OCH ENERGI  
 
Förstår du informationen på fakturan?  
- begrepp och uppställning, grafisk presentation  
 
Vet du vad fakturans olika delar innebär?  
 
Har du fått annat informationsmaterial som du har sparat? Hur ser det ut?  
 
Vet du vad en kWh är för något?  
 
Har i bytt hushållsapparater den senaste tiden? 
 
Vad var viktigast vid bytet?  
 
Vet du vad dina olika hushållsapparater drar i ström?  
 
Vet du hur mycket ström din TV förbrukar?  
 
Vet du vad en glödlampa kostar i kronor och ören när den är tänd? 
 

49 
 



ELFORSK 
 

Vet du hur man räknar ut förbrukningen? 
 
Vet du vilken del av energikostnaden du kan påverka?  
(förbrukning, skatter, nätavgift ) 
 
Har du bytt elleverantör?  
 
Får du en faktura eller två? 
 
Vet du varför det är så?  
 
Vad skulle du vilja veta om el och energi? 
 
Skulle du vilja lära dig mer om energisparande?  
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