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1. Bakgrund, syfte och avgränsningar 
Sedan den svenska elmarknaden avreglerades 1996 har konsumenterna (hushållen) fått större 
möjlighet att påverka prisbildningen genom att aktivt välja elleverantör och/eller omförhandla 
existerande kontrakt, men även genom att förändra sina elförbrukningsvanor. Det finns dock 
en utbredd uppfattning att det genomsnittliga hushållet allmänt sett är relativt passiv i sin roll 
som elkonsument (se t.ex. Green, 2003; Konsumentverket, 2002); relativt få anses se över 
sina kontrakt för leverans av el och etablerade vanor gör det ibland svårt att åstadkomma 
signifikanta förändringar i elkonsumtionen.  

Det är viktigt att påpeka att förekomsten av ett stort antal hushållskunder som aktivt 
byter elleverantörer och/eller omförhandlar kontrakten inte behöver vara nödvändigt för att 
säkerställa en effektivt fungerande elmarknad. Hushållen står endast för en begränsad del av 
den totala elkonsumtionen,1 och i den mån industrisektorn hjälper till att upprätthålla en hög 
konkurrens kan detta också gynna hushållskunderna (se t.ex. Brennan, 2005). Det är dessutom 
med stor sannolikhet samhällsekonomiskt olönsamt att politiskt försöka driva igenom ett mål 
om att alla hushåll ska bli aktiva elkonsumenter och kunder. Vissa hushåll kan uppleva 
omfattande barriärer i form av exempelvis brist på information i kombination med höga 
sökkostnader, och ur välfärdssynpunkt är dessa kostnader lika verkliga och relevanta som de 
kostnader som följer direkt av elräkningen. Andra hushåll kan å andra sidan lätt övertygas att 
bli mer aktiva genom enkla informationsinsatser, och då kan det finnas utrymme för kostnads-
effektiva policyåtgärder.  

För att eventuella åtgärder i syfte att aktivera hushållen på elmarknaden ska bli effektiva 
krävs dock en förståelse för vad som förklarar skillnaderna mellan hushåll på detta område. 
Vad kännetecknar exempelvis de konsumenter som är speciellt aktiva, och vad kan vi lära oss 
av detta för att förmå passiva konsumenter att bli mer aktiva? Denna rapport syftar till att 
undersöka vilka huvudsakliga faktorer som hindrar respektive stimulerar svenska konsumen-
ter till att vara aktiva på elmarknaden, och studiens fokus ligger på beteenden som inbegriper: 
(a) omförhandlandet av kontrakt och/eller byte av elleverantör; samt (b) åtgärder hushållen tar 
för att hålla nere elförbrukningen.  

I rapporten presenteras resultat från en postenkät som under november och december 
månad 2005 gick ut till totalt 1200 hushåll över hela Sverige. Resultaten från enkäten visar 
bl.a. hushållens självrapporterande beteende på elmarknaden, dessas attityder samt förtroende 
till elmarknadens aktörer, synen på vilka hinder som möter dem när de ska byta elleverantör 
(se vidare avsnitt 2.1). Studien fokuserar på såväl villaägare som lägenhetsinnehavare. Alla 
villaägare och de flesta som bor i lägenhet har idag möjlighet att byta elleverantör men den 
ekonomiska vinsten av att göra det kan vara liten för vissa av lägenhetsinnehavarna (bl.a. på 
grund av låg total elförbrukning). Båda grupperna har (potentiellt) relativt stora möjligheter 
att påverka sin elförbrukning eftersom de som regel förfogar direkt över exempelvis tvätt-
maskin, torktumlare och torskskåp. Såväl villaägare med som utan elvärme inkluderas också i 
studien för att kunna belysa eventuella viktiga skillnader dessa kundkategorier emellan.  

Avsnitt 2 i rapporten sammanfattar kort enkätens utformning och presenterar några enk-
la teoretiska utgångspunkter för undersökningen. Här återfinns också en del grundläggande 
information om bl.a. svarsfrekvens samt genomsnittliga bakgrundsdata för respondenterna. 
Avsnitten 3 respektive 4 behandlar undersökningens resultat gällande: (a) byte av elleverantör 
och omförhandling av elkontrakt; samt (b) hushållens elförbrukningsvanor inom några utval-
da områden.  
 
 

                                                 
1 År 2003 stod hushållen för ca 28 procent av den totala elanvändningen i Sverige (STEM, 2005; OECD, 2006).  



2. Teoretiska utgångspunkter och metodologi 

2.1 Enkla teoretiska utgångspunkter 

Det finns flera sätt att angripa frågan om hur hushållens beteende på energiområdet ska 
angripas på ett analytiskt plan. I detta avsnitt presenteras några enkla teoretiska resonemang 
som i stor utsträckning ligger till grund för den statistiska analysen av enkätresultaten. Det 
finns – menar vi – goda skäl för att dela upp den teoretiska diskussionen i två delar, en som 
rör frågan om elleverantörsbyte samt elkontrakt och en andra del om elförbrukningsvanor. De 
bakomliggande faktorer som påverkar dessa två typer av beteenden skiljer sig delvis åt.  
 
Elleverantörer och kontrakt 
Många tidigare studier som behandlat orsaker till hushållens aktivitet då det gäller att se över 
sina elkontrakt (se t.ex. Konsumentverket, 2002) har ofta fokuserat på vanliga socioeko-
nomiska förklaringsvariabler (t.ex. utbildning, inkomst, boendeförhållanden, kön, ålder etc.).2 
Andra studier på området ser på besluten som rent ”ekonomiska”; för konsumenten handlar 
det om att väga vinsten av ett möjligt lägre pris på el (som följer av bytet) mot de transak-
tionskostnader (t.ex. sökkostnader, kontakt med bolag etc.) som hushållet åsamkas av bytet 
(se t.ex. Sturluson, 2002). Alla ovanstående faktorer är potentiellt viktiga i sammanhanget och 
inkluderas också i den analys som följer i denna rapport, men vi väljer här en alternativ teore-
tisk utgångspunkt för analysen.  

Bansal m.fl. (2005) presenterar en generell modell för att analysera konsumenters val att 
byta från en leverantör till en annan i servicesektorn. Författarna menar att sådana beslut 
kommer att bestämmas av tre olika typer av effekter: (a) status quo effekter (s.k. mooring 
effect)3; (b) s.k. ”push effects”, d.v.s. faktorer som motiverar konsumenter att lämna en 
leverantör, och motsvaras främst av upplevda negativa saker hos den nuvarande leverantören; 
samt (c) s.k. ”pull effects”, d.v.s. upplevda positiva egenskaper hos alternativa leverantörer. 
Såväl ”push” som ”pull” effekter utgör i grunden skäl för konsumenten att aktivt omvärdera 
sin situation och aktivt fundera på alternativ i stället för att nöja sig med status quo situatio-
nen. Denna enkla modell illustreras i Figur 1 nedan.  

