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Rapporten är framtagen av Jämtkraft i samarbete med analysföretaget Kairos Future.  
Materialet bygger på kvalitativa och kvantitativa studier gjorda under 2017. 
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ENERGIBRANSCHEN har, liksom de flesta andra investeringstunga 

branscher, varit van vid att förändringar kommer i maklig takt. Det 

som tidvis har kunnat förändra spelplanen för energibranschen är 

olika politiska inspel. Men idag står vi inför en annan verklighet. Ny 

teknik, klimathot och digitalisering är något av det som driver på 

utvecklingen och förändrar våra förutsättningar, vilket leder till en 

osäkerhet kring framtiden. Exakt i vilken riktning eller hur kraftigt och 

snabbt förändringarna slår igenom är omöjligt att sia om. 

Däremot bör vi alla inom energisektorn försöka besvara frågan om 

det är en evolution eller en revolution som väntar oss de kommande 

femton åren. Är det en förändring som i huvudsak innebär en fortsatt 

utveckling av dagens system och lösningar eller väntar ett annat typ av 

landskap runt hörnet? 

Med den här rapporten vill vi ge en möjlig framtidsbild. Vi tittar på unga 

omvärldstrender men fokuserar framförallt på hur dagens energikun-

der och konsumenter ser på framtiden. 

ANDERS ERICSSON, VD JÄMTKRAFT 
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A
tt energilandskapet genomgår en historisk förändring är 

något som de flesta inom energibranschen tycks vara 

överens om. Såväl energimyndigheter, energibolag och 

branschorganisationer pratar om detta i sina strategier och 

framtidsplaner. För att sätta rapportens fokus på kunder och 

konsumenter i ett sammanhang följer här ett urval av några 

av de omvärldstrender som Kairos Future bedömer har störst 

påverkan på morgondagens kunder och aktörer på den svenska 

energiarenan. Trenderna är medvetet kortfattat beskrivna. 

ETT ENERGILANDSKAP I 
          FÖRÄNDRING



DIGITALISERING  |   IOT OCH PLATTFORMSKAMP

» Den genomgripande digitaliseringen är förmodligen det som i historiens ljus kom-
mer beskrivas som den enskilt största kraften som förändrar världen under 2000- 
talets inledande decennier. Åtskilligt har redan hänt – ändå talar mycket för att det 
som väntar de kommande tio till femton åren kommer innebära minst lika stora för-
ändringar för samhälle, företag och individer som datorer, internet och smarta  
telefoner redan har gjort. Det handlar om en värld där mängden uppkopplade  
sensorer, ofta kallat Internet-of-Things (IoT), ökar radikalt.

DEN INSAMLADE DATAN från fastigheter, anläggningar och människors vardagsliv
kommer vara av stort värde, inte bara för den egna organisationen, utan också för
andra aktörer. För att datan ska få verkligt värde krävs dock att det finns en plattform
som omvandlar den till nyttig information. Detta är också en av dagens
huvudkamper i den digitala eran. De digitala tjänsteplattformar som har bäst
inflödande data, flest slutkunder och de bästa lösningarna kommer att ligga långt
före såväl sina konkurrenter som leverantörer och kunder. Den här
plattformskampen växer markant både inom energibranschen och angränsande
branscher.

AUTOMATION  |   SMARTA VARDAGSLÖSNINGAR OCH BESLUTSSTÖD

» Människan har sedan urminnes tider skaffat sig maskiner för att underlätta tillvaron. 
Förr var det muskelmaskiner – idag är det främst intelligenta maskiner som står för 
dörren. Artificiell intelligens har redan påverkat människors vardag via ett ändrat  
reklam- och medielandskap och det är bara en föraning om utvecklingen. Mycket 
talar för att de närmaste tio till femton åren kommer innebära ett paradigmskifte vad 
gäller smart rådgivning. Röstigenkännande algoritmer som med hjälp av talsyntes kan 
prata på olika språk kommer för standardfrågor upplevas vara lika bra rådgivare som 
vanliga människor. Med stöd av stora mängder tillgängliga data och blixtsnabb  
beräkningskapacitet kommer de påverka beslutslandskapet för både enskilda 
människor och stora företag. Dessutom kommer de smarta maskinerna kombineras 
med traditionella rörelserobotar vilket ger helt nya hjälpredor i både hem och arbets-
liv. Dagens robotgräsklippare är bara en stilla föraning om hur vardagslivet kommer 
kunna förändras med hjälp av digitala hjälpredor i stort som smått. De kommer ge 
avlastning och bidra till ökad komfort, men de kommer också kräva elektricitet...
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ETT ENERGILANDSKAP I 
          FÖRÄNDRING
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TJÄNSTEFIERING  |   BEKVÄMLIGHET OCH ENKELHET  
 PÅ KUNDENS VILLKOR

» Idag växer det fram ett genomsyrande mantra i de flesta konsumentrelaterade 
verksamheter: ”Skapa lösningar som utgår från kundens verkliga behov”. Detta 
sker ofta inom ramen för processer som går under namnet tjänstedesign och 
utgår från användarens perspektiv (User experience design, UXD) snarare än det 
som är rationellt för den som producerar en vara eller tjänst. Inte minst när helt 
nya lösningar ska tas fram, till exempel digitala tjänster, används tjänstedesign 
som huvudmodell. För den som inte hänger med i detta ser framtiden tuff ut. 
Slutkonsumenterna och kunderna vänjer sig i allt högre grad vid den bekvämlighet 
och det personliga tilltal som UXD-baserade tjänster erbjuder och därmed blir detta 
så småningom det ”nya normala”.

FOSSILFRITT JA TACK  |   ALLTING GÅR MED ELEKTRICITET 

» Sedan flera år finns ett kraftigt politiskt fokus på att fasa ut fossila bränslen. 
I västvärlden sker det främst av klimatskäl men i stora delar av övriga världens 
storstäder står det i fokus på grund av folkhälsoskäl. Där handlar det om dålig 
luftkvalitet på grund av utsläpp från förbränningsmotorer vilket i sin tur leder till för 
tidig död bland medborgarna.

I KÖLVATTNET AV detta ser vi att förnybara lösningar tar fart. Vind- och inte minst 
solkraftslösningar växer kraftigt. Framför allt på en global nivå. I många utveck-
lingsländer spås solbaserad el utgöra en av hörnpelarna i den framtida ekonomin. 
Solcellslösningar och batteriteknik blir också ständigt radikalt bättre och billigare, 
vilket i sin tur driver på utvecklingen.

ELEKTRIFIERINGEN AV TRANSPORTSEKTORN GÖR 
ATT ENERGIBOLAGEN FÅR NYA KUNDGRUPPER 

- KUNDER SOM TIDIGARE HAR HAFT 
OLJEBOLAGEN SOM LEVERANTÖRER.
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FÖRFLYTTNINGAR  |   EN FÖRFLYTTNINGSREVOLUTION INOM KORT 

» Ett område där mycket tyder på att det väntar stora förändringar mot 2030 är hur 
människor och varor förflyttas. Drivkrafterna bakom den utvecklingen är de tidigare 
nämnda trenderna: digitalisering, tjänstefiering och elektrifiering. Utöver jakten på 
fossilfrihet innebär digitaliseringen att transportlösningarna kan komma att se helt 
annorlunda ut på sikt. Självkörande fordon i kombination med delningstjänster 
kan revolutionera hur människor löser sina behov av vardagstransporter. Idag 
experimenterar många aktörer – både från den etablerade fordonsindustrin, 
kollektivtrafikhuvudmän och digitalt baserade tjänsteföretag – med lösningar 
som innebär att kunden prenumererar på ”all förflyttning du behöver”, så kallad 
”Mobility-as-a-service” (Maas). Till exempel har Volkswagen-koncernen startat 
bolaget MOIA som ska erbjuda kunderna färdiga förflyttningslösningar snarare än 
att sälja VW-bilar.

DIGITALISERINGEN INNEBÄR ATT 
TRANSPORTLÖSNINGARNA KAN KOMMA ATT 

SE HELT ANNORLUNDA UT. TILL EXEMPEL 
KUNDPRENUMERATIONER PÅ FÖRFLYTTNING, SÅ 

KALLAD ”MOBILITY-AS-A-SERVICE” (MAAS).

