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Alla har en ny 
elmätare!
Idag har samtliga privatkunder fått nya fjärravlästa elmätare 

som gör det möjligt för elbolagen att skicka fakturor till 

kunderna som bygger på den faktiska förbrukningen varje 

månad. Drygt 5,2 miljoner elmätare har bytts ut till en upp-

skattad kostnad av drygt 10-15 miljarder kronor. Det rör 

sig om investeringar i ny teknik, nya rutiner men också nya 

möjligheter till fördjupad information till kunderna när det 

gäller deras förbrukning av el och energi. 

Anledningen till bytet är ett riksdagsbeslut från 2002 att 

kunderna ska få sin förbrukning avläst minst en gång i 

månaden. Det långsiktiga syftet med bytet är att fakturorna 

ska bli tydligare, att kunderna ska bli mer medvetna om 

sin energiförbrukning och att förbrukningen på sikt ska 

minska. Initiativet att byta ut elmätarna kommer från den 

politiska makten, inte från elleverantörer eller elnätbolag. 

Det finns givetvis komplikationer genom en sådan besluts-

process och dess bakomliggande syfte. 
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Forskningsprojektet
Bytet av elmätare har varit en stor och viktig fråga för ener-

gibranschen, framför allt för elnätbolagen. Det är ovanligt 

med en så stor och genomgripande teknisk förändring som 

direkt är kopplad till konsumenten och konsumentens 

vardag. Inom ramen för forskningsprojektet Kommunikation 

kring energi och vardagsfrågor, har vi studerat kommunika-

tionen från energibolagen till kunderna inför mätarbytet, 

vilka förväntningar kunderna har på den nya tekniken och 

vad de kan om el och energi. Vi har också arbetat fram 

koncept för kommunikationsmaterial utifrån forskningsre-

sultaten. 

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka kommu-

nikationen kring elmätarna, både ur kundernas perspektiv 

och ur företagens perspektiv; målet är att förstå människors 

behov och önskemål kring information och kunskap och 

hur detta kan omsättas till bättre kommunikation mellan 

energiföretagen och kunderna och då inte bara utifrån att 

mätare installeras utan utifrån kundernas totala behov och 

förväntningar när det gäller energifrågor. 
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Att kommunicera 
– den retoriska situationen
Att byta ut elmätarna hos hushållskunderna medförde givet-

vis ett stort behov av kommunikation mellan elnätsföreta-

gen och kunderna.  Hos många kunder var man exempelvis 

tvungen att få tillträde till bostaden för bytet. Anledningen 

till bytet var också att kunderna skulle få individuell elmät-

ning varje månad och detta kommer att påverka informa-

tionen på fakturan till kunden. 

Kommunikationen - den retoriska situationen - kan 

åskådliggöras genom en femhörning, där de viktigaste del-

arna finns med. 

Hushållen - de personer man vill kommunicera med 

Budskapet - det man vill ha sagt

Målet - det man vill uträtta med kommunikationen

Genre/kanal - de val man gjort när det gäller var och hur 

budskapet förmedlas

Tiden - när man kommunicerar med hushållen 

Kontexten - det sammanhang som kommunikationen sker 

i, och dess förutsättningar

VI SÖKER KONTAKT

060210 kontaktM5  06-02-13  13.03  Sida 1

hushållen

måletbudskapet

tiden genre/kanal

kontexten
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Ingen retorisk situation är den andra lik, därför måste man 

varje gång fundera över hur man bäst kommunicerar med 

dem som man vill ha kontakt med. Kommunikation är 

också en ömsesidig verksamhet; det gäller därför att också 

lyssna på sina kunder för att förstå hur man kan förbättra 

sin kommunikation med dem. 

