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Förord 
Idén till projektet kom till under ett samtal efter ett seminarium om hållbar energianvändning 
på HSB Living Lab. Där växte grundtanken fram – att design skulle kunna bidra till att minska 
elberoendet – i stället för att öka elektrifieringen men effektivisera användandet som verkade 
vara den gängse utvecklingen i strävan efter ett hållbart fossilfritt samhälle. Vi tackar 
Energimyndigheten, HSB Living Labs Forskningsfond och J. Gust Richert Stiftelse för att vi 
genom deras finansiering fått möjligheten att ta oss an denna utmaning. Programmet Design 
för en energieffektiv vardag och Stiftelsen Svensk Industridesigns (SVID) kansli har erbjudit oss 
en varm gemenskap och nya perspektiv från övriga projekt. 

Det finns många personer som bidragit till att det blivit ett lyckat projekt och som gjort att det 
varit så givande och roligt att jobba med. Stort tack till referensgruppen som bidragit med 
uppmuntran och agerat inspirerande bollplank genom hela projektet: Maria Forsberg och 
Richard Harbrecht från Svanen, Madelaine Doufrix från HSB Living Lab, Marius Stücheli från 
Electrolux Professional, samt Linnea Källsgård och Stefan Borell från Tietoevry. Tack också till 
Hanna Björner Brauer och Torbjörn Thiringer från systerprojektet “Nätresiliens – bostäders 
möjligheter att bidra till ett mer resilient elnät” som också varit värdefulla bollplank. 
Examensarbetarna som varit knutna till projektet har bidragit med nya infall, och gett en 
möjlighet att titta på viktiga sidospår vi själva inte hunnit, tack Karin Nilsson, Sofie Groth, och 
Nelly Sevelius. Tack Jens Holmberg från HSB för ditt engagemang i att sprida projektet. 

För att få till prototyperna och testerna av dem har vi fått ovärderlig hjälp att utveckla 
recepten av Portionen under tian, med receptkreatör Hanna Olvenmark och fotograf Johanna 
Jonsson, av Ava Nikpay med den grafiska formgivningen, och av Dennis Delwér med logistiken 
och att lösa allting praktiskt. I utvecklingen av utställningen fick vi omistlig inspiration och stöd 
från Ebba Tham. Tack Helena Hertov för förtroendet att visa utställningen på Rian, samt 
resten av medarbetarna. Tack också Maria Vieweg och Johanna Sjögren Duthy från 
Form/Design Center att vi fick möjlighet att låta utställningen ses av fler. 

Och slutligen, tack alla deltagare för er tid och ert engagemang! Utan er inget projekt. 
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Sammanfattning 
Vår vardag blir alltmer uppkopplad och beroende av el samtidigt som stabil tillgång på el blir 
osäkrare - hur ska det gå ihop? Design för en energiresilient vardag har utforskat en vardag 
där tillgången på el ibland är begränsad och försökt utmana idén om att vi behöver ständig 
och obegränsad tillgång till el för att leva ett gott liv. Vi har utgått ifrån möjligheten att 
snabbt kunna minska användningen av fossil energi om hushåll accepterar att det då och då 
blir kortare strömavbrott eller begränsningar i hur mycket el de får använda. Syftet har varit 
att öka kunskapen om vad ett gott vardagsliv med minskat beroende av tillförlitlig 
energitillförsel och mindre generell energianvändning kan innebära, samt hur det kan stödjas i 
design av så kallade energiresilienta vardagsprodukter. 

Utifrån intervjustudier med hushåll i hela Sverige har vi identifierat utmaningar och 
möjligheter med en vardag som är mindre beroende av el, samt strategier för att bli mer 
resilienta. Vi har också tagit fram prototyper på och låtit hushåll testa energiresilienta 
vardagsprodukter för att kunna visa på hur produkter skulle kunna designas annorlunda för 
att underlätta i en vardag med varierande eltillgång. I stället för att tänka krislåda och 
produkter som bara är till för att hantera störningar ser vi många möjligheter i att integrera 
produkter och kunskap för energiresiliens i vardagen. 

Summary 
Everyday life is becoming increasingly connected and dependent on electricity at the same 
time as stable access to electricity is becoming less secure - how will we manage? Designing 
everyday energy resilience has explored an everyday life where access to electricity is 
sometimes limited and attempted to challenge the idea that we need constant and unlimited 
access to electricity to live a good life. Based on the assumption that there is a possibility to 
quickly reduce the use of fossil energy if households could accept that, from time to time, 
there will be shorter power outages or restrictions on how much electricity they can use. The 
aim has been to increase knowledge of what a good everyday life with reduced dependence 
on reliable energy supply and less general energy use can mean, as well as how it can be 
supported in the design of so-called energy-resilient everyday products. 

Based on interview studies with households throughout Sweden, we have identified 
challenges and opportunities with an everyday life that is less dependent on electricity, as 
well as strategies to become more resilient. We have also produced prototypes of, and let 
households test, energy-resilient products to demonstrate how products could be designed 
differently to facilitate everyday life with varying electricity availability. Instead of thinking of 
crisis boxes and products meant only for dealing with disruptions, we see many opportunities 
in integrating products and knowledge for energy resilience in everyday life. 
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Inledning 
Samtidigt som vår vardag blir mer och mer beroende av el och uppkoppling riskerar tillgången 
till el att bli osäkrare i framtiden. Ett framtida omställt energisystem inom ramen för 
Parisavtalets 1,5-gradersmål kommer sannolikt innebära en förnybar elproduktion med mer 
variabel tillgång på el, ett mer varierande elpris med effekttoppar och dalar i produktionen 
samtidigt som vi möts av externa påfrestningar pga. klimatförändringar och oroligheter i 
omvärlden. Allt detta ökar sannolikheten för att svenska hushåll drabbas av tillfällig effektbrist 
och störningar på energi- och IT-system. 

Samtidigt finns en möjlighet: om svenska hushåll skulle kunna acceptera att då och då ha 
kortare strömavbrott eller begränsningar i hur mycket el vi får använda, skulle vi kunna 
skynda på omställningen till förnybar elproduktion och få ett energisystem med hänsyn till 
ekologisk hållbarhet och global rättvisa (se Legato-scenariot i Energimyndighetens fyra 
framtider (2016)). I projektet Design för en energiresilient vardag har vi därför valt att utmana 
idén att vi behöver ständig och obegränsad tillgång till el. Vi har velat undersöka hur 
vardagslivet skulle kunna bli mer motståndskraftigt mot störningar i eltillgången men ändå 
upplevas som ett gott liv – något som vi kallar energiresiliens i vardagen. Tänk om det vi idag 
uppfattar som en kris kan bli en del av en bra vardag? 

