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Förnybar elproduktion och energieffektivisering är två 
grundpelare för att bygga ett hållbart energisystem. 
Förnybar elproduktion därför att det är den enda produk
tion som är hållbar på sikt eftersom den inte förbrukar änd
liga resurser. Effektivisering eftersom all energi har en mil
jöpåverkan och för att en effektiv användning är en 
förutsättning för att klara av att tillgodose behovet med 
hundra procent förnybart. Energibolagen har traditionellt 
sett inte haft något incitament att främja energieffektivise
ring. Sedan marknaden avreglerades har det dock blivit 
möjligt för bolagen att konkurrera med tjänster och för
månliga avtal och många bolag har valt att profilera sig 

genom förnybar energi och energieffektiviseringstjänster. 
Det senare har dock fått begränsad uppmärksamhet, både 
i media och från bolagen själva, trots att det kan spara stora 
pengar åt kunden. Med den här rapporten vill Naturskydds
föreningen lägga fokus på energibolagens roll för att mins
ka energianvändningen och möjliggöra ett energismart 
beteende hos kunden.
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Naturskyddsföreningen presenterande 2010 undersökning
en ”Klimatindex 2010” som var en mätning av vilka kom
muner som var bäst på klimatarbete och vilka som kunde 
tjäna som förebilder på olika områden.  Syftet med rappor
ten var att sprida goda exempel och att uppmuntra. 

Nu har föreningen gått vidare till näringslivet för att 
inom olika branscher vaska fram exempel och förebilder. 
Denna rapport bygger på en enkät som skickades ut till el
handelsbolagen för att se vilka bolag som var bra på att ge 
kunderna bättre möjlighet att spara energi genom olika ef
fektiviseringslösningar, t.ex. genom att göra konsumtionen 
mer synbar och genom rådgivning. Undersökningen visar 
också vilka möjligheter kunderna har att styra elproduktio
nen mot mer förnybar energi och att själv koppla in egen 
förnybar produktion, t.ex. solceller och vindkraftverk. Vi 
har kallat detta ”Energismartindex”. Enkäten har alltså inte 
gått till nätägarna utan till bolag som säljer el per kWh till 
privatkund. Undersökningen är långt ifrån vetenskaplig 
och vi är  medvetna om att förutsättningarna för bolagen är 
mycket olika – från de stora elbolagen, till små lokala kom
munägda, till små nästan ”brevlådeliknande” elhandelsbo
lag. Ur ett konsumentperspektiv är det dock ingen skillnad 
och det är det perspektivet vi vill skildra i syfte att lyfta fram 
goda exempel och skapa inspiration för branschen.

Enkäten besvarades av 69 procent av de tillfrågade bola
gen och skillnaderna i poängsättning är mycket stor. Från 
Sala Heby Energi som fick 25 poäng av 30 möjliga till de 
bolag som fick noll poäng. Mest poäng fick Sala Heby Energi, 
25 av 30 möjliga. Nossebro Energi kom på andra plats med 
23 poäng, och Mälarenergi delar tredjeplatsen med 
Värnamo Energi på 18 poäng. Tätt därefter kommer 
Björklinge energi, Boo energi och EON med 17 poäng.

Placering Bolag Poäng

1 Sala Heby Energi 25

2 Nossebro Energi 23

3 Värnamo Energi och Mälarenergi 18

5 Björklinge Energi, Boo Energi, EON 17

Det är främst små och medelstora kommunala bolag, som 
valt att profilera sig, som ligger bland de bästa. Överraskande 
är att flera privata elhandelsbolag som profilerat sig som 
miljöinriktade inte når ända upp till toppen. Bland de stora 
jättarna är det Eon som kommer först med sin delade 5:e 
plats. 

Det är uppenbart att de företag som också har nätverk
samhet i koncernen och verkar inom ett begränsat område 
har anledning att arbeta mer kundorienterat med energief
fektivisering och det är också det som ger resultat i enkäten. 
Rena elhandelsbolag som vill konkurrera med så lågt pris 
som möjligt och ha mindre kundkontakter för att spara på 
personalkostnader har inte samma motivation att arbeta 
aktivt med energieffektivisering.