Kommunikation och samhälls-
information
Sedan omregleringen av elmarknaden 1999 agerar energi-

bolagen på en marknad där kunderna fritt kan välja vilken 

leverantör de önskar för sin elkonsumtion. El blir genom 

det en ”vara” eller en ”tjänst” i likhet med andra produkter 

och tjänster på en marknad. Bytet av elmätare är dock ett 

samhällsinitiativ, och informations- och kommunikations-

verksamheten har därför haft en något annorlunda infalls-

vinkel. Den har haft många drag av samhällsinformation, 

det vill säga offentlig information till medborgarna om 

myndighetsbeslut och aktuella samhällsfrågor. 
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Mätaren kommer!
En viktig fråga för energibolagen har varit att kommunicera 

med sina kunder inför bytet av elmätare, när byter sker, hur 

det påverkar konsumenten, och varför det sker. 

För att undersöka kommunikationen inför mätarbytet 

har vi analyserat ELAN-företagens informationsmaterial 

och kampanjer (ELAN - se faktarutan på sidan 23). Tre 

områden har främst varit i fokus: valet av genre, valet av re-

torisk ansats och samspelet mellan text och bild. (Rapporten 

Mätaren kommer!, Elforsk rapport 08:75, kan du ladda ner 

från www.elforsk.se, eller www.elanprogram.nu.) 

Stor bredd i kundkontakterna
När det gäller valet av genre är det tydligt att företagen to-

talt sett arbetat med en stor bredd: brev, broschyrer, annon-

ser, vykort, ”road shows” med kändisar som dragplåster med 

mera. Behovet av att sprida information från företagens sida 

var stort, och därmed också kreativiteten i valet av genrer 

och utformningen av olika slags material och kampanjer. 

Det är emellertid mycket olika hur företagen valt att 

förhålla sig till det förväntade behovet av information inför 

mätarbytet, och skiljelinjen verkar gå mellan stora och små 

företag, eller med andra ord, företag med eller utan stark 

lokal förankring. De företag som är väl förankrade på en 

ort - och de är i allmänhet inte så stora - arbetar med brev 

och direktkontakt. De stora, internationella, bolagen arbetar 

med många fler kontaktkanaler för att fånga kundernas 

intresse och skapa kontakt. 
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Retorisk ansats - skapa trygghet
Den retoriska ansatsen handlar om fokus i materialet; det 

handlar om att förmedla fakta (logos), skapa känslor (pat-

hos) eller om att visa sin trovärdighet som företag (ethos). 

Undersökningen visar att företagen arbetar med samtliga 

dessa tre delar, och de samverkar. Målen med materialet är 

både att förmedla fakta om det kommande bytet och att 

skapa känslor av trygghet inför bytet - och inför det företag 

som står som avsändare till de olika materialen. Trovär-

digheten och tryggheten samspelar med varandra. Även här 

är företagens lokala förankring viktig; arbetet med att skapa 

trygghet och trovärdighet är mer omfattande för de företag 

som inte ha en självklar geografisk förankring. De mindre 

och lokalt starkare förankrade företagen kan skapa kontakt 

och trovärdighet på annat sätt, så det utskickade materialet 

blir mer kortfattat och mer inriktat på fakta. 

Text och bild
Text och bild samverkar - det är ett tydligt resultat. Reto-

riska medel finns både i texten och i bilden. Bilder av trygga 

familjer, av aktiva och positiva företrädare för företagen, 

samverkar med retoriska frågor, metaforer och definitioner. 

Läsarna får till exempel veta att ”husen blir mer intelli-

genta”, att man får ”bättre koll på elförbrukningen” och att 

”den bästa energin är den som aldrig förbrukas”. 

Företagen arbetar således brett för att både presentera fakta 

och försöka skapa en positiv kontakt. Båda dessa faktorer är 

viktiga i arbetet med att infoga ny teknik i våra hem. Det är 

en ansats som säkert skulle vara till nytta även i andra sam-

manhang när ny teknik ska presenteras; det räcker inte med 

fakta utan sådant som kontakt, trovärdighet och trygghet 

spelar också stor roll. 
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Mätaren kom -
vad hände?
Den nya elmätaren, liksom den gamla, är osynlig för de 

flesta av kunderna. Den sitter på platser där kunden inte 

kan se sin mätare. Den kontakt de flesta har med sin elför-

brukning är därför fakturan. 

