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Just nu: Smarta hem, Smarta mätare, Smarta kylskåp, 
Smarta telefoner, ”Big Data”, Artificiell Intelligens, 
”Internet of Things”, Moln, Digitala Tvillingar, VR och AR!
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Ingen brist på Scenarios direkt…
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Några oväntade resultat 
som ingen såg komma…

Elenergi från Vindkraft CO2 och effektbehov per person
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Läs gärna scenarios men 
leta efter de 5 W+H

I ett bra 
scenario 
ska man 
hitta 
dessa!
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Vad är detta?
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http://www.bikepartsusa.com/product_info.asp?f_c=Crank&cp=1&p=01-97487
http://www.bikepartsusa.com/product_info.asp?f_c=Wheel&f_c2=26+inch&cp=1&p=01-142192
http://www.bikepartsusa.com/product_info.asp?f_c=Derailleur&cp=1&p=01-102487
http://www.bikepartsusa.com/product_info.asp?f_c=handlebar&cp=1&p=01-109947
http://www.bikepartsusa.com/product_info.asp?f_c=Fender&cp=1&p=01-105608
http://www.bikepartsusa.com/product_info.asp?f_c=Hub&cp=1&p=01-114910
http://www.bikepartsusa.com/product_info.asp?f_c=Seat&cp=1&p=01-125843
http://www.bikepartsusa.com/product_info.asp?f_c=Pedal&cp=1&p=01-80669
http://www.bikepartsusa.com/product_info.asp?f_q=frame&cp=1&p=01-746803
http://www.bikepartsusa.com/product_info.asp?f_c=Tire&cp=1&p=01-136809


Detta är systemet cykel! 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Bicycle_diagram-en.svg


Många har en gammal mental modell 
för ”Det svenska Energisystemet”:

Produktion
Distribution Energian-

vändning 

(demand)

“Energisystemet”

primär

Mål: så lite fossilt som möjligt! » min CO2

Kol
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Olja
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Sol

Hydro
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Biomassa
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Bättre modell för energisystemet:

Mål:  Den nytta/tjänster som behövs med minsta 
möjliga miljöpåverkan och till en acceptabel kostnad 
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“…The eye sees only what the mind is 
prepared to comprehend…”

Henri-Louis Bergson (1859-1941, French philosopher)

• Det är lättare för oss att identifiera system 

som vi har färdiga mentala modeller för

• Det är lätt att övertolka vad vi “ser”

• Vår utbildning och våra erfarenheter spelar

stor roll (vårt “paradigm” är viktigt) 

• Kontexten spelar roll – när, var och hur vi 

exponeras för informationen som skall

tolkas
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Fyra drivkrafter

Ökad andel förnyelsebar 
energi, från pull till push

Försörjningstrygghet, oberoende, 
extremväder

”Digitalisering”

Klimatfrågan,  
hållbarhet i allmänhet
Kundmedvetenhet
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Trender just nu

Andelen förnyelsebar energi från sol och vind ökar
snabbt

Marknaden efterfrågar hållbarhet och energitjänster
(cirkulär ekonomi, Det som kan mäts och redovisas) 

Elektrifiering och tjänstifiering av transportsektorn
(Sakta men med ökande takt till 2 Millioner elbilar)

Digitaliseringen fortsätter (allt är uppkopplat) 

Tjänstifiering av energisektorn (kwh´s är ute, tjänst är
inne)

Försörjningstrygghet är en utmaning (Hacking, 
Sårbarhet, Effektbrist, Kärnkraften?)
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Nya aktörer och affärsmodeller, och 
förgrenade värdekedjor

• Molndata & uppvärming: Nerdilize
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James Watt, 1736 - 1819
Ledtråd: 
Utvecklade 
Newcomens
maskin
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Watts värdeerbjudande:

”…If you give me half of the money you spend on hay I 
will make sure the water is removed from your
mines…” 
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James Watt:

✓Förstod ett verkligt behov

✓Löste ett problem för användaren/kunden

✓Tog bort risken att pröva något nytt

✓Förenklade för kunden genom att ta hand om 
underhåll och drift

✓Hade ett tydligt fokus på “tjänsten”…

✓…och affärsmodellen var tydlig
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Slutsatser och rekommendationer

Läs scenarios utifrån valda drivkrafter och 
perspektiv (författarnas ”paradigm”)

Förstå att vi har olika uppfattning om vad som är 
systemet och även problemet?

Omfamna mångfalden av idéer och teknik

Förstå betydelsen av bra affärsmodeller som 
James Watt gjorde!
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Tack för idag!
Perlund@kth.se
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