Projektets syfte har varit att förstå vad ett gott vardagsliv med minskat beroende av tillförlitlig 
energitillförsel och mindre generell energianvändning skulle kunna innebära, samt hur det 
kan stödjas i produktdesign av så kallade energiresilienta vardagsprodukter. Målen har varit 
att öka kunskapen dels om förutsättningar för energiresiliens i hushåll, dels om design och 
utveckling av energiresilienta vardagsprodukter – både representerat i fysisk form, som en 
kollektion av energiresilienta produkter, och som kriterier för utvärdering och design. 

Som nämnt har vi utgått från en av Energimyndighetens fyra framtider: Legato 
(Energimyndigheten, 2016) som framtidsscenario i projektet. Där ses energi som en globalt 
begränsad resurs som ställer krav på flexibilitet i hushållens efterfrågan på el. I relation till 
annan forskning om efterfrågeflexibilitet, där automatiserad och toppstyrd flexibilitet är 
vanligt, har vi valt en annan vinkling: att omvärdera synen på el och se hur livsstilen kan 
ändras för att vara flexibel på hushållets villkor. Denna vinkel kan också kontrasteras mot 
idéer om elsystemets resiliens, som går ut på att undvika avbrott genom bättre infrastruktur, 
omfattande back-up lösningar eller ökad produktion, lösningar som alla kräver stora 
investeringar. 

Vår förhoppning är att projektet på sikt leder till att såväl teknik- och energibranschen som 
allmänheten ändrar sin syn på vad som är en som är en robust, användbar och hållbar 
vardagsprodukt i hemmet. Men vi hoppas också att projektets tankar väcker inspiration och 



 
 

 
   

 

           
           
  

 
   

   

   
    

   

         
  

 

    

           
             

           
             

         

         
        

       
      
          

       
  

6 (26) 
nyfikenhet till att öka medvetenheten kring energiresiliens och skifta föreställningar och 
normer om vad som är ett gott vardagsliv, såväl inom teknik- och energibransch som hos 
hushåll. 

Genomförande 
Projektet har följt en designorienterad forskningsansats (s.k. Research through Design, 
Stappers & Giaccardi, 2017) där designprocessen, inklusive användarstudier, 
konceptframtagning och utvärdering, har varit en central del av kunskapsbyggandet. Genom 
denna ansats har vi tagit fram ny kunskap kring beteende- och designaspekterna av 
energiresiliens, men också prototyper samt en utställning som exemplifierar den nya 
kunskapen och som dessutom tillåtit oss att utvärdera den tillsammans med tänkta användare. 

Projektet har pågått från april 2020 till september 2022, bilden nedan visar en översikt av 
processen och de olika aktiviteterna förklaras vidare efter bilden. 

En tidslinje över projektet och dess aktiviteter 

Projektet inleddes med en litteraturöversikt för att definiera energiresiliens, och vad 
begreppet skulle kunna innebära i relation till hushåll, den tänkta framtiden med energibrist 
och till design. Litteraturöversikten, på djupet beskriven i Artikel 1, ledde till projektets 
definition av energiresiliens, samt låg till grund för planeringen av intervjustudien med hushåll 
och de strategier för energiresiliens som utforskats vidare i projektet. 

Därefter, för att utforska resiliensen hos svenska hushåll, samt att förstå förutsättningarna för 
resiliens och vilka vardagsaktiviteter som ansågs kritiska eller prioriterade att använda el till 
genomfördes en intervjustudie med 21 hushåll under hösten 2020. Till studien sökte vi efter 
hushåll med olika erfarenheter av vardag utan ständig tillgång till el: från off-grid-hushåll, till 
hushåll som ofta campade eller liknande och därmed temporärt saknade tillgång, till hushåll 
helt utan erfarenheter av begränsad tillgång. Vi rekryterade genom online-forum och grupper 
inriktade på alternativa livsstilar, genom HSB Living Lab för högteknologiska erfarenheter, 



 
 

 
   

 

         
          

   

      
     

           
           

           
           

         
  

       
            

       
     

       
         

       
        

   
  

        
              

      

         
          

               
  

    
            
       

             
             

      
               

      

7 (26) 
samt genom HSBs nyhetsbrev till helt vanliga hushåll. Vi valde ut 21 hushåll med olika 
demografi, boendeort, erfarenhet av elbrist och relevant teknik, samt olika upplevd 
förbereddhet (se alla deltagare i Artikel 2, tabell 2). 

Alla hushållets medlemmar fick inför intervjun förberedelse-häften att fylla i, där 
framtidsscenariot presenterades och de fick reflektera kring elbrist och -avbrott (se häften för 
olika åldrar i Bilaga 4). Vid intervjun medverkade en vuxen per hushåll. Intervjun handlade om 
erfarenheter och förväntningar i relation till det uppmålade framtidsscenariot. Efter intervjun 
fick den medverkande också spekulativa uppföljningsfrågor om hur de skulle agera vid 
energibrist via SMS att svara på. Med materialet från intervjuerna, häftena och svaren på 
uppföljningsfrågorna genomfördes en tematisk analys. Resultaten blev dels en översikt över 
deras erfarenheter och förväntningar, både positiva och negativa, dels identifierade 
prioriterade vardagsaktiviteter och strategier för energiresiliens som togs vidare till nästa steg 
i projektet. Hela genomförandet med exempel på häften och frågor finns i Artikel 2. 

I nästa steg av projektet omsattes insikterna från den första delen till koncept av 
energiresilienta vardagsprodukter. Som en start på konceptframtagningsprocessen 
genomfördes två co-designworkshops; en med industri- och samhällsrepresentanter från 
referensgruppen samt partnernätverket inom HSB Living Lab och en med 
användarrepresentanter från deltagarna i användarstudien, samt studenter från 
designutbildningen på Chalmers. Workshoparna genomfördes online i mars & april 2021. 
Deltagarna fick en redovisning av hushållstudieresultaten (se bilaga 5) och ett workshopkit 
hemskickat för förberedelse och på workshopen idégenerades det både enskilt och i grupp 
kring 3 fokusområden (mat, hygien, jobb/skola) och 3 strategier (diversitet, öva, tillsammans). 
Idéerna samlades i Miro, och analyserades efteråt för att hitta lovande spår till koncept som 
kunde förverkligas inom projektets ramar. 