I SVERIGE HAR hushållssidan och industrin i stort sett eliminerat de fossila bränslena 
så den sektor som är kvar, om Sverige ska bli fossilfritt, är transportsektorn. Där 
sker också en snabb elektrifiering av vardagstransporterna. Elcyklarnas snabba 
genombrott är ett exempel på detta och under tjugotalet väntas elektrifierade 
bilar stå för en markant ökad andel av nybilsförsäljningen. Dessutom väntar nya 
typer av fordon på genombrott – från drönare till självkörande budmopeder. 
Utöver att detta ställer krav på laddinfrastruktur för både små och stora fordon, 
kommer energibolagen också få nya kundgrupper – kunder som tidigare har haft 
oljebolagen som leverantörer. 



BABYBOOM OCH KRÄVANDE ÄLDRE  |   PÅVERKAR FINANSER OCH  
       INVESTERINGAR

» Sverige är inne i en historiskt hög befolkningstillväxt. I januari 2017 sprängdes 
tiomiljonersvallen och redan 2026 förväntas det vara elva miljoner invånare i 
landet. Utrikes migration står för en stor del av tillväxten. Men det är mycket troligt 
att det även väntar en rejäl babyboom under tjugotalet i och med att den talrika 
generationen födda kring 1990 går in i familjebildningsfasen.

I SAMMA VEVA väntas den stora gruppen fyrtiotalister närma sig den del av livet där 
vårdbehoven är som störst. Många barn och många skröpliga äldre kommer att 
påverka offentliga finanser och investeringsmöjligheter det kommande decenniet.

HÅLLBARHET 2.0 OCH CIRKULARITET  |   MER ÄN BARA LAGKRAV

» Klimatfrågan har varit viktig i många år. Idag är det inte bara politiken med Paris-
baserade klimatavtal som visar vägen via offentliga satsningar utan stora delar av 
näringslivet ser att deras kunder vill att företagen ska gå före. I den här utvecklingen 
ligger ofta Energisverige långt fram med bra systemlösningar för planetens 
långsiktiga överlevnad. Även andra aktörer lyfter fram sina positioner.  

EN ALLTMER (KLIMAT)SMART samhällsbyggnad samt affärsmässiga lösningar 
baserade på en cirkulär ekonomi går idag från perifera fenomen till centrum i olika 
branscher. I dag sker en breddning av det praktiska hållbarhetsarbetet där även 
hörnstenarna social och ekonomisk hållbarhet tas in. För företag som tidigare varit 
duktiga på ekologisk hållbarhet gäller det att visa att även de här aspekterna tas på 
allvar.
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SVERIGE ÄR INNE I EN HISTORISKT 
HÖG BEFOLKNINGSTILLVÄXT.  

I januari 2017 sprängdes 
tiomiljonersvallen och redan 2026 

förväntas det vara elva miljoner 
invånare i landet.
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I TIDER AV ORO OCH 
OSÄKERHET:

PLANETSKÖTARE 
– JA TACK!

S V E N S K A R N A S  V Ä R D E R I N G A R  O C H  K O N S U M T I O N

» ETT EXEMPEL PÅ en stor livsstilsgrupp av betydelse för hållbar-

hetsutvecklingen är LOHAS (Life Of Health And Sustainability). Det 

är en bred livsstilsgrupp som beräknas innesluta drygt tre miljoner 

svenskar. Gemensamt för alla som ingår i gruppen är att de fokuserar 

på välbefinnande och hållbarhet – i flera dimensioner. Det är allt-

så en intressant målgrupp för hållbarhetsaktörer. Utmaningen är att 

det inte räcker med att förstå huvudmålgruppen. Det finns flera olika  

undergrupper som har lite olika bevekelsegrunder för sina livs- och 

S
venskarnas hållbarhets- och energiintresse är inte en isolerad 

fråga. Den ingår i ett större sammanhang där opinion, värderingar 

och inte minst den generella konsumentutvecklingen spelar 

stor roll. För att belysa detta följer här några grundläggande bilder av 

dagens svenskar.

konsumtionsval. En del av dem är starkt ideologiskt drivna och har 

världsförbättring som överordnat ideologiskt mål. Andra har kvalitet 

och hållbarhet i fokus, det vill säga att de prylar och tjänster de köper 

ska vara långsiktigt hållbara. De har ofta ett starkt intresse för stil och 

design, gärna med eco-touch. De köper alltså hellre en klassisk Carl 

Malmstensoffa som de kan klä om när den blir sliten än att åka till 

IKEA vart femte år för inköp av en ny soffa.



3. HÄLSO-LOHAS
Deras främsta ambition i livet  
är att det ska vara hälso-
samt. Deras ingång till håll-
bar konsumtion är att det 
ska stärka deras profil som 
hälsomedvetna människor. 
De är alltså inte primärt 
intresserade av att rädda 
världen utan att själva må 
bra, att de sedan bidrar till 
en bättre värld är en positiv 
bieffekt.

2. HÅLLBARHETS-
LOHAS
För den här gruppen står 

kvalitet och hållbarhet i fokus, 

det vill säga att de prylar och 

tjänster de köper ska vara 

långsiktigt hållbara. De köper 

hellre en dyrare soffa av 

kvalitetsmärke som de kan klä 

om när den blir sliten än en 

billigare som byts ut när den 

gjort sitt.

1. IDEOLOGI-LOHAS
Den här gruppen har världs-

förbättringar som överordnat 

ideologiskt mål.
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MOT MER LIVSSTILSBASERADE IDENTITETER OCH GEMENSKAPER

» Det finns en tydlig utveckling mot mer livsstilsbaserade identiteter och 
gemenskaper. Förr föddes de flesta människor in i ett färdigt sammanhang 
– familj, klass, etnicitet etcetera. Idag väljer de flesta vilka gemenskaper de 
vill tillhöra och vara med i. Dessa grupper bygger ofta på värderingar och 
livsstilsintressen snarare än börd. De här självvalda gemenskaperna kombinerat 
med generationer som helt och hållet är uppväxta i ett digitalt liv kommer att 
innebära beteenden som i stora stycken skiljer sig åt från de som gällt tidigare.

ETT ALLTMER FRAGMENTISERAT KONSUMENTLANDSKAP

» De nya gemenskapsbildningarna ökar också i betydelse för den som vill 
nå nya grupper av konsumenter med sina erbjudanden och kommunikation. 
I dagens konsumentlandskap fungerar traditionella konsumentindelningar 
baserade på socioekonomi och livsfas allt sämre, istället är det livsstilsbaserade 
identitetsgrupperingar som är nöten att knäcka. Det gäller att förstå vilka 
identitetsskapande gemenskaper konsumenterna söker sig till för att via de 
grupperingarna nå dem som konsumenter. Till råga på allt så är många människor 
med i flera olika livsstils-grupper så konsumentlandskapet är väsentligt mer 
fragmentiserat än förr.

EN TREDJE LOHAS-GRUPP har sitt fokus på hälsa. Deras främsta 

ambition i livet är att det ska vara hälsosamt. Deras ingång till håll-

bar konsumtion är att det ska stärka deras profil som hälsomedvetna 

människor. Gärna ekologisk mat men det är främst för att den tros 

vara giftfri och därmed bättre för den egna hälsan. De är alltså inte 

primärt intresserade av att rädda världen utan att själva må bra. Att de 

sedan bidrar till en bättre värld är en positiv bieffekt. 

DET GÄLLER ALLTSÅ att förstå vilka bakomliggande drivkrafter till 

hållbarhetsintresset dagens konsumenter bekänner sig till: För att 

göra det måste man bejaka det fragmentiserade konsumentland-

skapet och försöka hitta modeller för att närma sig det systematiskt. 
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KRÄVANDE KONSUMENTER SOM INTE ORKAR VÄLJA

» Idag nöjer sig få människor i västvärlden med att endast tillgodose de mest 
grundläggande behoven i livet. Istället har 2000-talet för många människor handlat 
om att kunna unna sig det lilla extra. Där de flesta förr hade förnöjsamhet som 
ledstjärna är det normala idag ett ständigt bejakande av tillfälliga begär där många 
endast undantagsvis kan tänka sig avstå från livets goda till förmån för miljön 
eller andra viktiga aspekter. Ett exempel på detta är semesterresorna till Thailand. 
Alla vet att de är miljöbelastande men mantrat ”jag är värd det” tycks överväga 
miljösamvetet för väldigt många människor.

DEN HÄR UTVECKLINGEN driver i sin tur på utvecklingen mot ytterligare ökande 
anspråk. Redan på 1960-talet myntade Tage Erlander begreppet ”de stigande 
förväntningarnas missnöje”, det vill säga att referensramarna höjs i takt med 
välståndsutvecklingen. Dagens människor nöjer sig inte med enkla tjänster och 
företag som ”gör så gott de kan”. Istället kräver de superprofessionellt bemötande 
och hantering av allt. Oavsett om det är privata eller offentliga aktörer.