Förekomsten av status quo effekter bygger till stora delar på psykologisk och ekonomisk 
forskning om individers val (se t.ex. Hedesström, 2004), och centralt i denna forskning är att 
de flesta hushåll inte ständigt förmår (och inte vill) omvärdera sina konsumtionsbeslut. Detta 
innebär att hushållen måste utveckla tumregler för hur man ska agera i olika situationer och 
forskningen visar att många individer/hushåll då väljer ”status quo” i första hand. Detta 
förklaras av en rad faktorer. För det första existerar ofta någon form av ”patriotism” (home 
bias) (se bl.a. Heath and Tversky, 1991), och innebär i korta drag att individer generellt har 
mer kunskap om den nuvarande leverantören och detta innebär (allt annat lika) ett högre 
förtroende för denne än för alternativa leverantörer. Ett högre förtroende är i sin tur normalt 
kopplat till förväntningar om högre ”valuta för pengarna”. Det finns hos många också en 
aversion mot i någon mening extrema alternativ (extremeness aversion), vilket ibland leder till 
beslut som syftar till att minimera de negativa konsekvenserna av ett felbeslut (Simonson och 
Tverksy, 1992). Ett enkelt sätt att minimera dessa risker är att hålla sig till den nuvarande 
leverantören, och inte ”chansa” genom att anlita nya. Det finns slutligen också i den 

                                                 
2 En annan viktig svaghet med exempelvis Konsumentverkets (2002) studie är också att den analyserar effek-
terna av de olika variablerna separat, d.v.s. utan att konstanthålla för andra effekter på beteendet. Detta gör det 
svårt att reda ut i detalj vilka variabler som egentligen har starkast inverkan på beteendet.  
3 Det engelska ordet “mooring” betyder förtöjning, och används här för att indikera att konsumenten “lagt sig vid 
sin boj eller förtöjningsplats”, och denne har inga aktiva planer på att aktivt se över sin situation och leta efter 
alternativ.  



psykologiska forskningen stöd för idén att individer ibland har preferenser för alternativ som 
inte kräver någon aktiv handling (omission bias) (Spranca m.fl., 1991). Detta reflekteras bl.a. i 
att många upplever att de (allt annat lika) kommer att ångra sig mer efter att ha valt aktivt 
jämfört med en situation där man varit passiv, och sådant beteende förstärks också av att 
individer ofta värderar fördelarna av ett bra beslut lägre än nackdelarna av ett dåligt beslut 
(s.k. loss aversion) (Kahnemann och Tversky, 1979). Tillsammans talar detta för att det är 
rimligt att utgå från att många hushåll har en stark preferens för den rådande situationen, och 
det bör framstå som klart att även om vi exemplifierat vårt resonemang med leverantörsbyten 
kan motsvarande gälla för beteenden som är kopplade till omförhandlandet av elkontrakt (om 
dock inte i lika hög grad). Figur 1 illustrerar också idén att status quo effekter innebär inte 
endast att hushållet inte alltid väljer att ständigt omvärdera sin situation utan de påverkar med 
stor sannolikhet också det aktiva valet mellan att byta eller inte byta leverantör.4  
 

”Status quo” 
effekter 

”Push” 
effekter 

”Pull” 
effekter 

Beslut om att överväga situationen

Beslut om byte/ej byte av bolag

 
Figur 1: Enkel teoretisk modell för att analysera beslut om att byta elleverantör 

 
 
”Push” effekter handlar i grunden om att förtroendet för den nuvarande leverantören 

minskar. Kanske har man blivit dålig bemött vid personlig kontakt med leverantören eller så 
höjs priset avsevärt från ett år till ett annat. Kraftiga ökningar i det elpris som hushållet betalar 
kan exempelvis stimulera konsumenterna att aktivt se efter om även andra leverantörer höjt 
sina priser. ”Pull” effekter handlar snarare om att det som driver konsumenten att aktivt se 
över sina val är att denne upplever positiva egenskaper hos alternativa leverantörer. Kon-
kurrerande leverantörer kanske aktivt marknadsför sig som billigare och/eller mer pålitliga 
alternativ. ”Pull” och ”pull” effekter kan dock också kanaliseras via sociala normer, d.v.s. 
genom inter-aktionen med vänner, grannar och andra hushåll i allmänhet. Om man ser att 
andra hushåll byter leverantör kan vissa ta detta som en inteckning för att detta är en lönsam 
strategi.5 Den frekvent återkommande mediadebatten om de höga elpriserna – i vilken vikten 
av att vara aktiv på elmarknaden ofta framhävs – kan också ses ge uttryck för en social norm.  
                                                 
4 Det finns en poäng att på ett teoretiskt plan särskilja mellan å den sidan beslut om att överväga sin situation och 
beslut om att byta eller inte å den andra. I den empiriska analysen gör vi dock inga försök att särskilja dessa 
beslutssteg. I praktiken är det ej heller säkert att hushållen tar dessa beslut separat från varandra.  
5 Se Ek och Söderholm (2005) för en analys av betydelsen sociala normer i samband med konsumtion av s.k. 
“grön” elektricitet.  



Tabell 1 sammanfattar några exempel på de frågor (ibland uttryckta som påståenden 
som respondenten får ta avstånd från eller instämma i) – utöver information om socio-
ekonomiska förhållanden (inkomst, ålder, kön, utbildning etc.) som vi valt att ställa i enkäten 
för att fånga upp ovanstående typer av effekter. Enkäten finns också redovisad i sin helhet i 
Bilaga A.  
 
 

Tabell 1: Exempel på variabler som ingår i analysen av elleverantörsbyte 

Exempel på variabler Frågeställning/påstående Fråga i enkäten 

Kontakt från andra leverantörer (pull) Har du/ni fått information om andra bolag….? 18 
Förtroende för andra leverantörer (pull) Jag har stort förtroende för andra leverantörer 24(3) 
Förtroende för nuvarande leverantör 
(status quo) 

Jag har stort förtroende för min nuvarande 
leverantör. 

24(2) 

Social norm (push/pull) Jag tror att många andra hushåll i min 
kommun har bytt elleverantör 

24(4) 

Transaktionskostnader (status quo) Det är svårt att veta vad erbjudanden från 
olika elleverantörer innebär för storleken på 
min elräkning 

24(1) 

Upplevd möjlighet att ändra situationen 
(status quo) 

Jag kan inte påverka storleken på mina 
elkostnader genom att byta elleverantör 

24(5) 

Ekonomiskt incitament (push) Villa med eller utan elvärme 8 
 
 
Elsparbeteende 

Åtgärder som hushållen vidtar i sin vardag för att hålla nere elförbrukningen förklaras sanno-
likt av såväl ekonomiska som andra faktorer. Figur 2 sammanfattar den mycket enkla teore-
tiska referensram som ligger till grund för analysen av elsparbeteendet utifrån enkätsvaren.  
 