För ytterligare inspiration genomförde vi en marknadsanalys av befintliga energiresilienta 
produkter för att identifiera vad som gjorde dem resilienta. Genom iterativa diskussioner och 
idégenerering i projektgruppen bestämde vi oss för att gå vidare med två koncept: (1) ett 
vardagsintegrerat energilager (Boostbox) och (2) en matkassetjänst med recept för 
energiresilient matlagning (Energikassen). Koncepten belyser olika strategier för resiliens, är 
relevanta både för strömavbrott och effektbegränsningar och kan införlivas i de vardagliga 
aktiviteter som många av deltagarna i Hushållstudien var oroade över. 

Boostboxens funktionalitet och estetik utforskades för skapa en artefakt som skulle smälta in i 
ett svenskt hem och vara användbar både i vardagen och vid störningar i elförsörjningen. 
Dessutom genomförde vi tekniska undersökningar för att hitta rätt storlek på batterilagring 
och ström, rätt vikt, samt för att inkludera möjligheter att ladda batteriet med mänsklig kraft, 
och slutligen byggde vi en high-fidelity prototyp. För Energikassen skapade vi fem scenarier 



 
 

 
   

 

            
             

               

           
     

          
      

         
   

               
           

   
    

               
             
          

            
           

            
            

     

             
             

         
              

 
          

           
       

             
         

        

8 (26) 
för matlagning med begränsningar i energianvändning eller ingen el alls. Hanna Olvenmark 
(portionen under tian) skapade lämpliga recept för varje scenario. Utifrån recepten skapade vi 
en matkassetjänst med en mapp med receptkort och en påse för leverans av matvarorna. 

För att bedöma värdet av koncepten genomfördes en utvärderingsstudie med boende i HSB 
Living Lab. Syftet var att se hur koncepten mottogs generellt, hur de skulle kunna förbättras, 
och om de faktiskt ledde till att hushållen blev mer energiresilienta. Elva hushåll medverkade i 
utvärderingen av Energikassen, och fyra av dem testade också Boostboxen. 

Energikassen levererades hem till deltagarna och under överlämningen genomfördes en kort 
intervju och enkät. Deltagarna hade sedan två veckor på sig att laga recepten i Energikassen. 
De fick sedan fylla i samma enkät, där svaren jämfördes direkt på plats med före-enkäten och 
användes som en prompt under efterintervjun. För Boostboxen var upplägget liknande, men 
under en vecka. Tillsammans med Boostboxen kom 5 olika kuvert innehållande 
effektbegränsnings- och strömavbrottsscenarier (Bilaga 7). Under veckan fick deltagaren 
sedan sms med instruktioner om när det var dags att öppna vilket kuvert. Som en del i 
medverkan lovade de att agera ut scenarierna så långt det var möjligt. Intervjuerna 
analyserades utifrån fördefinierade teman baserade på projektets övergripande mål. 

Slutligen omvandlades projektets insikter från alla studier och designprocessen till kriterier för 
energiresilienta produkter och sattes i relation till de olika varianterna på resiliens som 
beskrivs i Artikel 1. För att utvärdera kriterierna genomfördes en workshop med 
referensgruppen där de testades både om de kunde fungera som en grund för utvärdering 
eller certifiering och om de kunde fungera som inspirerande designstöd. 

Den tredje delen av projektet har handlat om att samverka med användare, industri och 
samhälle samt att sprida resultaten till både akademi och allmänhet. Under projektets gång 
har projektet presenterats i olika sammanhang, fyra referensgruppsmöten genomförts, 
representanter för olika grupper har bjudits in att medverka i projektets aktiviteter (se ovan), 
och vetenskapliga artiklar har skrivits. Den största delen av resultatspridningen har dock varit 
framtagningen av en utställning kring projektet och våra resultat. Utställningen utvecklades 
med syftet att väcka tankar hos allmänheten om vårt nuvarande elberoende och det ökade 
behovet av energiresiliens. Genom att bjuda in besökaren till ett helt vanligt kök, där vissa 
detaljer i inredningen och produkterna antyder att något är annorlunda, visar utställningen en 
bekant men samtidigt alternativ vardag. Utställningen utformades i samarbete med Rian 
Designmuseum i Falkenberg, anpassat för deras projektrum. En kort populärvetenskaplig film 



 
 

 
   

 

             
     

 

 
 

  
 

 
 

    

 
 

  

 

        

               
 

              
           

          
       

       
         
          

         
         

     
        

       
        

        
         

    

9 (26) 
om projektet har också tagits fram, dels för att fungera som en del av utställningen, dels vara 
en fristående presentation av projektet. 

Utblick 1: Att designforska om en obekväm framtid 

Under projektet har vi utgått från ett framtidsscenario som rört 2050, vilket har skapat utmaningar 
i att genomföra studierna och locka fram insikterna vi behöver från människor för att kunna 
designa för dem. Det är svårt att föreställa sig hur framtiden kommer att vara, och ännu svårare för 
människor att föreställa sig hur de kommer tänka, känna och vad de kommer göra i framtiden. I 
projektet har utmaningarna dessutom intensifierats av att framtiden vi presenterar upplevs som 
obekväm, bakåtsträvande eller kanske till och med provocerande vid första anblick. 
I projektet har vi därför använt oss av olika tekniker för att kunna locka fram den tysta kunskapen 
och de latenta behoven och värderingarna hos deltagarna, insikter som är relevanta även 30år 
fram i tiden. Vi har velat få deltagarna att reflektera om troliga och önskade framtider, dels genom 
att väcka tankar om ett alternativt nu via förberedelsehäften och sms-uppföljningsfrågor, och dels 
genom att skapa en övertygande upplevelse av framtider med hjälp av prototyperna och de 
scenarion som tillhörde. I ett examensarbete kopplat till projektet, Energy Resilient Dining av Sofie 
Groth & Karin Nilsson (2021) användes två andra tekniker: Speculativa enactment och Provotyper 
(provocerande prototyper). Till skillnad från huvudprojektets prototyper som var möjliggörande 
(men inom ett provocerande scenario) så ville examensarbetet provocera de medverkande 
hushållen genom både studie och prototyper så att de på djupet reflekterade över sitt 
energiberoende och gav insikter om möjliga lösningar. Värdet av en sådan metodik finns beskriven 
och genomlyst i Artikel 3. 

Resultat 
Projektet har gett resultat på olika typer av abstraktionsnivåer: från teoretiska modeller för 
hur begrepp kan förstås via insikter om hushåll till specifika designexempel och kriterier för 
energiresilienta produkter. Vår förhoppning är att resultatet ska kunna användas på olika sätt, 
som inspiration för design, som viktig kunskap för teknik- och energibransch och som underlag 
för fortsatt forskning. 

