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and motivation to shift their electricity use to off peak hours. Behavioral and
psychographic variables based on the theory of planned behavior were used to
construct a survey. The survey was sent out to almost 3000 households where some
of the respondents had a time-of-use tariff and some did not. The survey data was
then analyzed using mainly cluster analysis. The results show that there are distinct
groups of people experiencing different motivations and barriers to shifting their load.
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Sammanfattning
Energibranschen är under förändring och klimatmål från EU kräver internationella
och nationella åtgärder. Nya krav på minskade utsläpp av växthusgaser, mer energi
från förnyelsebara energikällor och en ökad energieffektivitet innebär att det behövs
en förändring i elanvändningen. När mängden vindkraft och solkraft ökar går det inte
längre att styra produktionen i lika stor utsträckning som när fossila bränslen
används.
Elnätet och kraftverken är som mest belastade under dagtid på vardagar. En hög
belastning leder till ökade kostnader och negativ inverkan på miljön. Ett sätt att jämna
ut elanvändningen är efterfrågeflexibilitet, vilket innebär att flytta delar av
elanvändningen från dagtid vardagar (höglastperioder) till kvällar och helger
(låglastperioder). Elnätsföretag kan implementera en effekttariff där avgiften är
baserad på de högsta effektuttagen. Den kan användas som incitament för
elanvändare att jämna ut sin last.
I den här studien segmenteras elanvändare i hushåll baserat på attityder och
drivkrafter för ökad efterfrågeflexibilitet. En enkätundersökning skickades ut till
närmare 3000 hushåll där en del av respondenterna hade effekttariff och resten
saknade effekttariff. Beteenderelaterade och psykografiska faktorer baserade på den
beteendevetenskapliga teorin ”the theory of planned behavior” har legat till grund för
undersökningen. Faktorerna beskriver respondenternas attityder, motivation och
upplevda hinder för att flytta sin elanvändning samt den direkt skattade intentionen
att förändra sitt beteende. Insamlad mätdata för respondenternas faktiska
elanvändning användes också för att jämföra de skattade värdena med hur stor del
av elen som förbrukades under låg- respektive höglasttid.
Klusteranalys har varit det främsta verktyget för att analysera insamlad data och
segmentera elanvändarna. En klusteranalys ämnar till att hitta naturligt
förekommande grupperingar i en datamängd. Resultatet visar att det finns grupper av
människor med olika drivkrafter och attityder relaterade till flytt av last. Ekonomi,
miljöpåverkan och komfort var några av de faktorer som har högst inverkan. Endast
för ett fåtal faktorer var motivation och intention att flytta last relaterade till en faktisk
beteendeförändring.
Den slutgiltiga klusteranalysen resulterade i sex distinkta segment av olika karaktär;
engagerade, måttliga, konsekventa, likgiltiga, bekväma och medvetna.
Boendeformen, det vill säga bostadsrätt, hyresrätt eller villa, hade en betydligt större
inverkan på vilket segment en respondent tillhörde än ifall hushållet hade effekttariff
eller inte. Segmenteringen kan exempelvis ligga till grund för att på ett bättre sätt
sprida kunskap, få igenom en beteendeförändring eller utveckla nya affärsmodeller
på elmarknaden.
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Energibranschen är under förändring och klimatmål från EU kräver internationella
och nationella åtgärder. Nya krav på minskade utsläpp av växthusgaser, mer energi
från förnyelsebara energikällor och en ökad energieffektivitet innebär att det behövs
en förändring i elanvändningen. Sverige har satt upp egna nationella mål som bland
annat innebär att 49% av energin ska komma från förnybara energikällor vilket kan
jämföras med det överordnade EU-målet på 20%. Samtidigt ska energiförbrukningen
minska kraftigt. (Europeiska Kommissionen 2014)
Enligt Svensk Energi (2012) har vädret idag stor betydelse för Sveriges elförsörjning.
För vattenkraften är nederbördens storlek och således vattentillrinningen till
kraftverken avgörande för produktionen. När mängden vindkraft och solkraft ökar får
vindens och solens variationer större betydelse och det går inte längre att styra
produktionen i lika stor utsträckning som när fossila bränslen används. Förnyelsebara
energikällor klarar i dagsläget inte av att tillgodose behovet av el när belastningen på
nätet är hög. Det innebär att det vid hög belastning på nätet används fossila bränslen
i större utsträckning.
Elnätet och kraftverken är som mest belastade under dagtid på vardagar
(höglastperioder) och det finns ett intresse av att flytta delar av elanvändningen till
kvällar och helger (låglastperioder) för en jämnare lastfördelning. Kostnader och
inverkan på miljön kan hållas nere ifall elkonsumtion anpassas efter belastningen på
elnätet. Ett sätt att minska belastningen på elnätet är efterfrågeflexibilitet, vilket
innebär att elanvändning flyttas från höglastperioder (dagtid vardagar) till
låglastperioder (kvällar och helger). I dagsläget saknas dock affärsmodeller för att ta
tillvara på potentialen av en ökad flexibilitet i hushålls elförbrukning (Linnarsson m fl
2013)
Energimarknadsinspektionen utvärderar för närvarande förutsättningarna för att
införa en effektbaserad eltariff som obligatorium på den svenska elmarknaden som
en följd av energi- och klimatmål på nationell och europeisk nivå. En effektbaserad
tariff innebär för elkonsumenterna att elräkningen kommer att bli hög ifall det är höga
toppar i elanvändningen och ställer således krav på att aktivt anpassa sin
elanvändning. (Lundgren 2008)
Att det inte förekommer några affärsmodeller beror till stor del på att det föreligger ett
kunskapsgap. De flesta elanvändare saknar information bland annat om hur
belastningen på elnätet ser ut och vilka konsekvenser en hög belastning har på
exempelvis miljön. Nätägarna och andra elaktörer saknar i sin tur kunskap om hur
elanvändarna ser på elanvändning och vilka drivkrafter de har för ökad flexibilitet i sin
elförbrukning. Det behöver alltså föras en dialog mellan elanvändare och elaktörer för
att utbyta information och ta reda på elkonsumenternas drivkrafter för ökad
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efterfrågeflexibilitet. I dagsläget är kunskapen om magnituden av efterfrågeflexibilitet i
hushåll begränsad. (Kristofferson m fl 2013)
Undersökningar om incitament och värderingar bakom efterfrågeflexibilitet i hushåll
har gjorts tidigare. En studie utförd av Abrahamse (2009) visar att energianvändning
som sådan mest beror av sociodemografiska faktorer (inkomst, antal personer i
hushållet etc) medan förändringar i energianvändning snarare beror av psykologiska
faktorer (motvillighet att använda ”smutsig el”, uppfattade hinder etc.), och kräver
någon typ av kognitiv insats. Det är alltså viktigt att göra en distinktion mellan hur el
används i hushållet och hur elanvändare ser på förändring i elanvändningen. Det har
däremot inte utretts i större utsträckning vilka dessa faktorer kan vara för olika typer
av elkunder och ingen liknande studie har gjorts på den svenska marknaden.
Enligt Shaw m fl (2012) är implementeringen av smarta elnät en drivande faktor till att
elbolag behöver större insikt i kundernas elhushållning. När den fysiska
infrastrukturen byggs ut behöver elbolagen bättre förstå kundernas beteende
relaterat till energianvändning för att kunna utveckla strategier för att tillgodose
diversifierade normer. Det långsiktiga målet är att engagera smart kundbeteende
med avseende på energianvändning i större utsträckning. Detta genom att göra det
möjligt för kunden att medverka i optimeringen av när, var och hur mycket energi de
konsumerar och i allt högre grad genererar och lagrar.
Elbolag har använt olika typer av kundsegmenteringar under lång tid. När det har
funnits ett konkret affärsmässigt behov och en tydlig avkastning på investeringen har
det visat sig användbart. Segmentering avsedd för marknadsföringssyften har dock
blandade resultat. För att göra detta framgångsrikt krävs tid och resurser, förtroende
och tydliga mål som driver designen på segmenteringslösningen. Det strategiska
målet för att segmentera smart energibeteende är att skapa en beteendeförändring
och lösningen ska utgå ifrån kundernas beteende och attityder (Shaw m fl 2012).
Examensarbetet utförs inom ramarna för projekten ”Elkonsumenters attityder,
värderingar och incitament för ökad förbrukningsflexibilitet” (Bartusch m fl 2014), som
finansieras av Elforsk och ”Marknadsbaserade styrmedel i bostadssektorn”, som
finansieras av Energimyndigheten. Syftet med projekten är att öka kunskapen om
hushålls drivkrafter för ökad efterfrågeflexibilitet och att estimera magnituden av
responsen. Examensarbetets resultat och analys är baserat på en
enkätundersökning som skickades ut till 3000 hushåll i Sollentuna och Saltsjö-bo. I
enkäten ställdes frågor kring respondenternas attityder och drivkrafter för ökad
efterfrågeflexibilitet. Vid sidan av enkätundersökningen har även mätdata för
hushållens faktiska förbrukning samlats in för att analyseras tillsammans med
enkätsvaren.

1.2 Syfte och problemformulering
Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen om existerande attityder och
drivkrafter hos hushåll att vara mer flexibla i sin elanvändning. Det förväntas öka
förståelsen för vad som styr beteendet hos olika typer av elanvändare och vilken
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betydelse exempelvis ekonomiska och miljörelaterade drivkrafter har för dessa
kundgrupper. Med denna grund kommer en segmentering av elanvändarna göras
utifrån psykografiska och beteenderelaterade faktorer. I förlängningen kommer
resultatet bland annat att kunna vägleda aktörer på elmarknaden i deras utformning
av affärsmodeller och hur de ska rikta sina erbjudanden mot olika typer av kunder.
•

Vad har elkonsumenter för attityder och drivkrafter för ökad
efterfrågeflexibilitet?

•

Hur kan vi segmentera elanvändare utifrån dessa attityder och drivkrafter?

•

Vilka implikationer har resultatet för olika aktörer på elmarknaden?

1.3 Avgränsningar
I denna rapport används definitionen av efterfrågeflexibilitet som elanvändares
förmåga att flytta last från en tidsperiod till en annan. Incitamenten är inte
begränsade till enbart ekonomiska.
Klusteranalysen och den efterföljande segmenteringen är baserad endast på
psykologiska och beteendemässiga faktorer och det har således bortsetts från bland
annat geografiska och demografiska faktorer. En anledning till detta är att elbolagen
inte får rikta erbjudanden specifikt till individer eller hushåll. De demografiska och
geografiska faktorerna är därför inte lika användbara som vid andra
tillämpningsområden. En segmentering av elanvändare efter psykologiska och
beteendemässiga variabler är också sällsynt vilket gör resultatet intressant i sig.
Till urvalet för enkätundersökningen har en geografisk avgränsning gjorts till
områdena Sollentuna och Saltsjö-Boo. Anledningen till detta var att det till
undersökningen behövdes ett område som i dagsläget hade effekttariff (Sollentuna)
och ett område som saknade effekttariff (Saltsjö-Boo) samt att det fanns tillgång till
mätdata med timvärden för elanvändningen i dessa två områden.
Den påverkan regleringar på elmarknaden har på elanvändning och aktörer har det i
stor utsträckning bortsetts från i denna rapport. Det beror dels på att fokus ligger på
elanvändarnas motivationsgrunder och beteenden. En annan anledning är att lagar
och regler på elmarknaden ständigt ses över och omarbetas av bland annat
Energimarknadsinspektionen. Det kan därför vara motverkande att begränsa analys
och resultat efter rådande spelregler utan istället se bortom dessa för att ta fram
något nyskapande. Trots att det inte har fästs någon större vikt vid regleringar är
resultatet intressant och användbart även för de som beslutar om lagar och regler.
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2 Den svenska elmarknaden och elanvändning
2.1 Elproducenter
De aktörer som producerar el i kraftanläggningar och matar in den på elnätet kallas
för elproducenter. Förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft och biobränslen
ligger till grund för hälften av Sveriges elproduktion. Den andra hälften utgörs av
kärnkraft. (Svenska kraftnät 2014). Det är upp till producenterna att välja ifall den el
de producerar ska säljas till elhandelsföretag eller elanvändare, säljas via elbörsen
eller förbrukas av dem själva. De senaste 20 åren har antalet större elproducenter
minskat som en följd av förvärv och sammanslagningar. I dagsläget är de största
elproducenterna Vattenfall, Fortum Sverige, E.ON Sverige, Statkraft Sverige och
Skellefteå Kraft. Staten äger ungefär 39 procent av produktionskapaciteten och
utländska ägare har en lika stor andel. Kommuner äger 12 procent och resterande 10
procent är fördelat mellan övriga ägare. (Samordningsrådet för smarta elnät 2014)

2.2 Elnätsföretag
Elnätsföretagen ansvarar för att elen transporteras från produktionsanläggningarna
till elanvändarna och äger och driver således elnätet. Det finns ungefär 170
elnätsföretag av varierande storlek i Sverige. Det svenska elnätet är uppdelat i tre
nivåer; stamnät, regionnät och lokalnät vilka har olika spänningsnivåer och ägs av
olika företag. Statliga Svenska Kraftnät äger stamnätet där elen transporteras från de
stora produktionsanläggningarna till regionnäten. Största delen av regionsnäten ägs
av E.ON Elnät Sverige, Vattenfall Eldistribution och Fortum Distribution. Detta nät
används för att transportera elen till lokalnäten och direkt till storförbrukare av el som
exempelvis industrier. Lokalnäten, som distribuerar el till exempelvis hushåll och
mindre industrier, ägs av staten, kommuner, privata företag och ekonomiska
föreningar. Det krävs ett tillstånd från Energimarknadsinspektionen kallat
nätkoncession för att få bli elnätsägare och bygga och driva starkströmsledningar.
Det ingår även krav på att ansluta elanläggningar inom koncessionsområdet och
ansvar för att samla in och rapportera mätvärden för förbrukning och produktion.
(Samordningsrådet för smarta elnät 2014)

2.3 Elhandelsföretag
Det finns ungefär 120 elhandelsbolag vilka bland annat innefattar stora kraftbolag
och kommunalt ägda bolag. Elhandelsföretagens kan delas upp i rollerna
elleverantörer, balansansvariga och elhandlare. Elleverantören köper el och säljer
den sedan vidare till elanvändare i konkurrens med andra leverantörer. Elen köps
direkt från elproducenter, via elbörsen eller från elhandelare. Elåterförsäljaren har
enligt lag leveransansvaret till elanvändaren. Lagen kräver vidare att elleverantören
har någon som tar balansansvar för leveransen. För all el som produceras eller
förbrukas ska det enligt ellagen också finnas ett balansansvarigt företag. Deras
ansvar innebär att kontinuerligt se till att det råder balans mellan tillförsel och
förbrukning av el och de leveranser som företaget har ansvar för. Samtliga
balansansvariga företag måste ha ett avtal om balansansvaret med Svenska
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Kraftnät. Balansansvar innebär således att ett företag har ekonomiskt ansvar för att
produktion och förbrukning av el är i balans. Dessa företag har således stora
intressen i att det ska råda balans mellan elproduktion och elförbrukning och att
produktionen och förbrukningen ska gå att förutse. (Svenska kraftnät 2014,
Regeringskansliet 2014)

2.4 Boo Energi och Sollentuna Energi
Sollentuna Energi är ett elhandelsbolag som ägs av Sollentuna kommun som även
äger kommunens elnät. Elhandeln sköts i ett separat bolag (Sollentuna Energi
Handel AB) och de har en utpräglad miljöprofil och strävar efter 100% förnyelsebar
energi. De har sedan mer än tio år tillbaka läst av elmätarna varje timme, dygnet runt,
vilket är en förutsättning för att kunna ha en effekttariff. Boo Energi är en ekonomisk
förening och nätägare, främst i Saltsjö-Boo. Boo Energi Försäljning AB ansvarar för
elhandel och ägs till hälften av Boo Energi och till hälften av Jämtkraft AB. Boo
Energi har en unik ägandeform och vad som också är intressant är att deras
kärnverksamhet är nätansvar och inte elhandel. Då båda bolagen agerar och
elleverantör så måste de antingen vara balansansvariga eller anlita en extern aktör
för detta.