DETTA HAR LETT TILL en situation där alltmer krävande och kunniga konsumenter 
och medborgare ställer allt högre krav. Och den viktigaste valutan som ligger i 
botten idag är sällan pengar, för många är tid och enkelhet mer värt. Den som kan 
minimera tidstjuvar och minska ”friktionen” i vardagen upplevs som en vinnande 
leverantör.

SOM EN KONSEKVENS av detta ser vi också att inställningen till valfrihet har ändrats 
på senare tid. Tröttheten över alla val som ska göras är stor och många vill hellre 
att någon de har förtroende för tar hand om en del av valen. Svenskarna har högt 
förtroende för energibolagen när det gäller energi- och sårbarhetsfrågor men det 
är inte alls lika självklart när det gäller så kallade smarta hem-lösningar. För den 
som vill minska valen och skapa ökad bekvämlighet för kunden finns också stora 
möjligheter att vidga affären med att erbjuda helhetslösningar där energi bara är en 
del av hela hemmets skötsel. Därför är frågan om vem denne ”någon” är en viktig 
fråga att ställa sig som energiaktör framöver. 



14 1515

TRÖTTHETEN 
ÖVER ALLA VAL 

SOM SKA GÖRAS ÄR 
STOR OCH MÅNGA VILL 
HELLRE ATT NÅGON DE 
HAR FÖRTROENDE FÖR 
TAR HAND OM EN DEL 
AV VALEN.
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FÖRVÄNTNINGAR

TOLERANS FÖR  
MISSTAG OCH STRUL
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Schematisk bild över utvecklingen kring människors förväntningar och toleransnivå

Hur viktigt är det att “öka den individuella valfriheten”? Andel som angett ”mycket 
viktigt/ett absolut krav.”  Källa: SveSamFram, Kairos Future
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ALLT FLER UPPGER ATT NY TEKNIK GÖR LIVET BÄTTRE

» Dagens svenskar är i ökande grad positivt inställda till ny teknik. Även om det 
finns en grupp som tycker att utvecklingen går för fort så minskar de markant från 
år till år. För trettiofem år sedan var det lika många teknikaspekter som det fanns 
svenskar som var nöjda med teknikutvecklingens effekter. De positivt inställda har 
stadigt ökat samtidigt som de missnöjda närmast har halverats. Det här accentueras 
i takt med att de generationer som är uppväxta med datorer och mobiltelefoner är 
på väg att bli de dominerande vuxengenerationerna. 

EN GRUPP SOM brukar visa vägen till ny teknik är tidiga användare, så kallade early 
adopters, det vill säga personer som tidigt skaffar nya tekniklösningar, oavsett vad 
det handlar om. Early adopters är emellertid inte en homogen grupp. Ofta finns det 
tre huvudkategorier bland de tidiga användarna av teknik med hållbarhetskoppling:

Svenskarnas inställning till ny teknik. Andel som instämmer i påståendet. 
Källa: SveSamFram, Kairos Future
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Tycker att tekniken förändrar 
människors liv för fort.



16 17

TEKNIKENTUSIASTERNA De som av genuin nyfikenhet vill förstå hur tekniken 
fungerar och därför anammar tekniken redan när den introduceras, trots att 
produkterna ofta är relativt dyra. Den här gruppen gör sällan en ekonomisk kalkyl 
där de räknar med att kunna hämta hem investeringen utan för dem är ny teknik 
närmast en nöjeskonsumtion.

STATUSJÄGARNA En annan grupp är de personer som vill vara först med nya 
prylar av statusskäl. Deras identitet ligger i att kunna visa omgivningen att de är 
trendsättare snarare än trendföljare.

MILJÖIVRARNA En tredje grupp är personer som är hängivet dedikerade till 
uppgiften att rädda världen. I de fall de ser ny teknik som en viktig väg till ökad 
hållbarhet vill de gärna vara tidigt ute för att få fart på den teknik som kan klara av 
att hantera miljö- och klimatproblematiken.

DE HÄR MÅLGRUPPERNA är bra att ha i bakhuvudet som energibolag. Oavsett om 
det handlar om solcellslösningar eller introduktion av smarta energioptimerande 
lösningar gäller det att hitta rätt bevekelsegrunder både i erbjudanden och 
kommunikation. Som ett led i arbetet med den här rapporten har Kairos Future 
intervjuat ett antal solcellsanvändare och konstaterar att det i hög utsträckning har 
varit teknikentusiaster och miljöivrare som har varit tidigt ute med egen solel. Flera 
av de intervjuade sa att de är genuint nyfikna på detta och vill vara tidigt ute när 
”solrevolutionen drar igång” som en av dem uttryckte det. Även om det fanns en 
del kritiska röster som menade att kostnaderna var högre än vad deras leverantör 
visat i sina kalkyler så var de flesta på det klara med att själva investeringen knappast 
kommer att kunna räknas hem med dagens elpriser.

1
2
3
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FLERA PEKADE PÅ att det inte gjorde så mycket så länge kostnaderna inte är 
astronomiska. Deras känsla av att bidra till miljön var starkare än känslan av höga 
kostnader. En bonus som flera pekade på är också att egen solel är smidigt. När väl 
solcellerna var på plats så är systemet i stort sätt självgående och den enkelheten 
var många positivt överraskade av. När det gällde framtiden så efterlyste ett fåtal 
intervjupersoner bristen på lagringsmöjligheter. De skulle gärna se att det fanns 
bra och billiga batterilösningar så att de kan lagra sitt solelöverskott i det egna 
hushållet. Andra menade på att det var lite för krångligt och var nöjda med dagens 
lösning där de säljer sitt överskott till en energileverantör.

DESSUTOM MENADE FLERA av solcellsanvändarna att det var roligt att göra en 
insats för miljön som faktiskt syns för omgivningen. Detta visar på betydelsen av 
att kunna stoltsera med sina miljöval. Även om många inte vill erkänna det så är 
det för de flesta skönt med ett kvitto på att de gör ”rätt” val och när nu solcellerna 
börjar bli statusobjekt för bredare grupper torde detta vara en viktig faktor för att 
utvecklingen ska ta fart på allvar.

Med hjälp av ny teknik är det möjligt att med en mobilapp eller en fjärrkontroll styra sitt hem. Det kan 
till exempel handla om belysning, larm, temperatur med mera. Hur intresserad är du av detta? 

Andel av svenskarna som använder en smarta hem-tjänst.

Ja

Nej, men prövat

Nej, och har aldrig prövat
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MEN TEKNIKINTRESSET HANDLAR trots allt inte bara om energiteknik. Idag är det 
ett stort fokus på lösningar inom ”smarta hem”. Intresset för detta är dock något 
svalt. Var tredje svensk är reellt intresserad medan övriga är avvaktande eller direkt 
avvisande (var fjärde svensk).

BLAND DEM SOM angett att de är intresserade av smarta tjänster så är till exempel 
lösningar som minskar energiförbrukningen klart intressanta. Störst intresse 
återfinns bland personer under 40 år samt bland personer med ett starkt 
miljöintresse, det vill säga personer som anger att de gärna betalar mer för 
miljövänliga alternativ.

KONKRET INNEBÄR DETTA att energibolag på framkant behöver tänka igenom sina 
kundstrategier. Det finns en stor teknik- och miljöintresserad målgrupp som utgörs 
av ungefär en tredjedel av svenskarna. Om resultaten från den generella tidserien 
kring intresset för ny teknik fortsätter på samma sätt lär det inte dröja alltför länge 
förrän intresset ökar och mer än hälften av svenskarna anammar smarta hem-
lösningar när de väl visar sig fungera och är prisvärda. Just priset är en viktig fråga. 
Bland dem som provat på smarta hem-tjänster men sedan valt att inte fortsätta 
anges oftast priset vara den avgörande faktorn. I andra fall handlade det om att 
det inte var en tillräckligt tillfredsställande lösning. Det är alltså en tuff uppgift att ta 
fram tekniska lösningar för den krävande och kräsna moderna konsumenten. Man 
får inte en andra chans – det måste bli rätt från början. Å andra sidan kommer det 
krävas smarta tjänster för att överhuvudtaget nå konsumentgrupper på framkant, 
annars går de till andra leverantörer. 

DET FINNS EN STOR TEKNIK- 
OCH MILJÖINTRESSERAD 

MÅLGRUPP SOM UTGÖRS AV 
UNGEFÄR EN TREDJEDEL AV 
SVENSKARNA.
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ALLTMER OROLIGA SVENSKAR MED ÖKAT SÅRBARHETSFOKUS

» Svenskarna blir allt mer oroliga för samhällets framtid. Långtidsmätningar av 
värderingar och opinioner visar att det sedan 1970-talets mitt har funnits några 
tydliga ”oros”-toppar.