För att undersöka vilka förväntningar informationsmateria-

let har skapat hos kunderna, och vilken kunskap de har om 

el och energi har vi gjort 14 strukturerade intervjuer med 

kunder i Alvesta och Göteborg. Kunderna har valts så att vi 

fått en god spridning mellan ålder, om man bor i villa eller 

lägenhet och om man är hög eller lågförbrukande. Hus-

hållens storlek representeras av allt från singelhushåll, som 

utgör 49% av alla hushåll, till hushåll med 6 personer (när 

särkullsbarn är i hemmet). (Rapporten Mätaren kom - vad 

hände?, Elforsk rapport 08:76, kan du ladda ner från www.

elforsk.se eller www.elanprogram.nu.) 

Förväntningar på nya mätaren
Bytet av elmätare har varit en liten sak för kunderna, men 

en stor sak för elnätbolagen. De intervjuade hade en allmän, 

vag uppfattning om att mätarbyte skulle ske, men få visste 

varför. Man har inte heller några stora förväntningar på vad 

som ska komma ut av de nya mätarna. 

Det kan vara värt att notera att de förväntningar kunderna 

har och de fördelar som man ser med de nya mätarna är att 

de ska ge jämnare fakturor. Intervjupersonerna menar att 

med det nya systemet ska det inte bli några toppar under 

året, vilket de ofta fick med avstämningsfakturan. 
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1 kWh - obegripligt
Det framgår med all tydlighet att så gott som samtliga in-

tervjuade inte förstår begreppet 1 kWh och vad det innebär 

för deras förbrukning av el. De kan därmed 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 intervjupersonerna känner sin okun-

skap och distanserar sig från frågan. Att sakna kunskap om 

el, energi och därtill relaterade frågor är inte heller någon 

stigmatiserande okunskap i vårt samhälle. De intervjuade 

vittnar också om att det är en allmän uppfattning att fak-

turorna från energiföretagen är obegripliga och att det är 

helt i sin ordning att klaga på dem. 

Motivation och intresse
En viktig faktor för framgångsrik kommunikation är att de 

som man vill kommunicera med är motiverade och intresse-

rade av frågan. 

Inom kommunikationsforskning talar man om olika typer 

av en individs involvering, det vill säga engagemang i en 

fråga: 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 intervjuper-

soner har en låg grad av ämnesinvolvering i energifrågan. 

Man kan för lite om det fysikaliska måttet 1 kWh, ener-

giförbrukning, och upplever också att man ”kommer till 
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korta” när det gäller energifrågor. Man kommer även i 

fortsättningen ha svårt att koppla samman sin totala energi-

förbrukning med olika apparater eftersom man inte kan 

fördela förbrukningen på något sätt. 

Det är också tydligt av intervjuerna att de har en relativt låg 

grad av beslutsinvolvering när det gäller energifrågor. När 

man ska köpa in nya vitvaror och TV görs det utifrån andra 

kriterier än energiförbrukning. Utseende och funktioner 

spelar en helt överskuggande roll vid valet. 

Hur ska man kunna förstå?
För att kunna ta ställning till olika produkter och deras en-

ergiförbrukning måste man också förstå vad som förbrukar 

energi och hur mycket måttenheten är. Om man inte förstår 

måttenheten och vad den innebär är det inte heller lätt att 

förstå hur och på vilket sätt man kan förändra sitt beteende. 

Man ser inte sambandet mellan energimåttet och det egna 

beteendet och de apparater man använder. Detta innebär 

en betydande komplikation i kommunikationssituationen. 

När man vill kommunicera med konsumenterna måste man 

förstå och ta hänsyn till detta. 
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El - vad är det?
Om el och energi är en fråga som står långt ner på kunder-

nas dagordning - hur ska man kunna väcka deras intresse 

för frågan och öka deras ämnesinvolvering? 

Det blev uppdraget till designstudenterna på Konst, kultur 

och kommunikation, K3, på Malmö högskola. Studenterna 

fick i uppdrag att utforma koncept till kunskapsmaterial 

som skulle väcka intresse, skapa nyfikenhet och en bered-

skap för el och energifrågor. Syftet var också att kunderna 

skulle få en större förståelse för hur deras eget beteende är 

kopplat till deras energiförbrukning. (Rapporten El - vad 

är det?, Elforsk rapport 09:57, kan du ladda ner från www.

elforsk.se eller www.elanprogram.nu.)