2.5 Elanvändare
De som konsumerar och tar ut el från elnätet kallas elanvändare. Det krävs ett avtal
med en elleverantör för att kunna köpa el och även ett avtal med nätägaren för att få
vara ansluten till nätet. Nätavgiften betalas av elanvändaren för anslutningen och
överföringen av el. Det ingår i Energimarknadsinspektionens uppgifter att övervaka
nättarifferna och bevaka att de är skäliga och utformade på sakliga grunder.
(Regeringskansliet 2014)

2.6 Myndigheter och regleringar på elmarknaden
Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen (Ei) är en tillsynsmyndighet och arbetar på uppdrag av
regeringen. De bevakar och analyserar energimarknaden och ser bland annat till att
nättarifferna på elmarknaden är skäliga. De kontrollerar att energiföretagen följer de
regelverk som har upprättats för energimarknaderna. Ei kan också föreslå
lagändringar och andra åtgärder för att energimarknaderna ska fungera bättre. De
tillhandahåller information till konsumenter och driver exempelvis webbtjänsten
elpriskollen.se där elkunder kan jämföra samtliga elhandlares olika priser och avtal.
(Regeringskansliet 2014, Energimarknadsinspektionen 2014)
Energimyndigheten
Energimyndigheten verkar inom flera olika samhällssektorer för att skapa villkor för
en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning.
De utvecklar och förmedlar kunskap om bland annat effektivare energianvändning
som hushåll, företag och myndigheter kan ta del av. Energimyndigheten deltar i
internationella samarbeten för att nå klimatmålen och förnybara energikällor, smarta
5

elnät och framtidens fordon och bränslen får utvecklingsstöd. De hanterar olika
styrmedel som exempelvis elcertifikatsystem och handeln med utsläppsrätter och tar
fram analyser och prognoser samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.
(Energimyndigheten 2014)
Övriga myndigheter på elmarknaden
Det finns även några andra myndigheter som är aktiva på elmarknaden. Svenska
Kraftnät ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av det svenska stamnätet. De är
också systemansvariga vilket innebär att de har ansvar för att produktion och
konsumtion av el är i balans. Elsäkerhetsverket är den myndighet som ansvarar för
tekniska säkerhetsfrågor som exempelvis elsäkerhet. De utfärdar föreskrifter kring de
berörda områdena och ansvarar i övrigt bland annat för tillsyn av elektriska
anläggningar. Konkurrensverket har som uppgift att främja en effektiv konkurrens och
att bevaka marknadenskonkurrens, vilket även innefattar elmarknaden.
(Regeringskansliet 2014)
Avregleringen av den svenska elmarknaden
Sedan den 1 januari 1996 har den svenska elmarknaden varit avreglerad och ett nytt
regelverk upprättades i samband med detta. Den största skillnaden blev att
konkurrens för handel och produktion av el infördes medan elnätsverksamheten
förblev ett reglerat monopol. Marknaden avreglerades för att öka valfriheten för
konsumenterna och för att öka konkurrensen inom elförsörjningen. Det ansågs vidare
att en öppen handel med el skulle skapa förutsättningar för en effektiv prisbildning.
För elkunderna innebär avregleringen i praktiken att de fritt kan välja elhandelsbolag
men inte elnätsföretag då distributionen sker genom lokala monopol. (Svensk Energi
2014)

2.7 Efterfrågeflexibilitet
Energimarknadsinspektionen (Lundgren 2008, s. 10) definierar efterfrågeflexibilitet
som priskänslighet eller ”elkundernas förmåga att svara på förändringar i
marknadspriset på el. Detta kan ske genom att öka eller minska förbrukningen”.
Fritz (2007, s. 5) presenterar en snarlik definition; ”Efterfrågerespons är
elefterfrågans förmåga att svara på förändringar i marknadspriset på el. Detta kan
ske genom att minska eller öka förbrukningen eller genom att använda lokal
reservkraft”.
Dessa definitioner ger en ganska smal bild av efterfrågeflexibilitet och förutsätter att
elanvändare endast drivs av ekonomiska incitament. Definitionerna innebär också en
begränsning i att flexibiliteten handlar om att öka eller minska förbrukningen.
International Energy Agency presenterar en bredare syn på efterfrågeflexibilitet. Att
svara mot prissignaler kan innebära flera olika saker. Exempelvis att byta
elleverantör för att svara mot nya priser och erbjudanden, minska förbrukningen
genom mer effektiv användning eller att flytta lasten från en tidsperiod till en annan.
(Cooke, 2011)
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Det görs också skillnad i reglerbar och icke-reglerbar efterfrågeflexibilitet. Reglerbar
efterfrågeflexibilitet innebär att operatören eller leverantören kan kontrollera
responsen genom exempelvis direktkontroll av apparater. Icke-reglerbar
efterfrågeflexibilitet innebär således att det är upp till användaren att verkställa
förändringen. Abrahamse (2009) och Breukers, Mourik (2013) har framgångsrikt
kartlagt icke ekonomiska incitament som exempelvis miljö och komfort.
Idag reagerar elkunderna relativt marginellt på prisförändringar på el. Den kortsiktiga
priskänsligheten på el är således låg. Ifall priskänsligheten skulle öka skulle
elmarknadens funktion och elkundernas välfärd öka. En ökad efterfrågeflexibilitet
skulle exempelvis bidra till att stabilisera priset på råkraft, minska producenternas
potentiella marknadsmakt, möjliggöra att effektbristsituationer kan undvikas och att
topplastkapaciteten kan ersättas vilket i förlängningen innebär en minskad
miljöpåverkan. (Lundgren 2008)
Lundgren (2008) menar att ekonomiska incitament är ett krav för att elanvändare ska
vara flexibla i sin elanvändning. Linnarsson m fl (2013) visar dock att ekonomiska
incitament inte räcker. Affärsmodellerna måste dessutom vara enkla, förståeliga och
förutsägbara för kunderna. Vidare måste kunderna också ha kunskap om
elförbrukningen för att kunna styra den. Miljönytta och andra aspekter spelar också in
på elanvändarnas vilja att vara flexibla i sin elanvändning.

2.8 Effekttariff
I ett försök att anpassa efterfrågan till den varierande tillgången på el kan elbolagen
använda sig av prisincitament. När dessa incitament varierar över tiden, vilket kan
vara timme på dagen, säsong, eller höglastperioder, kallas det för tidsberoende eller
dynamisk prissättning. Denna typ av prissättning är relevant i områden med
varierande temperaturer under året och där det finns begränsningar i produktionen
och/eller nätkapaciteten. Dynamisk prissättning kan även användas för att motverka
ökade problem med att balansera tillgång och efterfrågan och den förväntade
ökningen av mikroproducenter av energi. Enligt Breuker m fl (2013) ser elleverantörer
effekttariffen som ett medel för att skapa en bättre balans mellan tillgång och
efterfrågan och på så sätt öka leveranssäkerheten. Nätägare kan erbjuda effekttariff
för att jämna ut elanvändningen och på så sätt undvika utbyggnad av nätet och
minska förluster i nätet.
Inom detta projekt har bland annat elanvändningen i Sollentuna undersökts.
Sollentuna energi definierar höglastperioden för effekttariffen som vardagar 07-19.
Med vardag avses dagar som inte är lördag, söndag, midsommar, julafton,
nyårsafton eller annan allmän helgdag. Avgiften är dessutom dubbelt så hög under
vinterhalvåret november till mars jämfört med april till oktober. (Sollentuna Energi)

2.9 Potential för efterfrågeflexibilitet och effekttariff
Många hushåll förlägger redan stora delar av sin elförbrukning i hemmet till kvällar
och helger då personerna befinner sig på annan plats under dagtid så som jobb och
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skola. Vattenfall anger dock höglasttid som måndag-fredag klockan 06-22 under
januari, februari, mars, november och december. Det innebär att även personer som
inte befinner sig i hushållet stora delar av dagen öka sin efterfrågeflexibilitet.
(Vattenfall 2014)
En undersökning utförd av Esselcon i samarbete med Elforsk visar att en dynamisk
prissättning kan leda till en reduktion av elanvändning på över 50% vid tider med
högt elpris (Lindskoug 2006). I samma undersökning angav över hälften när de blev
tillfrågade att de inte såg några större nackdelar med att reducera elanvändningen.
Denna höga siffra beror dock till stor del på att deltagarna visste vad som
förväntades när de accepterade erbjudandet och valde att delta i studien. Deras
åsikter reflekterades samtidigt i höga reduktioner i elanvändningen. De flesta
deltagarna hade en positiv inställning till att även fortsättningsvis använda en
dynamisk prissättning.
Enligt Energimarknadsinspektionens bedömning finns det potentiell
efterfrågeflexibilitet både inom industrin och bland hushållen. I Sverige uppskattas
den tekniska potentialen av efterfrågeflexibilitet i hushåll till 500-1500 MW, vilket kan
jämföras med närmare 2000 MW bland industriföretag. Det antas vidare finnas en
möjlighet till total effektreduktion i Sverige på minst 2000 MW under en begränsad tid
om 1-3 timmar. (Linnarsson m fl 2013). Detta motsvarar ca 10-20 procent av det
maximala effektuttaget.
Även hushållskunder och andra små kunder anses ha stor potential att öka sin
efterfrågeflexibilitet. Bland dessa finns potentialen för en kortsiktig efterfrågeflexibilitet
främst hos eluppvärmda villor. Det avser uppvärmning och varmvattenproduktion och
hushållselen är av mindre vikt vilket således innebär att lägenhetskunder har lägre
potential. (Lundgren 2008)
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3 Teori: Marknadssegmentering
En marknadssegmentering innebär att dela upp marknaden i avgränsade grupper av
kunder som ställer liknande krav. Det är ett centralt begrepp inom marknadsföring
och utgör grunden för ett företags marknadsstrategi och beslutsprocess för hur
resurser bäst fördelas. Marknadssegmenteringen tillåter ett företag att identifiera
behov på en given marknad och sedan svara mot dessa mer direkt. Genom
väldefinierade segment kan marknaden nyttjas mer effektivt med nöjdare kunder som
följd (Robertson m fl. 1992). Att behandla alla elanvändare lika gör det inte särskilt
troligt att få respons från merparten av dessa. Det är inte heller möjligt att behandla
samtliga som unika individer och skräddarsy information och erbjudanden till dem. En
segmentering kan därför vara ett bra verktyg för att nå ut till så många som möjligt.
(Stromback m fl 2011)

3.1 Produktsegmentering eller kundsegmentering
Enligt Raulerson (2009, s.32) finns det ingen vetenskaplig metod som för samtliga
marknader möjliggör en precis och fullständig definition av de kriterier som ska
användas vid en segmentering. Han har dock identifierat två grundläggande
tillvägagångssätt som har visat sig framgångsrika. Båda används för att identifiera
kundsegment men den ena utgår från produktens attribut och den andra från
kundens egenskaper.
Produktsegmenteringen baseras på produktens funktioner, prestanda och andra
produktegenskaper. Genom att utgå ifrån vilka produkter som anses vara lämpligast
för olika typer av kunder kan kundsegmenten identifieras. Det är ofta
produktutvecklare och produktchefer som utför denna typ av segmentering då de
definierar en produktportfölj bestående av flera produkter med skilda egenskaper och
pris. Det är alltså något som görs internt på företaget, med eller utan kommunikation
med tänkta slutkunder.
Kundsegmenteringen baseras istället på kundernas egenskaper som exempelvis kan
vara demografiska, psykografiska och beteendemässiga och segmenten definieras
efter likheter och skillnader i dessa egenskaper. Denna typ av segmentering utförs
oftast av marknadsavdelningen i samarbete med exempelvis försäljning och
kundtjänst. Kundsegmenteringen undersöker företagets externa miljö i form av
kunder och möjliggör att marknadsföring, försäljning och kundtjänst kan få så bra
täckning och resultat som möjligt för de valda kunderna.
Båda de ovan nämnda typerna av segmentering behöver utföras för att framgångsrikt
kunna utvärdera en produktmarknad då de har olika syften. En kundsegmentering
kan inte ligga som grund för att fullständigt definiera en produkts egenskaper och en
produktsegmentering tillhandahåller inte tillräckligt med information för att ta fram en
marknadsstrategi. De kompletterar varandra på så sätt att varje produktsegment
matchas till ett eller flera kundsegment och vice versa. Varje segment kommer att
bedömas utifrån två faktorer; de produkter som är lämpliga eller riktas mot kunderna
samt de demografiska, psykografiska och/eller beteendemässiga egenskaperna hos
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kunderna i segmentet. Marknaden kommer således att delas in i homogena grupper
av människor som har liknande behov, köper liknande produkter eller tjänster på ett
liknande sätt med liknande bakomliggande drivkrafter.
Inom ramarna för detta examensarbete utförs enbart en kundsegmentering då
elanvändares beteende är det som undersöks. Denna kommer senare, beroende på
tillämpningsområde, kanske att behöva kompletteras med en produktsegmentering
för att rätt beslut och åtgärder ska kunna utföras. Ifall det inte görs finns en risk att de
produkter och tjänster som i slutändan tas fram inte accepteras av marknaden. Oftast
föreligger dock det omvända problemet, att mest fokus ligger på produktutvecklingen
med för lite hänsyn till kundernas behov. Ifall en produktsegmentering senare ska
utföras är det viktigt att ha i åtanke att el är ganska abstrakt koncept för de flesta
användare. El omvandlas endast till något värde för kunden då den används för att
driva någon typ av utrustning som exempelvis belysning eller en hushållsapparat. De
produkter eller tjänster som kan tänkas utvecklas för elanvändare är exempelvis nya
typer av elhandelsavtal eller anordningar som underlättar energireducering i hemmet.

3.2 Grunderna för kundsegmentering
Det finns inte ett rätt sätt att utföra en marknadssegmentering. Kotler (2009, s 121)
delar upp segmenteringen för en konsumentmarknad i två övergripande grupper av
variabler. Den första är beskrivande egenskaper vilka är geografiska, demografiska
och psykografiska som används som grund för att undersöka olika behov eller
produktresponser inom de valda segmenten. Den andra gruppen är
beteendemässiga faktorer vilka kan vara hur en produkt uppfattas, när den används
eller respons mot varumärken. När segmenten formas går det att se hur olika
karaktärsdrag förhåller sig till olika kundsegment.
Geografisk segmentering innebär att dela in marknaden i olika geografiska enheter
som exempelvis länder, regioner, städer, klimat eller populationsdensitet. Enligt
Beane (1987) är det den enklaste segmenteringen att förstå. Det bestäms att
konsumenter inom en viss geografisk enhet har liknande behov och ställer liknande
krav. Metoden är generisk och har en begränsning i att den ger en väldigt förenklad
bild av verkligheten.
När en demografisk segmentering utförs delas marknaden upp i grupper baserat på
ålder, kön, inkomst, utbildningsnivå och liknande. Enligt Kotler (2009, s 122) är en av
anledningarna till att detta är den mest populära segmenteringsmetoden att
konsumenternas preferenser och användarfrekvens ofta är förknippade med
demografiska variabler. Enligt Beane (1987) beror det också på att kunderna
placeras på exakta skalor som är lätta att mäta och förstå. Det är enkelt att samla in
och tolka informationen som utan problem kan användas i flera olika undersökningar.
En svårighet med metoden är att det inte alltid går att beskriva segmenten fullständigt
och att skillnaden mellan segmenten inte blir så tydlig.
Psykografi innebär enligt Kotler (2009, s 123) att använda psykologiska och
demografiska faktorer för att öka förståelsen om konsumenterna. Köparna delas in i
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olika grupper baserade på exempelvis psykologiska egenskaper, livsstil eller
värderingar. Personer inom samma demografiska grupp kan uppvisa väldigt olika
psykografiska profiler. Beane (1987) har funnit att psykografisk segmentering är lite
svårare än de tidigare nämnda då det inte längre är klart definierade kvantitativa
mätetal. Den psykografiska beskrivningen visar på den inre personen snarare än
yttre uttryck. Personliga egenskaper, värderingar och livsstil vägs istället in. Det
anses vara nästa steg om den demografiska undersökningen resulterar i oklara
segment eller segment som inte kan nås. Profileringen kan baseras på exempelvis
åsikter, värderingar och attityder (Goyat, 2001).
Denna typ av segmentering kallas ibland för livsstilssegmentering men det
förekommer inga fördefinierade livsstilssegment. Dessa är dock inte alltför svåra att
definiera och någon form av kvalitativ eller kvantitativ undersökning ligger oftast till
grund för att härleda segmenten. De svar som fås in kan sedan analyseras med
exempelvis klusteranalys för att definiera segmenten. En stor fördel med denna
metod är att det kan skapas en bredare förståelse för kunderna och således kan
kommunikation och marknadsföring effektiviseras. Roberts och Straughan (1999)
menar på att psykografiska variabler är de mest användbara för att beskriva
miljömedveten konsumtion.
I den beteendebaserade segmenteringen delas konsumenterna upp I grupper
baserat på deras kunskap om, attityd mot, användning av eller respons till en produkt
eller tjänst. Enligt Kotler (2009) är de vedertagna beteendebaserade variablerna
inom marknadsföring; tillfälle, fördelar, användarstatus, användarfrekvens,
köpberedskap, lojalitet och attityd.
Konsumenter kan särskiljas genom det tillfälle då de utvecklar ett behov och sedan
köper eller använder en produkt. De kan också kategoriseras efter de fördelar de
söker hos en produkt eller tjänst. Användarstatus är en uppdelning i icke-användare,
tidigare användare, potentiella användare, förstagångsanvändare och regelbundna
användare. Ofta ligger fokus på att attrahera potentiella användare och behålla
regelbundna användare. Användarfrekvens kan segmenteras i lätta, medeltunga och
tunga produktanvändare. Tunga användare utgör ofta en liten del av marknaden men
står för en stor del av konsumtionen. Det kan vid marknadsföringen ses som en
fördel att attrahera få tunga användare istället för få lätta användare. Dessa
användare är dock i regel lojala till ett visst varumärke eller priskänsliga så de kan
vara svåra att nå och/eller behålla. Det finns personer i olika stadier av köpberedskap
på en marknad. Några känner inte till produkten, några är medvetna, andra
informerade, intresserade eller vill ha produkten och några tänker köpa den.
Konsumenter kan delas upp efter lojalitet till ett varumärke. De kan vara lojala till ett
eller några få märken, de kan byta mellan märken men vara lojala under viss tid eller
helt sakna varumärkeslojalitet. Vad som vid första anblick kan verka vara
varumärkeslojalitet kan dock visa sig vara exempelvis vanor eller likgiltighet.
Konsumenternas attityd gentemot en produkt eller tjänst kan delas upp i entusiastisk,
positiv, likgiltig, negativ eller fientlig. Det är viktigt att identifiera attityden hos olika
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konsumentgrupper då det påverkar vilken kommunikation och marknadsföring som är
lämplig.