Många elbolag erbjuder idag kunden möjligheten att välja el 
från förnybara energikällor. Det skickar viktiga signaler till 
beslutsfattare och kan leda till en ökad produktion som ersät
ter fossila bränslen och kärnkraft. Det är också ett bra sätt att 
hjälpa kunden att blir energismart och bidra till ett hållbart 
energisystem. I sammanhanget är det även viktigt att fullt ut 
utnyttja möjligheterna för småskalig och lokal produktion 
av el och värme. Då krävs att man öppnar upp för nettodebi
tering (dvs. att kunden får räkna av sin egen elproduktion 
från konsumtionen och bara betalar mellanskillnaden på 
exempelvis månads eller årsbasis) alternativt att småskaliga 
elproducenter får skäligt betalt för det överskott de produce
rar. Med solceller på tak och fasader, småskalig vind i t.ex. 
vertikalaxlade små diskreta aggregat, småskalig kraftvärme 
osv. bidrar den privata konsumtionen till vår gemensamma 
energiomställning. Problemet för privatpersoner som vill 
göra sådana investeringar har historiskt varit att hitta någon 
som vill ta emot överskottsel så att den kan användas på 
nätet. Det finns nu ett antal elbolag som erbjuder nettodebi
tering eller köp av överskottsel, men de behöver bli fler. 

Energieffektivisering är en annan viktig pusselbit för att 
skapa ett hållbart energisystem. Alla energikällor har miljö
effekter och det kan dessutom bli svårt att ersätta all energi
tillförsel med förnybart. Särskilt om man antar att energian
vändningen ökar, snarare än minskar med tiden. Med tanke 
på detta, och det faktum att många investeringar är lön
samma för kunden, är det ett viktigt område att satsa på. För 
den enskilde konsumenten är effektivisering dock svårt ef
tersom det är svårt att mäta och eftersom effektivisering kan 
göras på så många olika sätt. Många behöver handfast hjälp 
och här finns det mycket som elbolagen kan göra för att hjäl
pa kunderna på traven. Det mest uppenbara sättet är natur
ligtvis att erbjuda information och rådgivning i olika former, 
eller att erbjuda utrustning och energieffektiva tekniklös
ningar. Mest effektivt är att erbjuda platsbesök med specifika 
åtgärdsförslag baserat på förutsättningarna för det enskilda 
hushållet. Även om det finns kommunala energirådgivare 
kan elbolagen spela en viktig roll för att främja energieffek
tivisering. De kommunala energirådgivarna ger oftast inte 
rådgivning på plats och alla verktyg och källor som kan hjäl
pa kunden att bli energieffektiv är bra. Hos energibolagen 

har kunden en naturlig ingång till energifrågor och kan få 
information kopplat direkt till sin användning genom mä
tare och fakturor. Kunden besöker kanske hemsidan utan att 
aktivt söka efter råd vilket gör att man kan fånga upp andra 
kunder än de som aktivt söker efter energispartips. 

Det finns även andra sätt, än direkt rådgivning, för elbo
lagen att främja energieffektivisering hos privatkunder. Ett 
sätt är att erbjuda avtal helt utan fasta avgifter. Det gör att 
lönsamheten för energieffektiva investeringar ökar, eftersom 
man betalar en större summa per kilowattimme. Har man 
en stor del av kostnaden bunden i fasta avgifter blir det inte 
lika lönsamt att energieffektivisera. Det ideala vore om kun
den på sikt kunde få en räkning för sin el för att förtydliga 
kostnaden och därmed potentiella besparingar. Idag får näs
tan alla elkunder två olika räkningar för i princip samma 
sak, en för nät och en för el. Räkningarna är dessutom upp
byggda på lite olika sätt med flera olika kostnadsdelar med 
fast pris och med rörligt pris. Det blir svårt att säga vad en 
kilowattimme kostar och prissignalen mellan producent och 
konsument blir otydlig vilket gör att det blir svårt att se vad 
man tjänar på att energieffektivisera.