DEN FÖRSTA VAR kopplad till kärnvapenhoten och kalla krigets kulmen i början av 
åttiotalet. Den andra hängde ihop med murens fall och inbördeskriget på Balkan tio 
år senare. De senaste åren har oron ökat markant men idag är det inte en enskild 
fråga som oroar – det är en kombination av många olika orosmoln. Klimathotet 
kommer i topp, därefter kommer frågor som terrorism, säkerhetsläge, arbetslöshet 
och migration. Det tycks helt enkelt som att dagens svenskar lever i en tid präglad 
av ”summan av all oro” snarare än en enskild fråga. Den utvecklingen gör att en 
allt större andel av svenskarna å ena sidan vill förändra utvecklingen men samtidigt 
känner vanmakt inför förmågan att åstadkomma något på egen hand.

I KÖLVATTNET AV den här utvecklingen menar tre av fyra svenskar att samhället 
blivit mer sårbart de senaste åren. Det finns en stark korrelation med den ökande 
sårbarhetsmedvetenheten och oron för både den politiska utvecklingen i världen 
och oron för klimathotet och planetens framtid.

NÄR DET GÄLLER energileverantörerna kopplat till den ökande sårbarheten så känner 
var åttonde svensk sig inte trygg med sin nuvarande energileverantör. Det visar 
sig också att nära hälften av svenskarna känner sig förberedda på om en katastrof 
skulle inträffa, som till exempel en allvarlig storm eller ett långvarigt elavbrott. Det 
finns emellertid stora skillnader. Bland boende på egen gård anger nio av tio att 
de är förberedda på en sådan situation medan motsvarande siffra för boende i 
flerbostadshus är cirka 40 procent. 
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Svenskarnas inställning till ny teknik. Andel som instämmer i påståendet:

Vi lever i en tid av oro och osäkerhet som kan leda till sammanbrott redan 
inom de närmaste tio åren. Källa: SveSamFram, Kairos Future

Känner du dig förberedd ifall en katastrof, 
t.ex. en mycket allvarlig storm eller ett 
långvarigt elavbrott, skulle inträffa?

Nej, absolut inte

Nej, troligen inte

Ja, kanske

Ja, absolut
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När det gäller energileverantörerna 
kopplat till den ökande sårbarheten 

SÅ KÄNNER VAR ÅTTONDE SVENSK 
SIG INTE TRYGG MED SIN NUVARANDE 

ENERGILEVERANTÖR.



 HÅLLBAR 
BEKVÄMLIGHET 

– BEKVÄM  
HÅLLBARHET 22 2323

TA HAND OM KLIMATFRÅGAN!

» Som vi konstaterat tidigare har alltså intresset för miljöfrågor ökat stadigt 
åtminstone sedan millennieskiftet, även om trenden på många sätt pågått under 
en längre tid. Mer än en generation har vuxit upp med budskapet att vi människor 
måste ta hand om vår enda planet, att inte slösa bort ändliga resurser eller förstöra 
vår luft och vårt vatten. Speciellt i Sverige är miljöintresset högt och det finns en 
stor vilja bland civilbefolkningen att göra sitt för att sköta om planeten – även om 
det bitvis upplevs som ganska jobbigt.

DET FINNS ALLTSÅ en tydlig vilja att göra saker för att komma till rätta med jordens 
ohållbarhet. Men miljöfrågan har alltid varit svår att hantera för allmänheten. I en 
alltmer komplex värld blir jobbet att bidra till en bättre värld ännu svårare, med 
experter som tycker olika och långa debatter om vad som är mest miljövänligt eller 
miljöfarligt. Elbil eller bensinbil? Kärnkraft, bra eller dåligt? Hur ska man värma upp 
sitt hus på bästa sätt? Vi lever i en osäker tidsålder, där en del länder väljer bort att 
ta ansvar för miljön. Och oron inför framtiden är stor. Både i det stora och det lilla 
perspektivet är människor idag oroligare än på länge; för en farlig politisk utveckling 
i världen, för planetens framtid, för sin egen ekonomi. Det sätter sina spår särskilt på 
den yngre generationen, som är kräsnare och försiktigare än unga varit förr.  
De shoppar hellre online, för att först kunna läsa recensioner och göra research 
kring produkter, de värderar stabilitet och trygghet högre och de hoppas i 
förvånansvärt hög grad på en framtid med villa, Volvo och vovve. Över hälften av 
de unga oroar sig för bostadsbrist, kanske ett tecken på hur attraktivt det har blivit 
att kunna äga sitt eget hem. 



 HÅLLBAR 
BEKVÄMLIGHET 

– BEKVÄM  
HÅLLBARHET 22 2323

HUR ÄR MAN KLIMATSMART?

» All den här osäkerheten sätter förstås sina spår även när det gäller synen kring 
miljö och hållbarhet. Några normer kring miljö är väletablerade, som till exempel 
att källsortera eller välja bort miljögifter, medan andra beteenden är långt mindre 
populära – det är exempelvis få som väljer bort flygresan, trots flygbränslets utsläpp. 
Många människor upplever att tiden inte räcker till och de miljöbeteenden som inte 
går att etablera som en vana är svåra att hålla sig till. Det är närmast en klyscha att 
den moderna människan lider av ständigt tidsbrist – men det är inte desto mindre 
sant. Trots, eller kanske på grund av detta, irriterar sig mer än hälften av svenskarna på 
långa väntetider. Bekvämligheten, smidigheten, tidsbesparingen har blivit allt viktigare, 
särskilt nu när allt fler väntetider elimineras av digital teknik.

MEN DET BETYDER inte att svensken har övergett hållbarhetsperspektivet – snarare 
tvärtom. Istället försöker den moderna människan hitta lösningar som så långt som 
möjligt kombinerar långsiktigt perspektiv med kortsiktig tidsbesparing – hållbarhet 
men inte utan bekvämlighet och bekvämlighet som måste vara hållbar på lång sikt. 
Allt detta sammanstrålar i högre krav på företag och leverantörer. 
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HÅLLBARHET DEMOKRATISERAS

» För tio-tjugo år sedan var miljövänlighet framför allt en fråga för lagstiftare. 
Det handlade om att ställa krav och sätta upp regler för att företag skulle bete 
sig miljövänligt, och man såg miljöfrågor från statens håll mest som en preventiv 
approach – man förbjuder vissa beteenden så att de ska sluta förekomma. På 
liknande sätt hade företagen en reaktiv approach till miljöfrågor där man försökte 
anpassa sig efter lagstiftningen men egentligen inte tog så många egna initiativ 
för förändring. Idag ser landskapet helt annorlunda ut. Hållbarhet har främst blivit 
en värderingsfråga. En fråga som drivs av vanliga människor och slutkonsumenter, 
snarare än av lagstiftare och regeringar. Likaså har företagen börjat inse att 
hållbarhet kan vara så mycket mer än bara en reaktion på lagstiftning – det 
bygger varumärket, vinner kunders lojalitet, och framför allt kan det mycket väl 
vara lönsamt i längden. Detta är mycket aktuellt kring energifrågor där det faktiskt 
handlar om att kunna fortsätta driva verksamheten till ett bra pris under lång tid 
– vilket i allra högsta grad har att göra med att sköta planeten. Inte ens förnybara 
resurser är pålitliga för all framtid om klimatet förändras kraftigt. Utan snö står sig 
vattenkraften slätt. Hållbarheten har därmed demokratiserats och blivit en fråga 
för både vanliga människor och företag. Konsekvensen blir nya sätt att se på 
energitrygghet, hållbarhet och vad som är värt att betala för. 
 

Svenskarnas bild av vem de tycker bär det största ansvaret när det kommer till energibesparing.
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GANSKA VIKTIGT VARKEN ELLER

MYCKET VIKTIGT

INTE ALLS VIKTIGT

INTE SPECIELLT VIKTIGT

SVENSKARNA OM VALET AV ENERGILEVERANTÖR: 

Hur viktigt tycker du det är  att leverantören producerar 

energi på ett miljövänligt sätt?
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BLAND SVENSKARNA VISAR det sig till exempel att en överväldigande majoritet 
tycker att det är enskilda konsumenter som har störst ansvar för energibesparing. 
Endast lite mer än tio procent lägger ansvaret på energibolagen och ungefär var 
sjätte svensk menar att företag i allmänhet har störst ansvar. Energikonsumtion 
tycks alltså vara ett område där många ser att det går att göra något konkret 
för att bidra till en hållbar framtid till skillnad från många andra områden som 
upplevs mer komplexa och svårlösta.