 

 
Figur 2: Enkel teoretisk modell för att analysera hushållens elsparbeteende 
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För det enskilda hushållet finns i det flesta fall ett direkt ekonomiskt incitament att hålla 
nere 

ed elsparande; 
hushå

 uppvisar 
en hö

.2 Enkätens utformning och bakgrundsfakta 

nga slumpmässigt utvalda villa- och lägenhets-

aktiva är mycket trots allt vunnet.  

                                                

elförbrukningen eftersom det resulterar i en lägre elkostnad, men denna positiva effekt 
måste också vägas mot de kostnader (i form av exempelvis tid och upplevd obekvämlighet) 
som åtgärderna kan medföra. För det enskilda hushållet kan det ofta vara svårt att avgöra 
vilka åtgärder som erbjuder bäst sparpotential, och i förlängningen också vilka ekonomiska 
vinster som kan göras i respektive fall. En viktig politisk strategi för att påverka hushållens 
elsparande är därför också olika typer av informativa styrmedel. Det är dock inte givet hur 
denna information ska utformas och om den har någon reell effekt på beteendet. I denna 
studie testar vi hypotesen att information om olika konkreta åtgärder ökar hushållens vilja att 
spara el inom ett visst område, d.v.s. i stället för att informera om att ”tvätt” är ett område där 
det finns en förhållandevis stor potential för att hålla nere elförbrukningen går det att lista ett 
antal konkreta åtgärder (t.ex. alltid tvätta med fylld maskin). Det går också att schablon-
mässigt redovisa vilka monetära besparingar som är möjliga för respektive åtgärd. Denna typ 
av information finns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida och har legat till grund för den 
del av enkäten som behandlar dessa frågor (se nästa avsnitt för mer detaljer).  

Sociala normer tenderar att spela en roll för beteendet även i fallet m
llsmedlemmar observerar hur grannar och släktingar gör och detta tar man till sig i sitt 

eget vardagsliv. Dessa normer kan påverka såväl ens uppfattning om vilka åtgärder som är 
möjliga att vidta samt vilka besparingar dessa leder till. Sociala normer kan uppstå genom att 
man aktivt diskuterar elsparande med andra hushåll (grannar, vänner etc.) men också i form 
av att man bildar sig en uppfattning om andras beteende utifrån exempelvis media.  

Elsparåtgärder motiveras också i många fall av miljöskäl och de hushåll som
g problemmedvetenhet då det gäller elproduktionens miljöeffekter kan tänkas vara mer 

benägna att spara el än andra. Ofta kan detta uttryckas som att en personlig norm etablerats, 
d.v.s. den enskilde individen har lagt ansvaret på sig att bidra till en bättre miljö genom att 
aktivt hålla nere elförbrukningen. I praktiken kan personliga normer ses som internaliserade 
social norm (Schwartz, 1977), d.v.s. initialt kan påverkan komma från andra människor 
(inklusive myndigheter) men vissa normer tar människor till sig personligen och sanktionerar, 
så att säga, sig själva.  
 
2

1200 enkäter gick under hösten ut till lika må
hushåll i hela Sverige. En första version av enkäten skickades ut under november månad 
2005. Under juluppehållet fick de hushåll som ännu inte svarat ett påminnelsekort, och i 
januari 2006 skickades en tredje påminnelse ut (inkluderandes en ny kopia av hela enkäten). 
Svarsfrekvensen blev 47 procent, vilket bör ses som klart tillfredsställande för en så pass 
omfattande postenkät. Det har inte varit möjligt inom ramen för detta projekt att genomföra en 
grundläggande bortfallsanalys, men det är rimligt att anta att många av de som inte svarat är 
sådana som bl.a. har ett ointresse av elmarknadsfrågor och/eller har mycket lite (eller ingen) 
tidigare erfarenhet av elkontrakt och elprisförändringar etc. (t.ex. ungdomar och invandrare).6 
Det är viktigt att komma ihåg denna ”självselektion” när resultaten från undersökningen 
tolkas. Det är antagligen rimligt att anta att många av de som inte valt att svara är just sådana 
som är svåra att förmå bli aktiva genom exempelvis informationsåtgärder. Samtidigt ser vi 
också från de resultat som redovisas nedan att det finns en relativt stor potential för mer aktivt 
beteende hos de som svarat, och om vi kan lära oss mer om hur dessa kan förmås blir mer 

 
6 Se bl.a. Bladh (2005) vars empiriska studier (inte minst hans djupintervjuer) visar att graden av kunskap och 
resurser (brett definierat) kan spela en stor roll för hur hushållen anammar elmarknadsreformen samt hur aktiva 
de är på elmarknaden.  



Enkäten var indelad i tre huvudsakliga delar. Den första delen var en bakgrundsdel med 
frågor om olika socioekonomiska förhållanden (ålder, inkomst, utbildning etc.) Den andra 
delen

ger under 

• 
fylld maskin”) utan listar endast de övergripande 

• 
e specifika 

Denna 
också u  de tre grupperna (statistiskt sett) skiljer sig åt. På så sätt 

finns

en typ av elkontrakt som dominerar hos de hushåll som svarat på enkäten. 
av figuren (a) visar hur kontraktstyperna allmänt sett skiljer sig mellan 

 innehöll frågor om hushållens elleveranser, elkontrakt och om attityder till bl.a. 
leveransbyten samt till elmarknadens aktörer i stort, medan enkätens tredje del frågade om 
hushållens elförbrukningsvanor och deras nuvarande nivå på elförbrukningen samt 
elkostnader. Denna sista del innehöll dessutom frågor om hur hushållen själva ser på sina 
möjligheter att minska sin elförbrukning. Frågorna kring detta inleds med information (byggd 
på uppgifter från Konsumentverkets hemsida) om vilka väsentliga besparingsmöjligheter som 
finns då det gäller att minska hushållets elförbrukning. Sedan frågas respondenten om hur 
denne ser på möjligheterna och hindren då det gäller att vidta var och en av dessa åtgärder, 
samt om denne känner sig beredd att vidta dessa åtgärder. Graden av information som 
tillhandahålls i enkäten har varierats så att tre olika versioner av enkäten utformats.  

• Den första varianten av enkäten – vårt basalternativ – listar ett antal övergripande 
områden (t.ex. användning av tvättmaskin) där besparingar kan göras och 
varje rubrik exempel på ett antal specifika åtgärder (t.ex. ”tvätta alltid i fylld maskin”) 
som står till buds för hushållet. 
Den andra varianten av enkäten tillhandahåller ingen information om specifika 
åtgärder (t.ex. ”tvätta alltid i 
områden där förbrukningen kan minska (t.ex. användning av tvättmaskin).  
Den tredje varianten är identisk med den första men visar också (med utgångspunkt 
från Konsumentverkets hemsida) vilka besparingar i kronor per år som d
åtgärderna kan resultera i.  

uppdelning innebär med andra ord att vi får 400 enkäter av vardera slag och kan därför 
ndersöka om svaren mellan

får vi också en uppfattning om mer detaljerad information om besparingsmöjligheter och 
ekonomiska vinster ger utslag i en större benägenhet att agera för en lägre energiförbrukning.  