En annan energismart lösning är så kallade ”smarta elmä
tare” som visualiserar kundernas elanvändning och ibland 
även kopplar den direkt till kostnad och/eller utsläpp. Det 
finns studier som visar att kunder som får bättre information 
om sin elanvändning också har en större benägenhet att 
spara på elen. Rörligt elpris kopplat till visualisering kan även 
hjälpa kunden att styra sin elanvändning till timmar då pri
set är lågt, och därmed tillgången hög. Dessa typer av ”smar
ta mätare” framförs ibland som en förutsättning för att 
kunna införa mer förnybar el i systemet. Eftersom exempel
vis vindkraft varierar i sin produktion efter hur det blåser 
måste även efterfrågan kunna styras för att matcha den, då 
lagring av el är problematiskt. Redan idag kan en minskning 
av efterfrågan under vissa tider medverka till att kapa så kall
lade ”effekttoppar”, tidpunkter då mycket el förbrukas (ex
empelvis kalla vardagsmorgnar då många hushåll sätter på 
apparater och använder mycket el för uppvärmning samti
digt som många industrier börjar producera). Det är ener
gismart eftersom man då minskar behovet av topplastkapa
citet, vilket ofta är ”smutsig” och dyr produktion.

Kan elbolagen hjälpa kunden att bli energismart?Sammanfattning
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All elproduktion har som sagt en miljöpåverkan, det är 
oundvikligt. Miljömärkningen Bra Miljöval hjälper konsu
menten att välja en el som lever upp till höga miljökrav och 
avstår därmed från mer skadlig elproduktion som t.ex. 
kärn och kolkraft.  El märkt Bra Miljöval ger en relativt låg 
klimatpåverkan och har även en direkt påverkan på elpro
duktionen genom att den ställer krav på hur el från förny
bara kraftkällor ska produceras, så att kraftproduktionen 
tar hänsyn till natur och miljö. Många elprodukter uppvisar 
endast ett ursprung utan att ställa krav, det är bara genom 
att välja el märkt Bra Miljöval som konsumenten får en 
produkt som ställer miljökrav och som dessutom är gran
skad av en oberoende part. Bra Miljövalmärkt el ställer 
bland annat krav på bränsletransporter, att biobränslen inte 
får komma från skyddsvärda skogar, samt att vattendrag 
inte får torrläggs. Kraven har direkta kopplingar till vår 
miljöpåverkan och visar vägen till ett hållbart energisystem.

I Bra Miljövalmärkningen avsätter även kraftbolagen 
pengar för att minska vattenkraftens miljöpåverkan. Dessa 

pengar går till olika projekt som 
förbättrar den biologiska mång
falden och miljön. Exempel på 
detta kan vara att bygga omlöp 
kring vattenkraftverk eller för
bättra överlevnadsmöjligheten 
för specifika arter som ål, öring 
och flodpärlmussla. Nytt från 
2010 är även att all försäljning av el märkt Bra Miljöval inne
bär en avsättning till energieffektiviseringsprojekt. På så 
sätt kan konsumenten genom ett aktivt val bidra till ener
gieffektivisering, ställa krav på produktionen samt välja el 
med låg klimatpåverkan. 

Bra Miljövalmärkningen har ett bredare syfte än lagen 
om elcertifikat då märkningen vill minska miljöpåverkan i 
den befintliga produktionen. Samtidigt innebär det också 
ett mervärde till kraftproduktion med förnybara energikäl
lor och ger verifikationsmöjligheter vid miljöredovisningar 
samt stärker konsumentmakten.

El märkt Bra Miljöval Undersökningen

En webbenkät skickades ut i mars 2011 till 114 företag som 
säljer el till privatkunder. Undersökningen avgränsades till 
elhandel, inga rena nätföretag fick enkäten, inte heller en
ergiproducenter eller bolag som säljer el bara till företag. 
Frågorna i enkäten är fokuserade på företagens kundrela
tion och service mot privatpersoner. Det handlar om tjäns
ter och åtgärder som underlättar för kunderna att minska 
sin energiförbrukning och klimatpåverkan. Företagen upp
manades besvara frågorna ur ett kundperspektiv, med det 
gränssnitt som kunden upplever för ”sitt elbolag”, alltså 
oberoende av om verksamheten legalt är uppdelad på ett 
annat sätt.

Frågorna har beretts på Naturskyddsföreningens kansli 
men synpunkter har inhämtats från olika branschföreträ
dare. Naturskyddsföreningen arbetade aktivt med att få in 
fler svar efter att svarstiden hade gått ut genom att ta kontakt 
med företagen via telefon. Totalt svarade 79 företag på en
käten. Resultaten baseras i princip på de uppgifter som fö
retagen har lämnat, en kvalitetskontroll har dock gjorts av 
de bolag som rankats på topplistan för att säkerställa att vi 
tolkat deras svar på rätt sätt så inget bolag får mer eller min
dre poäng än de förtjänat.

