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SYFTE

Reflektera kring vilken information och vilka råd som är möjliga 
att ge till hushållen – var sätter hushållen gränsen för vad som 
är privat? 

Kommunala energirådgivare – hur försöker dessa påverka 
hushållen? Vilka frågor kan de ta upp med hushållen och vad 
kan de inte prata om? 

Hur uppfattar hushållen denna rådgivning? Vad upplever dem 
som privata frågor?

Går kommunernas energirådgivning så långt att de hotar 
hushållens privata sfär? Eller, är respekten för människors 
privatliv så stor att den offentliga rådgivningen blir ineffektiv?



Kommunal klimat- och energirådgivning

Energirådgivarna är anställda av kommunerna men 
finansierade genom statliga bidrag

Ska ge opartisk och generell information och rådgivning om 
energifrågor.

Rådgivningen kan beröra energi, teknik och 
konsumentvägledning, men den får inte omfatta besiktningar

Ses som viktig förbindelselänk mellan statliga mål och 
medborgarna
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Intervjuer

23 villaägare and 3 hyresgäster som haft kontakt med 
energirådgivare

14 energirådgivare
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Resultat

Energirådgivarna



Energirådgivarna

Generellt menade de att de sällan gick över gränsen till vad
som kunde uppfattas som privata angelägenheter. 

1. Eftersom de bara informerade, så la dem sig inte i människors 
privatliv

2. Rådgivningen handlade ofta om val av olika tekniska lösningar 
eller produkter vilket uppfattades som opersonligt
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Men vid fortsatt diskussion…

Gränsen offentligt/privat drogs när energianvändning
relateras till beteende och livsstilsfrågor:

“Ja, beteendet kan jag ju inte lägga mig i. Jag kan ju bara vädja. 
Jag kan ju bara upplysa.”. (Energirådgivare N)

“Ja allt där på något sätt folk upplever att livskvaliteten försämras.” 
(Energirådgivare J)

”Och det är klart att man får ju försöka vara lite försiktig när man 
tycker att folk har väldigt vidlyftiga grejer, samtidigt som de 
pratar om att de har hög elräkning. Om det är mycket grejer 
som står på, många tv-apparater och så vidare så man får ju 
försöka att vara lite diplomatisk. /../ Ja, så att man inte stöter sig 
på något vis för mycket så”. (Energirådgivare M)
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Stora livsstilsförändringar är svåra

”Ett problem är när jag får samtal från äldre, och mest är det då 
kvinnor som överlever männen. Så bor man kvar i den gamla 
villan och så blir det väldigt besvärligt och man kanske har 
oljeeldning. Det är massa saker som behöver göras och då 
skulle jag vilja råda att byt, flytta till lägenhet istället, för det ser 
jag som samhälleligt mycket bättre. Men det är ju en mycket 
känslig fråga så det kan man ju inte klampa in och säga. Då 
känner man att man blir lite privat.” (Energirådgivare M)
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Informera - men inte lägga sig i

Man kan bara informera medborgarna kring konsekvenserna av 
deras beteende. Om medborgarna sedan väljer att fortsätta ett 
energislösande beteende finns inget rådgivarna kan göra. 

“Och det där med att duscha eller bada. Ja okej, du ska veta om att 
det kostar sex, sju kilowatt timmar att bada och det kostar två, tre 
kilowatt timmar att duscha. Vet du det så är det helt okej vilket du 
än gör. Vill du ligga där och ha det skönt med en drink bredvid 
dig eller tända ljus eller vad du nu gör, då är det väl okej för mig 
för då har det ju ett annat värde badet, det är ju inte bara det där 
att du ska bli ren utan att då finns det ju en njutning av det också. 
/../ Det är ju en kostnad som du har valt. Det är ju inte så att du 
inte få använda energi, utan det är medvetenheten av att energi 
kostar pengar. Det är det som jag vill… det är det budskapet. 
Nå´t annat är det egentligen inte. ”. (Energirådgivare N)