3.3 Kriterier för segmenten
För att en viss segmentering i praktiken ska vara användbar krävs att
marknadssegmenten uppnår ett antal kriterier vilka beskrivs av bland annat Buzzell
(1978) och Anderson (2008). Dessa beskrivs mer utförligt nedan men Kotler (2009)
har sammanfattat fem övergripande kriterier som varje segment måste uppfylla.






Mätbara: Storleken, köpkraften och karaktären på segmenten ska kunna
mätas.
Substantiella: Segmenten ska vara tillräckligt stora och lönsamma för att
tillgodose dem.
Tillgängliga: Segmenten ska effektivt kunna nås och tillgodoses.
Differentierbara: Segmenten ska vara urskiljbara och svara olika mot olika
marknadsföringsprogram.
Angripbara: Effektiva program ska kunna utformas för att attrahera och
tillgodose segmenten.

Segmenten ska vara mätbara vilket innebär att dess storlek, tillväxt och
marknadspotential ska kunna bestämmas. De ska även vara tillräckligt stora för att
vara lönsamma då det annars inte är värt att rikta sig specifikt mot olika grupper.
Varje segment ska vara den största möjliga homogena grupp som är värd att
skräddarsy erbjudanden till. I praktiken innebär det att storleken i faktiskt och
potentiell försäljning ska berättiga differentierade produkter, marknadsföring och
tjänster. Segmenten ska vidare gå att identifiera och nå för att i praktiken kunna
tillgodose varje segment.
Effektiva marknadsförings- och försäljningsprogram ska kunna formuleras för att
attrahera och serva en viss kundgrupp. Det innebär att segmenten ska kunna
behandlas separat utan att det innebär stora investeringar eller andra kostnader.
Oftast kommer en segmentering innebära ökade kostnader men dessa måste vägas
mot potentialen av ökade intäkter. Det är inte nödvändigtvis en bra strategi att rikta
sig mot samtliga identifierade segment och några segment kommer att vara mer
lönsamma än andra. En segmenteringsmodell som inte är ekonomiskt försvarbar ska
inte implementeras.
Segmenten ska kunna särskiljas från varandra och svara olika mot olika
marknadsföringsprogram. Ifall två segment svarar lika mot ett erbjudande är de inte
separata segment, Skillnader är köpvolym, köpmetod, servicekrav och kostnader är
exempel på vad som i praktiken kan komma att variera mellan olika segment. Hur
framgångsrika de framtagna marknadsstrategierna är beror till stor del på hur stora
skillnaderna i behov och efterfrågan är hos olika segment och hur väl anpassningar
till dessa görs. Det är också viktigt att iaktta ifall skillnaderna mellan olika segment
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kan komma att minska eller öka i framtiden då konsumenter är en dynamisk grupp.
Att välja en segmenteringsmodell som anses ha långsiktiga skillnader är att föredra.

3.4 Fördelar med kundsegmentering
Dannerberg (2009, s. 47) beskriver flera fördelar med att segmentera kunderna.
Segmenteringen underlättar för marknadsföraren att välja rätt målgrupp. Detta
genom att olika kundgrupper kan urskiljas ifrån varandra inom en given marknad så
att rätt beslut kan tas om vilket eller vilka segment som ska agera målgrupp för en
viss produkt, tjänst eller information.
Segmenteringen underlättar nyttjandet av en given marknad och anpassning av
erbjudanden till olika målgrupper. Marknadsföraren kan konkretisera behoven hos de
olika målgrupperna och mer korrekt förutse den troliga responsen från dessa
gentemot ett erbjudande. Produkter, distribution och marknadsföring kan riktas mot
en specifik grupp och erbjudanden skräddarsys i större utsträckning. Fokus kan
läggas på de kunder som är mest benägna att i slutändan köpa de produkter och
tjänster som erbjuds.
Marknadsföringsaktiviteterna blir mer effektiva och ekonomiskt försvarbara efter att
en segmentering utförts. Marknadsföraren tillåts lägga resurser på de segment som
anses vara mest produktiva och lönsamma. Segmentspecifik distribution,
marknadsföring och försäljning kan effektiviseras som en följd av att det kan läggas
större fokus på enskilda segment. De marknader som inte anses vara vinstgivande
kan undvikas. Genom att rikta in sig på några specifika typer av kunder kan även
konkurrensen från andra företag som erbjuder liknande tjänster hållas nere.
Marknadsavdelningen kan således analysera marknaden mer ingående.
Segmenteringen innebär också fördelar för kunderna. En starkare relation kan
byggas med kunderna genom att utveckla och erbjuda dem de produkter och tjänster
som är önskvärda. Kundtjänst och kommunikation till marknaden underlättas också
genom att den kan riktas mer specifikt. Som en följd ökar kundnöjdheten då de
specifika kundkrav som ställs bättre kan tillgodoses. Ifall erbjudanden inte kan riktas
specifikt till enskilda personer har denna anpassning visat sig mer effektivt än att rikta
mot alla. Det måste alltid ske en avvägning då en marknadssegmentering är en
balans mellan kundens önskan för en individuell lösning och företagets vilja att vara
så generell som möjligt. Den uppfyller sällan alla specifika önskemål hos en kund.

3.5 Segmentering av energirelaterat beteende
Enligt Shaw m fl (2012) skiljer sig beteendemässig segmentering från några av de
konventionella formerna av kundsegmentering. Genom att segmentera kunderna
baserat på angivna beteenden kan elbolagen utveckla kundutbildningar och
strategier för att engagera kunderna. Målet är att uppmuntra beteendeförändringar
som lämpar sig för de olika sätt som kunderna föredrar att bete sig och att identifiera
karaktäristiska beteenden för varje enskilt segment. Roberts och Straughan (1999)
hävdar att psykografiska variabler utger en starkare och mer användbar grund för att
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profilera miljörelaterat beteenden än demografiska variabler. Ett problem som
föreligger är dock att det inte har gjorts tillräckligt många undersökningar av
miljörelaterat beteende med utgångspunkt från just psykografiska variabler. Det går
alltså inte att säga någon om hur stabil denna metod är utan det behövs fler
undersökningar och forskning om hur psykografi korrelerar med ekologiskt medvetet
konsumentbeteende. Det har tidigare gjorts ett flertal segmenteringar av elanvändare
och deras energirelaterade beteenden och nedan följer tre exempel.

3.6 Exempel på segmenteringar gjorda med avseende på
energikonsumenter
Accentures segmentering av elanvändare i 17 länder
Accenture (2010) utförde i studien Understanding Consumer Preferences in Energy
Efficiency en undersökning som omfattar 17 länder. Bakgrunden till studien var det
ökade behovet för hushållskonsumenter att använda energi mer aktivt och effektivt.
Teknologin för att möjliggöra detta anses redan finnas men den stora utmaningen vi
står inför är att engagera energikonsumenterna. Accenture har undersökt flera
kundorienterade pilotprogram för smarta elmätare världen över och vid sidan av detta
utfört egna undersökningar om konsumenternas respons till dessa initiativ.
Undersökningen om kundernas attityd och åsikter kring elstyrningsprogram
skickades ut till över 9000 personer i de 17 länderna och är en av de mest
omfattande globala studierna i området hittills. Urvalet är representativt för varje
lands befolkning. Frågorna var främst av attityd- och beteendekaraktär men det
ställdes även demografiska frågor. De fynd som gjordes ger ny insikt i
konsumenternas uppfattning om deras egen energikonsumtion och hur redo och
villiga de är att aktivt påverka sitt beteende.
Som en del av studien identifierades sex användarsegment utifrån deras preferenser
för de olika delarna av elstyrningsprogram. De fyra övergripande faktorer som
undersöktes var; inverkan på elräkningen, möjlighet att själv styra elanvändningen,
miljöpåverkan och vilken egen insats som behövdes. Nedan följer en kort beskrivning
av varje segment.
1. Proaktiva (18%) har högst vilja att aktivt minska elanvändningen men lägst
intresse i att reducera sin inverkan på miljön. De använder i större utsträckning
eluppvärmning.
2. Eco-rationella (13%) har störst intresse i att reducera sin inverkan på miljön.
Socialt tryck är en stor drivkraft för dem att agera och de har också den mest positiva
uppfattningen av personer som aktivt spar energi. De är villiga att kompromissa med
komforten men svarar mot besparingar i elräkningen och segmentet har en större
andel kvinnor än män.
3. Kostnadsmedvetna (19%) är det segment som är mest känsligt för besparingar i
elräkningen. De drivs i stor utsträckning av socialt tryck och har en positiv uppfattning
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av personer som aktivt spar energi. Tid och invecklade elräkningar är barriärer för
dem och även denna grupp har fler kvinnor än män.
4. Pragmatiker (14%) är känsliga mot besparingar i elräkningen. De är villiga att byta
ut sina apparater men är något motvilliga till att ta till sig ny teknik. Detta segment har
fler kvinnor än män.
5. Skeptiska (24%) Har lägst tillit till elbolagen och söker helst information och råd
genom konsumentorganisationer. De är inte känsliga för varken besparingar i
elräkningen eller socialt tryck. De har högre inkomst än övriga segment och en större
andel använder naturgas för uppvärmning.
6. Likgiltiga (12%) är minst villiga att vidta åtgärder för att minska elanvändningen. En
lägre andel tror att el har negativ inverkan på miljön och anser sig sakna kunskap om
de åtgärder som krävs för att minska elkonsumtionen. De är i större utsträckning män
under 24 år med låg inkomst. Något motsägelsefullt är andelen tidiga användare av
nya tekologier och trender störst i detta segment.
Segmentering av Schweiziska energikonsumenter
Breukers och Mourik (2013) utförde en segmentering av energirelaterat beteende
hos energikonsumenter som en del av studien The end-users as starting point for
designing dynamic pricing approaches to change household energy consumption
behavior. Modellen bygger på ett enkätutskick som gjordes till närmare 1300 hushåll
vilka är representativa för den Schweiziska befolkningen. Respondenterna frågades
om deras attityder, beteenden och preferenser vad gäller energikonsumtion. Syftet
med studien var att undersöka folks beteenden som leder till verklig
energieffektivisering och att undersöka andra drivkrafter än enbart ekonomiska. Målet
var att identifiera ett antal segment att använda som utgångspunkt vid framtagning av
ändamålsenliga dynamiska prismodeller. Segmenteringen resulterade i sex
kundsegment som bygger på faktorerna motivation, egen förmåga,
konsumtionsmönster och livsstil.
1: Idealistiska sparare (15,6%) gör störst ansträngning att spara energi genom både
rutinmässigt beteende och effektiviseringsåtgärder. Då de är drivna av idealism är de
villiga att göra ekonomiska uppoffringar och kompromissa med sin komfort. De tror
att de kan göra skillnad i positiv bemärkelse.
2. Osjälviska inkonsekventa energisparare (26,4%) visar även de på betydande
energibesparingsaktiviteter men är dock inte så konsekventa. Trots att de tror att de
kan göra en skillnad så görs inga stora sparåtgärder i hemmet.
3. Ekonomiska energisparare (14%) reducerar sin energianvändning så länge det
inte har negativa ekonomiska konsekvenser. Motivationen är kopplad till ekonomiska
incitament och socialt tryck.
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4. Materialistiska energikonsumenter (25,1%) gör väldigt lite för att spara energi men
är öppna för energieffektiviseringsåtgärder för huset. Deras främsta motivation för att
spara energi är ekonomisk.
5. Komfortorienterade likgiltiga energikonsumenter (5,3%) är minst troliga att spara
energi. De bryr sig inte om potentiella samhällsproblem som den ökade
energikonsumtionen kan leda till. De känner inget ansvar och deras medvetenhet om
energi är mycket liten. Deras beteende drivs av personlig komfort.
6. Problemmedvetna välfärdsorienterade energikonsumenter (13,6%) är inte så
entusiastiska vad gäller energibesparingar. Även då de är medvetna om
konsekvenserna av deras beteende och tror att energibesparingar kan göra skillnad
känner de sig inte manade att vidta åtgärder. Detta beror möjligtvis på att de tror att
deras förmåga att spara energi är begränsad. För denna grupp är komfort viktigt men
de känner också visst socialt tryck att göra något åt energisituationen.
Segmentering med avseende på miljömedvetet beteende i England
I en undersökning gjord av Defra (2008) tillfrågades personer i England om deras
attityder och beteenden mot miljön. Studien innefattade attityder och kunskap i
relation till miljö och klimat. De områden som undersöktes var transport, energi- och
vatteneffektivisering, återvinning och konsumtion av varor. Undersökningen utfördes i
tre steg; efterforskning, kvalitativ undersökning och kvantitativ undersökning.
Modellen ökar förståelsen för hur miljörelaterade attityder, värderingar, beteenden,
motivationer och hinder samlas i definierade segment. För tillfället används modellen
för att undersöka vilka människor som kan motiveras att leva mer energieffektivt. Den
är även tänkt att ligga till grund för policy- och kommunikationsutveckling. Sju
kundsegment identifierades och klassificerades dessutom efter deras potential till
miljöpositivt beteende.
1. Positive greens (18%) anser att de agerar mer miljövänligt än andra och är även
den grupp som i störst utsträckning kan tänka sig att leva mer miljövänligt än de
redan gör. De är mest positiva till miljögynnande attityder och övertygelser och är
troligast att minska sin miljöpåverkan. De är i mycket låg utsträckning drivna av att
spara pengar och är influerade av social norm. De ser inga hinder för att vara mer
miljövänliga.
2. Waste watchers (12%) gör mycket för att minska miljöpåverkan men deras
beteende är drivet av att undvika slöseri snarare än att just reducera miljöpåverkan.
De anser sig vara miljövänliga men är i ganska stor utsträckning skeptiska mot
omfattningen av miljörelaterade problem. De känner sig inte ansvariga för sin
inverkan på miljön och merparten av energibesparingarna sker i hemmet.
3. Concerned consumers (14%) har breda miljöpositiva attityder och övertygelser och
erkänner sin egen inverkan på klimatförändringar. De ser sig själva som miljövänliga
och anser att det är viktigt att själva vidta åtgärder. Deras fokus på miljömässigt
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beteende ligger i hemmet och vid konsumtion. De ser inte många hinder till att vara
miljömedvetna i sitt beteende och känner viss skuld om de skulle skada miljön.
4. Sideline supporters (14%) har en generell miljöpositiv världssyn och tror att
miljösituationen är akut. De har dock stor tilltro till att mänskligheten ska hitta en
lösning. Attityd-handling gapet är störst i denna grupp som inte översätter sina gröna
övertygelser i handling. Brist på kunskap verkar vara ett stort hinder men de är villiga
att lära sig mer.
5. Cautious participants (14%) ligger kring populationsmedel vad gäller deras
miljömässiga världssyn. De anser att det behövs akuta åtgärder men är pessimistiska
till mänsklighetens förmåga att motverka klimatförändringar. De erkänner sin egen
påverkan och beteenden för energibesparingar är begränsade till hemmet. Denna
grupp ser flera hinder för miljöpositivt beteende men känner sig samtidigt ansvariga.
6. Stalled starters (10%) har en negativ syn på energiåtgärder och tror att miljökrisen
är överdriven men anser dock att mänskligheten skadar naturen. Gruppen har lägst
kunskap om miljö och klimat och prioriterar detta lågt. De är mest troliga att anse att
de inte bidrar till klimatförändringar och gör inga större energibesparingsåtgärder.
7. Honestly disengaged (18%) har inget större intresse eller oro för miljön och en stor
andel tror att hotet mot miljön är överdrivet. De ser inte sig själva som miljömedvetna
och bryr sig inte heller om vad andra tycker. Gruppen anser sig ha den lägsta nivån
av energibesparingsåtgärder. De verkar vara nöjda med sin livsstil, önskar inte leva
mer miljömässigt och försöker inte hitta några ursäkter för detta.
Lärdomar från tidigare segmenteringar
Att segmentera energikonsumenter efter energirelaterade drivkrafter och beteenden
verkar onekligen vara en bra metod för att kartlägga deras engagemang och
motivation. Slutkunderna visade sig också vara en bra utgångspunkt för att ta fram
nya prismodeller. Tidigare gjorda segmenteringar visar att det verkar förekomma
mellan fem och sju naturliga grupper med skilda attityder, drivkrafter och nivå av
engagemang vad gäller exempelvis energireducering och hållbar utveckling (se även
SGCC 2013 och Dong Energy 2012).
Det är också tydligt att många drivs av andra motivationsgrunder än ekonomiska.
Grupper som snarare motiverades av exempelvis miljö- eller komfortrelaterade
drivkrafter förekom i flera tidigare undersökningar. Genomgående fanns dock också
grupper av betydande storlek som var antingen skeptiskt inställda eller helt
oengagerade i energirelaterade frågor. Till synes finns tekniken men engagemanget
saknas varför attityd och beteende behöver undersökas närmare. En segmentering
kan vara ett starkt verktyg för att kartlägga vilka olika grupper som förekommer bland
svenska elanvändare.
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4 Teori: Beteende
Energikonsumtion är inget beteende i sig, utan snarare en konsekvens av beteenden
som exempelvis att starta tvättmaskinen eller sänka värmen. Beteendevetenskaplig
forskning inom områden relaterade till energikonsumtion har inte kunnat kvantifiera
ifall reduceringsåtgärder eller effektiviseringsåtgärder är mest effektiva för att spara
energi i hushåll. Effektiviseringsåtgärder innebär att en initial investering görs och
reduceringsåtgärder innebär återkommande insatser att aktivt spara energi. Enligt
Abrahamse (2009) beror energianvändning som sådan mest på sociodemografiska
faktorer medan förändringar i energianvändning snarare beror av psykologiska
faktorer vilket kräver någon typ av kognitiv insats. Detta innebär att
energieffektiviseringsåtgärder skulle vara mer effektiva för att uppnå verkliga
energibesparingar. Geller (2002) menar dock att reduceringsåtgärder är tillräckliga
för att initiera beteendeförändringar och bibehålla dessa under en längre tid. Inom
detta projekt ligger fokus för energirelaterade beteenden på viljan och möjligheten för
hushåll att flytta delar av sin nuvarande elanvändning till andra tider på dygnet.
Jackson (2005) beskriver teorin om rationella val som är en av de mest använda
beteendevetenskapliga teorierna inom neoklassisk ekonomi. Teorin är baserad på
uppfattningen att konsumenter väger de förväntade kostnaderna (monetära eller inte)
och fördelarna av olika handlingar och väljer de handlingar som är mest fördelaktiga
eller minst kostsamma för dem. För att kunna ta rationella beslut måste konsumenten
ha information om vilka möjliga handlingar som finns för att kunna väga kostnader
mot fördelar. Teorin har begränsningar i att den inte tar hänsyn till faktorer som
exempelvis vanor, social norm och moraliska beteenden samt att den förutsätter att
folk faktiskt agerar rationellt.
En problematik med att undersöka konsumenters beteenden och attityder är det så
kallade value-action gapet som beskrivs av Blake (1999). Det innebär att värden och
attityder hos en person inte motsvarar de faktiska handlingarna, det finns alltså en
tydlig skillnad mellan vad folk säger och vad de faktiskt gör.