SAMTIDIGT ÄR INTE politikens roll helt reducerad. Ilskan mot företag som försöker 
göra stora vinster på hållbarhet utlöser starka reaktioner som får politiska 
konsekvenser. Även om de flesta accepterar privata aktörer finns det en stark 
irritation över att priserna på bastjänsterna i tillvaron blir vad som upplevs 
oskäligt höga. Därför markerar också politiken i både Sverige och Finland mot 
nätbolagen med det underförstådda budskapet ”girighet, nej tack” med hot om 
regulatoriska ingrepp om inte priserna hålls på anständiga nivåer.

ATT ENERGIBOLAGEN HAR en viktig roll för miljöutvecklingen märks på andra 
sätt. Två tredjedelar av svenskarna anger att det är viktigt att deras leverantör 
producerar energin på ett miljövänligt sätt.

BLAND DEM SOM bor i flerfamiljshus lägger många ett fokus på att deras 
hyres-värd/bostadsrättsförening ska hantera klimatfrågan. Närmare hälften 
av svenskarna som bor i flerfamiljshus anser att deras nuvarande hyresvärd/ 
bostadsrättsförening hanterar miljö- och klimatfrågorna på ett bra sätt. Det finns 
alltså fortsatt en stor förbättringspotential bland landets fastighetsägare. 

VEM HAR ANSVAR?
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GANSKA DÅLIGT

MYCKET DÅLIGT

VET EJ, MEN ÄR 
INTRESSERAD

GANSKA BRA

MYCKET BRA

BRYR MEJ INTE

SVAREN FRÅN SVENSKAR BOENDE I FLERFAMILJSHUS: 
Hur tycker du att din hyresvärd eller bostadsrättsförening 
hanterar miljö- och klimatfrågor?
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K
nappt 100 företagare från olika branscher har intervjuats 

kring deras syn på hållbarhet, energi och närliggande frågor. 

Svaren visar att hållbarhet idag är en självklarhet men den får 

inte kosta för mycket. Eller annorlunda uttryckt: Gärna hållbarhet 

men det ska vara ’bekväm hållbarhet’.

EN SJÄLVKLAR 
BOTTENPLATTA FÖR 
FÖRETAG

HÅLLBARHET 
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HÅLLBARHET – MYCKET MER ÄN BARA 
MILJÖFRÅGAN. 

» Att arbeta med hållbarhet blir mer och mer 
en hygienfråga och för att utmärka sig krävs det 
att man är i framkant. Särskilt för större aktörer 
räcker det inte att ”bara” följa bransch-standar-
den utan det gäller snarare att forma framtiden 
än att formas av den. Social hållbarhet, och då 
särskilt ansvaret som arbetsgivare, nämns ofta 
som en viktig del av hållbarhetsarbetet.

DETTA LIGGER I LINJE med trenden som handlar 
om att hållbarhetsbegreppet har vidgats de 
senaste åren. Även om det har pratats om 
triple-bottom-line sedan Brundtlandskom-
missionen lade fram sina slutsatser för trettio 
år sedan så är det först på senare tid som det 
tagit fart på allvar. Företagen uppger att de i 
mycket större utsträckning har börjat ta ett mer 
holistiskt ansvar, där ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet samt ansvar för hela leve-
rantörskedjan räknas in. Dock menar många 
företag att det är svårt att leva upp till alla krav 
och förväntningar. Inte minst upplever de att 
det finns brist på kompetens inom ämnet. Detta 
innebär i sin tur en möjlighet för energibolag 
med höga hållbarhetsambitioner att fylla det 
gapet.

SAMTIDIGT VISADE DET sig att flera intervjua-
de menade att frågor om social hållbarhet är 
mycket svårare än ”gröna” hållbarhetsfrågor. 
Social hållbarhet har en mer diffus gränsdrag-
ning mellan de olika aktörernas ansvarsområ-
den. Dessutom är det många gånger svårt att 
leda i bevis att den egna insatsen lett till ökad 
social hållbarhet.

STORA AKTÖRER MED SLUTKUNDS- 
FOKUS LEDER UTVECKLINGEN

» Hållbarhetsfrågan har historiskt drivits av 
myndigheter och offentliga kravställande 
aktörer. Idag är det inte lika entydigt. Även om 
myndigheterna fortfarande spelar roll så men-
ade många företagare att ökningstakten när det 
gäller myndighetskraven har minskat de senaste 
åren, det vill säga att kraven ökar men inte i lika 
rask takt som förr.  

IDAG ÄR DET istället ofta konsumenterna som 
driver utvecklingen. Företag som ligger nära 
slutkunder/-konsumenter i sin affär känner 
kraven på hållbarhet tydligare än andra företag. 
De gör en högre skattning av kundernas miljö-
intresse än vad andra företag gör och företag 
med slutkonsumenter pekar mer entydigt på att 
de måste ha höga ambitioner för att fortfarande 
ha kundernas förtroende.

ALLA FÖRETAG HAR inte samma höga ambi-
tioner. Under intervjuerna trädde det fram ett 
tydligt mönster som visar att de stora aktörerna 
inom respektive bransch vill vara bransch- 
ledande inom hållbarhetsområdet och de har 
högre ambitioner jämfört med små företag. 
Mindre aktörer upplevde ofta att de varken 
har resurser eller kompetens nog för att ligga i 
frontlinjen.

EN FRÅGA SOM många företag brottas med är 
vem som ska betala och vem som ska bestämma 
över lösningarna? Åtskilliga intervjuade återkom 
till frågan om vem som ska vara huvudman och 
driva hållbarhetsfrågorna. Idag menar många att 
det inte alltid är tydligt vem som har ansvaret.   
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  Särskilt inom bygg- ochastighetsbranschen 
är det oklart om det är kunden/hyresgästen,  
företaget/ledningen eller myndigheterna som 
ska ta ansvaret och kostnaden för hållbarheten. 
Detta kan också uttryckas som obekvämlighet 
– gärna hållbarhet men med tydliga grund-
strukturer = villkor och ansvarsfördelning så att 
kostnaderna kan bäras på ett förutsägbart sätt.

MINSKAD ENERGIFÖRBRUKNING 
VIKTIGARE ÄN EN MER MILJÖVÄNLIG 
ENERGIFÖRBRUKNING.

» En majoritet av företagarna anger att minskad 
energiförbrukning är viktigare än att energi- 
leveranserna är miljövänliga. Energifrågan är 
alltså för många företag, trots höga hållbarhets-
mål, främst en kostnadsfråga eftersom  
energi hamnar på resultaträkningen och 
minskad energiförbrukning minskar de löpande 
utgifterna. Att hållbarhetstänket är starkt kopp-
lat till kostnadsfrågorna är inte heller någon 
hemlighet. Tvärtom var de flesta företagen helt 
öppna med detta.

FÖRETAGEN FÅR OCKSÅ stöd av sina kunder. 
Bland svenskarna i allmänhet tycker två tredje- 
delar att det är viktigt, eller mycket viktigt, att 
minska sin energiförbrukning och även om de 
flesta anser att det är konsumenternas ansvar så 
är det få som misstycker om företagen drar sitt 
strå till stacken.

DET VISAR SIG också att frågan om val av energi-
leverantör i allt väsentligt är kopplad till fastig-
heter och fastighetsanvändning. Av de företag 
som har en fordonsflotta så angav knappt  

  någon alls att fordonsflottan ingick i energi-
leverantörens ansvar. Detta är intressant med 
tanke på den förestående energiomställningen 
och elektrifieringen av transportsektorn. Det 
torde göra att det finns lediga positioner i kun-
dernas medvetande om att vara en energileve-
rantör även för företagens transportbehov.

GRÖN ENERGI FÅR KOSTA  
– MEN INTE FÖR MYCKET

» Det fanns bland de intervjuade företagsrepre-
sentanterna en tydlig linje som innebär att grön 
energi får kosta mer än icke-miljövänligt produ-
cerad energi. De påpekade dock att skillnaden i 
pris inte får vara för stor. 

ANDRA MENADE ATT ett högre pris för grön 
energi inte innebar en reell kostnad eftersom 
värdet av att visa sina kunder att de är miljövän-
liga överstiger merkostnaden. 