Tabell 1 visar några grundläggande fakta om respondenterna. Vi ser här att män är 
överrepresenterade i undersökningen. Medelinkomsten per hushåll är också relativt hög, den 

 i intervallet 35000-45000 kronor per månad. De flesta av de som svarat bor i en villa 
och/eller radhus (61 procent), och vi ser att den genomsnittlige respondenten bott i sin 
nuvarande bostad ca 12 år. Det är troligt att lägenhetsinnehavare är överrepresenterade i den 
grupp som valt att inte svara på enkäten. De hushåll som svarat uppvisar en stor variation i 
elförbrukningen med ett genomsnitt på ca 14000 kWh per år. Uppvärmningsformen skiljer sig 
som väntat åt mellan de hushåll som bor i villa eller radhus. De flesta av respondenterna anger 
att deras hushåll värms med direktverkande eller vattenburen el.  De flesta av de bakgrunds-
variabler som listas i Tabell 1 har vi använt i de statistiska analyser som följer. Som vi 
kommer att se är det dock främst inkomstnivå, ålder (pensionär eller inte) samt uppvärmning-
smetod som bidrar till att förklara den självrapporterade graden av aktivitet på elmarknaden.  
 
3. Hushållens elleveranser och inställningen till elmarknaden 
3.1 Enkätsvaren  

Figur 3 visar vilk
Den första delen 
hushåll, och vi ser här att knappt hälften av respondenterna har någon form av fastprisavtal 
och över 30 procent har ett tills vidare avtal. Figurens andra del (b) illustrerar vilken 
bindningstid som de av hushållen med fastpriskontrakt valt. Av denna figur framgår att de 
flesta hushållen har en bindningstid på antingen ett eller tre år, medan få hushåll har en 
kortare bindningstid än ett år.   



Tabell 2: Grundläggande statistik för några centrala bakgrundsvariabler 

Variabel Medel Min Max 

Kön (1 = = man)  kvinna, 0 0.33 0 1 

Ålder (år) 47 18 75 

Utbildningsnivå ( tet/högskola, 0 = 
ej universi kola) 

3500 0 7500 110000 

0. 74 

Grad a rincip 

Ant let 

H ) 1  9  80 0 

Upp n) 

1 = universi
tet/högs

0.29 0 1 

Hushållets inkomst (kronor per månad) 0-4500

Boendeform (1= villa eller radhus, 0 = 
lägenhet) 

0.61 0 1 

Antal år i nuvarande bostad 12 2 

v internetanvändning (1 = ”i p
aldrig”, 5 = ”varje dag”) 

3.7 1 5 

Antal personer i hushållet 2.4 1 9 

al barn under 18 år i hushål 0.6 0 5 

ushållets elförbrukning (kWh per år 4 130 60  00

värmningsmetod (1 = elvärme, 0 = anna 0.36 0 1 

 
En fråga i enkäten rör egna hushållens uppfattning om möjligheten att välja elleverantör. 

igur 4 visar att drygt 70 procent av hushållen vet med sig att de kan byta elleverantör medan 
nästa

 byta elleverantör. Figur 6 sammanfattar 
svare

figurerna 5 och 6. En viktig del av den analys av enkätsvaren som följer i 
rappo

F
n 20 procent faktiskt anger att de inte vet om de kan eller ej. Detta visar att det bör finnas 

utrymme för utökad information om möjligheterna att byta leverantör. Av Figur 5a framgår 
att cirka 30 procent av alla svarande hushåll har bytt elleverantör någon gång under de senaste 
fem åren. Figur 5b visar motsvarande procentandelar för frågan om hushållen valt att omför-
handla kontraktet med den rådande elleverantören, och resultaten här visar att detta beteende 
är ungefär lika vanligt som att byta elleverantör; ca 25 procent anger att de har omförhandlat 
sitt kontrakt någon gång under de senaste fem åren.  

Enkäten efterfrågar också om hushållet har för avsikt att under det kommande året 
antingen omförhandla existerande kontrakt och/eller

n på denna fråga, och visar att svaren skiftar mycket mellan hushåll. De flesta tror inte 
att kommer att göra detta under det år som kommer, medan drygt en tredjedel uttrycker att de 
ska eller tror att de kommer att göra det. Så många som 20 procent anger att det inte vet hur 
det ska göra.  

Det är viktigt att förstå motiven bakom de svar som redovisas ovan, inte minst de som 
presenteras i 

rtens senare delar är att med statistiska metoder försöka förklara vad som kännetecknar 
de som valt att vara aktiva på elmarknaden samt de som planerar att vara det. I avsnitt 3.2 
fokuserar vi exempelvis främst på att försöka förklara den variation som uppvisas i figurerna 
5a samt 6.  
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Figur 3a: Elkontraktstyper (procent) 
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Figur 3b: Bindningstid för hushåll med fastpriskontrakt (procent) 
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Figur 4: Tillhör du/ni dem som har möjlighet att byta elleverantör? (procent) 
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Figur 5a: Har ditt hushåll vid något tillfälle under de senaste fem åren bytt elleverantör? 

(procent) 
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Figur 5b: Har ditt hushåll vid något tillfälle under de senaste fem åren  
valt att omförhandla kontraktet med nuvarande elleverantör? (procent) 
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Figur 6: Har ditt hushåll för avsikt att någon gång under det kommande året  

omförhandla ditt/ert elkontrakt och/eller byta elleverantör? (procent) 



En central del av att vara aktiv på elmarknaden är att aktivt söka information om de 
möjligheter som står till buds, och då inte minst de erbjudanden som andra elbolag marknads-
för. Elbolagen å sin sida försöker naturligtvis också påverka konsumenterna med information 
och marknadsföring av allehanda slag. Tabell 3 sammanfattar svaren på tre frågor som fångar 
upp i vilken grad och på vilket sätt hushållen nås av information om elbolag och elkontrakt, 
och visar bl.a. att det är vanligare att kunderna tar kontakt med det egna bolaget snarare än att 
kontakta andra elleverantörer. Detta bör dock inte ses som speciellt förvånande eftersom en 
stor del av kontakterna med existerande leverantör exempelvis rör frågor om elräkningen. Mer 
än hälften av alla respondenter anger dock att de aldrig på egen hand kontaktat deras 
nuvarande elleverantör, och endast 2 procent (!) anger att de aktivt tagit kontakt med andra 
bolag.  Tabell 3 visar också att drygt en tredjedel av respondenterna har någon gång använt 
Internet för att söka efter information om andra bolags erbjudanden, medan en så hög andel 
som 28 procent anger att de inte ens visste om att sådana Internet-tjänster fanns tillgängliga. 
Även i detta fall tycks det således finnas utrymme för effektiva informationsinsatser.  
 