Följande poänggivande frågor fanns i enkäten (ytterli
gare några frågor fanns för att karaktärisera bolagen, men 
de gav inga poäng):

Erbjuder företaget energirådgivning till privatkunder via 
platsbesök, via tips på hemsidan eller i broschyr eller via 
webb, e-post eller telefon. Företagen fick här en poäng för 
varje åtgärd de utförde. Två poäng för platsbesök. Om tjäns
terna personlig rådgivning eller platsbesök var kostnadsfria 
fick de ytterligare ett poäng.

 Säljer företaget enbart ursprungsgaranterad el från förny-
bara energikällor? Företagen fick tre poäng för ett ja och 
ytterligare tre poäng i fall de säljer produkten el märkt «Bra 
Miljöval”.

Erbjuder företaget...: energieffektiviseringsprodukter, dvs säl-
jer teknik som medför effektivisering? Detta gav två poäng.

 Erbjuder företaget...: produkter för småskalig elproduktion 
(tex solceller, andelsel eller små vindkraftverk) till privatper-
soner? Detta gav tre poäng.

Erbjuder företaget...: debitering efter det varierade timpriset 
vid rörligt pris som en kostnadsfri tjänst? Detta skulle ha gett 
tre poäng, men frågan ströks eftersom det vid en kontroll 
visade sig att företagen tolkat frågan på olika sätt och en
kätsvaren därför inte gav en rättvisande bild.

 Erbjuder företaget...: enkla mätare som visualiserar elan-
vändningen eller tjänster att kunden lätt kan se sin elanvänd-
ning t.ex. via webbapplikationer. Detta gav tre poäng.

 Har företaget någon avtalsform för privatpersoner helt utan 
fasta avgifter (ingen årsavgift, fakturaavgift e dyl). Detta gav 
två poäng.

Erbjuder bolaget nettodebitering för privata elkunder som 
har egen produktion av till exempel vindkraft eller solel? 
Detta gav tre poäng, ytterligare ett poäng kunde ges om 
nettodebiteringen sker på årsbasis eller motsvarande.

Står i så fall elhandelsföretaget för nätägarens kostnad att 
installera nettomätare? Ett poäng för ja.

Köper företaget överskottsel från privatpersoner med egen 
produktion av till exempel småskalig (<1 MW) vindkraft eller 
solel? Detta gav tre poäng.

Företagen hade också möjlighet att skriva fritt om det var 
något som de saknade i enkäten som de gärna ville berätta 
om. Inga poäng delades dock ut för dessa svar eftersom inget 
företag kan sägas ha svarat med något som inte fanns med 
i enkäten. Den totala poängsumman som kunde uppnås, 
förutom eventuella extrapoäng, var 30.
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De första frågorna i Energismartindex 2011 handlar om den 
information och rådgivning som elkunderna får av sitt el
bolag hur de kan minska sin energiförbrukning.  Så gott 
som samtliga bolag som svarat på enkäten anger att de har 
någon typ av rådgivning till sina kunder. 63 av de 79 har 
skrivna tips i broschyrer eller på hemsidan. Lika många 
erbjuder personlig rådgivning via telefon, epost eller webb. 
För de allra flesta av dessa bolag är denna rådgivning kost
nadsfri. Personlig rådgivning via besök i hemmet är det 
enligt enkätsvaren bara 28 bolag som erbjuder och av dessa 
är det enbart fem som erbjuder detta kostnadsfritt.

Nästa grupp av frågor handlar om märkningen av el. 
Eftersom all el skickas in i vårt gemensamma svenska elnät 
så är det svårt att påstå att man som kund kan tanka av 
någon speciell el. Det enklaste sättet att förklara är att se 
elnätet som ett badkar. All el samlas i samma ”bassäng” – el 
med fossilt ursprung blandas med el av förnybart ursprung, 
men kunden kan bestämma vilket ursprung den el som tap
pas i ”badkaret” har. De flesta bolag erbjuder kunden en 
valmöjlighet att styra vilket ursprung elen ska ha men 33 
företag har gått så långt att de endast erbjuder förnybar el. 
Många av dessa är små lokala bolag som har en egen begrän
sad produktion via t.ex. vattenkraft och för dessa är det 
enkelt att tillhandahålla detta erbjudande. Andra är små 
elhandelsbolag med en nisch att endast köpa och sälja för
nybar el.  För dessa bolag med en förhållandevis liten försälj
ning är det möjligt att avtala om enhetlig förnybar leverens 
från producenter. 40 bolag av de som svarade har i sitt utbud 
el märkt Bra Miljöval. Ytterligare bolag som är med i enkä
ten har ansökningar inne om att få märka sin el Bra Miljöval, 
detta gav dock inte någon poäng i denna omgång eftersom 
alla frågor av rättviseskäl bedömdes utifrån den tidpunkt 
då enkäten besvarades.