DET FINNS EN måttlig insikt om dagens energi-
omställning och hur dagens energileverantörer 
arbetar. Ungefär hälften av företagarna angav 
att de är medvetna om hur deras nuvarande 
energileverantörer arbetar med hållbarhets-
frågor och energiomställning. Bland de som 
kände till hur det låg till var det vanligaste svaret 
att deras energileverantör arbetar med förnybar 
energi.
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B
ilden av konsumenter och företagskunder är 

relativt entydig. Det finns en stor vilja att göra 

rätt och bidra till ökad hållbarhet. Men det finns 

också en frustration och vanmakt över hur det ska gå 

till. Frågan är vilka krav som därmed i praktiken ställs på 

morgondagens energileverantörer och vad aktörer på 

energimarknaden kan göra för att bemöta och förstå 

de kraven? För att ge vägledning i det landskapet följer 

här fem sammanfattande ”sanningar” om de attityder 

och åsikter som råder bland såväl privatkunder som hos 

företagen. För att nå fram gäller det i korthet att kunna 

kombinera hållbarhet, bekvämlighet och att hitta sin 

egen roll i det alltmer komplexa energilandskap som 

växer fram.

FEM SANNINGAR FÖR 
ENERGIAKTÖRER OM 

ENERGIKONSUMTION 
OCH SMARTA HEM
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FEM SANNINGAR FÖR 
ENERGIAKTÖRER OM 

ENERGIKONSUMTION 
OCH SMARTA HEM
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HJÄLP? JA TACK!

» Det är knappast någon boende i Sverige, eller i världen för den delen, som inte 
åtminstone har någon åsikt om klimatförändringar, global uppvärmning eller skräp 
i världshaven. Och det sätter sina spår. Nio av tio svenskar försöker själva göra 
något för miljön, till exempel att källsortera eller köpa närproducerat. Nästan tre 
fjärdedelar säger att miljö för dem handlar om planetens framtid. Det finns med 
andra ord en stor medvetenhet om miljöproblem - särskilt i Sverige är det en viktig 
fråga. Men det är också ett komplext ämne som inte helt enkelt låter sig förstås. 
Hur ska man egentligen leva för att bidra på ett bra sätt till miljön? Är det bättre 
med elbil än bensinbil, och i så fall, vilken sorts elbil? Hur bör man ladda den? 
Oavsett den egna synen på miljöfrågor anser en majoritet att det är de själva som 
konsument som har ansvar för energibesparing – men det är inte många som har 
koll på hur det fungerar i praktiken.

HÄR HAR ENERGIBOLAGEN en viktig roll att spela. Många svenskar efterfrågar 
öppet hjälp kring att förstå hur man på ett bra sätt bidrar till att spara energi och 
att sköta om planeten Jorden. Det är en rörig värld att hålla reda på, med många 
motsägelsefulla åsikter och experter. För de företag som vill ta en roll att hjälpa 
sina kunder och konsumenter att sköta planeten blir tillit en helt avgörande faktor. 
Uppstår det misstro mot bolaget, till exempel om det framstår som drivet av 
girighet eller som okunnigt inom området, så försvinner tilltron nästan omedelbart. 
Då finns risken att konsumenten gör dåliga val, både vad gäller den egna plånboken 
och planetens framtid. 

SAMMA PRINCIP GÄLLER även för företagskunder, som gärna vill vara hållbara men 
har svårt att förstå hur man bäst gör för att till exempel skaffa sig en miljövänlig 
fastighet.

1
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”En funktion som jag skulle önska det är att kunna använda all 
modern teknik. Man kan ju inte använda mer än en hundradel av alla 
funktioner som all ny teknik för med sig. Jag vill ha någon sorts guide 
eller liknande. Man märker ju hur lite man kan av all modern teknik 
som skulle underlätta.”

-VILLAÄGARE

VAD GÄLLER TILLTRO till energibolaget kan det finnas ett stort värde i att vara 
närvarande lokalt. Människor är i regel ganska dåliga på att relatera till det som är 
abstrakt och långt bort, det är svårt att intuitivt greppa hur stor skillnad det gör att 
elen kommer från vindkraft i Danmark snarare än kol i Tyskland – men det är en 
annan sak att se vind- och vattenkraftverk i sin närmiljö. Här kommer också andra 
aspekter av planetskötande i centrum; nämligen att på ett bra sätt kunna bevara 
skog, vatten och vildmark åt de boende. Det är inte helt otänkbart att nya former 
av samarbeten kommer kunna uppstå mellan energibolag och kunder på denna 
front, där kunderna kan få se direkta effekter av sina bidrag – det kan handla om 
pengar, engagemang eller egen elproduktion. Men då är insyn och transparens en 
nödvändighet.

”Jag skulle tänka mig byta kWh mot kWh, det är lite tilltalande för 
mig. Att kunna se att vattnet blir kvar uppe i fjällen. Det är värt pengar, 
det kan jag skippa ett bilbyte för. Absolut.”

-VILLAÄGARE

För att hitta rätt i framtidens energilandskap kommer den vanliga konsumenten 
troligen behöva hjälp och rådgivning. Det energibolag som är väl positionerat att 
bidra med detta har troligen mycket att vinna. 
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ALLA LIKA – ALLA OLIKA

» Alla människor som idag bor i Sverige förlitar sig på elektricitet. Men hur man ser 
på ämnet skiljer sig mycket beroende på vem man är. För vissa är frågan betydligt 
viktigare än för andra. Vi ser fyra ”personas” vad gäller attityd och inställningar till 
grundläggande värderingar kopplat till synen på miljö, hållbarhet och enkelhet 
versus egen kontroll. Många konsumenter har inte så starka åsikter vad gäller själva 
energivalen men de bakomliggande värderingarna speglar skillnaderna på ett mer 
genuint sätt. Nedanstående personas ger framförallt en bild av hur de som bryr sig 
om energifrågor mer än genomsnittet resonerar.

… STATUS SVENNE är den största gruppen. Det är människor som är intresserade 
av materiell trygghet och ett stabilt liv. De vill i allmänhet ha kontroll på sin ekonomi 
och även kontroll över energi och elfrågor. Status Svenne bor ofta i villa och har 
egen bil. Det är inte sällan en lite äldre man, som engagerar sig mycket i sitt hem 
och boende. Det gör att de är engagerade i, och oroar sig för, frågor om upp-
värmning, elförbrukning och fastighetsfrågor i allmänhet men mer ur kostnadsskäl 
snarare än ur ett starkt miljöengagemang.
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TOTALKOLL

ENKELHET

VÄRNA MILJÖNSPARA PENGAR

40%
STATUS SVENNE

23%
LÅT-GÅ LASSE

16%
MEDVETNA MALIN

21%
JORDNÄRA JENNY
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… MEDVETNA MALIN är personer som drivs av starkt miljöintresse och oro 
för planetens framtid. Ofta är det en ung person som inte själv ansvarar för 
energiinköpen i sitt hushåll - troligen faller det på deras föräldrar eller partner.  
Detta till trots vill de gärna ha koll på sin egen miljöpåverkan. För många Medvetna 
Malin är miljöintresset genuint och en väsentlig del av deras identitet vilket gör att 
de håller igen på till exempel eget bilägande. Det beror inte bara på kostnadsskäl 
utan minst lika mycket av ideologiska orsaker. Eftersom detta är en relativt ung 
målgrupp talar mycket för att den här gruppen kommer i öka i storlek framöver.

… JORDNÄRA JENNY är något äldre än Medvetna Malin, ofta kvinnor i 
30-årsåldern. De tycker att miljöfrågorna är viktiga men glider i högre grad 
över mot att föredra enkelhet och att spara pengar. Många i gruppen är 
småbarnsföräldrar. Den här gruppen oroar sig för att miljövänligt är både svårt 
och dyrt, något som är jobbigt när de behöver spara både tid och pengar. En liten 
grupp föredrar fortfarande att spara på miljön, men de vill också i hög grad ha enkla 
lösningar. 

… LÅT-GÅ LASSE är en grupp som ofta vill slippa engagera sig i jobbiga frågor 
överlag vilket speglar av sig i synen på energi- och miljöfrågor – områden som 
de prioriterar lågt. De vill helst att någon annan tar hand om komplicerade frågor 
och strävar efter att ha så låga utgifter som möjligt för livets basbehov för att 
istället kunna lägga pengar på egna intressen. En del av dem har inte heller särskilt 
god ekonomi så för dem är pengasparandet en nödvändighet. Låt-gå Lasse är i 
medelåldern, bor i regel i hyreslägenhet i större städer och äger inte alltid en  
egen bil.