Definition av energiresiliens i hushåll 

Resiliens är ett begrepp som används i många sammanhang och med olika betydelser. Vi har 
utgått från en generell definition av resiliens som förmågan för en enhet att upprätthålla en 
funktion trots störningar (Hamborg et al. 2020). Begreppet energiresiliens har ofta 
energisystemet och dess infrastruktur som enhet, där funktionen som ska upprätthållas är 
säker tillgång till el så att hushåll och andra elanvändare inte märker av några störningar. 
Störningar kan till exempel vara extremväder, cyberattacker eller variationer i elproduktion 
(IEA, 2019). 



 
 

 
   

 

 
 

  

 
 

 
   

  

       
       
            

             
          

             
        

 
    

 
  

 
 

  

         
        

               
        

               
                

          
         

            
     

 

10 (26) 
Vår definition av energiresiliens i hushåll (se Artikel 1 för en djupare beskrivning och bakgrund) 
har i stället hushåll som enhet och funktionen som ska upprätthållas är att kunna leva ett gott 
liv trots störningar som strömavbrott eller tillfälliga begränsningar i vilken effekt hushållen kan 
använda. Detta innebär anpassning av vilka aktiviteter som utförs, när de utförs och på vilket 
sätt de utförs inom ramarna för vad hushåll själva anser är ett gott liv. Jämfört med en 
definition som fokuserar på att säkra tillgången till el, och att elberoende aktiviteter ska kunna 
utföras på precis samma sätt som vanligt, så öppnar vår definition upp för många fler sätt att 
uppnå energiresiliens i hushåll. Att fokus är på hushåll innebär dock inte att det enbart är 
hushållen som påverkar sin egen resiliens eller att de gör det isolerade från varandra. 

Hushållens nuvarande energiresiliens 

Hushållen som medverkade i Hushållstudien upplevde generellt att de skulle klara av den 
typen av kortare störningar som nämns i Energimyndighetens Legato-scenario ganska bra. 
Både hushåll med stor erfarenhet av strömavbrott och hushåll som inte upplevt strömavbrott 
nyligen trodde att kortare avbrott, från en timme upp till en dag, skulle vara relativt 
oproblematiska. Längre strömavbrott sågs däremot som svårare att hantera och samtidigt 
bibehålla ett gott vardagsliv, speciellt för boende i lägenheter eller moderna hus som saknar 
eloberoende uppvärmningsmöjligheter och alternativ för matlagning och matförvaring. 

När det gäller effektbegränsningar, och att inte kunna använda flera apparater samtidigt, 
trodde de flesta hushåll att detta också skulle gå bra under kortare perioder. Men till skillnad 
från strömavbrott var effektbegränsningar något som deltagarna, förutom de med erfarenhet 
av offgrid-boende eller sommarstuga med dåligt elsystem, saknade egna upplevelser av. Några 
hushåll med flera familjemedlemmar såg framför sig problem att koordinera användningen av 
olika apparater om hushållets effekt är begränsad. Andra såg möjliga konflikter kring vems 
aktiviteter som ska prioriteras om det exempelvis finns begränsningar i internetanvändning. 

Deltagarna såg till och med potentiella positiva effekter av kortare störningar och lyfte att det 
skulle uppmuntra dem till att umgås med andra, inklusive andra i hushållet, eller spendera tid 
i naturen i stället för att sitta framför en skärm. Trots detta fanns det ändå en oro för om det 
skulle gå att leva ett gott liv om strömmen ibland försvinner eller begränsas, speciellt om 
störningarna kommer oförutsett och med dålig tajming. Mat lyftes som en viktig del i ett gott 
liv och många deltagare hade svårigheter att komma på vad de skulle kunna laga utan ström. 
Arbete och skola var också aktiviteter som lyftes som extremt elberoende, speciellt eftersom 
studien utfördes under Covid-19-pandemin då många jobbade och studerade hemifrån. Att få 
strömavbrott strax innan en viktig deadline eller under en hemtenta är exempel på dålig 
tajming som skulle påverka livet negativt. 
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Strategier för energiresiliens 

Från litteraturen och hushållens nuvarande och tänkta sätt att hantera störningar i tillgången 
till el har vi identifierat tre strategier för resiliens: Att öva på resiliens, diversitet i hur viktiga 
aktiviteter utförs och att bli resilient tillsammans med andra. Dessa är alla viktiga delar i 
resilienta system, oavsett vilken typ av störning det handlar om (Walker 2020). Vi ger även 
exempel på hur design av produkter och tjänster kan bidra till de olika strategierna. 

Öva på resiliens 

System behöver utsättas för störningar i lagom mängd och omfattning för att bli resilienta 
eller bibehålla resiliens (Walker 2020). Människor blir bättre på att hantera strömavbrott efter 
att ha utsatts för strömavbrott (Wethal 2020) men i Sverige har de flesta hushåll få tillfällen 
att öva på riktiga strömavbrott (se utblick 2). Det kan leda till att hushåll inte har lämplig 
utrustning för att klara strömavbrott eller om de har det så kanske de inte vet var grejerna 
finns när de behövs, om de fungerar eller hur de ska användas. Ett sätt att motverka detta är 
att produkter som kan hjälpa till vid strömavbrott eller effektbrist också designas för 
användning i vardagen. Ett bra exempel på detta är att många människor alltid har en 
ficklampa nära till hands genom lampan som finns integrerad i de flesta mobiltelefoner. 

Andra sätt att öva på resiliens är genom olika typer av friluftsliv, som vandring, segling och 
camping, där tillgång till el saknas eller är begränsad. Genom detta kan man lära sig 
alternativa sätt att laga mat eller tvätta sig, lära sig att planera för elanvändning, eller hitta 
eloberoende sätt att underhålla sig. Design av produkter och tjänster kan även här utnyttjas 
för att koppla sådana aktiviteter till vardagen och underlätta kunskapsöverföring från 
friluftsliv till vardag. Olika samhällsaktörer skulle också kunna skapa fler tillfällen att öva på 
strömavbrott och effektbrist eller bättre utnyttja planerade och oplanerade avbrott för att 
göra dessa till tillfällen som stärker hushållens resiliens. 
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Utblick 2: Energiresiliens i världen 