4.1 Theory of planned behavior
Theory of planned behavior (TPB) är en beteendevetenskaplig teori som är
framtagen av Ajzen (1999) och har sin utgångpunkt i expectancy-value-theory
(väntvärdesteori) alltså föreställningen att människor förväntar vissa värden som
resultat av sina handlingar. TPB bygger vidare på Fishbein och Ajzens tidigare
modell ”Theory of Reasoned Action” (TRA) genom att inkludera uppfattad kontroll.
Likt den tidigare modellen är intentionen ett centralt begrepp och anses fånga de
motiverande faktorerna som fångar det faktiska beteendet, dvs hur stor ansträngning
en person är villig göra. Generellt leder en starkare intention i större utsträckning till
ett beteende men personen måste ha faktiskt kontroll att kunna utföra en viss
handling.
TPB är en av de mest använda teorierna för att förutse miljö- och energirelaterade
beteenden. TPB har framgångsrikt använts för att förutse pro-environmental behavior
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(Harland 1999; Kaiser 1999). Abrahamse har tidigare använt teorin för att undersöka
hur sociodemografiska och psykologiska faktorer relaterar till hushålls direkta och
indirekta energianvändning och energibesparingar och modellen ansågs öka
förståelsen för beteenden kring energibesparingar. Enligt Jackson (2005) anses de
största svagheterna med modellen vara att den inte tar hänsyn till vanor och
påverkan av emotionella och moraliska faktorer. Ajzen (1999) menar dock att
exempelvis moraliska överväganden kan adderas i modellen.
Attityd (konsekvens)
Attityden mot ett beteende är i vilken utsträckning beteendet anses vara positivt eller
negativt. Attityden bestäms av beteenderelaterade föreställningar och styrkan av en
föreställning (b) vägs mot värderingen (e) av utfallet eller attributet. (Ajzen 1991)

Subjektiv norm
Subjektiv norm är en föreställning om de normativa förväntningarna hos andra och
influeras av normativa föreställningar. Alltså en individs föreställning om personer
som är viktiga för honom (exempelvis familj och vänner) skulle godkänna eller
förkasta ett visst beteende. Subjektiv norm är direkt proportionell mot summan av
styrkan i en normativ föreställning (n) och motivationen att följa denna (m). (Ajzen
1991)

Uppfattad kontroll
Denna faktor beskriver föreställningar om förekomsten av hinder eller faktorer som
kan underlätta beteendet. Unikt med uppfattad kontroll är att den kan vara direkt
kopplad till både intention och beteende. Det beror helt enkelt på att uppfattad
kontroll i många fall, men inte alltid, avspeglar faktiskt kontroll. Det förväntade värdet
av upplevd kontroll är direkt proportionell till summan av föreställningen om egen
kontroll (c) och den uppfattade styrkan av kontrollfaktorn (p) att möjliggöra eller
hindra beteendet. (Ajzen 1991)

Faktoreras samverkan
Beteendet beror av intentionen att utföra beteendet som i sin tur är orsakad av
attityd, social norm och upplevd kontroll. Den schematiska beskrivningen nedan visar
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hur föreställningar hänger ihop med dessa tre faktorer samt intention och slutgiltigt
beteende.

Figur 1 Schematisk bild över theory of planned behavior. Källa: Ajzen (2002).

20

5 Metod
5.1 Fokusgrupper som förstudie
För att kunna formulera så relevanta frågor som möjligt i den enkätundersökning som
utgör grunden för studien anordnades två fokusgrupper. Enligt Kreuger och Casey
(2008) är syftet med en fokusgrupp att ta reda på allmänna åsikter, attityder och
beteenden. Vad som var intressant var dessutom just gruppinteraktionen och hur
dessa attityder och åsikter formas i den sociala interaktionen, framförallt då social
norm är en viktig aspekt i det teoretiska ramverket.
För fokusgrupperna gjordes ett strategiskt urval av elanvändare i hushåll som (1)
hade, eller (2) saknade effekttariff. Detta eftersom det var viktigt för oss att veta vad
personer som har effekttariff har för förhållningssätt till detta och även hur personer
som i dagsläget saknar effekttariff skulle ställa sig till införande av en sådan.
Det var viktigt att klargöra för samtliga deltagare att resultatet av fokusgruppen
kommer att utgöra grunden för en enkätstudie. Alla deltagare förblir dessutom
anonyma i rapporteringen av projektet då det inte finns något intresse i att veta vad
enskilda personer har sagt.
Syftet med denna inledande dialog var att skapa en bild av hur det i praktiken ser ut
för att sedan bestämma vilka faktorer som är intressanta att undersöka närmare.

5.2 Enkätundersökning
Enkätundersökningen har tagits fram genom induktiv metod då fokusgrupperna ligger
som grund. Från fokusgrupperna kunde det bland annat identifieras några
övergripande faktorer som påverkar efterfrågeflexibiliteteten, exempelvis ekonomi,
miljö, komfort och hänsyn till grannar. TPB-delen av enkäten presenteras i bilaga 1.
Urvalet till enkätundersökningen består av elanvändare i hushåll i Saltsjö-boo som
saknar effekttariff och Sollentuna som har infört effekttariff. Att dessa områden valdes
beror på att det är av intresse att undersöka ifall effekttariffen har någon inverkan på
hushålls drivkrafter och beteenden och det behöver således göras en jämförelse
mellan hushåll som har och hushåll som inte har effekttariff. Hushållen är fördelade
mellan bostadsrätter, hyresrätter och villor enligt tabell 1 nedan då det även är av
intresse att undersöka skillnader mellan olika boendeformer. Enkäten skickades ut till
2855 hushåll och för att få så stor svarsfrekvens som möjligt gjordes två påminnelser.
Tabell 1 Urvalet för enkätundersökningen.

Boendetyp/område
Bostadsrätt

Saltsjö-Boo
512

Sollentuna
494

Hyresrätt
Villa

487
414

497
451
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Inledningsvis ställdes ett antal sociodemografiska frågor om exempelvis ålder,
utbildningsnivå och hushållsstorlek. Resten av enkäten utformades med stöd av
datainsamlingen under fokusgrupperna och modellen theory of planned behavior
som tagits fram av Aijzen (2006). Det är viktigt att tydligt definiera det beteende som
avses utifrån faktorer som handling, kontext och tidsintervall. För att framgångsrikt
kunna förutse beteenden är det viktigt att samtliga frågor i enkäten syftar till detta
målbeteende. Det beteende som angavs till respondenterna var att flytta
elanvändningen från höglasttid till låglasttid. Respondenterna uppmanades att svara
på så sätt de skulle ifall deras hushåll hade effekttariff, även ifall de i dagsläget
saknade det.
Inledningsvis skattade respondenterna intention, attityd, subjektiv norm och upplevd
kontroll direkt på en skala från 1 till 7. Att skatta dessa två gånger gör måtten mer
tillförlitliga. Resterande frågor grundas i de föreställningar eller motivationsgrunder
som attityd, social norm och upplevd kontroll beror av. Attityd innebar bland annat
inverkan av ekonomi och komfort, social norm om hur grannar och familj påverkade
beteendet och upplevd kontroll olika typer av hinder som ansågs föreligga. Dessa
frågor ställdes i par där en skattning på en skala 1 till 7 gjordes där den ena frågan
ställdes om hur viktig frågan är för respondenten och den andra om i hur hög grad
beteendet påverkas av faktorn. Frågorna formuleras på detta sätt för att tillåta en
multiplikation likt ekvationen för väntevärde (se teoridelen) där den ena ställs om hur
viktigt det upplevs att uppnå ett mål (exempelvis minska miljöpåverkan) och den
andra hur sannolikt det är att målet kan uppnås genom att utföra beteendet (i detta
fall flytta last till låglasttid). Ifall ett mål av respondenten anses oviktigt spelar det
ingen roll ifall beteendet är ett medel för att nå målet då beteendet ändå inte kommer
att utföras och denna korrelation fångas genom att de två skattningarna multipliceras.
Målet måste vara viktigt samtidigt som att beteendet är ett starkt medel för att nå
målet för att det ska bli en stark motivator.

5.3 Insamling av mätdata
Som ett komplement till enkätundersökningen har information om hushållens faktiska
elanvändning extraherats. För merparten av de hushåll som medverkar i
enkätundersökningen har mätvärden för varje timme under ett års tid samlats in.
Anledningen till att mätdata samlats in är att kartlägga hur stor del av elanvändningen
som faktiskt är förlagd på låglasttid i de hushåll som innefattas av undersökningen.
Av de 8760 timmar som samlats in för varje hushåll har det gjorts en beräkning för att
fastställa hur stor procent av elen som används i hög- respektive låglasttid för varje
hushåll. Den variabel som använts för att jämföra hushållens förbrukning är procent
av förbrukningen under höglasttid (%HLfb). Utöver föreställningar om attityd, social
norm och upplevd kontroll samt intention finns alltså tillgång till data om det faktiska
beteendet. I theory of planned behavior finns beteende med som en av faktorerna i
modellen och i detta fall är det alltså förbrukning under höglasttid som avses.
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5.4 Etiska aspekter
Då enkätsvar och mätvärden från respektive hushåll kopplas ihop är integriteten hos
de svarande viktig att tänka på. I analys och resultat finns det ingen nytta i att veta
vilken personen bakom enkätsvar och mätvärden är utan endast resultatet som
sådant och hur enkätsvaren förhåller sig till mätvärdena. I rapporteringen och
analysen av projektet kommer självklart alla medverkande i undersökningen att förbli
anonyma.
Studien följer de etiska regler inom svensk forskning som presenteras av Bryman
(2013) och beskriver den frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet som är
praxis. Hänsyn till dessa principer har tagits genom flera åtgärder. Deltagare i
fokusgrupper och enkätstudien har informerats om studiens syfte och vad som ingår i
denna. Det har varit helt frivilligt att delta i såväl fokusgrupper som
enkätundersökning. Personuppgifter behandlas konfidentiellt och har inte används i
andra syften och enkätsvar och mätdata har hållits anonyma.