Tabell 3: Informationsökning och mar g på konsumentmarknaden (procent) 
 Bolaget har 

skickat 
material 

Bolaget har 
ringt upp 

Jag/vi har 
tagit kontakt 
med bolaget 

Nej, ingen 
kontakt har 

tagits 

Vet ej, minns 
ej 

knadsförin

Har du/ni varit i kontakt 
med ditt nuvarande bolag 
under det senaste året? 

 
17 

 
4 

 
22 

 
59 

 
6 

 Skickat 
skriftligt 
material 

Bolaget 
har ringt 

upp 

Vi har 
tagit 

kontakt 

Vi har 
letat på 
Internet 

Info via 
annonser  
i media 

Nej Vet ej, 
minns ej 

Har du/ni på något sätt 
fått information om andra 
bolag under det senaste 
året? 

 
34 

 
16 

 
2 

 
8 

 
21 

 
28 

 
11 

 g visst inte 
na fanns 

Ja, flera gånger Ja, någon gång Nej, men jag vet Nej, ja
att sådana finns att såda

e 

Har du någon gång besökt 
någon hemsida på Internet 
där man kan jämföra 
priser mellan elbolag? 

10 28 37 
 

25 
   

 

Det är rimligt att tänka sig att hushållens uppfattning om utvecklingen på elmarknaden 
och dess aktörer spelar en viss roll för hur aktiva de är. Det är först värt att notera att de flesta 
hushåll (ca 59 procent) upplever att deras hushålls kostnader för elektricitet ökat under det 
senaste året medan endast ett fåtal (ca 7 procent) rapporterar lägre kostnader under 
tidsperioden. Det är också värt att notera att flera av dem som anger att elkostnaderna är lägre 
idag förklarar detta med att de har investerat i nya uppvärmningssystem, främst jord- eller 
bergvärmepumpar. Figur 7 visar ett antal potentiella orsaker till de relativt höga elpriserna 
under det senaste året (2005), samt hur stor procentuell andel av respondenterna som kryssat 
för att dessa faktorer faktiskt bidragit till de höga priserna. Resultaten visar att de flesta 
hushåll skyller de höga elpriserna på att elbolagen tar ut för höga vinster samt att 
konkurrensen fungerar för dåligt på elmarknaden. Drygt 40 procent av respondenterna anger 
också att en ökad energibeskattning är en viktig förklaring till de ökade priserna.  
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Figur 7: Hushål ng nas ga e oc
 
 

ushålle syn på vilk ansvar olika aktörer har för att säkerställa att 
e  på et illfredsställa de sätt, me
hushållen har förtroende för att samma aktörer lever upp till sitt ansvar. Vi valde här att inte 
specificera vad vi menar t ” stä sät so an initi d 
nödvändighet blir subje ig d g  att under
människor vill att mark ka era a u a synen på ansvars-
fördelningen generellt. En h otes sk  t.ex. k na vara t de som gger m et lite var 
på hushållskunderna och större ansvar på staten och elbolagen också tenderar att vara passiva 
i bell 4 visar att hushållen generellt sett lägger ett mycket stort 
ansvar på staten samt på de stora elbolagen. Över hälften av respondenterna tycker att staten 
har ett mycket stort ansva na äl,
hushållskunderna har ett mycket stort ansvar. För oendet fö b  
t generel tt väldigt låg la 67 procent anger ett lågt eller mycket 
lågt förtroende för de stora elbolagen medan motsvarande siffra för ”misstroendet” för staten 
ä  också intressant att mycket få hushåll anger att de har ett stort förtroende 

ar. Förtroendet för de små 
lbolagen är dock signifikant högre än motsvarande siffror för de stora bolagen.   
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Tabell 4 visar h
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 med et
ktiv, och
nad n s

tillfreds
 det vikt
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 uta  sn

t” efter
essa frå
rare att 

m en såd
or är inte
nde sök

 ”def on” me
söka hur 

e n  r
yp ulle un  at  lä yck  ans

 sitt beteende på marknaden. Ta

r för att elmark den fungerar v  medan endast 8
r att de stora el

 procent anger att 
olagen l ver upptr  e

ill sitt ansvar är dock 

r 57 procent. Det är

lt se t; he

för att någon av de olika aktörerna i hög grad lever upp till sitt ansv
e

Tabell 4: Hushållens syn på olika aktörers ansvar på elmarknaden (procent)* 
 Mycket litet 

ansvar 
   Mycket stort 

ansvar 

Staten  2 3 16 16 62 

De stora elbolagen 4 2 15 24 55 

De små elbolagen  7 15 40 19 19 

Företagskunderna 16 17 45 15 7 

Hushållskunderna 28 20 36 9 8 

* Den fråga som ställdes var: ”Hur stort ansvar anser du att följande aktörer i Sverige har för att säkerställa att 
elmarknaden fungerar på ett tillfredsställande sätt?”.  



Tabell 5: Hushållens förtroende för att aktörerna lever upp till sitt ansvar (procent)* 
 Mycket litet 

förtroende 
   Mycket stort 

förtroende 

Staten  28 29 33 7 3 

De stora elbolagen 39 28 22 8 2 

De små elbolagen  13 23 50 11 2 

Företagskunderna 12 18 57 9 3 

Hushållskunderna 13 17 53 11 6 

* Den fråga som ställdes var: ”Hur stort förtroende har du för att följande aktörer lever upp till sitt ansvar för att 
säkerställa att elmarknaden fungerar på ett tillfredsställande sätt?”.  

 
Tabell 6 sammanfattar hushållens respons på en rad påståenden som vi bedömer vara 

potentiellt relevanta för att förstå graden av aktivitet då det gäller att byta elleverantör 
och/eller aktivt omförhandla sina kontrakt. Frågorna fångar bl.a. upp förekomsten av sociala 
normer o en na 
lräkning
n rad intressant iakttagelser är värda att notera. Vi ser bl.a. att majoriteten av de som svarat 

ycke

tt 
result lika 
bolag erbjuder.  

Relativt många hushåll bildar sig också en uppfattning om elpriser och utvecklingen på 
elm  att konsultera andra m nniskor (t.ex. grannar) samt genom att följa 
m batten. Hela 46 proc  av respon nterna an att de (å nstone del
debatten i TV och tidningar kring de höga el serna und östen 200 en omfatt  som 
hushållen diskuterar elkontrakt och elpriser ellan hushåll; 
31 procent uttrycker att de gör detta medan 58 procent säger att det i
gör det i liten omfattning. Slutli na anger att de studerar sin 
elräkning noggrant.  

ch social interaktion, synen på möjligheter att påverka storleken på d
, samt storleken på transaktionskostnader (t.ex. svårigheter att jämföra erbjudanden). 

eg
e
E
t r att det är viktigt att kunna välja mellan olika elleverantörer samt att kunna omförhandla 
sina kontrakt, men över 40 procent tycker att avregleringen av elmarknaden var en överlag 
dålig åtgärd.  