I Sverige har de flesta hittills inte behövt tänka så mycket på sin elförbrukning, vi har haft en säker 
tillgång på billig el, och det är svårt att föreställa sig att det kan vara annorlunda. Så ser det dock 
inte ut i alla delar av världen, där en opålitlig tillgång på el är en del av vardagen för många 
människor, på grund av energifattigdom, väderrelaterade störningar, eller bristfällig infrastruktur. 
Eftersom projektet har haft fokus på en svensk kontext innebär det att mycket av resultatet inte 
går att generalisera till andra länder eller samhällen, något som internationella granskare av 
artiklarna påpekat. Däremot finns det potentiell viktig kunskap och praktiker från andra länder och 
kulturer där man kan sägas redan praktisera energiresiliens idag, som vi i Sverige kan lära oss mer 
av. I projektet har vi börjat titta på hur ”hushållens energiresiliens” ser ut utanför Sverige. Tidigare 
forskning visar bland annat på hur människor som lever med varierad tillgång på el tillämpar 
diversitet (t.ex. genom att ha olika energilösningar hemma), hur dygnsrytmen och praktiker 
planeras i relation till el, och vikten av ett socialt nätverk vid störningar. I ett examensarbete av 
Nelly Sevelius kopplat till projektet har hon också utforskat om det går att genom att samskapa 
med människor från både elsäkra och elosäkra länder går att genom design hitta en framtida 
hållbar mellanväg (mellan de nu energiresilienta, men också energifattiga och negativt påverkade 
länderna, och de icke-energiresilienta, elslukande länderna med hög livskvalitet) där 
energianvändning står i paritet till livskvalitet, i linje med tankarna hos Shahi och kollegor (2020). 

Diversitet i hur viktiga aktiviteter utförs 

En viktig del i resiliens är att ha olika sätt att göra samma sak (Walker 2020), d.v.s. diversitet i 
utförande av viktiga aktiviteter. För energiresiliens hos hushåll kan detta till exempel göras 
genom att ha alternativa strömkällor som batterier och solcellsladdning för viktiga produkter 
eller på fastighetsnivå, eller en generator som drivs av någon typ av fossilt eller biobaserat 
bränsle. Detta gör det möjligt att fortsätta med (utvalda) aktiviteter på samma sätt som 
vanligt även om strömmen går. 

Alternativa energikällor, som vedspis, kamin, grill och campingkök, kan också bidra till ökad 
resiliens genom att ge möjlighet till uppvärmning och matlagning på ett annat sätt än med el. 
Att göra något med egen kraft eller ett manuellt redskap, i stället för en elektrisk produkt, är 
ett annat exempel. Ett sätt för elberoende produkter att bidra bättre till energiresiliens är att 
även ha manuella användningsmöjligheter. Användning av alternativa energikällor eller 
manuell kraft kan dock kräva kunskap och färdigheter som skiljer sig från när något utförs 
med el – detta är alltså också något som kräver övning. 

Diversitet behöver inte bara handla om att ha alternativa produkter och bränslen utan kan 
också handla om att ha andra sätt att göra saker på. Några deltagare i studien refererade till 
att göra som ”förr i tiden” om det är strömavbrott och till exempel hälsa på hos en kompis 
utan att ha bestämt träff först eller ägna sig åt sällskapsspel, böcker och eloberoende 
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hobbyer. Eller att göra som vid resor med tåg och flyg, med begränsad eller osäker tillgång till 
el och internet, och se till att ha apparater väl laddade, ha material eller underhållning 
nedladdat eller på papper och anpassa arbetsuppgifter till sådant som passar att göra offline. 

Resilient tillsammans 

Energiresiliens för hushåll handlar inte om att alla hushåll ska klara sig helt själva. I resilienta 
system är det viktigt att vara lagom mycket sammankopplad med andra (Walker 2020). Det 
kan handla om att dela på resurser eller dela kunskap men utan att alla gör samma sak på 
exakt samma sätt. I vår studie var ett sätt som deltagarna skapade diversitet och hittade 
alternativ för viktiga aktiviteter att t.ex. tvätta, duscha eller låna frysen av familj eller grannar 
som hade el. Olika typer av gemensamma lokaler, t.ex. i flerbostadshus, på arbetsplatser eller 
bibliotek, skulle också kunna utnyttjas för att öka den gemensamma resiliensen. Då är det 
viktigt att det finns information om vilka platser som har tillgång till el eller inte och var det 
finns eloberoende produkter att låna eller använda gemensamt. 

Resiliens tillsammans kan också handla om att dela kunskap och lära sig tekniker för hur något 
kan göras utan el eller med begränsningar, som att laga eller förvara mat utan el. Det är ofta 
också mer energieffektivt att göra saker tillsammans, som att laga mat till flera hushåll 
samtidigt eller bara värma upp ett rum eller ett hus i stället för flera. Men det kan vara svårt 
för den som inte känner sina grannar eller har familj och vänner nära att få hjälp eller hjälpa 
andra vid störningar. Vissa aktiviteter kan också kännas obekväma eller mindre socialt 
accepterade att göra tillsammans, kanske speciellt om det är elbrist i vardagen och inte ett 
större strömavbrott som mer liknar en krissituation. 

Utmaningar och strategier – det energiresilienta livspusslet 

Sammanfattningsvis finns olika utmaningar i vardagslivet när det kommer till energiresiliens 
och olika strategier för att hantera dessa. Vad som blir utmaningar för ett enskilt hushåll 
varierar och också vilka strategier som hushållet anser lämpliga för att adressera utmaningen, 
beroende både på preferenser och förutsättningar. Som ett sätt att sammanfatta resultatet 
och reflektera sitt eget hushålls utmaningar och strategier så gjorde vi ett energiresilient 
livspussel. Pusslet finns i Bilaga 8 och fanns med som interaktivt element på utställningarna. 
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Utblick 3: Existerande produkter och tekniska möjligheter 

Inspiration till design för energiresiliens finns att hämta inom många områden. Vi har analyserat  
produkter  för  prepping  och hemberedskap,  för  friluftsliv,  för  offgrid-boende  och för  gör-det-själv-
entusiaster  –  främst riktade m ot en  västerländsk m arknad. Vi har också inspirerats av  produkter  
som  används i  andra ku lturer och p å p latser där tillgången ti ll  el  idag är begränsad och p  rodukter 
som  har varit vanliga l ängre tillbaka i   tiden.  Förutom  befintliga p rodukter så h ar konceptuella  
designförslag  och forskning inom områden som förbrukningsflexibilitet, energieffektivisering, 
tillräcklighet och en kelhet också b idragit. De tekniska m öjligheter för energiresiliens som  vi  har 
sammanställt inkluderar:  

• Lagring a v el  genom  batterier eller produktion a v el  genom  solceller för laddning e ller t.ex.
diselgenerator. 