5.5 Klusteranalys
Venkatesan (2007) beskriver klusteranalys som är ett statistiskt verktyg som används
för att hitta naturliga grupperingar i en datamängd, i det här fallet personer. Alla
ömsesidigt beroende förhållanden undersöks och ett kluster är en relativt homogen
grupp av personer. Skillnaden mellan klusteranalys och segmentering är alltså att
naturliga grupperingar söks istället för att grupperingarna definieras efter givna
variabler. En klusteranalys kan dock med fördel användas som grund för en
segmentering.
Klustervariabler
Att välja vilka variabler utifrån vilka insamlad data grupperas är det mest
grundläggande i en klusteranalys och kanske därför det viktigaste. Ketchen (1996)
har gjort en omfattande kritisk litteraturgenomgång av klusteranalys i forskning om
strategisk ledning och beskriver processen som innefattar tre kritiska steg. Det första
är hur variabler ska väljas, de andra är huruvida variablerna ska standardiseras eller
inte och de tredje är hur multikollinearitet bland variablerna ska behandlas. De tre
stegen beskrivs mer ingående längre fram i avsnittet.
Det finns tre grundläggande angreppsätt för att identifiera lämpliga klustervariabler:
induktivt, deduktivt eller kognitivt. Det induktiva sättet bygger på explorativ
klassificering av observationer. Det finns ingen stark anknytning till deduktiv teori
varken hos klustervariablerna eller antalet och karaktären hos de slutgiltiga
grupperna. Istället tas hänsyn till så många variabler som möjligt då det inte anses
vara möjligt att i förväg veta vilka variabler som särskiljer grupperna. Användandet av
många klustervariabler förväntas maximera sannolikheten att finna väsentliga
skillnader.
När deduktiv tillvägagångssätt används ligger teori till grund för val av antalet och
lämpligheten hos klustervariablerna samt det förväntade antalet och karaktären hos
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grupperingarna. Genom deduktiv teori erhålls de mest internt konsekventa grupperna
över samtliga variabler. Att använda irrelevanta variabler enligt den induktiva
metoden kan alltså leda till en försämring av resultatets tillförlitlighet. Om möjligt är
det alltså önskvärt att fokusera på variabler med gedigen teoretisk grund.
Det kognitiva tillvägagångssättet liknar det induktiva i att ingen av dessa bygger på
teoribaserade förutsägelser. Skillnaden är att medan induktiva slutsatser bygger på
dimensioner som forskaren som utför analysen anser vara viktiga medan kognitiva
slutsatser bygger på de uppfattningar som experter inom området har. Detta
tillvägagångssätt har sin utgångspunkt i att synsättet hos exempelvis höga chefer
kan vara avgörande för att förstå en given situation inom strategisk ledning.
Då den undersökning som legat till grund för denna rapport är unik i sitt slag är ett
deduktivt tillvägagångssätt svårt att använda vid val av variabler. Det induktiva
angreppssättet har till stor del använts för att välja variabler. I de första analyserna
som gjordes har samtliga variabler använts för att inte riskera att information faller
bort. Efterhand har de variabler som anses ha liten påverkan på hur klustren bildas
eller inte vara av intresse för undersökningen tagits bort.
Klusteranalysen grupperar elementen (i detta fall människor) på så sätt att avståndet
mellan grupper längs alla klustervariabler är maximerat. Det ges därför större vikt till
variabler med stora intervall vilket leder till att en delmängd av variabler kan komma
att styra definitionen av kluster. Ett försök att komma runt denna problematik är att
standardisera variablerna vilket innebär att de transformeras så att samtliga har
samma skala med medel på noll och en avvikelse på ett. En standardisering låter
variablerna bidra lika mycket vid definitionen av kluster men kan också eliminera
meningsfulla skillnader mellan element. Hair (1992) och Harrigan (1985)
rekommenderar standardisering för att eliminera möjliga effekter av skillnader i skala
hos variabler medan Edelbrock (1979) och Milligan (1980) ger bevis på att en
standardisering inte har någon märkbar effekt. Då åsikterna huruvida en
standardisering bör utföras går isär är en bra lösning att göra analyserna både med
och utan standardiserade variabler. Ifall klustren är inkonsekventa i de båda
lösningarna kan de sedan utvärderas och valideras för att välja den mest lämpliga
modellen. I den här studien gjordes en standardisering eftersom flera av variablerna
som användes vid klusteranalysen ligger på en exponentiell skala.
Ketchen (1996) beskriver problematiken med multikollinearitet. En hög korrelation
mellan klustervariabler kan överväga underliggande faktorer vilket inte är önskvärt.
Det finns två huvudsakliga metoder för att överbygga problematiken. Den första är att
använda Mahalanobis distance measure som både standardiserar variabler och
justerar för höga korrelationer. Standardisering är dock som nämnts inte alltid en bra
metod och många statistikprogram saknar även möjligheten att utföra denna
mätning. Ett annat sätt att närma sig problemet är att utföra faktoranalys på
variablerna och använda de resulterande icke-korrelerade faktorerna för varje
observation till att utföra klusteranalysen. Problemet med denna metod är att faktorer
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med låga egenvärden ofta utesluts och dessa faktorer kan innehålla viktig
information vilket leder till att suboptimalt slutresultat. Då båda metoderna har sina
svagheter är det bra att utföra klusteranalysen ett flertal gånger med olika justeringar
och sedan jämföra resultaten. Överensstämmande grupperingar innebär att
tillfredsställande resultat medan inkonsekvens betyder att klusterlösningen är dålig.
Klusteralgoritmer
När en klusteranalys utförs finns det ett flertal tekniker för att gruppera respondenter
baserat på likheter eller skillnader mellan dessa vilka beskrivs i en kritisk
litteraturstudie gjord av Dolnicar (2003). Det är viktigt att noggrant välja den algoritm
som ska användas för att behandla data då det kommer att påverka kvaliteten på
resultatet. De två tekniker som dominerar inom datadriven segmentering är k-means
ifall partitioneringstekniker används och Ward’s metod när hierarkisk klustermetod
används. Hierarkisk och icke-hierarkisk teknik har visat sig vara lika vanligt
förekommande. Det finns ingen enskild algoritm som är överlägsen den andra. De
båda metoderna beskrivs mer ingående nedan.
När hierarkiska algoritmer används för att sortera data i grupper förutsätts enligt
Saunders (1980) att varje enskilt fall i början av proceduren utgör ett separat kluster.
Ifall det exempelvis finns 100 fall slås de två fall som är mest lika sedan ihop för att
bilda en lösning med 99 kluster. Dessa 99 kluster jämförs sedan för att hitta nästa par
som är mest lika varpå de kombineras. Proceduren upprepas tills samtliga av de
initiala fallen har kombinerats till ett kluster. Det går att ta hjälp av träddiagram som
beskriver hur klustren slås samman och agglomereringsgrafer som visar hur lika de
olika klustren är för att välja det slutliga antalet kluster när analysen utförs. Denna
process beskrivs närmare i resultatdelen.
Ketchen (1996) visar att icke-hierarkiska algoritmer, även kallat k-means, används för
att dela upp datasetet i ett förbestämt antal kluster. Metoderna varierar något men
funktionen är väsentligen densamma. Efter att en centerpunkt för varje kluster har
valts placeras varje respondent i den grupp som har den närmaste centerpunkten.
Varje respondent tilldelas en grupp och centerpunkterna beräknas sedan om.
Proceduren upprepas och respondenter tillåts flytta mellan de omberäknade
centerpunkterna. När inga respondenter längre byter kluster har en stabil lösning
hittats.
De två metoderna kan med fördel kombineras genom att exempelvis först göra en
hierarkisk analys och sedan använda de antal kluster som fås fram som input i en
icke-hierarkisk klusteranalys. Detta är precis vad som har gjorts i denna
undersökning. Initialt gjordes en hierarkisk klusteranalys med samtliga variabler för
att definiera ett preliminärt antal kluster. Efterföljande icke-hierarkiska analyser har
utgått ifrån detta antal kluster med viss variation.
Val och validering av kluster
Även då alla parametrar i klusterproceduren påverkar slutresultatet är antalet kluster
som väljs den starkast påverkande faktorn enligt Dolnicar (2003). Det finns ännu
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ingen överlägsen metod som kan rekommenderas i samtliga fall. Av denna orsak är
det viktigt att i analysen förklara varför ett visst antal kluster har valts så att den som
tolkar resultatet förstår bakgrunden till valet. Två övergripande tillvägagångssätt kan
rekommenderas vid val av kluster; antingen kan analysen upprepas flera gånger med
olika antal kluster och den lösning som anses mest stabil väljas eller så kan flera
olika lösningar beräknas och valet av antalet kluster göras av den som ska använda
resultatet.
Det finns flera olika sätt att fastställa antalet kluster i ett dataset. Då en ickehierarkisk metod används fastställs antalet kluster vanligtvis utifrån tidigare forskning
då det är en utforskande metod. När en hierarkisk teknik används är den mest
grundläggande metoden att visuellt granska ett dendogram i form av en graf som
visar i vilken ordning respondenterna bildar kluster. Naturliga kluster i datamängden
kan identifieras när grenarna i grafen är relativt täta men då detta enligt Aldenderfer
och Blashfield (1984) kräver en subjektiv tolkning bör försiktighet iakttas. Istället kan
agglomererings-koeffecienten användas. Detta är ett numeriskt värde för vilket
observationerna slås ihop och bildar kluster. Enklast är att plotta en graf där y-axeln
representerar koefficienten och x-axeln antalet kluster. När grafen markant plattas ut
innebär det att klustren som bildas är väldigt olika och ett lämpligt antal kluster finns
där grafen ändrar form. Grafen kan dock vara svårtolkad enligt Hambrick (1983) och
ifall den inte tydligt ändrar form kan det innebära att det inte finns några naturliga
grupperingar i datamängden.
Ett sätt att fastställa ifall segmenten är användbara är att välja lösningar som är
stabila och kan fås fram genom upprepade försök. Stabilitet blir således främst ett
problem vid datadriven segmentering jämfört med att basera valet på tidigare
erfarenheter enligt Myers and Tauber (1977). För att få fram ett tillförlitligt resultat kan
klusteranalysen utföras flera gånger med olika algoritmer, metoder och antal kluster.
Andra sätt att validera resultatet är att utföra diskriminantanalys eller att dela upp
datamängden i två delar och analysera dessa oberoende av varandra. Ketchen och
Dolnicar (1996, 2003) menar att det inte finns någon standard för en tillfredsställande
nivå vilket innebär att den som validerar resultatet måste göra en subjektiv
bedömning.
I denna undersökning gjordes initialt en hierarkisk klusteranalys över samtliga
variabler för att definiera ett antal kluster. De antal kluster som sedan använts vid
resterande icke-hierarkiska analyser har utgått ifrån detta resultat. De antal segment
som definierats i tidigare utförda segmenteringar på energirelaterat beteende har
även de varit riktlinje för analyserna. Klustren validerades sedan med korsvalidering
för att fastställa att de var stabila.
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6 Resultat
6.1 Resultat från fokusgrupperna
Fokusgrupp 1
Den första fokusgruppen hölls i området Sala-Heby och bestod av nio personer
mellan 40 och 70 år varav fyra var kvinnor och fem män. Gruppen innefattade
personer med och utan effekttariff boende i bostadsrätt, villa och hyresrätt med
varierande hushållsstorlek. Villakunderna hade i dagsläget effekttariff och
lägenhetskunderna saknade effekttariff.
Efter en kort introduktion om bakgrunden till projektet, utan att nämna några detaljer
som skulle kunna komma att påverka deltagarna, fick samtliga fylla i ett kortare
frågeformulär. Därefter delades deltagarna upp i två grupper varav en bestod av män
och en av kvinnor, detta för att tydligare urskilja attityder och beteenden beroende av
kön. Slutligen sammanfattades dagen med en gemensam gruppdiskussion.
De flesta i sällskapet kände sedan tidigare igen begreppet effekttariff. De personer
som i dagsläget hade effekttariff anpassade dessutom i olika utsträckning sin
elanvändning efter denna. Deltagarna trodde dock att många inte kände till vad
effekttariff var för något och att en del som hade en effekttariff inte anpassade sitt
beteende. Elanvändning ansågs vara en vana snarare än ett aktivt val och ingenting
som deltagarna så ofta tänkte på i vardagen. Medvetenheten ansågs kanske vara
reserverad till vissa diskreta beslutspunkter. Det verkade dock inte vara något
problem att anpassa elanvändningen efter att det blivit en vana, då liten eller ingen
åtanke då lades vid beslut relaterade till elanvändning.
Det var en tydlig skillnad i hur männen och kvinnorna resonerade. Detta måste det
tas hänsyn till då en person från hushållet besvarar enkäten med avseende på hela
hushållets elanvändning. I Gruppen som bestod av män hade samtliga i varierande
utsträckning ett intresse av elanvändning och energiförbrukning. Diskussionerna var i
stor grad teknisk inriktade och fokuserade på olika tekniska lösningar, prisskillnader
och effekten i olika apparater. I gruppen som bestod av kvinnor var komfort av större
intresse, framförallt vad gäller belysning.
Kopplingen mellan uppvärmning, el- och energiförbrukning diskuterades gärna. De
som bor i hus och inte hade fjärrvärme utan direktverkande el såg på elanvändning
främst i termer av uppvärmning. Lägenhetsboende och de med fjärrvärme såg
elanvändning snarare som användning av hushållsel. Detta var ingen överraskning
då eluppvärmning är vad som förbrukar mest el i ett hushåll men det visar tydligt att
innebörden av begreppet elanvändning är olika från person till person.
Att belysning förbrukar mycket el i ett hushåll var något som förvånade många,
möjligtvis då de inte skiljde på effekt och energi. Det var inte heller något som
deltagarna lade någon större vikt vid vad gäller elanvändning. Belysning var något
som de inte kunde tänka sig att kompromissa med, utöver byte till lågenergilampor.
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Det verkade överlag viktigt att ha kunskap om och få information och feedback på
elanvändning och vilka effekter ett visst beteende har på exempelvis ekonomin eller
miljön. Det ansågs invecklat med många tekniska aspekter och valmöjligheter och en
förenkling av informationen vore bra.
Ekonomiska konsekvenser lyftes fram som den viktigaste aspekten av förändring av
elanvändning och även små ekonomiska incitament var tillräckliga ifall det inte
förelåg några större hinder. Det var främst lägre elräkning som avsågs. Flera
personer som saknade effekttariff såg därför inga direkta fördelar med att flytta
elförbrukningen. Elräkningen är inte någon rolig utgift och det ansågs därför räcka
med att veta att det sparades in pengar och summan spelade mindre roll.
Ifall det var acceptabelt att köra exempelvis tvätt- och diskmaskin under tider då
ingen var hemma rådde det delade meningar om. Några ansåg att risken för läckage
gjorde det oacceptabelt medan andra tyckte att det var skönt att köra dessa då de
inte var hemma för att slippa oväsen.
Merparten av deltagarna gav inte miljöhänsyn någon större vikt, men det
spekulerades i att yngre generationer i högre grad tar hänsyn till detta. Ett fåtal i
fokusgruppen såg dock miljörelaterade incitament (både för det egna samvetet och
kommande generationer) som den största drivkraften att vara flexibel i sin
elanvändning. Dessa incitament var kopplade till användning av fossila bränslen.
Moraliska överväganden (framtida generationer) nämndes som incitament. Detta är
intressant då moraliska överväganden inte är en del av TPB i sitt grundutförande.
De som bodde i lägenhet ville helst inte använda maskiner vid tider då grannarna
kunde störas. Mat ska lagas och ätas vid vissa tider på dygnet och det går inte att
kompromissa med. Viss elanvändning ansågs kunna flyttas som exempelvis tvättoch diskmaskin. Belysning och matlagning var däremot något som de flesta inte ville
kompromissa med.
Flera av pensionärerna i gruppen ansåg att de hade mycket tid över och därför hade
möjlighet att fokusera mer på att förlägga sin elanvändning vid låglasttid. Andra
tyckte dock tvärtom att eftersom de är hemma och aktiva dagtid har svårt att inte
förbruka el då. Några av deltagarna tyckte att det var ansträngande att engagera sig
och anpassa sin elförbrukning.
Som anledning att öka efterfrågeflexibiliteten nämndes nya avtal, exempelvis sådana
som sträcker sig över lång tid eller av annan orsak anses prisfördelaktiga. Nya avtal
nämndes också som ett hinder att flytta elanvändningen ifall dessa inte är
fördelaktiga. I fokusgruppen hade de med effekttariff i stor utsträckning en positiv
inställning till efterfrågeflexibilitet medan de som i dagsläget saknade effekttariff hade
svårare att se några fördelar med att flytta sin last.
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Fokusgrupp 2
Den andra fokusgruppen hölls i Sollentuna och bestod av 12 personer i åldrarna 3060. Gruppen innefattade personer med effekttariff boende i bostadsrätt, villa och
hyresrätt med varierande hushållsstorlek. Vid det här tillfället hade ett utkast till den
enkätundersökningen utformats och dessa diskussioner var av stort värde för fortsatt
utformning.
Efter en kort introduktion om bakgrunden till projektet, utan att nämna några detaljer
som skulle kunna komma att påverka deltagarna, fick samtliga fylla i utkastet till
enkätundersökning. Därefter delades deltagarna slumpmässigt upp i tre grupper.
Slutligen sammanfattades dagen med en gemensam gruppdiskussion.
Deltagarna hade inte lika stora kunskaper om elanvändning och begreppet effekttariff
som i fokusgrupp 1. Några få deltagare kände inte ens till vad för slags
uppvärmningssystem deras bostad har. Personer i hushåll som i dagsläget hade
effekttariff var i större utsträckning medvetna om detta och anpassade sin
elanvändning efter denna.
Flera deltagare upplevde inte elanvändning som ett val på samma sätt som
exempelvis val av elbolag utan istället vanor som utförs utan att rationellt reflektera
över dem. En annan intressant åsikt som kom fram kopplat till detta är att det är så
långt mellan själva beteendet (elanvändningen) och konsekvensen (elräkningen).
Detta gjorde det svårt att koppla konsekvensen till ett specifikt beteende så det
saknades incitament för att förändra beteendet.
Vad gäller ekonomiska incitament var åsikterna delade. För en del av gruppen var
ekonomiska incitament inte så påtagliga och de pengar som gick att tjäna på att flytta
el ansågs försumbara. Många ansåg dock att kostnaden var den faktor som
påverkade mest. För stora delar av gruppen var intresset för miljö- och energifrågor
stort. Några kände dock inte till att flytt av last kunde ha miljöeffekter men trodde att
deras beteende skulle förändras ifall de fick information om detta.
Det ansågs föreligga hinder för flytt av last vid eluppvärmning på grund av
fördröjningen i temperaturen. Några deltagare ansåg att ansvaret för flytt av last inte
borde läggas på hushållen eftersom industrin förbrukar mest el. Många var
intresserade av att följa projektet och trodde att fokusgruppen skulle leda till ökad
medvetenhet om elanvändning. De som i dagsläget hade effekttariff såg inga direkta
nackdelar med att flytta elanvändning till låglastperioder med undantag för komfort
(exempelvis belysning) vilket få kunde tänka sig att kompromissa med.
I diskussioner uppkom en del förslag till förändringar av enkätens utformning. Att få
mer utförlig bakgrundsinformation om varför forskningsområdet är viktigt och vad
TPB innebär ökar incitamentet för att fylla i enkäten då respondenterna känner sig
mer delaktiga.
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Flera intressanta diskussioner uppkom kring frågor som ställdes kring vilka
förväntningar grannar och släktingar har på elanvändning. Då elanvändning inte
ansågs vara något som diskuteras i så stor utsträckning var det svårt att relatera till.
Frågorna ansågs irrelevanta av merparten av deltagarna. Efter att ha diskuterat ett
tag kom det dock fram att dessa faktorer kunde spela roll, exempelvis var det inte
önskvärt att verka snål genom att inte ha lampor tända.
Utöver dessa diskussioner kom det även fram några förbättringsförslag av specifika
frågor. Frågorna i enkäten som behandlade miljöaspekter uppfattades inte som
sådana och behöver förtydligas. Andra formuleringar uppfattades som att
elanvändning redan behövde ha flyttats eller att all elanvändning måste flyttas. Andra
formuleringar så som förbättrad ekonomi ansågs anspela på att respondenten i
dagsläget hade dålig ekonomi.
Sammanfattade lärdomar
I fokusgrupperna framstod ekonomiska drivkrafter som den starkaste
motivationsgrunden för efterfrågeflexibilitet. Miljö och klimat var i viss utsträckning
även de viktiga. Kopplingen mellan miljö och efterfrågeflexibilitet var dock inte tydlig
för många. Ifall miljö- och klimatpåverkan vid elanvändning under höglasttid skulle
beskrivas på ett sätt som folk förstår skulle dessa drivkrafter vara starkare. En del
tyckte att det var mycket viktigt att anpassa sig efter vad grannar och omgivning
tycker och tänker. Samtidigt så var elanvändning något som inte diskuterades i så
stor utsträckning så påverkan av dessa faktorer ansågs ganska begränsad.
Skillnaden i kunskapsnivå var påtaglig och flera kände inte till ifall de hade effekttariff
eller hur denna fungerade i praktiken. Det var även stor skillnad mellan de två
fokusgruppernas kunskapsnivå i elfrågor. Information och kunskap är väldigt viktiga
aspekter för att få folk att förändra sitt beteende.
Elanvändning ansågs inte vara ett aktivt val i vardagen utan snarare en vana. Det
krävs alltså en mer långsiktig beteendeförändring. Att det är lång tid mellan det
tillfälle elen används och när elräkningen kommer ansågs vara problematiskt då det
blir svårt att koppla beteende till konsekvens. Trots en del hinder och svårigheter
hade de flesta deltagarna en positiv inställning till efterfrågeflexibilitet och tyckte att
det var intressant att få lära sig mer om hur effekttariffen fungerar.