Förtroendet för den egna elleverantören är generellt sett högre än motsvarande förtro-
ende för andra elleverantörer. Hela 40 procent instämmer att de har ett högt förtroende för sin 
nuvarande elleverantör medan motsvarande siffra för andra elleverantörer endast är 8 procent. 
Fler är naturligt nog osäkra på frågan i fallet med andra leverantörer, och detta förklarar i sig 
den låga svarsprocenten på 8 procent. Samtidigt ger resultaten också ett visst stöd för idén att 
det existerar någon typ av ”home bias” i valet (eller icke-valet) av leverantör. Ett sätt att tolka 
detta resultat är att branschen som helhet har ett ganska skamfilat rykte hos gemene man, och 
det kan finnas skäl att investera i imagehöjande åtgärder. Många hushåll upplever dock inga 
problem med sin nuvarande elleverantör och därför är förtroendet för denna relativt högt.  

Många upplever betydande transaktionskostnader då det gäller att skaffa information 
samt tyda erbjudandena från andra leverantörer. Hela 65 procent av respondenterna 
instämmer (helt eller delvis) i påståendet att det är svårt att veta vad erbjudandena från olika 
elleverantörer innebär för storleken på elräkningen, och 62 procent anger att det är 
tidskrävande att söka efter information om erbjudanden från andra elleverantörer. Det är 
ckså värt att notera att endast en tredjedel av hushållen ger explicit uttryck för att det faktiskt o

går att påverka storleken på elkostnaderna genom att byta elleverantör. Detta är sannolikt e
at av att man i allmänhet tycker att det är svårt att jämföra de kontraktsvillkor som o

arknaden genom
ediade

ä
deent ge tmi vis) följt 
pri er h 5. D ning
med andra skiftar ganska kraftigt m

nte gör det eller endast 
gen, 56 procent av respondenter

 
 



Tabell 6: Hushållens respons på påståenden om elleverantörer och elpriser (procent) 

 Tar helt 
avstånd 

ifrå

Tar delvi
avstånd 

ifrån 

Osäker Instämmer
delvis 

 

n 

s  Instämmer
helt 

Det är svårt att veta vad erbjudande rån 
 innebär för stor n 

 
5 

 
7 

 
23 

 
33 

 na f
olika elleverantörer
på min elräkning.  

leke 32 

Jag har stort förtroe
elleverantör. 

nde för min nuva de 5 12 43 29 

 tror att många andra hushåll i min 
komm

     

infor
5 10 23 33 29 

Det ä

ran 11 

Jag har stort förtroende för andra 
elleverantörer. 

10 20 62 7 1 

Jag
un antingen har bytt elleverantör 

eller förnyat avtalet med sin existerande 
elleverantör. 

4 11 51 28 7 

Jag kan inte påverka storleken på mina 
elkostnader genom att byta elleverantör.  

13 19 33 26 10 

Jag diskuterar ofta elpriset och elkontrakt 
med personer i min närhet (familj, grannar, 
och vänner).  

31 27 12 22 9 

Det är tidskrävande att söka efter 
mation om erbjudanden från andra 

elleverantörer.  

Det är svårt att jämföra erbjudanden från 
olika elleverantörer. 

4 8 24 33 29 

Jag är nöjd med de tjänster som min 
nuvarande elleverantör erbjuder. 

3 12 34 34 16 

Avregleringen av elmarknaden var en bra 
åtgärd. 

28 13 39 12 10 

r viktigt att kunna välja mellan olika 
elleverantörer. 

6 6 19 23 46 

Det är viktigt att kunna välja mellan olika 
typer av elkontrakt (fast, rörligt etc.).  

5 5 18 30 42 

Många personer i min närhet (familj, 
grannar och vänner) har aktivt bytt 
elleverantör eller förnyat avtalet med sin 
elleverantör. 

 
8 

 
9 

 
60 

 
18 

 
6 

Jag studerar alltid min elräkning noggrant. 13 19 14 34 21 

Jag tycker det är bra att el är högt 
beskattad.  

50 18 18 10 3 

Jag har noggrant följt den senaste tidens 
debatt i media om de höga elpriserna.  

16 17 21 32 14 

 
 
 
 



3.

I detta avsnitt redovisar vi resultaten f m s a a  
förklara: (a) varför vissa hushåll tidigar de em
(se fråga 14 i enkäten); samt (b) vilka ty  hush m under det kommande året (2006) 
planerar att omförhandla sina elkontrakt och/eller byta elleverantör (se fråga 20). Resultaten 
s llad b är probit analys. I denna metod är den beroende 
v  två v en, ett eller noll. På så sätt kan vi exem lvis 
studera vilka faktorer som har betydelse för huruvida en representativ individ byter eller inte 
b ariab  är lik ed ett för individer som har bytt 
leverantör och lika med noll för de individer som inte har gjort det. Sedan kan vi med hjälp av 
de förklarande variablerna (samt antaganden om funktionsfor ch om r slumpte ens 
fördelning ser ut) testa vilka faktorer som ökar respektive minskar sannolikheten för att en 
r byta elleverantör.  

ten från n analys som försöker förklara vilka hushåll som 
t e varia er som anges ha en
m tive ”minskar med”) är de som uppvisar en statistiskt signifikant effekt (på 
s mpelvis hushåll d högre komst tenderar att ha varit 
aktivare när det gäller leverantörsbyte, och detta gäller även (föga förvånande) de hushåll som 
h  ocks nnas en sitiv in kan av iala norm
h dra h åll är aktiva tenderar också att vara aktiva. En 
intressant effekt är att de hushåll som tror att den senaste tidens höga elpriser beror på 
bristande konkurrens tenderar också att ha varit nägna till leverantörsbyten. En 
f  bristande konkurrens medger en möjlighet att utnyttja 
p iskt sinnade hushållet inser detta. En annan 
(och kansk  tror på förekom
d öje m  sitt etablerade bolag (Vattenfall, Sydkraft etc.), 
och vill ”bestraffa” detta genom att exempelvis välja en nykomling på marknaden (ett 
e ).  

 

 
Figur 8: Faktorer som förklarar hushållens val att byte elleverantör 
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Resultaten visar också att de hushåll som uttrycker att det är svårt att påverka sina 

 
Figur 9: Faktorer som förklarar hushållens intentioner att aktivt påverka sina elkontrakt 

 

V tesen  upplevt s kningar 
under de skulle h tt unde ver sina 
kontrak Figur r en vi ktor. Precis 
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till avreg kap o n sam l för 
intentio der 2 rnetanvä mänt 
sett mer b uttrycka en vil rantör och/eller omförhandla de existerande 
kontrakten.  