• Användning av eloberoende energikällor  som gas,   ved  eller  solvärme. 
• Manuell  drift  genom  vev,  trampor,  pump,  uppdragningsmekanism  m.m. 
• Funktioner  för  att användas på olika platser,  för  att användas av olika användare och f ör

att  dela på energianvändning. 
• Minimerad  energiåtgång  genom  energieffektivisering  eller  genom  minskad  funktionalitet 

eller  storlek. 
• Funktioner  för  tidsplanering av användning (manuellt eller  automatiskt)  och  att göra

energianvändning synlig. 

Vardagsintegrerade produkter för ökad energiresiliens 

Trots att det finns många produkter som i vissa sammanhang bidrar till ökad energiresiliens 
(se Utblick 3) så är det få produkter som är designade för att passa in i vardagen i svenska 
hushåll. Produkter inriktade mot friluftsliv eller beredskap kan ha en funktionalitet som är 
bättre lämpad för andra platser än hemmet eller för sällananvändning. Dessutom har 
produkterna ofta ett utseende som för tankarna till tuffa miljöer och krissituation snarare än 
vardag och hemmiljö. Då riskerar produkterna att stoppas undan i en låda någonstans och 
inte vara redo när de behövs eller upplevas som svåra att använda. 

Våra designkoncept för energiresiliens har därför utgått från tanken om ”den 
vardagsintegrerade krislådan” - att göra produkter eller funktionalitet från en typisk krislåda 
mer integrerade i vardagen. Om produkterna passar in och används i vardagen blir det inte 
heller någon extra ansträngning att använda dem om det blir en störning eller kris. De kan då 
bidra med energiresiliens i en potentiell framtid med mer frekventa strömavbrott och 
effektbegränsningar och de gör det möjligt att vara bättre förberedd för ett längre eller 
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Överst: Bilder på Energikassen och receptkorten. Mitten vänster: deltagarnas bilder på 
maten. Mitten höger och nederst: Boostboxen (utställningsbild Daniel Engvall) 
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större strömavbrott så som en krislåda egentligen är tänkt för idag. Fokus för koncepten har 
varit på energiresiliens dels kopplat till basbehov av el för belysning och kommunikation, t.ex. 
för att underlätta arbete och studier, och dels kopplat till matlagning. I arbetet utgick vi från 
strategin diversitet för belysning och kommunikation och öva på resiliens för mat. 

Boostbox – ett vardagsintegrerat energilager för diversitet 

Konceptet Boostbox fungerar till vardags som en kombinerad lampa och bluetooth-högtalare 
med FM-radio och den är utformad med målsättningen att den ska passa in i en hemmiljö och 
inte ska föra tankarna till kris. Den är tänkt att användas inkopplad i vägguttaget men har även 
ett batteri så att den kan användas på en balkong eller i en trädgård. Batteriet är relativt stort 
och kraftfullt (batteriet har en kapacitet på 187 Wh och kan användas för att koppla in 
apparater med en strömförbrukning på upp till 200 W under kortare tider. Under ett 
strömavbrott på en till två timmar kan Boostbox ladda en bärbar dator och en telefon utan 
problem). Vid kortare strömavbrott går det att ladda mobil och dator med Boostboxen men 
även att koppla in andra produkter med stickkontakt och köra apparater med högre effekt 
(som vissa typer av köksutrustning). Lampan, högtalaren och radion kan såklart också 
användas vid strömavbrott. Vid ett längre strömavbrott kan batteriet laddas med en vev så att 
Boostboxen kan fortsätta användas till sådant som endast kräver lite energi. 

De fyra hushåll som testade Boostbox använde i olika utsträckning vardagsfunktionerna för 
lampa, högtalare och radio. Vid de simulerade störningarna testade de utöver detta att 
koppla in exempelvis mobil, dator, router och köksapparater. Det var delade meningar om 
designen estetiskt passade in deras vardag och hushållen hade velat ha en högtalare med 
bättre kvalitet om den skulle vara deras huvudsakliga högtalare hemma. Belysningen 
fungerade bra som mysbelysning till vardags men det fanns önskemål om att kunna använda 
den även som allmänbelysning, med starkare ljus, vid strömavbrott. Angående batteriets 
storlek så skulle deltagarna å ena sidan vilja ha möjlighet att köra apparater med högre effekt 
(en brödrost fungerade inte, till exempel) och å andra sidan ha en mindre och lättare produkt 
som är enklare att flytta runt vid strömavbrott. Det skulle kunna lösas med ett batteri som 
klarar produkter med hög effekt men som inte räcker särskilt länge, vilket vid tillfället inte 
fanns på marknaden. 

Energikassen – en matkassetjänst för att öva på resiliens 

Konceptet Energikassen är ett sätt att öva på att kunna få en god måltid trots begränsningar i 
tillgången till el. Det är upplagt som en matkassetjänst med ingredienser och receptkort för 
fem måltider, där varje måltid kopplas till ett scenario med någon typ av begränsning i 
tillgången till el (Bilaga 6). Det handlar exempelvis om att det är effektbegränsningar och 
maten kan lagas på endast en platta på spisen, att delar av receptet behöver förberedas innan 
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ett strömavbrott och att en trerätters måltid lagas helt utan el. Recepten är vegetariska och 
många av matvarorna klarar sig bra utan kyl eller frys och behöver inte heller tillagas med en 
gång. Matvarorna liknar därmed sådana som rekommenderas att ha hemma för att klara en 
kris men tanken är att få in dem i vardagsmaten i stället för att de ska bli stående oanvända i 
skafferiet. 

Av de elva hushåll som testade matkassen så upplevde många att recepten passade i 
vardagen för att de var enkla och snabba att tillaga. Vissa som inte var vana att äta vegetariskt 
tyckte att det var ovant och några tyckte att det kändes lite enformigt och tråkigt med den 
typen av mat varje dag. Men många tyckte maten var över lag var god och ville laga något 
eller några av recepten igen, med eller utan modifikationer. För de som var mindre vana vid 
matlagning gav matkassen nya insikter kring hur man kan laga mat medan vissa som var mer 
matlagningsvana kunde ta med sig kunskap från matkassen för att göra sin vanliga matlagning 
mer energiresilient. Vissa insåg även att mat de redan brukar laga skulle fungera bra också i 
scenarier med begränsningar. Flera deltagare påpekade dock att det är svårt att veta vilket 
sätt att laga mat som kräver lägre effekt, som ugnen jämfört med spisen, och de hade gärna 
velat ha fler recept på mat som tillagas helt utan el. 

Blev hushållen mer resilienta? 