6.2 Resultat och analys av enkätsvaren
För att analysera det insamlade materialet från enkätundersökningen har
statistikprogrammet Statisica använts som verktyg. Innan de slutliga
klusteranalyserna utfördes gjordes ett antal andra analyser som följer nedan.
Analyserna gjordes för att beskriva materialet och för att kunna begränsa antalet
variabler i klusteranalysen och se till att de som användes var meningsfulla. Utöver
variablerna som är baserade på motivationsgrunderna som sammanfattas i tabell 2
nedan, har även procent elförbrukning under höglasttid (%HLfb) och den skattade
intentionen att flytta last använts i analyserna av materialet. Motivationsgrunderna
motsvarar olika drivkrafter och hinder för att utföra beteendet i fråga.
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Tabell 2 Samtliga motivationsgrunder med beteckning

Beteckning
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
SN1
SN2a
SN2b
SN3
SN4

Beskrivning av motivationsgrund
Elkostnad
Miljöpåverkan
Klimatpåverkan
Hållbar utveckling för kommande generationer
Livskvalitet
Komfort
Grannsämja
Risk för vattenskador från tvätt- och diskmaskiner
Förväntningar från släkt och vänner (att flytta elanvändning till
låglasttid)
Förväntningar från grannar (att flytta elanvändning till låglasttid)
Förväntning från grannar (att inte flytta elanvändning till låglasttid)
Vikten att agera som andra hushåll gör av ekonomiska skäl
Vikten att agera som andra hushåll gör av miljöskäl

UK1
UK2
UK3
UK4
UK5

Hushållet använder nästan ingen el
Elanvändning sker redan mest på låglasttid
Nattskiftsarbete som hinder för att flytta elanvändning
Att få samtliga familjemedlemmar att flytta elanvändning
Tid och ork att flytta elanvändning

Motivationsgrunder för att flytta lasten
I enkäten skattade respondenterna de konkreta motivationsgrunderna att flytta last. I
figur 2 presenteras medelvärden för den skattade motivationen att flytta
elanvändningen till låglasttid för samtliga respondenter. De exakta värdena
presenteras i Bilaga 2. Interaktionen är statistiskt signifikant och spridningen i figuren
motsvarar 95% konfidensintervall för medelvärdet. Miljö, klimat och hållbar utveckling
verkar tillsammans med ekonomi och den upplevda kontrollen att mest el redan
används på låglasttid, vara de starkaste motivationsgrunderna. Attityder kring komfort
och livskvalitet samt social norm verkar ha något mindre inverkan på
respondenternas motivation att flytta last.

31

Motivationsgrunder att flytta lasten
45
40

Bedömd motivation

35
30
25
20
15
Mean
Mean±SE
Mean±0.95 Conf. Interval

10
5
K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

SN1

SN2a

SN2b

SN3

SN4

UK1

UK2

UK3

UK4

UK5

Motivationsgrund

Figur 2 Graf med medelvärden för samtliga motivationsgrund med 95% konfidensintervall. Yaxeln visar styrkan på den bedömda motivationen och x-axeln visar de olika
motivationsgrunderna från tabell 2.

Korrelation mellan motivationsgrunder och flytt av last
En korrelationsanalys görs för att undersöka ifall det finns ett linjärt samband mellan
två variabler. Korrelation är ett statistiskt begrepp som beskriver styrkan och
riktningen på ett linjärt samband mellan två variabler. Den siffra som fås fram
beskriver styrkan på sambandet på en skala mellan -1 och 1 där -1 är maximalt
negativt samband och 1 är maximalt positivt samband mellan variablerna och 0
innebär att inget samband finns. En positiv korrelation innebär att höga värden på
den ena variabeln hänger ihop med höga värden på den andra variabeln och att låga
värden på den ena variabeln hänger samman med låga värden på den andra
variabeln. En negativ korrelation innebär att höga värden hänger samman med låga
värden på den andra variabeln och vise versa.
Tabellen nedan beskriver korrelationen mellan motivationsgrunderna och den
subjektiva intentionen att flytta last samt korrelationen mellan motivationsgrunderna
och den objektiva höglastanvändningen, alltså beteendet. En mer utförlig tabell
presenteras i Bilaga 3. Korrelationerna mellan motivationsgrunder och intention är
medelhöga i många fall, medan motsvarande korrelationer till faktiskt beteende är
låga. Det finns också en låg men statistiskt säkerställd korrelation mellan intentionen
och beteendet.
Generellt är det de faktorer som har höga genomsnittliga skattningar i figur 2 som
också har starkast samband med intention och beteende. Exempel på dessa är
attityder kopplade till elkostnader, miljö- och klimatpåverkan och hållbar utveckling
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(K1-K4), samt den upplevda kontrollen att elanvändning redan sker mest på låglasttid
(UK2). Undantaget är att vissa aspekter av social norm har låga skattningar för
motiverande kraft men har inte lika obetydlig korrelation med intention och beteende.
Det verkar alltså som att social norm påverkar intention och beteende även för
elanvändning, som inte är en aktivitet som andra människor har insikt i. Detta belyser
hur viktig social norm är för vårt val av beteende.
Intressanta observationer är att livskvalitet och komfort (K5 och K6) har en inverkan
på den subjektiva intentionen att flytta last men ingen signifikant korrelation går att
finna mellan dessa och det faktiska beteendet. Detsamma gäller för attityden kring
risken för vattenskador (K8) samt socialt tryck från släkt och grannar (SN1, SN2a) att
flytta last och den upplevda kontrollen att alla i hushållet måste vara engagerade i att
flytta last (UK4). Socialt tryck från grannar att inte flytta last till låglasttid (SN2b) har
däremot en inverkan på det faktiska beteendet trots att en korrelation med
intentionen saknas. Upplevda kontrollen att ingen el används på låglasttid (UK1) och
att nattskiftsarbete utgör ett hinder (UK3) har ingen signifikant korrelation med varken
intentionen eller det faktiska beteendet
Tabell 3 Korrelationen mellan motivationsgrunderna och den subjektiva intentionen att flytta
last samt korrelationen mellan motivationsgrunderna och den objektiva
höglastanvändningen, alltså beteendet. Skalan är standardiserad och värdena ligger således
mellan -1 och 1. Fetmarkerade korrelationer är signifikanta för p < .05000.

Variabel

Intention

%HLfb

Intention

1.000

-1.183 (p=0.000)

%HLfb

-1.183 (p=0.000)

1.000

K1

0.459 (p=0.0)

-0.084 (p=0.013)

K2

0.451 (p=0.00)

-0.100 (p=0.003)

K3

0.391 (p=0.00)

-0.072 (p=0.031)

K4

0.401 (p=0.00)

-0.077 (p=0.021)

K5

-0.222 (p=0.000)

0.007

K6

-0.254 (p=0.000)

-0.001

K7

-0.100 (p=0.002)

0.145 (p=0.000)

K8

-0.091 (p=0.004)

0.031

SN1

0.265 (p=0.000)

-0.010

SN2a

0.238 (p=0.000)

0.040
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SN2b

-0.036

0.112 (p=0.001)

SN3

0.303 (p=0.00)

0.081 (p=0.017)

SN4

0.279 (p=0.000)

0.093 (p=0.007)

UK1

-0.027

0.006

UK2

0.432 (p=0.00)

-0.260 (p=0.000)

UK3

0.013

0.004

UK4

-0.125 (p=0.000)

0.045

UK5

-0.251 (p=0.00)

-0.078 (p=0.021)

Inledande hierarkisk klusteranalys
Målet med analyserna är att utifrån det insamlade materialet hitta grupper av
människor som har likartade åsikter. Därför gjordes en klusteranalys i ett försök att
hitta naturliga grupperingar i datamängden. Det innebär att samtliga ömsesidigt
beroende förhållanden undersöks och ett kluster bildas när en grupp med relativt
homogena egenskaper identifieras.
Initialt användes ett induktivt arbetssätt vilket innebar att observationerna
undersöktes explorativt. Det fanns till en början ingen koppling till tidigare teorier,
förutom valet av de motivationsgrunder som undersöktes. Det var därför viktigt att ta
hänsyn till så många variabler som möjligt då det inte i förväg gick att avgöra vilka
variabler som faktiskt särskiljer de olika naturliga undergrupperna, ifall sådana finns.
Att använda många klustervariabler förväntas maximera sannolikheten att hitta de
skillnader som är av vikt.
Några av motivationsgrunderna hade lågt skattade medelvärden och till synes hade
en begränsad inverkan på intention och beteende. Trots detta gjordes alltså den
explorativa klusteranalysen initialt med samtliga 18 variabler för
motivationsgrunderna bakom attityd, social norm och upplevd kontroll för att inte
underliggande samband skulle gå förlorade. Det skulle kunna finnas samband i vissa
av de undergrupper (t.ex. villor, bostadsrätter, hyresrätter) som studeras, men som
saknas i hela materialet. Standardisering av variablerna valdes då de är klassade på
en exponentiell skala. Vidare valdes Ward's metod tillsammans med
avståndsberäkning med Euklidiskt avstånd (det geometriska avståndet i den
flerdimensionella rymden). Detta är enligt Dolnicar (2003) den överlägset mest
använda tekniken vid hierarkisk klusteranalys varför den användes även i detta fall.
Denna hierarkiska klusteranalys har som utgångspunkt att varje av de 848 enskilda
fallen utgör ett separat kluster. De två mest lika fallen slås sedan ihop för att bilda en
ny lösning med 847 kluster. Processen, som beskrivs närmare i metodavsnittet,
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upprepas tills samtliga av de initiala fallen har kombinerats till ett enda kluster. I figur
3 illustreras processen.

Figur 3 Träddiagram som beskriver hur observationerna slås ihop till kluster. Y axeln
visar de olika klustren och hur de slås ihop och x axeln avståndet mellan
klustercentren.
Diagrammet visar alltså hur de separata observationerna slås ihop för att bilda
naturliga undergrupper. För att bestämma vilket antal kluster som ger en stabil
lösning går det att undersöka en graf som beskriver förhållandet mellan avståndet
mellan klustren och antalet kluster och hur många gånger dom har slagits ihop. Där
grafen går horisontellt går det att utläsa att avståndet mellan de olika klustren är
väldigt litet vilket innebär att de är för lika. På slutet där grafen går horisontellt är
avståndet mellan klustren istället väldigt stort och de skiljer sig mycket. När grafen
börjar växa ordentligt går det att avläsa att länkavståndet är ca 750 och vid den
punkten är klustren varken för lika eller olika. Genom att gå tillbaka till
träddiagrammet ovan går det att avläsa att det är sex stabila kluster vid
länkavståndet 750. Lägger vi till fler kluster än sex skulle de inte bli användbara då
de skulle vara för lika och tar vi bort så att det bara blir fyra skulle faktorer som
beskriver skillnaden mellan klustren falla bort.
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Figur 4 Graf som beskriver hur länkavståndet förändras när observationerna slås ihop till
kluster. Y-axeln visar avståndet mellan klustercentren och x-axeln hur många gånger
observationer slagits ihop till kluster.

Resultatet får stöd från den forskning som presenteras i denna rapport. Tidigare
segmenteringar på energirelaterat beteende (Accenture, Breukers och Mourik, Defra,
SGCC, 2012, 2013, 2008, 2013), visar att det finns mellan fem och sju naturliga
grupper med olika drivkrafter och beteenden. Genom deduktiv teori kan de mest
internt konsekventa klusterlösningarna erhållas och det är därför viktigt att kombinera
denna med fynden från den hierarkiska klusterlösningen. Det går även att göra vissa
hypoteser om vilka egenskaper de olika klustren kommer att ha. Exempelvis kommer
det rimligtvis att finnas en komfortorienterad grupp som är ointresserad av att spara
energi och andra grupper som spar energi av bland annat ekonomiska och
miljömässiga skäl. De frågor och variabler som enkätundersökningen resulterar i
bygger deduktivt på tidigare teorier och induktivt på resultatet från de fokusgrupper
som hölls i början av projektet.
För att ta reda på hur dessa kluster ser ut utfördes en icke-hierarkisk (k-means)
klusteranalys över samtliga variabler (beskrivs närmare i metodavsnittet). I analysen
väljs en centerpunkt för varje kluster och varje respondent placeras sedan i en grupp
kring den närmaste centerpunkten. Centerpunkterna beräknas sedan om och
respondenterna kan byta grupp ifall en annan centerpunkt är närmare. Processen
upprepas tills inga respondenter längre byter grupp och då har en stabil
klusterlösning hittats. I den här analysen valdes inledningsvis sex centerpunkter som
utgångspunkt och euklidiska avstånd för att beräkna vilken centerpunkt de olika
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respondenterna skulle tillhöra. Antalet kluster valdes till sex baserat på resultatet från
den inledande hierarkiska klusteranalysen samt tidigare segmenteringar. Metoden
som användes var iterering och klassificering av kluster. Max antal iterationer valdes
till tio med minst fem procent förbättring per iterering.
Efter fem itereringar kunde ett stabilt resultat med sex distinkt frånskilda kluster
utläsas (se figur 5). Jämförande försök gjordes även med fyra, fem, sju och åtta
centerpunkter för att säkerställa att sex kluster var den stabilaste lösningen. När sju
och åtta centerpunkter valdes blev några de erhållna klustren för lika för att urskilja
ifrån varandra. När fyra och fem centerpunkter valdes föll viss information bort då
några av de kluster som fanns vid sex lösningar försvann. Vidare har också försök
med sex kluster gjorts där en eller flera variabler tagits bort men samtliga utfall har
varit snarlika vilket tyder på ett bra resultat.