9



Teknik ofta i fokus

Teknik var ett ”säkert” område för rådgivarna

Kunde de bara informera hushållen om en energieffektiv  
produkt att köpa, så var både de och hushållen nöjda och båda 
parter kände att de bidragit till en hållbar utveckling
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Resultat

Hushållen



Energirådgivning inget hot mot privatlivet

När offentligt/privat diskuterades generellt var ett vanligt svar:

“Alla medel är okey att använda sig av för att nå människor, men 
det viktigaste är att gå via fri och oberoende media.” (hushåll C)
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Andra människor borde…

De intervjuade hushållen menade att de själva var medvetna om 
sin energianvändning. De kände till och tyckte att det var viktigt 
att minska energianvändningen för att värna om miljön

Ett vanligt synsätt var att andra människor, grannen, behövde bli 
mer medvetna om energi- och miljöfrågor
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Informera men inte lägga sig i 

”Gärna tips och råd men sen är det upp till var och en att 
avgöra vad som passar bäst i hemmet” (Hushåll L)
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Olika svar

Hushåll C och K vill ha fler förbud till exempel mot stadsjeepar i 
städer. De menade att eftersom det knappast fanns behov av
stadsjeepar i städer kunde ett förbud inte hota någons privata
sfär.

Hushåll E å andra sidan var helt emot all form av förbud och
regleringar eftersom de i princip alltid var ett hot mot den privata
sfären. Drog gränsen vid information. 
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Svårt att gå på djupet i svaren

Eftersom informationen ska vara allmän och generell blir den 
ofta intetsägande för hushållen

”Släck lampan”,” tvätta med full maskin”, ”stäng av stand-by”
osv känner de redan till

”Jag är väldigt kritisk till den rådgivning som var då. För den 
rådgivning vi fick är ungefär som man kan slå upp i en folder 
där man läser vad man ska göra. De 10 mest grundläggande 
stegen för att spara energi. Det var ungefär så.” (Hushåll Z)
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Individuella besiktningar och feedback

Flera hushåll ville ha individuella besiktningar. 

Hembesök där rådgivarna mätte upp familjens
energianvändning och återkopplade om hur de kunde förändra
familjens vanor för att minska energianvändningen. 

Att dessa hembesök skulle resultera i siffror verkar göra sådan
rådgivning neutral och kan förklara varför hushållen inte tyckte
att det var övervakning eller att det skulle hota deras privatliv

“Ingen sentimentalitet utan rak information om hur vi kan agera 
bättre ” (hushåll N). 

17



Pengar viktigt

Att en åtgärd betalade tillbaka sig var ofta viktigare än 
miljöhänsyn

”Man gör inte massa onödigt bara för att man låtsas att man ska 
tänka miljömedvetet och så där. Det måste finnas lite logiskt 
tänkande och faktiskt ekonomi också” (Hushåll F)
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Slutsats - energirådgivarna

Energirådgivarna är försiktiga när de ger råd

Har problem att diskutera beteende- och livsstilsfrågor eftersom
de saknar verktyg för detta

Diskuterar energieffektiv teknik tillgänglig på marknaden istället
för beteende

Resultatet är en rådgivning som går ut på att konsumera och
köpa nytt

Traditionell gränsdragning offentlig rådgivning och privat
konsumtionsval upprätthålls. 

19



Slutsats - hushåll

Andra människors liv borde regleras och grannars dåliga vanor
förbjudas

När det kommer till myndigheterns reglering av familjens egna
liv: kan acceptera information, men inte förbud eller tvingande
åtgärder

Vad hushållen ska investera i för åtgärder eller produker är
deras val
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Individuella besiktningar och individuell statistik ses inte som att
rådgivarna överträder skiljelinjen privat-offentligt – ingen “big 
brother” diskussion. 

Idag är rådgivningen så generell och allmän att hushållen har 
svårt att relatera sitt eget liv till råden

En individuell kartläggning kopplar råden till familjens vardag 
och är en väg in i diskussion kring beteende och livsstil
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