FÖR ATT KUNNA bemöta dessa kundgrupper med bra hjälp som passar just dem, 
krävs insikt i deras värderingar och attityder vad gäller miljö och ekonomi. Speciellt 
fantasterna kan ha väldigt specifika krav på lösningar för det egna hemmet. Även 
om de allra mest engagerade utgör en liten minoritet kan de ha stor påverkan på 
andra, just eftersom de är så engagerade i frågan.

BLAND PRIVATKONSUMENTER ÄR det ungefär en tredjedel som uppger intresse för 
smarta hem – en grupp som ofta är ganska krävande och som kan vara viktig när 
det kommer till att påverka och inspirera andra i sin omgivning.
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”Vi vill ha en traditionell knapp på väggen men det ska vara logiskt 
flöde, kommer jag till hallen så ska det tändas i nästa steg. Elektrikern 
installerar lika mycket både smart och vanlig el, och han rekommen-
derade oss att inte ta den absolut senaste lösningen utan en som 
funkar bra. Jag hade en jättebra rådgivare i honom. ”

 - VILLAÄGARE MED EGET NYBYGGT ”SMART HUS” 

ENERGIBOLAGEN LEVER I EN omvälvande tid och det blir alltmer passé med ”one 
size fits all”-lösningar. Särskilt vad gäller smarta hem och smarta lösningar är det 
väldigt olika hur mycket tid och energi olika kundgrupper är villiga att lägga ner, 
och det gäller både privatkunder och företag. Särskilt företagen ser mer holistiskt 
på hållbarhet. De betraktar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet samt ansvar 
för leverantörskedjan som delar av helheten. 

HÄR FINNS MYCKET att vinna på att identifiera vilka behov företagskunderna har av 
hjälp – för några kanske miljöaspekten är enkel att reda ut, medan det för andra 
kan vara nog så komplicerat. 

ÄVEN BLAND FÖRETAGSKUNDER finns tydliga skillnader i synen på hållbarhet och 
energi. Även om många företag nämner hållbarhetsfrågornas betydelse visar svaren 
att de flesta har en krass ekonomisk inställning till de här frågorna. Det finns dock 
en grupp företag som pekar på att deras kunder kräver att de tar hållbarhetsfrågan 
på allvar. Inte minst större företag och företag i konsumentnära branscher uppger 
detta och menar därför att hållbarhetsfrågorna slår igenom på deras syn på energi-
inköp. 

”Vi vill vara ledande inom hållbarhet. Vill bidra till samhället.”

STORT TILLVERKNINGSFÖRETAG 

”Vi vill självklart göra vårt för ökad hållbarhet, men det är inte prioritet 
nummer ett. Vi har tyvärr inte de resurserna.”

STÅLPRODUCENT
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BEKVÄM HÅLLBARHET

» De flesta svenskar, två tredjedelar, anser att det är viktigt att spara energi. Frågan 
är dock hur mycket man själv är villig att uppoffra. Det framgår klart att många 
finner hållbarhet attraktivt men besvärligt, och så många som hälften av svenskarna 
uppger att de tycker byråkrati och pappersarbete är jobbigt och irriterande – och 
för att skapa hållbarhet vad gäller energiförsörjning krävs tyvärr ett visst mått av 
översyn över siffror och tabeller. Men det behöver inte nödvändigtvis vara kunden 
som håller i dem, eller ens en människa. Nya smarta lösningar för att spara energi 
och för att enkelt kunna övervaka sin energiförbrukning dyker upp överallt – från 
appar som övervakar hushållsapparater till sofistikerade timers eller sensorer som 
stänger av elen när du lämnar hemmet och slår på den när du kommer hem. 
Både utbudet och intresset växer. En av tio säger att de är mycket intresserade av 
produkter som styr sin egen elförbrukning. Framtidens energikonsument kommer 
vilja lägga mer och mer ansvar för försörjningen på prylar.

”Går jag ner för trappan sätter musikanläggningen igång, såna där 
saker gillar jag. Sen är det golvvärme, uppe och nere, så att det är 
trevligt. Jag vill inte att det ska bli för petigt. Lättanvänt och bekvämt 
ska det vara, ta till exempel robotgräsklipparen, den fixar sitt, när den 
har hängt sig lägger jag in koden och startar igång den igen. Sen går 
den och laddar när batteriet är slut.”

-VILLAÄGARE

MEN DET SKA helst inte vara för dyrt eller svårt att skaffa de nya lösningarna. 
Visserligen säger många svenskar att de gärna lägger lite mer pengar på ett 
miljövänligt alternativ – men nyckelordet är antagligen lite. Bekvämlighet blir ett 
ledord för den moderna hållbarheten, som helst ska vara så smidig och billig som 
möjligt. Även företagen är förhållandevis öppna med att minskad energiförbrukning 
är starkt kopplat till kostnadsfrågor. Särskilt de som är långt bort från slutkunden 
värderar gärna kostnadsfrågorna högre än hållbarhetsfrågorna, även om de medger 
att hållbarhet är viktigt.
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HÄR KAN DET verka som att kunderna ställer orimliga krav – men det beror 
på vem man frågar. Flertalet starka aktörer inom startup-världen är redo 
att bemöta alla möjliga och omöjliga krav med hjälp av nya appar och 
ny teknik, så brist på tillmötesgående finns det inte vare sig inom B2C- 
eller B2B-världen. Frågan är vem som kommer ta lead på frågan inom 
energibranschen – blir det energibolagen som går i täten för de smarta 
fastigheterna, eller blir det någon annan aktör som tar över och pressar ut 
energibolagen i marginalerna, där det är knappt om pengar? Stora företag 
som ABB arbetar redan aggressivt för att etablera sig som leverantör av 
smarta städer (som inbegriper smarta fastigheter). Även små startups ger sig 
in i leken om energikonsumenternas gunst. Företag som Tendril designar 
digitala plattformar för energiövervakning och hantering, vilket inte bara 
hjälper kunderna att spara pengar utan också ger dem en överblick över hur 
smarta elnät fungerar i praktiken. Kommer dessa aktörer att äga kunderna 
framöver, eller blir det energibolagen som tillsammans lyckas behålla 
kundernas lojalitet? 



Cirka en fjärdedel av svenskarna tycker att 
krånglande maskiner och teknik är ett 
stort störningsmoment i livet och en 

tredjedel uppger att de tycker det är för svårt 
att vara miljövänlig. 

ENERGI ÄR SOM LUFT 
– VI BEHÖVER DEN FÖR ATT 

KUNNA LEVA, MEN DET ÄR FÅ SOM 
VILL TÄNKA PÅ HUR MAN ANDAS. 

DE SENASTE ÅREN HAR ORON ÖKAT 
MARKANT men idag är det inte en enskild 

fråga som oroar – det är en kombination av många 
olika orosmoln. Klimathotet kommer i topp.



För de företag som vill ta en 
roll att hjälpa sina kunder och 
konsumenter att sköta planeten blir 

TILLIT EN HELT  
AVGÖRANDE FAKTOR. 

EN VEDSPIS KOMMER 
MAN KUNNA ANVÄNDA 

OM 70 ÅR MEN EN 
SMART KYL KANSKE 

INTE FUNKAR 
OM TRE 
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4 HÅLLBAR BEKVÄMLIGHET

”Vi använder oss av Volvos On Call-tjänst för att ta emot varor som vi 
beställt via e-handel. Vi behöver inte vara på plats utan varorna står 
där när vi hämtar bilen på eftermiddagen. Jag skäms nästan för att 
erkänna att jag använder detta men det är otroligt bekvämt!”

- VILLAÄGARE

INTRESSET ÄR FÖRHÅLLANDEVIS stort för smarta lösningar i vardagen. Enligt svaren 
från en undersökning som fönster- och dörrföretaget Inwido har gjort tycker över 
hälften av svenskarna att smarta hem låter som en smidig och bekväm lösning för 
att hantera vardagens bekymmer och besvär, som kan trolla bort vardagsstrul och 
trassel samt spara både tid och energi. Men det är inte en ovillkorlig kärlek. Det 
som verkar smart på papperet kan vara nog så dumt i verkligheten, särskilt över 
lång tid när nya och oväntade problem dyker upp som man kanske inte har räknat 
med. Smarta lösningar måste vara hållbara på riktigt – och inte bara ur miljösyn-
punkt, utan även ekonomiskt och praktiskt. Det som går sönder efter ett år eller blir 
omodernt efter två kan knappast räknas som vare sig hållbart eller särskilt smart. 
Med detta i åtanke blir det viktigt för kunder, och särskilt företagskunder, att tänka 
långsiktigt på de bekvämlighetslösningar man införskaffar.