Figur 5. Preliminär klusteranalys över samtliga variabler. Y-axeln visar styrkan på
medelvärdet av variablerna i ett visst kluster och x-axeln visar vilken variabel som avses. De
färgade kurvorna utgör varsitt kluster.

Val av variabler och slutgiltig klusteranalys
Valet av de slutgiltiga variablerna har till stor del varit en induktiv process med visst
stöd från den tidigare forskning som presenteras i teoridelen. Irrelevanta variabler har
eliminerats då det är önskvärt att fokusera på variabler med empirisk och teoretisk
grund för att erhålla ett bra resultat. Tidigare segmenteringar gjorda för
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energirelaterat beteende har visat att faktorer som ekonomi, miljö, komfort och social
norm är viktiga för att beskriva olika grupper.
Fyra kriterier har ställts upp för att eliminera icke önskvärda variabler:
1.
2.
3.
4.

Variabler med låg korrelation till intention och beteende
Variabler med en låg motivationsgrund
Variabler som inte skiljde sig nämnvärt mellan de olika klustren
Variabler som är för specifika för att ge insikt i ett allmänt beteendemönster

För att inte plocka bort för många variabler och riskera att viktig information faller bort
har ett krav ställts att minst två av dessa kriterier behöver uppfyllas för att en variabel
ska plockas bort.
Det går direkt att utläsa att ifall familjemedlemmar arbetar nattskift (UK3) inte är en
betydande faktor för något av segmenten. Den har även det lägst skattade
medelvärdet som motivationsgrund och korrelerar varken med beteendet eller
intentionen. Då det dessutom är en ganska specifik variabel uppfyller den samtliga
kriterier.
Att nästan ingen el används (UK1) verkar utgöra en ganska stark motivation för
samtliga segment och har ett högt skattat medelvärde. Faktorn är ungefär lika stark i
samtliga segment och saknar korrelation med intention och beteende. UK1 uppfyller
alltså kriterierna 1 och 3. Trots att den plockas bort är det en viktig iakttagelse att
respondenterna i ganska stor utsträckning anser att de inte använder så mycket el.
Risken för vattenskador (K8) kan likt UK3 anses vara en ganska specifik
motivationsgrund i förhållande till de övriga. Den är dessutom lågt skattad i samtliga
segment, utan större spridning segmenten emellan. Korrelationen till beteende är
svag men signifikant och den har ett förhållandevis högt skattat medelvärde men
uppfyller kriterierna 3 och 4 och plockas därför bort.
SN2a och SN2b beskriver ett liknande fast omvänt socialt tryck. En förväntning från
grannar att flytta, respektive inte flytta elanvändning till låglasttid. SN2b verkar enligt
medelvärdena vara en starkare motivationsgrund och korrelerar dessutom, till
skillnad från SN2a, med faktiskt beteende. SN2a har dessutom ett väldigt lågt skattat
medelvärde och uppfyller kriterierna 2 och 3. Flera av variablerna relaterade till social
norm har relativt svaga medelvärden men skiljer ändå en hel del mellan de olika
segmenten. Detta tyder på att det är viktiga faktorer för vissa grupper av människor
och därför av intresse.
Efter att dessa fyra variabler (K8, UK1, UK3, SN2a) plockats bort gjordes en ny kmeans klusteranalys enligt metoden ovan och följande resultat i figur 6 erhölls:
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Figur 6 Slutgiltig klusteranalys. Y-axeln visar styrkan på medelvärdet av variablerna i ett visst
kluster och x-axeln visar vilken variabel som avses. Varje färgad kurva utgör ett kluster.

Validering av resultatet
En validering görs för att säkerställa att klusterlösningen har extern validitet, dvs att
den kan representera en större del av befolkningen (Cook, Campbell 1979). Ett annat
mål är att kunna säkerställa att resultatet är användbart för att dra slutsatser om de
olika grupperna (Kerlinger 1986). Ett första steg för att säkerställa stabilitet och
validering togs redan när analyserna utfördes. Det gjordes genom att utföra
klusteranalysen med varierande antal kluster och varierande antal variabler. Då de
resultat som erhölls vid olika antal variabler men samma antal kluster var väldigt lika
anses resultatet vara stabilt.
En mer utförlig korsvalidering i form av en split half utfördes också på materialet.
Datamängden delades slumpmässigt upp i två delar; ett training sample med 417
respondenter och ett test sample med 431 respondenter. Klusteranalyser gjordes
sedan på de två datamängderna oberoende av varandra, inledningsvis med samtliga
18 variabler för 6 kluster. Då erhölls ett training error på 0,847 (summerad euklidisk
distans) och ett testing error på 0,897 (avstånd från klustercenter) där skillnaden
mellan värdena är felvariansen. Viktiga iakttagelser är att det erhölls låga värden och
att skillnaden mellan värdena inte är så stor vilket tyder på ett bra resultat.
Korsvalideringen upprepades sedan med de fyra variablerna (K8, SN2a, UK1, UK3)
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bortplockade för den slutgiltiga klusteranalysen. Då blev training error 0,767 och
testing error 0,787, alltså två lägre värden med en mindre differens mellan vilket tyder
på ett bättre resultat.
Analys av övriga variabler för samtliga kluster
För att kunna definiera klustren närmare och beskriva dem mer utförligt har de
övergripande variablerna för attityd, upplevd kontroll och social norm samt
intentionen analyserats för samtliga kluster. Detta har gjorts genom att medelvärdena
för dessa variabler jämförts mellan klustren med 95% konfidensintervall.

Figur 7 Grafisk beskrivning av medelvärden för de övergripande variablerna för attityd,
upplevd kontroll och social norm samt intentionen för samtliga kluster.

Det första intressanta resultatet är att kluster 6 har starkare drivkrafter än alla andra
kluster för samtliga direkt skattade motivationsgrunder och intentionen. Det stämmer
bra överens med tidigare presenterade medelvärden där klustret låg högst,
framförallt vad gäller social norm och upplevd kontroll. Att kluster 4 och 5 har lägst
medelvärden är inte heller någon överraskning då de hade lägst medelvärden
överlag i klusteranalysen. Ett resultat som inte stämmer lika bra överens med
klusteranalysen är att den direkt skattade subjektiva normen för segment 1,2 och 3
ligger på samma nivå medan denna motivationsgrund i klusteranalysen är betydligt
högre för kluster 3 än övriga. Bortsett ifrån denna avvikelse bekräftas stämmer de
direkt skattade motivationsgrunderna bra överens med klusteranalysen.
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Segmentering av elanvändare med avseende på efterfrågeflexibilitet
Den slutgiltiga klusteranalysen resulterade i sex stycken distinkta grupper med olika
motivationsgrunder för eller emot efterfrågerespons. De övergripande variablerna för
attityd, upplevd kontroll och social norm samt intentionen att utföra beteendet
definierades också för de sex grupperna. En segmentering gjordes sedan genom att
mer ingående definiera de olika grupperna och beskriva skillnader och eventuella
likheter mellan dessa. De sex segmenten beskrivs mer utförligt nedan.
Engagerade (19%) drivs främst av miljö- och klimatrelaterade övertygelser men
ekonomi påverkar också deras vilja att vara flexibla sin elanvändning. Social norm
har en i princip obefintlig påverkan på denna grupp som också i stor utsträckning
anser att de har en livsstil där de förbrukar mest el under låglasttid. Denna grupp
verkar främst drivas av sina egna övertygelser och är villiga att kompromissa med
komfort och livskvalitet.
Måttliga (24%) har miljö-, klimat- och ekonomirelaterade drivkrafter men de är inte så
starka. De påverkas också till viss del av hur grannar, släkt och vänner förhåller sig
till efterfrågeflexibilitet. Denna grupp bryr sig till viss del om att förändra sitt beteende
men är inte så engagerad.
Konsekventa (11%) drivs främst av miljö- och klimatrelaterade övertygelser men
påverkas också av ekonomiska incitament. Komfort och livskvalitet är av stor
betydelse för denna grupp som tycker att det är viktigt att hålla en bra relation med
sina grannar. De påverkas i ganska stor utsträckning av social norm och anser sig ha
en livsstil där mest el förbrukas under låglasttid. Denna grupp påverkas av flest olika
drivkrafter och även av vad andra tycker. Mest utmärkande är att de i stor
utsträckning påverkas av sina grannar samt att de verkar ovilliga att kompromissa
trots att de anser att miljö och klimat är starka drivkrafter.
Likgiltiga (16%) har en i princip obefintlig drivkraft att flytta sin elanvändning till
låglasttid och anser att de i viss utsträckning har en livsstil där mest el förbrukas
under låglasttid.
Bekväma (13%) drivs inte i så stor utsträckning av miljö- och klimatrelaterade frågor.
Detta är den grupp där komfort och livskvalitet är viktigast och de lägger viss vikt vid
vad deras grannar tycker och gör. De anser vidare att det är svårt men viktigt att
förmå samtliga medlemmar i hushållet att flytta sin elanvändning till låglasttid.
Medvetna (17%) är de som i högst grad drivs av både miljö- och klimatrelaterade
och ekonomiska incitament. De anser att det är mycket viktigt att agera som andra
hushåll och tror att hushåll med effekttariff i stor utsträckning strävar efter att flytta sin
elanvändning till låglasttid av miljörelaterade samt ekonomiska skäl. Detta är den
grupp som i störst utsträckning anser sig ha en livsstil där mest el förbrukas under
låglasttid.
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Segmentens fördelning över boendeform och bostadsområde
Det gjordes en kortare undersökning över hur segmenten som togs fram fördelar sig
över de två bostadsområden som studien avser. De sex staplarna motsvarar de sex
segment som togs fram i den slutgiltiga klusteranalysen. Det finns en tydlig skillnad i
fördelningen av de olika segmenten mellan olika boendeformer. Det går också att se
att segmentens fördelning mellan de två bostadsområdena inte är lika tydlig. Då det
ena bostadsområdet har effekttariff och inte det andra innebär det att effekttariffen
inte har någon större påverkan. Det finns alltså tydliga skillnader i attityder och
drivkrafter att vara flexibel i sin elanvändning beroende av ifall personen bor i villa,
bostadsrätt eller hyresrätt men ingen större skillnad beroende av effekttariffen.
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7 Diskussion och slutsatser
Rapporten har som syfte att öka kunskapen om attityder och drivkrafter i hushåll att
vara mer flexibla i sin elanvändning samt öka förståelsen för vad som
styr relaterat beteende. Det visade sig redan när fokusgrupperna hölls att människor
motiveras av flera olika drivkrafter i sin elanvändning.
De ekonomiska konsekvenserna lyftes fram som den viktigaste aspekten av
elanvändning. Det är också vad tidigare teori och undersökningar visat på. En av
fokusgrupperna spekulerade om att yngre generationer tar mer hänsyn till
miljörelaterade aspekter. Det får stöd av Fortums undersökning Generationsgapet
(2013) som visar att yngre personer, framförallt kvinnor, engagerar sig mer i miljö-,
klimat- och energifrågor. De äldre har även de ett stort intresse, men lägre
engagemang, i dessa frågor. I den andra fokusgruppen ansågs miljö och klimat vara
viktiga faktorer även om kopplingen mellan dessa och efterfrågeflexibilitet var otydlig
för många. Att ha kunskap och information ansågs vara ett krav för att kunna
förändra de vanor som är relaterade till elanvändning. Detta är intressant
då exempelvis Arbahamse m fl (2009) tidigare har visat att förändringar i
energianvändning snarare beror av psykologiska faktorer och kräver någon typ av
kognitiv insats. Avsaknaden av medvetenhet är även det något som i tidigare
studier (Kristoffersson m fl 2013) nämnts som ett hinder för efterfrågeflexibilitet i
hushåll. Bland det svåraste med att ändra vanor är att inte tillbaka till tidigare vanor.
Kontinuerlig information om vad olika beteenden får för konsekvenser kan vara ett
sätt att motverka detta.
Elanvändning ansågs inte vara något som diskuteras i sociala sammanhang i så stor
utsträckning. Det var därför efter fokusgrupperna oklart hur stor inverkan social norm
har på beteendet. Det var dock viktigt att exempelvis inte störa grannar eller framstå
som snål så det har åtminstone en viss inverkan. Att det inte diskuteras kan vara
kopplat till ett bristande intresse eller bristande kunskap. Att ekonomiska aspekter
anses vara viktigast verkar bero på bristande kunskap om vilka konsekvenser
elproduktionen har på miljö och klimat. Kunskapsnivån visade sig alltså en faktor
som i stor utsträckning påverkar människors motivation att vara flexibla i sin
elanvändning. Fokusgrupper som en förstudie inför enkätundersökningen visade sig
vara en framgångsrik metod. Utifrån resultatet gick det att utveckla en enkätstudie
som kunde besvara relevanta frågeställningar.
De inledande analyserna av enkätundersökningen skilde sig något från resultatet
från fokusgrupperna. Attityder kopplade till miljö, klimat och en hållbar
utveckling visade sig utgöra de starkaste motivationsgrunderna. Det är viktigt att ha i
åtanke att respondenter kan skatta dessa faktorer högt även om de inte ser
kopplingen till efterfrågeflexibilitet. Ekonomiska aspekter och den upplevda kontrollen
att mest el redan används på höglasttid utgjorde också väldigt starka
motivationsgrunder. Det senare fördes också fram som ett argument i
fokusgrupperna där många ansåg att de inte hade möjlighet att vara flexibla i sin
elanvändning då de inte befann sig i hemmet under dagtid på vardagar.
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Social norm har en relativt låg inverkan vilket är intressant då social norm generellt
brukar påverka människors beteende i stor utsträckning. En förklaring till detta kan
vara att elanvändning i sig inte är något synligt och det kan därför vara svårt att
jämföra sig med andra. Denna aspekt ansågs inte heller vara så viktig i
diskussionerna i fokusgrupperna. Det viktigaste var att inte störa grannarna och vad
andra gjorde lades det inte någon större vikt vid.
När korrelationen mellan motivationsgrunderna och intentionen samt andelen
elanvändning under höglasttid undersöktes blev det tydligt att intentionen är starkare
än själva beteendet. Det verkar alltså som att folk har ett antal tydliga
motivationsgrunder att flytta last och att intentionen är förhållandevis stark men att
det inte har skett någon märkbar beteendeförändring. Troligtvis finns det en koppling
mellan detta och respondenternas åsikt att de redan använder mest el under kvällar
och helger och inte har möjlighet att vara mer flexibla. Det är viktigt att ha denna
slutsats i åtanke när potentialen av hushålls efterfrågeflexibilitet ska bestämmas. Att
en person har en hög intention och motivation att vara flexibel i sin elanvändning
betyder inte att personen faktiskt har möjlighet att vara flexibel. Således måste
potentialen för efterfrågeflexibilitet definieras av motivation, intention och möjligheten
att utföra önskade förändringar i beteendet.
Klusteranalysen gjordes för att undersöka ifall det finns några naturliga undergrupper
med skilda motivationsgrunder. Det är en explorativ metod som bygger mycket på
intuition. Den är till stor del kognitiv och induktiv vilket innebär att resultatet kommer
att se olika ut beroende på vem som utför analyserna. Det var därför i den här
undersökningen viktigt att först skapa en övergripande bild utifrån tidigare
segmenteringar, teori och fokusgrupperna. Flera olika klusteranalyser gjordes sedan
på insamlad data för att bilda en uppfattning om hur materialet såg ut. Att kombinera
hierarkisk och icke-hierarkisk metod gav exempelvis en bredare insikt och fler bevis
på att det slutliga resultatet var bra. Kluteranalysens natur innebär att det är var
viktigt att beskriva vilka steg och val som gjordes och basera så många beslut som
möjligt på tidigare erfarenheter. Denna typ av transparens gör tillvägagångssätt och
resultat trovärdigt och möjliggör för andra personer att tolka och analysera resultatet.
Den slutliga valideringen gjordes för att ytterligare säkerställa resultatet och gav ett
bra utfall.
Den inledande hierarkiska klusteranalysen resulterade i en förvånansvärt tydlig
lösning med sex kluster. Lösningen stöds också av tidigare forskning som
presenteras i rapporten (Accenture, Breukers och Mourik, Defra, SGCC, Dong
Energy, 2012, 2013, 2008, 2013, 2012). Med utgångspunkt ifrån detta resultat
gjordes övriga klusteranalyser. Den slutliga klusteranalysen resulterade i sex olika
segment av varierande karaktär. Tre av
segmenten (engagerade, konsekventa, medvetna), som utgör närmare hälften
av respondenterna, hade höga miljörelaterade och ekonomiska motivationsgrunder
för att flytta last. De tre segmenten hade också den högsta intentionen att förändra
sitt beteende och två av segmenten (konsekventa, medvetna) påverkades i stor
44