En mycket attraktiv tjänst för elkunder är om elbolaget 
direkt säljer teknik som kan hjälpa till att minska el och 
värmekonsumtionen. Det kan handla om allt från avance
rade värmepumpar till lågenergilampor. Kunden kan då 
direkt se hur mycket el som sparas och vilken ekonomisk 
”avskrivningstid” – dvs. när det lönat sig med inköpet – 
produkten har. 35 av de tillfrågade företagen uppger att de 
har sådan försäljning.

Om kunden själv producerar el via exempelvis en solcell på 
taket eller en vindsnurra på tomten så kan det avlasta nätet 
och elräkningen blir lägre för kunden samtidigt som mer 
förnybar energi kommer in i systemet. Dessa produkter är 
givetvis dyra men kan ofta vara lönsamma investeringar, 
speciellt om man räknar med ett stigande elpris i framtiden.  
Det kan också vara lönsamt att investera i andelar i vind
kraftverk och på så sätt ha en ”egen produktion” som kvittas 
mot den egna konsumtionen och på så sätt sänker elkost
naden. Eftersom det är dyra produkter med avancerad in
stallation kräver det specialiserade återförsäljare. Tio bolag 
uppger i enkäten att de antingen säljer produkter (solceller 
och vindkraftverk) eller andelar i vindkraftverk. För några 
bolag är systemet med andelar själva affärsidén.

För att det ska bli lönsamt för en enskild konsument att 
producera sin egen el måste de kunna få betalt för överskot
tet genom försäljning eller genom att de får kvitta produk
tion mot konsumtion på månads eller helst årsbasis, sk 
nettodebitering. Det innebär att kunden levererar el in i 
nätet och har en elmätare som visar både plus och minus. 
Sedan räknas den egna produktionen av från konsumtionen 
när elräkningen kommer. Det är glädjande att 17 bolag upp
ger att de har möjlighet att erbjuda kunden nettodebitering 
för egen produktion. Dock får elkonsumenter stå för kost
naden av den dubbelriktade mätaren – utom i fyra elbolag. 
29 bolag uppger att de istället kan köpa överskottsel från 
kunden. Flera bolag som Naturskyddsföreningen pratat 
med uppger att de kan erbjuda nettodebitering eller köp av 
överskott i den mån förfrågan uppstår, men än har de inga 
kunder som efterfrågat detta. 

Synlighet för kunden av dels elprisets variation och dels 
den egna konsumtionen är mycket viktig för att få incita
ment att minska sin elkostnad och elkonsumtion. Elpriser 
kan avtalas som fasta priser och som rörliga. I verkligheten 
varierar elpriset timme för timme på den nordiska elbörsen, 
Nordpool. Det skulle minska behovet av topplastkapacitet 
om fler människor var medvetna om när det är bäst att t.ex. 
sätta på tvättmaskinen.  Många moderna elintensiva ap
parater har också en så kallad ”timer”funktion som gör att 
det går att ställa in vilken tid maskinen ska arbeta. På det 
sättet kan man köra t.ex. diskmaskinen när elpriset är som 

Resultaten i Energismartindex 2010 

billigast. 35 elbolag som svarat på enkäten uppger att de har 
en kostnadsfri tjänst som innebär att kunden kan få debi
tering efter det varierade timpriset. Dock har bolagen tolkat 
denna fråga på olika sätt, beroende av om man anser att man 
då även bör tillhandahålla mätare (vilket sker via nätbola
get) eller om det bara gäller kunder som redan har sådana 
mätare. Frågan ströks därför ur poängsättningen eftersom 
det ansågs att svaren var missvisande i vissa fall. 

Ett annat sätt för elkunden att följa sin konsumtion är en 
mätare som visualiserar förbrukningen timme för timme. 
Det kan vara en elmätare som sitter väl synlig i köket där 
elförbrukningen syns. Det kan också vara olika webbtjäns
ter som visar förbrukningen timme för timme över ett dygn. 
35 bolag erbjuder sina kunder detta enligt enkätsvaren. 