”En risk som är ekonomisk och praktisk är att man bygger in massa 
saker som är omoderna om tre år. En vedspis kommer man kunna 
använda om 70 år men en smart kyl kanske inte funkar om tre.” 

-VILLAÄGARE

BEKVÄMLIGHETEN MÅSTE ALLTSÅ vara hållbar – sett ur flera synvinklar. För företagen 
blir exempelvis social hållbarhet en viktig fråga i rollen som arbetsgivare, där det i 
allt högre grad blir fråga om att kunna utforma väl fungerande arbetsmiljöer som 
underlättar och stärker arbetsprocesserna. I takt med att arbetet i högre grad digi-
taliseras och vi spenderar mer och mer tid framför skärmar kan det vara   
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 en nog så viktig fråga. Och i en värld med många öppna kontorslandskap blir 
frågor som rätt belysning och rätt temperatur också viktiga. Här räcker det inte att 
se hållbarhet som en hygienfaktor. Många företag oroar sig för att kunna attrahera 
den bästa arbetskraften, då är givetvis arbetsmiljö, och därmed fastighet, en  
viktig fråga.

”Priset är viktigt när vi väljer energileverantör.  
Främst vad gäller fastighetsanvändning.”

-KEMISKT TILLVERKNINGSFÖRETAG

MEN FOLK VILL förstås trivas i sina hem också, utan att det strular på lång sikt 
eller orsakar oacceptabla kostnader. Cirka en fjärdedel av svenskarna tycker 
att krånglande maskiner och teknik är ett stort störningsmoment i livet och en 
tredjedel uppger att de tycker det är för svårt att vara miljövänlig. Lösningar som 
är smarta på allvar och innebär en minskning av dessa problem är välkomna, men 
då gäller det för leverantören att verkligen tänka igenom lösningar som kan vara 
hållbara på riktigt – både för miljön och för det egna hemmet. Här kan så kallade 
”tjänstefieringslösningar” vara till hjälp, där det blir ekonomiskt fördelaktigt både för 
kunden och leverantören att leverera lösningar som håller så länge som möjligt, 
för att motverka det slit och släng-tänk som motiveras av kortsiktiga vinster på 
försäljningar av nya produkter. Det är ett exempel på hur långsiktigt hållbarhetstänk 
inte bara innebär att fundera på miljöfrågor, utan faktiskt ofta kan innebära en 
omstrukturering av affärsmodeller och arbetssätt i grunden. Hur hållbart är det att 
sälja miljövänliga prylar om affärsmodellen bygger på att de ofta går sönder och 
måste ersättas? 
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SKYNDA LÅNGSAMT

» Människor har i alla tider varit skeptiska mot ny teknik. När det elektriska ljuset 
kom till Sverige skrev kåsören Hasse Z som följer: ”Vad gör man om det elektriska 
ljuset slocknar? Man svär, och blir genast sämre till karaktären.” Hasses oro för 
att vara hjälplös inför tekniken kan höras som ett eko även idag av människor 
som är lite obekväma inför de många smarta lösningarna, och på de sätt de kan 
upplevas beröva oss vår handlingsförmåga. Oron är kanske inte helt obefogad, men 
samtidigt har vi ju inte direkt sagt nej till det elektriska ljuset till fördel för den mer 
”pålitliga” fotogenlampan.

TROLIGEN ÄR ALLTSÅ smarta lösningar och smarta elnät här för att stanna. Men det 
betyder inte att den som kör på alla cylindrar nödvändigtvis är den som kommer 
äga framtidens smarta elnät eller dess kunder. Det handlar snarare om att hitta 
rätt takt och bygga tillit mot kunderna, att vara kompetent och kunnig nog att 
imponera på tekniknördarna samtidigt som man är jordnära nog att inte alienera de 
”vanliga” kunderna, som mest vill ha enkelhet och bekvämlighet. För en liten grupp 
är det imponerande med den senaste och häftigaste tekniken men för många kan 
den verka skrämmande, särskilt om den inte levereras på ett enkelt och smidigt sätt 
utan kräver mycket arbete på egen hand.

”Det digitala samhället och att jämt vara uppkopplad, det ligger en risk 
i det hela. Är det någon som stjäl telefonen, vad gör jag då? Tappar jag 
mobilen så står jag med skägget i brevlådan. Ärligt talat så skiter det sig 
fullständigt.”

-VILLAÄGARE

DEN STORA MAJORITETEN är ännu ganska obekväm med den nya tekniken. Nästan 
en tredjedel av privatkunderna upplever smarta lösningar som något otäckt eller 
något jobbigt, och vad gäller företagskunder är det bara de större företagen som 
kan skaffa sig egen kompetens för att hantera frågorna. Att då driva på för kraftigt 
för att man ska växla till det nya kan, för sådana personer och företag, innebära 
både extra jobb och extra kostnader – det blir kanske hållbart, men knappast 
bekvämt.
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”Medvetenhet om energi och hållbarhet varierar stort mellan våra 
medlemmar. Det handlar om resurser och storlek, för att involvera sig 
kring detta krävs manpower och vilja. Det finns energistrategier som 
minskar användning, men inte kompetens kring vilken typ av energi 
som används.”

-BOSTADSRÄTTSFÖRENINGSFÖRETRÄDARE

HÄR HAR ENERGIBOLAGEN en viktig roll att spela både som drivande kraft, för att 
övertyga företag och människor om att använda de nya lösningarna för att spara 
tid, pengar och miljö – men också som en trygghet att falla tillbaka på. De som 
är oroliga eller obekväma för de nya lösningarna kommer antagligen anpassa sig 
med tiden, men de vill absolut inte vara med och experimentera och pröva nytt. För 
dem ska energibolaget vara pålitligt och tryggt, utan alltför mycket nytt på en gång. 
Särskilt äldre sätter trygghet i fokus när det kommer till energibolag, och en stor 
majoritet av den här gruppen känner sig också trygga med det energibolag de har 
idag. Det är ett stort kundsegment som är viktigt att behålla, hur gärna man än vill 
modernisera och pröva nytt. Här gäller det att kroka arm med rätt kunder i rätt tid. 
Man måste kunna erbjuda både sofistikerat och avancerat till den lilla grupp som vill 
ha det, för att de ska kunna agera som ambassadörer mot kunder mer brett – och 
kunna erbjuda enkel hållbar bekvämlighet och bekväm hållbarhet till den breda 
massan av kunder.

ENERGI ÄR SOM LUFT – vi behöver den för att kunna leva, men det är få som vill 
tänka på hur man andas. Att veta vem som är intresserad och av vad, blir troligen en 
av de allra viktigaste faktorerna för framtidens aktörer på energimarknaden.
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TILL SIST ... 
I LJUSET AV ett förändrat energilandskap, ökade förväntningar 

från kunderna samt nya möjligheter som dyker upp i kölvattnet av 

digitalisering och en omställd transportsektor så har alla energibolag 

i dag ett par avgörande vägval. Det första och mest självklara är 

huruvida man ska nöja sig med att vara en energileverantör av 

traditionellt mått eller om man ska vidga erbjudandet gentemot 

sina nuvarande kunder och inte enbart leverera energi och 

energirelaterade tjänster. Ett annat vägval handlar om huruvida man 

ska ge sig in på transportområdet och hitta en roll på den växande 

marknad som uppstår när transportsektorn ska bli fossilfri.

  Självklart gäller det att först analysera hur den nuvarande affären 

förändras, både av den allmänna omvärldsutvecklingen inklusive 

energiomställning och ökade hållbarhetskrav men också i ljuset av 

förändrade krav från kunder och allmänhet. Men det kommer finnas 

möjligheter att hitta nya typer av affärer för den som verkligen på 

allvar är villig att pröva och försöka förstå logiken i ett förändrat 

konsumentlandskap där tjänster baserade på genuina kundlösningar 

växer fram som en norm. Att skapa bekväm hållbarhet för företag 

och hållbar bekvämlighet för konsumenterna har framtiden för sig.
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 ATT SKAPA BEKVÄM 
HÅLLBARHET 

FÖR FÖRETAG 
OCH HÅLLBAR 

BEKVÄMLIGHET FÖR 
KONSUMENTERNA 

HAR FRAMTIDEN 
FÖR SIG.





HÅLLBAR 
MOBILITET

SMART  
HÅLLBART 

VARDAGSLIV

SMARTA HEM,
SMARTA 

FASTIGHETER

SMARTA 
HÅLLBARA

ENERGILÖSNINGAR
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Box 394
831 25 Östersund

tfn 063-14 90 00
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info@jamtkraft.se