Deltagarna följde recepten med dess begränsningar i elanvändning väl och de som testade 
Boostbox följde i stort scenarierna för strömavbrott och effektbegränsningar de fick, trots att 
de var ganska tuffa. Tanken att elen inte skulle räcka till, och att det skulle kunna bli 
begränsningar, var ny för flera av deltagarna och för många kändes det som en orealistisk 
framtid eller i alla fall väldigt långt borta (vilket stämmer med scenariot vi utgick från som är 
förlag till 2050). De tyckte aspekter kring att minska energianvändning, snarare än sin effekt, 
för klimatet och kostnadens skull kändes mer aktuella. 

Från enkätsvaren före och efter Boostbox och Energikassen kan vi se att de flesta deltagarna 
kände sig mer förberedda för strömavbrott och effektbegränsningar efter testet. De hade lärt 
sig nya sätt att laga mat på, lärt sig nya recept och insett att de redan gjorde saker som kan 
bidra till resiliens. Boostboxens funktionalitet bidrog också till ökad resiliens, även om den inte 
löser alla hushållets utmaningar vid strömavbrott eller effektbegränsningar. Energikassen och 
Boostboxen passade också bra in i vissa hushålls vardag medan andra hushåll skulle behöva 
en annan typ av recept och en Boostbox med annat utseende och ljudkvalitet för att passa för 
dem. För att bidra till både ett gott och ett energiresilient vardagsliv kan vi konstatera att 
produktens generella kvaliteter, som receptens smakrikhet och Boostboxens estetik, är nog så 
viktiga som dess energiresilienta kvaliteter. 
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Kriterier för energiresilienta produkter 

En framtid som den vi har utforskat, där hushåll oftare upplever korta strömavbrott eller 
effektbegränsningar, skulle inte bara ha nytta av nya typer av produkter utan också ställa nya 
krav på befintliga produkter för att de ska bidra till och vara en del av ett gott vardagsliv. För 
att ge en idé om vad en sådan framtid kan innebära för design och produktutveckling har vi 
tagit fram förslag till kriterier för att utvärdera elberoende produkter och tjänster, eller 
eloberoende alternativ till dessa, med avseende på resiliens för strömavbrott och 
effektbegränsningar i bostäder. Kriterierna kan även användas som riktlinjer eller inspiration 
vid utveckling av produkter och tjänster för ett sådant scenario. Kriterierna med exempel på 
hur de kan ta sig uttryck i designlösningar finns i sin helhet i Bilaga 9, tillsammans med en 
längre version av denna text. 

Vi har delat in kriterierna i olika nivåer baserat på hur viktiga de är och vilka produkter de är 
relevanta för. Som basnivå, och relevant för alla elektriska produkter, ingår att produkten ska 
vara resilient i sig själv och inte gå sönder eller bli farlig om strömmen försvinner och sedan 
kommer tillbaka. För produkter med hög effekt är det också grundläggande att de 
kommunicerar vilken effekt de har, om effekten kan varieras och hur olika användningssätt 
påverkar effekten. Detta möjliggör informerade val av produkter och användningssätt om 
hushållet har ström men effekten är begränsad. 

Olika nivåer av kriterier för energiresilienta produkter samt vilka typer av produkter de är relevanta för. 

Nästa nivå, Nivå 1, gäller för produkter som används för aktiviteter som är viktiga – där det är 
svårt att avstå från att använda produkten utan att det påverkar möjligheterna till ett gott liv. 
Kriterierna där handlar dels om att produkterna hjälper hushåll att tidsförskjuta aktiviteter, 
och dels, i de fall aktiviteten är svår att skjuta på, gör det möjligt för hushållen att fortsätta 
med en aktivitet trots strömavbrott eller effektbegränsningar. Att skjuta på eller fortsätta 
med aktiviteten behöver inte betyda att den görs på precis samma sätt men slutresultatet ska 
ändå upplevas som acceptabelt. Nivå 2 är kriterier som kan ses som en ”bonus”, där 
produkten utökar resiliensen för andra aktiviteter eller för andra hushåll. Det kan handla om 
att produkter med större batterier, som en elcykel, kan dela med sig av energi till andra 
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produkter eller att produkter eller tjänster leder till ökad kunskap som är värdefull för 
hushållsresiliens. 

Oavsett på vilken nivå produkter görs mer resilienta så är det viktigt att produktens eventuella 
miljöbelastning från ökad resiliens står i paritet till hur viktigt det är att produkten är resilient. 
Det är till exempel inte försvarbart att alla elektriska produkter ska ha batterier för att klara 
några få timmars avbrott om året. 

Kommunikation & nyttiggörande 

Utställningen ’Unplugged – Visioner för en vardag med begränsad el’ är projektets sätt att 
kommunicera till en bredare allmänhet. Vi vill med utställningen väcka tankar om vårt 
nuvarande elberoende samt visa på både utmaningar och möjligheter med en vardag som är 
mindre beroende av el. Utställningen visar exempel på hur produkter som vi använder i 
vardagen skulle kunna designas annorlunda för att göra så att störningar i elleveransen inte 
upplevs som kris, utan som del av en god vardag. Som en del av utställningen, men också som 
en fristående kommunikationsinsats från projektet, har en kort animerad film om tankarna 
bakom och resultaten från projektet tagits fram. Se filmen: 
https://www.youtube.com/watch?v=q1mfEYWCR5Y. 

Utställningen har visats på Rian Designmuseum i Falkenberg 21e maj – 18 augusti 2022, och 
visas på Form/DesignCenter i Malmö, 10 september till 6 nov. Rian har under 
utställningsperioden haft 8 912 besökare, och slagit besöksrekord flera dagar. Reaktionerna 
från besökarna var ofta att de tyckte att det var intressant, tankeväckande och inte minst 
aktuellt. De energiresilienta recepten från Energikassen fanns att ta och tog slut flera gånger. 
Utställningen användes också som språngbräda för en barnworkshop med den kommunala 
teknikskolan, där 24 barn medverkade och byggde resilienta produkter. 