När större och större del av elkostnaden är fasta avgifter 
som inte är beroende av förbrukningen så minskar kundens 
motivation att effektivisera och minska förbrukningen. Det 
gör också att olika tekniska investeringar som kan minska 
förbrukningen får längre avskrivningstider och därmed 
inte lönar sig lika bra. Många elbolag har fasta avgifter som 
årsavgifter, fakturaavgifter etc. för att på papperet kunna 
konkurrera med lägre priser per kWh. Därför fick bolagen 
i enkäten en fråga om de erbjuder avtalsformer helt utan 
fasta avgifter och endast 15 bolag uppgav att de har det al

ternativet, vid en genomgång av dessa visade det sig att en
dast fyra bolag kan erbjuda ett långtidsavtal utan fasta av
gifter1. Detta trots att många av de jämförelsetjänster för 
elpris som finns på nätet ser igenom de fasta avgifterna och 
beräknar totalkostnader på antagen konsumtion. 

Företagen hade i enkäten också möjlighet att ange yt
terligare tjänster som inte enkäten tar upp. Inget bolag har 
dock angett något som inte behandlas i enkäten och inga 
poäng har således delats ut.  

Topplista
Mest poäng fick Sala Heby Energi, 25 av 30 möjliga. 
Nossebro Energi kom på andra plats med 23 poäng, och 
Mälarenergi delar tredjeplatsen med Värnamo Energi på 18 
poäng. På delad femteplats med 17 poäng placerade sig 
Björklinge Energi, Boo Energi och EON.

Placering Bolag Poäng

1 Sala Heby Energi 25

2 Nossebro Energi 23

3 Värnamo Energi och Mälarenergi 18

5 Björklinge Energi, Boo Energi, EON 17

I appendix visas alla enkätsvar för bolagen på topplistan

2 Här avses avtal som kan tecknas obegränsat av tid eller tillfälliga kampanjer, dvs inte när företagen ”bjuder på” den fasta avgiften under tre månader, första året, eller liknande.
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Den svenska elhandeln har varit helt fokuserad på pris. En 
rad nättjänster och omfattande marknadsföring gör kunder 
medvetna om att de kan spara stora pengar genom att välja 
”rätt” elleverantör. Få konsumenter har dock uppmärksam
mat den stora skillnaden i bolagens tjänster för energief
fektivisering och minskad klimatpåverkan. 

Naturskyddsföreningens undersökning Energismart
index visar att skillnaderna mellan vilka tjänster för ener
gieffektivisering som erbjuds kunden är mycket stora. 
Resultat av enkäten visar att bolagen varierar från noll 
poäng till nästan full pott för de bolag som kom bäst ut i 
enkäten. Det är i praktiken svårt att få helt full pott eftersom 
poäng ges för frågor som kan uppfattas som olika versioner 
av samma tjänst (t.ex. nettodebitering eller köp av överskott
sel) och få bolag erbjuder alla möjliga alternativ. Kon
kurrensen är idag mycket stor på elmarknaden. Bara genom 
ett enkelt klick på datorn kan kunden byta leverantör. Med 
tanke på de små prisskillnader som idag råder på markna
den borde bolagens möjlighet att hjälpa kunden med att 
minska energianvändningen kunna vara minst lika ekono
miskt intressant som att välja det elbolag som för tillfället 
erbjuder lägst pris per kWh. 

I det nya klimatsmarta samhälle som Sverige håller på 
att ställa om till blir elnätet allt mer viktigt. I framtiden 
kommer vi att få mer och mer av vår energi via elnätet. När 
vi steg för steg lämnar de fossila energikällorna kommer 
den förnybara elproduktionen via vind och sol att ta stå för 
en allt större del. Det betyder också ökade krav på elnätet. 
När uppvärmningen av bostäder ersätts av ökad isolering, 
passiv värme och smarta ventilationslösningar i så kallade 
lågenergihus och när små sol och vindanläggningar på de 
egna husen bidrar så ställer det högre krav på oss som el
konsumenter. 