 
 

elkostnader genom leverantörsbyte samt att bedöma erbjudandena från andra leverantörer 
också uppvisar ett historiskt beteende av passivitet på området. Graden av kunskap om den 
egna elförbrukningen och de rådande elkontraktsvillkoren verkar dock inte spela någon roll 
för benägenhet att byta elleverantör. Det är ej heller så – enligt resultaten i Figur 8 – att 
personer som frekvent använder Internet också är mer aktiva då det gäller leverantörsbyten.  

Figur 9 sammanfattar resultaten från den statistiska analysen av intentionen att byta 
elleverantör och/eller omförhandla kontraktet med den nuvarande leverantören. Många av de 
faktorer som angavs som drivande i Figur 8 återkommer även här (t.ex. inkomst, elvärme, syn 
på konkurrenssituationen). En viktig faktor för att förutsäga framtida beteende verkar dock 
också vara om man redan tidigare har bytt leverantör och/eller aktivt omförhandlat sina 
kontrakt. Detta tyder på att de som har tidigare erfarenheter av byten/omförhandlingar är 
överrepresenterade hos de som avser att vara aktiv även under 2006. Det är också noterbart att 
de som idag indikerar ett högt förtroende för den nuvarande leverantören uppvisar en lägre 
benägenhet att ha för avsikt att byta leverantör. Detta gör också (naturligt nog) de som 
upplever att ett byte inte får någon inverkan på hushållets utgifter för elkonsumtionen.  
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-
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”Jag tänker alltid på att försöka hålla nere 
elförbrukningen då jag…..”: 

Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis/osäker 

Stämmer 
inte alls 

Ej 
relevant* 

ushållens elförbrukning 
4.1 Enkätsvaren 

Enkätdelen om hushållens elförbrukningsvanor börjar med en rad frågor där hushållen själva 
anger i vilken grad de aktivt vidtar åtgärder för att minska elförbrukningen i hushållet. Tabell 
7 sammanfattar svaren på dessa frågor. De åtgärder som listas här är tagna från Konsument

ts hemsida, och utgörs av sådana aktiviteter som spelar en viktig roll för storleken på 
elräkningen, och där således relativt stora besparingar kan göras i vissa hushåll. Tabell 7 visar 
att bl.a. att en ganska stor andel av hushållen försöker att aktivt hålla nere elförbrukningen, 
och detta gäller i första hand aktiviteter som är kopplade till tvättning och matlagning medan 
exempelvis en något mindre andel hushåll aktivt försöker hålla nere den elförbrukning som 
går åt för att värma bostaden. Överlag tyder svaren på att det finns en potential för att 
åstadkomma ytterligare reduceringar i elförbrukningen för alla de aktiviteter som listas. 

  
Tabell 7: Hushållens självrapporterade aktivitet för att minska elförbrukning (procent) 

Använder tvättmaskinen 49 26 7 19 

Torkar tvätt 21 11 27 

Använder diskmaskinen 19 10 38 

Lagar mat 37 16  

Använder belysningen 46 17  

Värmer upp bostaden 22 35 25 

Använd  28 11 20 

41 

34 

47 

37 

17 

er varmvatten 41

* Kolumne  andel av hushållen för vilka frågan ej är relevant, t.ex. hushåll som inte har tvättmaskin i 
bostaden p med 

 
E tens ållens en vidta 

åtgärde ska elförbruk . Sås snitt 1 har 
tre varian  skick  visar h ssa frågor 
skiljer sig åt för respektive om rar de  listar 
områden där besparingar är möjliga ning av tvättmaskin), enkät B däremot listar 
för varje område en rad möjliga åtgärder (t.ex. tvätta med fylld maskin), medan slutligen
enk ed 
ndra ord basalternativet (såsom det beskrivs i avsnitt 2.2 ovan). De monetära belopp som 
stas för varje åtgärd följer också de summor som återfinns på Konsumentverkets hemsida, 

och d

för vissa av åtgärderna (t.ex. belysning) är besparingarna små. Det finns därför 
också anledning att titta närmare på svaren på dessa frågor, och undersöka om det generellt är 
så att den extra informationen om monetära besparingar ändrar den uttryckta viljan att agera.  

n visar den
 eller som inte värms up

enkä

elektricitet.  

n central del av andra del handlar om hush  vilja att i framtid
r för att min

ter på denna fråga
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ats ut. Figurerna 10-13
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ät C också listar möjliga besparingar i kronor för respektive åtgärd. Enkät B utgör m

a
li

e listas i Bilaga A (se rapportens sista sida).  
Det finns en genomgående trend i Figurerna 10-13. Den rapporterade villigheten att 

vidta åtgärder för att minska elförbrukningen i hushållet tilltar då hushållen ges information 
om vilka konkreta åtgärder som finns att tillgå; detta mönster är genomgående för alla fyra 
aktiviteter som listas i figurerna. Däremot märks inga signifikanta effekter då respondenterna 
ges information om de potentiella monetära besparingarna, t.o.m. ser man i vissa fall (t.ex. 
belysning) att viljan att vidta åtgärder minskar. En sannolik förklaring är att många hushåll 
upplever att 
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Figur 10: Hushållens villighet att minska den framtida elförbrukningen:  

tvätta o h torka (p nt) 
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Figur 11: Hushållens villighet att minska den framtida elförbrukningen: belysning (procent) 

 

20

25

30

35

40

45

0

5

10

15

Helt ovillig Ganska ovillig Osäker Ganska villig Mycket villig Ej relevant

A B C  
Figur 12: Hushållens villighet att minska den framtida elförbrukningen:  
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Figur 13: Hushållens villighet att minska den framtida elförbrukningen: 

förbrukning av varmvatten 

 
Hushållen ombeds i enkäten att på en femgradig skala ange hur villiga de är att i 

framtiden vidta åtgärder för att minska elförbrukningen; 1 = ”helt ovillig” och 5 = ”mycket 
villig”. Tabell 8 visar svaren de genomsnittliga svaren för respektive specifik åtgärd i de båda 
fallen (svaren från enkät A utelämnas således här). De hushåll som angett att den specifika 
frågan/åtgärden ej är relevant för deras situation har rensats ut från de resultat som redovisas i 
tabellen. Tabell 8 visar överlag att skillnaderna mellan de två ”scenarierna” är små, men det 
finns en viss tendens att det ekonomiska incitamentet ”biter” på de områden där besparingarna 
är relativt omfattande och åtgärderna inte är så ”besvärliga” (t.ex. sänka innetemperaturen 
samt ta bort möbler framför elementen). Det kvarstår givetvis att analysera vad som förklarar 
skillnader hushåll emellan, inte minst vilken roll som bostadstyp spelar i sammanhanget. 
Detta återkommer vi till i avsnitt 4.2 där resultaten från den statistiska analysen redovisas. Vi 
återkommer då också till vilka eventuella policyslutsatser man kan dra av dessa resultat 
gällande införandet av informativa styrmedel i syfte att uppmuntra till ökat elsparbeteende hos 
hushållen.   