utsträckning av subjektiv norm. En intressant iakttagelse är att miljörelaterad
motivation verkar följa ekonomisk motivation. Det kan betyda att de två aspekterna är
närmare kopplade än vad tidigare forskning visat. Det kan också innebära att
människor tror att det enda sättet att minska sin miljöpåverkan är genom att sänka
sin totala elanvändning och därmed kostnaden.
Segmentet måttliga dit en fjärdedel av respondenterna hörde hade måttliga
ekonomiska och miljörelaterade motivationsgrunder men var inte lika engagerade
som de tidigare nämnda. Det kan vara värt att rikta sig mot detta segment då det är
en stor grupp som har potential att öka sitt engagemang. Bara två av
segmenten (likgiltiga, bekväma), motsvarande närmare 30% av respondenterna, var i
princip helt omotiverade av att flytta last. En av dessa grupper drevs av komfort och
livskvalitet och den andra var helt oengagerade i frågan.
Segmenteringen visar att det finns tydligt skilda grupper av människor som drivs eller
hindras av olika faktorer för att vara flexibla i sin elanvändning. De flesta
respondenterna verkar tillhöra segment som i relativt stor utsträckning är motiverade
av att flytta sin elanvändning. Även intentionen att förändra beteendet är hög i dessa
segment så det är därför intressant att det i praktiken inte skett någon större
beteendeförändring. Det är viktigt att göra en distinktion mellan motivation, intention
och själva beteendet. Det verkar finnas en stor möjlighet att engagera och motivera
människor att vara flexibla i sin elanvändning men ifall det föreligger hinder som
motverkar beteendet kommer ingen förändring att ske. Att många respondenter är
engagerade i denna fråga kan dock innebära att de skulle kunna motiveras för andra
typer av energirelaterat beteende som de anser sig kunna styra över, exempelvis en
totalreducering av elanvändningen.
Fördelningen av antalet personer i de olika segmenten som tagits fram i denna
undersökning var ganska jämn. De segment som kan anses vara mest benägna att
förändra sitt beteende var dessutom de större (miljöorienterade, inkonsekventa
och norm- och miljömedvetna). Storlek och potential för de segment som är
intressanta måste således anses vara mer än tillräckliga. Att kommunicera
med och effektivt nå fram till ekologiskt medvetna kunder ofta ganska enkelt då de
redan är engagerade. De segment som inte är lika motiverande utgör en utmaning.
Det krävs en större ansträngning att utforma produkter och tjänster som är lämpliga
och uppskattas. Det behöver därför göras en avvägning vilka av dessa segment det
är motiverat att rikta information och erbjudanden till.
Några av kriterierna för att legitimera segment som presenteras av Kotler (2008) är
svåra att uppfylla då segmenteringen dels är gjord efter psykografiska och inte
demografiska faktorer och dels för att den inte specifikt är utformad för att sälja en
produkt eller tjänst. Demografisk profilering av miljömedvetet beteende är ofta en
ineffektiv metod för att säkerställa att resultatet blir användbart. En beteendemässig
och psykografisk profilering, som den utförd i denna undersökning, är oftast att
föredra för att exempelvis kunna särskilja konsumenter och ta fram relevanta
affärsmodeller och marknadsföringsplaner eller ny lagstiftning. De framtagna
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teorierna för marknadssegmentering behöver anpassas för energirelaterat beteende.
Modellerna fungerar inte på alla typer av produkter och marknader då de bygger på
vissa föreställningar och förenklingar av konsumenter och marknader. De är
utformade efter fysiska produkter på en fri marknad så vissa förutsättningar krävs för
att göra en lyckad marknadssegmentering enligt konventionella modeller.
Även om demografiska eller geografiska faktorer de olika segmenten inte har
identifierats är resultatet likväl användbart även för elhandelsbolag, då erbjudanden
ändå måste riktas till samtliga hushåll. Ifall segmenteringen ska användas till att
kartlägga kunder för att kunna utforma nya affärsmodeller som exempelvis
elhandelsavtal är beteendet i sig inte av lika stor vikt. Intentionen samt
motivationsgrunderna för attityd, social norm och upplevd kontroll visar på att många
människor har en drivkraft att exempelvis leva miljövänligt eller att spara pengar. Ifall
segmenteringen kommer att användas för att utforma anpassade produkter eller
tjänster är det egentligen slutanvändarens föreställningar som är viktiga. Ett viktigt
resultat är att effekttariffen inte verkar ha någon större inverkan på vilka drivkrafter
och hinder elanvändarna upplever. Boendeformen verkar istället vara en viktig faktor.
Det kommer förmodligen att behövas nya typer av tariffer och avtal för att få hushåll
att förändra sin elanvändning, framförallt vad gäller lägenhetskunder.
Potentialen för efterfrågeflexibilitet kan definieras av motivation, intention och
möjligheten att utföra beteendet. Ifall motivationsgrunder, intention eller faktiskt
beteende är den viktigaste faktorn beror på vad segmenteringen är tänkt
att användas till. Ifall syftet är att använda en segmentering som ett underlag för att
åstadkomma en beteendemässig förändring behöver flytten av last, eller snarare
avsaknaden av denna, undersökas närmare. Flera motivationsgrunder verkar inte ha
någon koppling till själva beteendet men det kan bero på att beteendet inte har
utförts. Att det för hälften av segmenten finns en hög eller medelstor intention att
flytta last talar ändå för att det kan finnas potential att förändra beteendet.
Det är svårt att definiera den faktiska potentialen för efterfrågeflexibilitet genom att
utgå ifrån motivationsgrunder och intention att förändra beteendet. För att potentialen
korrekt ska kunna bedömmas krävs vidare undersökningar av de hinder som anses
begränsa möjligheten att utföra beteendet. Kunskap verkar vara en viktig faktor som
påverkar både elanvändarnas motivation och föreställningar om föreliggande hinder.
Många ansåg att de inte hade möjlighet att vara flexibla i sin elanvändning men det
är inte helt säkert att så är fallet.
En underliggande problematik som framkom i denna undersökning var bristen på
kunskap och rätt information i hushållen. Det är det första som måste lösas att
privatpersoner ska känna sig motiverade att anpassa sin elanvändning. Det är till viss
del Energimyndighetens uppdrag att utreda detta närmare och sedan informera
hushållen om vilka möjligheter de faktiskt har. Elproducenter bör på ett överskådligt
sätt möjliggöra för hushållen att se hur och var den el de konsumerar produceras.
Elhandelsföretagen an informera sina kunder om vilka positiva och negativa
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konsekvenser deras elförbrukning har och utforma nya typer av avtal som de olika
segment av elanvändare som finns kan ta till sig. Beroende på vilket segment som
avses kan det exempelvis handla om avtal som skapar incitament för att förbruka el
på ett mer klimat- och miljövänligt sätt eller avtal som ger monetära incitament att
flytta elförbrukning till andra tider på dygnet. Stora delar av den infrastruktur som
behövs för ett fungerande system verkar finnas så elnätsföretagen behöver bara se
till att upprätthålla dessa. Det kan tänkas att Energimyndigheten behöver se över de
rådande lagarna på elmarknaden så att erbjudanden kan riktas mer specifikt till olika
grupper. Detta utgör dock inget hinder i nuläget då olika variationer av elavtal får tas
fram så länge alla kunder har möjlighet att ta del av dessa. Energimyndigheten måste
även i fortsättningen skapa förutsättningar för efterfrågerespons för privatpersoner
och aktörer på elmarknaden vad gäller både elproduktion och konsumtion. Det krävs
att både industrin och hushållen anpassar sig för att en förändring ska kunna ske i
efterfrågeresponsen.
Framtida forskning i området bör i större utsträckning fokusera på motivationsgrunder
som inte är ekonomiska. Denna rapport visar på att exempelvis miljö- och
klimatrelaterade faktorer är minst lika viktiga för människors motivation att förändra
sin elanvändning. De rådande modellerna för marknadssegmentering behöver ses
över och uppdateras. Det är främst för beteendemässiga och psykografiska analyser
som detta är viktigt. En svaghet i de modeller som finns är också att de i stor
utsträckning förutsätter en fysisk produkt på en fri marknad och som marknaden
förändras i dagsläget blir modellerna allt mindre aktuella. För de företag som redan
finns eller är på väg att etablera sig på elmarknaden är det viktigt att i fortsättningen
se över sina affärsmodeller. Detta för att utforma erbjudanden och modeller som
tilltalar människor som inte alls eller bara delvis drivs av ekonomiska incitament.
Slutligen behöver den faktiska potentialen för efterfrågeflexibilitet i hushåll
undersökas närmare för att fastställa vilken inverkan den faktiskt kommer att ha i
praktiken.
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9 Bilagor
Bilaga 1 Frågorna från TPB-delen av enkätundersökningen samt tillhörande
övergripande variabler eller motivationsgrund
Intention
1. Hushållet har för avsikt att i framtiden flytta elanvändning till låglasttid
2. Hushållet har under det senaste året flyttat elanvändning till låglasttid
Attityd
3. Konsekvenserna av att flytta elanvändning till låglasttid upplever hushållet som
4. Att flytta elanvändning till låglasttid upplever hushållet som
Social norm
5. Omgivningen förväntar sig att hushållet flyttar elanvändning till låglasttid
6. De flesta i hushållets omgivning flyttar elanvändning till låglasttid
Upplevd kontroll
7. Det vore möjligt för hushållet att flytta mer av elanvändningen till låglasttid
8. Om hushållet så önskar kan mer av elanvändningen flyttas till låglasttid
K1 Elkostnad
9. Att flytta elanvändning till låglasttid innebär minskade elkostnader för hushållet
10. Minskade elkostnader är viktigt för hushållet
K2 Miljöpåverkan
11. Att hushållet flyttar elanvändning till låglasttid bidrar till en minskad miljöbelastning
12. Att bidra till en minskad miljöbelastning är viktigt för hushållet
K3 Klimatpåverkan
13. Att hushållet flyttar elanvändning till låglasttid bidrar till minskade
klimatförändringar
14. Att bidra till minskade klimatförändringar är viktigt för hushållet
K4 Hållbar utveckling för kommande generationer
15. Att hushållet flyttar elanvändning till låglasttid bidrar till en hållbar utveckling för
yngre och kommande generationer
16. Att bidra till en hållbar utveckling för yngre och kommande generationer är viktigt
för hushållet
K5 Livskvalitet
17. Att flytta elanvändning till låglasttid innebär en försämrad livskvalitet för hushållet
18. Att sträva efter livskvalitet är viktigt för hushållet
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K6 Komfort
19. Att flytta elanvändning till låglasttid innebär en försämrad komfort för hushållet
20. Att sträva efter komfort är viktigt för hushållet
K7 Grannsämja
21. Att flytta elanvändning till låglasttid innebär att grannarna störs, vilket i sin tur
innebär att hushållet riskerar kritik och ett otrevligt bemötande från grannarna
22. Att undvika kritik och ett otrevligt bemötande från grannarna är viktigt för hushållet

K8 Risk för vattenskador från tvätt- och diskmaskiner
23. Att flytta elanvändning till låglasttid innebär en ökad risk för att tvätt- och
diskmaskiner
orsakar vattenskador
24. Att undvika att tvätt- och diskmaskiner orsakar vattenskador är viktigt för hushållet
SN1 Förväntningar från släkt och vänner (att flytta elanvändning till låglasttid)
25. Att hushållet flyttar elanvändning till låglasttid förväntas av släkt och vänner
26. Det är viktigt för hushållet att motsvara förväntningarna från släkt och vänner
SN2a Förväntningar från grannar (att inte flytta elanvändning till låglasttid)
27. Att hushållet flyttar elanvändning till låglasttid förväntas av grannarna
SN2b Förväntningar från grannar (att flytta elanvändning till låglasttid)
28. Det förväntas av grannarna att hushållet inte flyttar elanvändning till nätterna
29. Det är viktigt för hushållet att motsvara förväntningarna från grannarna
SN3 Vikten att agera som andra hushåll gör av ekonomiska skäl
30. De flesta hushåll med effekttariff strävar efter att flytta elanvändning till låglasttid
av ekonomiska skäl
SN4 Vikten att agera som andra hushåll gör av miljöskäl
31. De flesta hushåll med effekttariff strävar efter att flytta elanvändning till låglasttid
av miljöskäl
32. Det är viktigt för hushållet att agera på samma sätt som andra hushåll med
effekttariff gör
UK1 Hushållet använder nästan ingen el
33. Hushållet använder nästan ingen el
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UK2 Elanvändning sker redan mest på låglasttid
34. Hushållets livsstil innebär att elanvändningen normalt sker mest på låglasttid
UK3 Nattskiftarbete som hinder för att flytta elanvändning
35. Hushållets medlemmar arbetar i stor utsträckning nattskift
36. Att jobba nattskift är ett starkt hinder för att flytta elanvändning till låglasttid
UK4 Att få samtliga familjemedlemmar att flytta elanvändning
37. Det är svårt att förmå samtliga hushållsmedlemmar att flytta sin elanvändning till
låglasttid
38. Att alla hushållsmedlemmar flyttar sin elanvändning till låglasttid är en viktig
förutsättning för att hushållet som helhet ska vara framgångsrikt med att flytta
elanvändning till låglasttid
UK5 Tid och ork att flytta elanvändning
39. Hushållet har inte tid eller ork att flytta elanvändning till låglasttid
40. Att ha tid och ork att flytta elanvändning till låglasttid är en viktig förutsättning för
att flytta elanvändning till låglasttid
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Bilaga 2 Medelvärden för motivationsgrunderna
Descriptive Statistics (Elforsk)
Valid N

Mean

Confidence
-95.000%

Confidence
95.000%

Std.Dev.

K1

1005

24.60796

23.62769

25.58823

15.83649

K2

1013

29.92695

28.96378

30.89012

15.62210

K3

1014

28.98915

28.01913

29.95918

15.74108

K4

1010

30.86139

29.92438

31.79839

15.17518

K5

1015

19.41478

18.59507

20.23449

13.30845

K6

1019

20.31600

19.47573

21.15626

13.66906

K7

1017

16.19174

15.26225

17.12123

15.10565

K8

1008

16.82639

16.02029

17.63249

13.04216

SN1

1020

6.62941

6.08505

7.17377

8.85971

SN2a

987

7.84600

7.29020

8.40180

8.89804

SN2b

988

12.10830

11.26593

12.95066

13.49267

SN3

971

16.26056

15.46092

17.06019

12.69731

SN4

973

15.30113

14.49499

16.10727

12.81375

UK1

1011

25.16123

24.39110

25.93136

12.47876

UK2

1019

27.57409

26.70400

28.44418

14.15426

UK3

963

4.93873

4.55791

5.31956

6.02208

UK4

984

15.16972

14.34635

15.99308

13.16159

UK5

996

9.65663

9.10866

10.20459

8.81265

Variable
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Bilaga 3 Korrelation mellan motivationsgrunder, intention och faktiskt
beteende
Correlations (Elforsk) Marked correlations are significant at p < .05000
Variable

Intention

%HLfb

%HLfb

-.1833

1.0000

N=904

N=967

p=.000

p= ---

.4593

-.0836

N=981

N=888

p=0.00

p=.013

.4511

-.1000

N=988

N=894

p=0.00

p=.003

.3915

-.0721

N=989

N=895

p=0.00

p=.031

.4011

-.0773

N=986

N=890

p=0.00

p=.021

-.2225

.0070

N=990

N=895

p=.000

p=.834

-.2544

-.0011

N=994

N=901

p=.000

p=.975

-.1003

.1452

N=991

N=897

p=.002

p=.000

-.0910

.0313

N=981

N=890

p=.004

p=.350

.2646

-.0102

N=996

N=899

p=.000

p=.760

.2376

.0400

N=971

N=872

p=.000

p=.238

-.0357

.1122

N=971

N=874

p=.266

p=.001

.3032

.0812

N=951

N=856

p=0.00

p=.017

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

SN1

SN2a

SN2b

SN3
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SN4

UK1

UK2

UK3

UK4

UK5

.2794

.0926

N=955

N=858

p=.000

p=.007

-.0273

.0061

N=985

N=892

p=.392

p=.857

.4323

-.2597

N=992

N=899

p=0.00

p=.000

.0132

.0035

N=942

N=851

p=.685

p=.919

-.1252

.0454

N=963

N=866

p=.000

p=.182

-.2511

-.0782

N=971

N=877

p=.000

p=.021
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