 Viktigaste av allt är dock att klimatkrisen också är en 
energikris. Vi kommer att ha svårt att klara den höga ener
gikonsumtion som vi har idag. Minskad användning av 
fossila energikällor pga. internationella klimatöverenskom
melser och minskad tillgång på olja kommer att höja priset 
på el. Våra apparater blir allt energisnålare men det krävs 
också en smartare konsumtion, t.ex. mer utspridd över dyg
net för att vi effektivare ska kunna utnyttja våra energikäl

Slutdiskussion

lor. Det gör att elkonsumtionen i framtiden måste bli myck
et mer medveten än idag.  Vi behöver genom elmätare och 
timpriser på el synliggöra detta och möjliggöra att vi mer 
anpassar när och hur vi konsumerar. Vi behöver teknik som 
gör att vi inte förbrukar el när vi inte använder den, som 
t.ex. släcker ljus när vi går ut ur rum och stänger av appara
ter helt när vi inte använder dem.

Elbolagen kan här hjälpa kunderna och Energismartindex 
2011 visar att flera bolag har kommit långt i detta arbete och 
erbjuder mycket redan idag. Det är bra, men Natur
skyddsföreningen menar att miljörörelsen, myndigheter 
och bolag tillsammans måste arbeta för att uppmärksamma 
konsumenterna på vilka möjligheter dessa tjänster innebär. 
Det kommer att öka intresset för tjänsterna i sig men också 
göra att de bolag som idag inte erbjuder tjänster eller aktivt 
arbetar med energieffektivisering åt sina kunder, kan börja 
utveckla sådana tjänster. 

För att fortsätta utveckla detta arbete, och då inte bara åt 
privatkunderna, så tror Naturskyddsföreningen att ett sys
tem med s.k. vita certifikat bör prövas i Sverige. Det handlar 
om att ålägga alla distributörer av el att leverera en viss 
mängd energieffektivisering, och skapa en marknad för 
handel med effektiviseringsåtgärder – ”vita certifikat”.  
Tanken är att marknaden ska fungera på samma sätt som 
den för elcertifikat som finns idag för att stödja produktio
nen av förnybar el.  Elleverantörerna kan effektivisera mot
svarande minst en procent av den mängd el de säljer. De kan 
antingen genomföra åtgärderna själva eller köpa intyg – vita 
certifikat – på att någon annan, till exempel ett bostadsbo
lag, har minskat energianvändningen i motsvarande grad. 
Vissa investeringar, till exempel byte till treglasfönster och 
elsnåla vitvaror i hyresfastigheter, klassas som ”vita” inves
teringar och ger rätt till försäljning av vita certifikat.

Idag betalar konsumenten en fast avgift till sitt nätbolag 
och ofta fasta avgifter även till elhandelsbolagen. Bolagen 
och nätägaren motiverar detta med att de har fasta kostna
der som är oberoende av elkonsumtionen. På detta område 
menar Naturskyddsföreningen att det är nödvändigt att 
lagstiftaren tar ett initiativ för att förenkla för konsumenten. 
För det är självklart så att om samtliga kostnader för kunden 
fanns inlagda i ett kWhpris så skulle motivationen för kon

sumenten att arbeta för att minska energianvändningen 
öka. Det skulle också bli mer lönsamt att investera i nya 
snålare apparater, att installera utrustning för minskad en
ergianvändning. Endast ett fåtal elbolag erbjuder denna 
avtalsform till sina kunde trots att det är en självklarhet i 
alla andra branscher! Om ICAhandlarna i Sverige skulle 
införa en entréavgift för sina kunder så de istället kunde 
sänka priset på varorna så skulle nog många höja på ögon
brynen. Systemet med dubbla räkningar, en för el och en för 
nät, är ytterligare en komplicerande faktor som försvårar 
prisjämförelser för kunden. Precis som man kan köpa en 
tågbiljett utan att teckna ett särskilt avtal med banverket 
bör man kunna köpa en kWh el utan fasta avgifter och nät
avgifter från sin elhandlare! Naturskyddsföreningen föror
dar ett system där elhandelsbolaget tar hand om räkningen 
från nätbolaget och sedan slår ut den kostnaden på sitt kWh
pris. Kunden skulle då slippa få dubbla räkningar och dess
utom få bara ett pris, en kostnad och alla diskussioner om 
obegripliga elräkningar skulle vara som bortblåsta. 