Tabell 8: Hushållens vilja att vidta åtgärder för att minska elförbrukningen 
 Ingen 

information om 
besparingar (B) 

Information om 
besparingar i 

kronor per år (C) 

  

Tvätta och torka   

Tvätta i fylld maskin 
 

4.5 4.5 

Sänka temperaturen från 40 till 60 grader när 
kläderna är lätt smutsade 
 

4.4 4.3 

Torka utan att tillföra värme 
 

3.9 4.0 

Belysning   

Använda fler lågenergilampor i stället för vanliga 
glödlam
 

4.4 4.1 

Släcka belysningen i rum dä 3.9 

por 

r ingen vistas 4.1 



Tabell 8, forts………………………………………….. 

Uppvärmning av bostaden 

  

Ta bort stora möbler som står framför elementen 
 

4.0 4.2 

Sänka innertemperaturen 
 

3.2 3.6 

Täta dörrar och fönster 
 

4.4 4.5 

Förbrukning av varmvatten   

Byta packningar i läckande kranar 
 

4.6 4.7 

Byta till snålspolande duschmunstycke 
 

4.1 4.1 

Sänka maximala värmen på varmvattnet till 60 grader 4.1 4.0 
 

Tabel ömer vara 
potentiellt relevanta för att först ller att vidta åtgärder för att 
hålla nere hushållets elförbrukning. Frågorna fångar bl.a. upp förekomsten av sociala normer 
och 

Tab nt) 
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avstånd 
ifrån 

Tar delvis 
avstå
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lt 

l 9 sammanfattar hushållens respons på en rad påståenden som vi bed
å graden av aktivitet då det gä

social interaktion, synen på möjligheter att påverka elförbrukningen och i slutändan 
storleken på elräkningen, samt storleken på transaktionskostnader (t.ex. den upplevda 
obekvämheten av att hushålla med elförbrukningen). En rad intressant iakttagelser är värda att 
notera. Många uttrycker att det är viktigt att hålla nere elförbrukningen för miljöns skull (61 
procent instämmer helt), men Tabell 9 visar också på förekomsten av signifikanta 
transaktionskostnader (”det är besvärligt att vidta åtgärder i vardagen”). Drygt 40 procent av 
alla respondenter uttrycker (åtminstone delvis) att det redan är så aktiva då det gäller att hålla 
nere elförbrukningen att det är svårt att göra så mycket mer. Förekomsten av social interaktion 
inom elförbrukningsområdet varierar mycket mellan hushållen, men det är noterbart att en 
betydande majoritet av hushållen diskuterar ofta (eller ganska ofta) storleken på elkostnaderna 
med andra hushåll. Social interaktion verkar med andra ord vara vanligare på elsparområdet 
än då det gäller elkontrakt. Drygt en tredjedel av hushållen ger uttryck för att det är svårt att 
veta vilka åtgärder som kan resultera i besparingar.  
 

ell 9: Hushållens respons på påståenden om den egna elförbrukningen (proce
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h kön inte verkar spela någon roll för 
ushållens villighet att vidta elsparande åtgärder. Samma sak gäller för uppfattningen om 

el t 
kr r 
verkar inte heller förklara speciellt mycket av den variation s o   
var mer frekvent förekommande på detta  jä d fallet om le örsbyt

När det gäller utformningen av info nen o ärder enligt vår manipulation ser vi 
a fikant eff  på viljan att vara aktiv i tr v fyra fa Det 
h  konkreta åtgärder får m
e stas. Det är endast i fallet med bostadens uppvärmning som denna 
manipulation inte leder till några skillnader mellan de två grupper som fått olika grad av 
k n rim kning av detta senare 
v adern n väsentlig del av hushållets totala utgifter och 
dessa hushåll är redan idag ganska medvetna om vilka åtgärder som kan vidtas för att hålla 
n tion om de (potentie a) ekonomiska vinsterna av 
a rkar dock inte ge någon positiv effekt på svaren. I fallet med 
belysning är dock effekten negativ (och statistiskt signifikant). Detta beror sannolikt på att 
den besparing (i kronor och ören) som kan uppnås ofta är låg (10-50 kronor per år), och när 
respondenterna får detta i ”svart på vitt” minskar deras villighet (allt annat lika) för att 
exem por i rum där ingen vistas.  

4.2 Statistisk analys av beslut om att vidta åtgärder för att hålla nere elförbrukningen 

Figurerna 14-17 nedan sammanfattar resultaten från den statistiska analysen av respon-
denternas svar på frågan om de är villiga att i – inom ett antal områden – vidta åtgärder för att 
minska hushållets elförbrukning (fråga 34 i enkäten). Den beroende variabeln i analysen är de 
värden på den femgradiga skalan i enkäten som respondenten har angett som sin villighet att 
vidta åtgärder för att sänka sin elförbrukning inom olika områden; den beroende variabeln är 
alltså fortfarande diskret men kan i detta fall anta fem värden istället för två som var fallet 
ovan. Eftersom det dock finns en tydlig ordning mellan värdena (då fem (5) indikerar "mycket 
villig" och ett (1) indikerar "helt ovillig" att vidta åtgärder för att sänka elförbrukningen) har 
analysen av sparvilligheten och dess bestämningsfaktorer baserats på en så kallad ”ordered 
logit”-modell.  

Resultaten av den statistiska analysen skiljer sig delvis åt områdena emellan, men 
överlag är det trots allt ganska få skillnader. Vi kan först notera att ett resultat som går igenom 
i alla fyra fall är att utbildningsnivå, inkomst, oc
h

prisutvecklingen under det senaste året; det är således inte generellt så att de som upplev
aftigare elprisökningar än andra tenderar att vara mer villiga att spara. Sociala norme
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Figur 14: Faktorer som förklarar hushållens vilja att hålla nere elförbrukningen: tvätta och 
torka 

 
 

 
Figur 15: Faktorer som förklarar hushållens vilja att hålla nere elförbrukningen: belysning 

 

Pensionärer är generellt sett mer sparbenägna än andra grupper förutom i fallet med 
belysning där denna effekt inte är statistiskt signifikant. Överlag är också problemmedveten-
heten kring elanvändningens miljöeffekter ett viktigt skäl till varför hushållen vill hålla nere 
elförbrukningen. Naturligt nog visar de som upplever att det är besvärligt att aktivt hålla nere 
elförbrukningen i vardagen upp en signifikant lägre villighet att spara el. I alla fall (utom 
belysning) är också hushåll med elvärme generellt sett mer villiga att spara på elförbruk-
ningen. Återigen förklaras nog detta av att dessa hushåll 
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igur 16: Faktorer som förklarar hushållens vilja att hålla nere elförbrukningen: uppvärmning

 
Figur 17: Faktorer som förklarar hushållens vilja att hålla nere elförbrukningen: vatten 
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