Baserat på resultaten från de tidigare delprojekten arbetade 

designstudenterna under våren 2008 fram fyra olika kon-

cept för kunskapsmaterial i dialog med forskargruppen och 

forskningsprojektets referensgrupp. 
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De fyra koncepten är: Upplysningen; Vad gör du av din 

energi?; Aura; och Hustomten och elakingarna. 

Upplysningen
Visionen var att lansera en reklamkampanj som skulle väcka 

uppmärksamhet och kittla människors fantasi, och man 

ville använda efterlysande eller självlysande färg för att illu-

strera energi och ljus. 

Med hjälp av provokativa påståenden, till exempel El finns 

inte och kWh är en myt vill gruppen skaka om och pro-

vocera. Affischerna på stan följs upp med en broschyr på 

samma tema hem i brevlådan. 
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Vad gör du av din energi?
Konceptet fokuserar på att porträttera den inre energin, ett 

inre kraftfält beskrivet i ett surrealistiskt tonläge. Grund-

idén var att koppla den egna energin till elenergi. Gruppen 

arbetade med en professionell fotograf. Även dessa är tänkta 

som affischer på stan. 
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Aura
Konceptet tar fasta på att utveckla styrmedel, beslutspro-

cesser utifrån aktörsrollen och brukarbeteende genom en 

teknisk lösning. Samtidigt fokuserade gruppen på eget 

ansvar utifrån behov och önskemål. 

För att ge kunden en möjlighet att snabbt och enkelt hålla 

koll på sin elförbrukning blev svaret en spegel där man ser 

sin egen elförbrukning samtidigt som man ser sig själv som 

elkonsument i form av sin egen aura.  
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Hustomten och elakingarna
Gruppen valde att kommunicera genom en vanlig del av 

vardagen – sagostunden, därför blev resultatet en sagobok. 

Stressade föräldrar läser inte informationsbroschyrer, men 

gärna en sagobok för sina barn. 

Bokens konstruktion är en popup-bok, vilket också leder till 

interaktivitet. Hustomten bygger på våra föreställningar om 

tomten som man skulle hålla sig väl med på gården för att 

han skulle hjälpa till, och elakingarna, eltjuvarna, är något 

som man kan göra sig av med ganska enkelt. Varje uppslag 

i boken är ett rum i hemmet där man genom att interag-

era med popup-konstruktionen kan hitta elakingarna som 

gömmer sig, exempelvis i standby-funktioner och rinnande 

vatten vid tandborstning.

Hos hushållen
De fyra koncepten färdigställdes till prototyper som vi 

under hösten 2008 testade i de hushåll som tidigare 

medverkade i intervjuerna kring förväntningar på de nya 

elmätarna och kunskaper om el och energi. Koncepten 

testades också i två fokusgrupper med bland annat studenter 

från Malmö högskola för att nå de unga vuxna. Forsknings-

processen ledde således till en designprocess som i sin tur 

ledde till en ny forskningsprocess. 

Svaren från intervjupersonerna och i fokusgrupperna var 

väldigt överensstämmande. Ålder, hög eller låg förbrukning, 

villa eller lägenhet spelade ingen roll. Så gott som samtliga 

valde konceptet Upplysningen som sin favorit. Endast en 

valde konceptet Vad gör du av din energi? Man kopplade bil-

derna till sport och tyckte att de hade en mycket svag kopp-
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ling till el. Bildspråket var för snarlikt traditionellt reklam-

språk. Den surrealistiska ton som fanns i det ursprungliga 

förslaget försvann i samarbetet med yrkesfotografen. 

När det gäller spegeln Aura så var det i de flesta fallen 

funktionen spegel som stod i vägen för förslaget. Problemet 

med spegeln var att den uppfattades som för liten – kvinnor 

vill se sig själva i helfigur – och att designen inte skulle passa 

in i hemmet menade några av intervjupersonerna. Många 

menade dock att man hellre hade velat ha en liten display 

som gav samma information. 