Av diskussionen med olika bolag och branschorganisa
tioner så kan man slutligen konstatera att det finns flera 
områden där utvecklingen går framåt och där elbolagen 
gärna vill erbjuda kunderna tjänster, men där branschavtal 
och praxis saknas. Vi hoppas nu kunna samarbeta med de 
bolag som fick bra resultat i vår enkät för att dels vidareut
veckla deras arbete och dels visa upp de metoder och idéer 
som de har för de bolag i branschen som inte hunnit lika 
långt.
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Appendix

Namn Mälarenergi Värnamo 
Energi

Eon Sheab Björklinge 
Energi

Boo Energi Nossebor energi

F1. Har man inom företagets koncern egen 
produktion av el? 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej

F2. Vilken ägandeform har företaget? kommunalt kommunalt privat kommunalt privat privat annat

F3. Hur stor är den årliga försäljningsvolymen i GWh 
el?

2400 200 Inget 
svar

220 240 213 56

F4. Erbjuder företaget energirådgivning till 
privatkunder via...:         … Annat

 
Annat Annat Annat bedriver energi

effektivisering i 
ett helägt dotter

bolag

Utför energi
deklarationen

Faktura   
genomgång

Annat

… tips på hemsidan eller i broschyr? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

… personlig rådgivning via webb, epost eller eller 
telefon? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Vid svar ja, är tjänsten kostnadsfri? J J J J J J J

… platsbesök med effektiviseringsåtgärder och som  
rangordnar åtgärderna efter nettokostnad?

Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja

Vid svar ja, är tjänsten kostnadsfri? J N N N J N N

F5. Säljer företaget enbart ursprungsgaranterad el 
från förnybara energikällor?

Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja

F6. Erbjuder företaget produkten el märkt "Bra 
Miljöval”?

Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej

F7. Erbjuder företaget...: 
… energieffektiviseringsprodukter, 

dvs säljer teknik som medför effektivisering?
Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja

… produkter för småskalig elproduktion (tex 
solceller, andelsel eller små vindkraftverk) till 

privatpersoner?

Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja

… debitering efter det varierade timpriset vid 
 rörligt pris som en kostnadsfri tjänst?

Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja

… enkla mätare som visualiserar elanvändningen  
eller tjänster som gör att kunden lätt kan se sin  

elanvändning tex via webbapplikationer.

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

F8. Har företaget någon (långsiktig dvs mer än ett 
år) avtalsform för privatpersoner helt utan fasta 
avgifter (ingen årsavgift, fakturaavgift e dyl)

Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej

F9. Erbjuder bolaget nettodebitering för privata 
elkunder som har egen produktion av till exempel 
vindkraft eller solel? 

Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja

F10. Sker i så fall debiteringen per... månad månad Inget 
svar

annat Inget svar månad annat

F11. Står i så fall elhandelsföretaget för nätägarens 
kostnad att installera nettomätare?

Nej Nej Inget 
svar

Inget svar Inget svar Ja Nej

F12. Köper företaget överskottsel från 
privatpersoner med egen produktion av till exempel 
småskalig (<1 MW) vindkraft eller solel

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja

F13. Hur sätts priset för den el som köps in på detta 
sätt?

Spot + ev på
slag

vanligtvis rörligt 
timpris

Inget 
svar

I direkt överens
kommelser

Månadens 
medel
spotpris

Inget svar Nasdaq OMX   
STO3SEK 

 månadsmedelpris  
 handelkostnad  

och adm avg.

Så här har bolagen på topplistan svarat i enkäten.
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Energieffektivisering och förnybar elproduktion är två grundpelare för att bygga ett hållbart energisystem. Den svenska elhandeln 
har dock varit helt fokuserad på pris. En rad nättjänster och omfattande marknadsföring gör kunder medvetna om att de kan 
spara stora pengar genom att välja ”rätt” elleverantör. Få konsumenter har uppmärksammat den stora skillnaden i bolagens 
tjänster för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan trots att exempelvis kostnadsfri energirådgivning eller nettodebitering 
för kunder med småskalig elproduktion kan spara mycket mer pengar på ett år än något enstaka öre lägre pris per kWh och 
dessutom kan hjälpa kunden att minska sin miljöpåverkan. Naturskyddsföreningens undersökning ”Energismartindex Elbolag 
2011” visar att skillnaderna mellan vilka tjänster för energieffektivisering som erbjuds för kunden är mycket stora. Det finns även 
stora skillnader i tjänster som möjliggör för kunden att välja el med låg miljöpåverkan eller producera egen förnybar el.