Barnboken Hustomten och elakingarna blev en succé i 

familjer med små barn. Även om barnboken var mycket 

uppskattad så valde flertalet Upplysningen för sin tydlighet. 

Det är intressant att konceptet upplevs som så tydligt fastän 

budskapen är provokativa påståenden som El finns inte och 

kwh är en myt. Det handlar dock klart och tydligt om el och 

de provokativa påståendena väcker uppenbart intresse och 

slog tydligen också an en sträng av igenkänning. Den med-

följande broschyren gav också svar på många av de frågor 

som intervjupersonerna hade funderat över.
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Lärdomar från 
projektet
Utgå från kundens intresse, behov och kunskap

Många energiföretag berättade inte att det skulle dröja 

innan det kom fakturor baserade på förbrukningen, eller 

att med det nya systemet kommer fakturorna att bli olika 

månad för månad. Det har skapat misstro och oro hos 

kunderna. Eftersom man pratade om att man med den 

nya elmätaren skulle betala för den faktiska förbrukningen 

förväntade man sig jämnare fakturor med den nya tekniken. 

Tänk inte i teknik - tänk i vad som är bra för kunden

Kunskaperna om el och energi och måttet 1 kWh är mycket 

låga, nästan obefintliga. Det måste man ta hänsyn till när 

man kommunicerar med sina kunder. 

Använd andra sätt att beskriva förbrukning än 

1 Kwh

Det är bra med någon form av indikation på sin för-

brukning, och den bör komma direkt. Den ska vara synlig, 

gärna i köket, och visa den aktuella förbrukningen. Efter-

som de flesta inte förstår vad 1kWh står för och hur det är 

relaterat till det egna beteende måste förbrukningen visua-

liseras på något annat sätt. Det behövs en ”omvandlings-

tabell” för elförbrukningen - och ett annat mått som är 

enklare att förstå. 
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Bygg relationer med kunderna

Lär känna kunderna och vilka behov de har. Genom öppen-

het från företagets sida kan kunderna också lära känna sin 

elleverantör och relationer byggs. Öppenhet och synlighet 

är viktigt för att åstadkomma en god kommunikation och 

relation. 

Var tydlig i kommunikationen

Många kunder uppfattar att det är motsägelsefullt att vi ska 

spara el. Vem tjänar på det? Kunderna menar att elleveran-

törerna är företag och ska tjäna pengar. Varför pratar de så 

mycket om att vi ska spara el? Det är viktigt att tala om vad 

man vill och varför, att vara tydlig i sin kommunikation. 

Skapa tillit och förtroende

När man känner tillit och förtroende för sitt elföretag litar 

man också på den information man får. 
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Efterord
Denna rapport utgör slutrapporten av forskningsprojektet 

Kommunikation kring energi och vardagsfrågor, vilket ingår 

i ELAN-programmet Etapp III. Delprojekten har rapport-

erats i Mätaren kommer! En studie av informationen kring 

införandet av individuella mätare, Mätaren kom - vad hände? 

Intervjustudie om kundernas förväntan på de nya elmätarna 

och deras kunskaper om el och energi, samt El - vad är det? 

Koncept för kommunikation kring el. Rapporterna kan laddas 

ner från www.elforsk.se eller www.elanprogram.nu

Projektledare är professor Inger Lindstedt, Konst, kultur 

och kommunikation, K3, Malmö högskola. I projektgrup-

pen ingår dessutom docent Karin Mårdsjö Blume, Institu-

tionen för kultur och kommunikation, Linköpings univer-

sitet, och universitetsadjunkt Christel Brost, Konst, kultur 

och kommunikation, K3, Malmö högskola.  

Projektet har också haft en referensgrupp som utgjorts 

av Karin Bielke, Göteborg Energi, Lars Ejeklint, Vatten-

fall, Kajsa Ellegård, Tema Teknik och social förändring, 

Linköpings universitet, Ulf Larsson, Jämtkraft, Bo Lind-

berg, Alvesta Energi, samt Sven-Allan Eklund och Monika 

Adsten, Elforsk. 
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ELFORSK 

 

 

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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