Genom samarbetet med forskningsarenan HSB Living Lab har projektet också kunnat nå ut. 
Genom nätverket som är knutet till HSB i stort och HSB Living Lab specifikt har projektet 
presenterats för de boende och för partnernätverket inom forskningsarenan vid flera 
tillfällen, varit med som inslag i den 24h livesändning som gjordes på labbets 5-årsjubileum 
(se filmen här), medverkat David Kattenburgs podcast för Deutsche Welle (hör avsnittet), 
uppmärksammats av det the European network of Living Labs (läs artikel, s38-39), och skrivits 
om i ’Hemma i HSB’, HSBs medlemstidning (bl.a. nr 4 2021, s4 & s14). 

https://www.youtube.com/watch?v=q1mfEYWCR5Y
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Foton och postern från utställningen Unplugged (från övre vänstra hörnet Daniel Engvall, 
boid, IDNAMADI, Maria Håkansson, Viktor Jonasson) 
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Projektet har också presenterats i fler sammanhang, bland annat vid nätverksträffen på temat 
mikronät och resiliens inom testbäddsprojektet Live-in Smartgrid (19e maj 2021: https://live-
in.se/). Artiklar har också skrivits om projektet, t.ex. en artikel i Extrakt (17e maj 2022, läs här), 
och i Aktuella nyheter i veckan (17 sept 2022, läs här). 

För möjligheter att ta projektet vidare till annat nyttiggörande så kom det med på IVAs 100-
lista 2021: Från kunskap till hållbar krisberedskap. Listan lyfter fram aktuella forskningsprojekt 
med potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller 
samhällspåverkan. Medverkan på listan har gett uppmärksamhet, och projektet har lyfts fram 
av ex. Chalmers kommunikationsavdelning (här) och i branchpress (här). Projektet kommer 
också att presenteras på Research2Business 11 oktober 2022, med förhoppningen att hitta 
partners som kan ta resultaten vidare. 

Diskussion 
Projektets syfte har varit att öka kunskapen om vad ett gott vardagsliv med minskat beroende 
av tillförlitlig energitillförsel och mindre generell energianvändning kan innebära, samt hur det 
kan stödjas i produktdesign av så kallade energiresilienta vardagsprodukter. Men vad är 
energiresiliens egentligen? I projektet har vi försökt att gå på djupet både med att definiera 
hushållens energiresiliens från ett teoretiskt perspektiv utifrån tidigare forskning om resiliens 
och grunda det i en mer praktisk förståelse genom projektets designutforskande och 
användarstudier. En övergripande insikt är att det är lätt att i teorin föreställa sig den ”stora 
krisen” (t.ex. stormen Gudrun) och att det är betydligt svårare för många människor att 
förställa sig en vardag med variationer i tillgång på el, med få små kortare avbrott och andra 
begränsningar. En relaterad insikt är att små störningar faktiskt kan vara ”bra” för att stärka 
resiliens – de innebär att vi måste öva på att klara av situationer utan att de för den skull blir 
allvarliga. I våra studier såg vi att vissa deltagare, till exempel friluftsmänniskor som vandrar 
och campar, frivilligt söker upp situationer där de övar på att klara sig utan tillgång på el. Men 
många andra har hittills aldrig råkat ut för en allvarlig energirelaterad störning i sin vardag, 
många knappt minns när de hade strömavbrott senast, och att de därför inte heller vet riktigt 
vad de ska öva på. 

En central insikt kopplad till energiresilient design är att för att en tjänst, produkt eller annat 
ska bidra till att öka hushållens energiresiliens så måste den vara vardagsintegrerad. Det 
hjälper inte nödvändigtvis vid en störning att man har en vevradio eller ficklampa i en låda 
någonstans i hemmet – man måste också kunna vara säker på att den fungerar och hur den 
fungerar. Detta blir enklare om artefakten faktiskt är en naturlig del av ens vardagsliv. Men för 
att människor ska vilja ha något stående framme i sina hem så är både estetiken och 
funktionaliteten viktig. Många ”krisprylar” har ett formspråk som signalerar kris – de är 
militärgröna eller ilsket orangea. Liknande estetik finns inom byggnationen för säkerhet, t.ex. 

https://live-in.se
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bunkrar och kan då kallas fruktans arkitektur, ’architecture of dread’ (Bradley, 2021). I arbetet 
med Boostboxen har vi i stället jobbat med att ta fram en estetik som signalerar en modern 
vardag och en funktionalitet som är tänkt att vara en integrerad del av vardagen. Angående 
funktionaliteten har det samtidigt blivit tydligt att det är en balansgång mellan att designa för 
resiliens samtidigt som man inte skapar ökad sårbarhet eller överdimensionerar resurser. Det 
är inte givet att utrusta alla produkter eller hem med ett (onödigt) kraftfullt batteri som klarar 
mer än vad som egentligen är nödvändigt för att upprätthålla ett gott vardagsliv, eller 
inkludera avancerad teknologi som leder till mer energiförbrukning. Här finns potentiella 
konflikter mellan miljöpåverkan och resiliens, där projektet har börjat belysa aspekter av 
energiresilienta vardagsprodukter men där det behövs mer forskning. Vissa energiresilienta 
produkter och beteenden riskerar också att leda till effekter som kan vara negativa för miljön 
på andra sätt, exempelvis om alla börjar elda med ved. Sammantaget kan vi ändå konstatera 
att energiresilient design rymmer ett stort spektrum, från små produktfeatures till stora livs-
och samhällsförändringar, där olika typer av lösningar – beteende- och teknikorienterade – 
behövs parallellt. 

Genom att testa projektets prototyper Boostboxen och Energikassen och reflektera över 
energiresiliens har flera av våra deltagare blivit mer medvetna dels om behovet av (mer) 
kunskap och erfarenheter att klara av en lättare störning i vardagen, dels om hur beroende vi 
är av el i vår vardag, och hur sårbart samhället i stort är vid en större störning (det 
kontantlösa samhället, leveranskedjor av livsmedel med mera). Bortsett från några deltagare 
som anser sig vara energiresilienta idag och som alltid har meningsfulla saker att göra oavsett 
tillgång på el, så inser många andra studiedeltagare att de inte skulle veta vad de ska göra 
under ett strömavbrott. Det finns också en viss osäkerhet kring prioriteringar om det är 
begräsningar i tillgången på el, både hos hushållen och hos de som erbjuder produkter och 
tjänster. Det är svårt att säga vilka aktiviteter som är såpass viktiga att de behöver kunna 
utföras trots störningar eller enkelt kunna skjutas på, och därmed vilka produkter som måste 
erbjuda resiliens. Samtidigt finns det redan regler för vad som är okej och inte när det gäller 
resursbrist i form av vattenbrist – när det råder bevattningsförbud får vatten endast användas 
för mat, dryck och personlig hygien (MSB 2022). Liknande skulle kunna tas fram för vilka 
aktiviteter som behöver kunna utföras vid elbrist, för att stötta hushåll, tillverkare och elbolag 
som kanske funderar på att automatisera flexibilitet. 

Vi har i projektet insett att ökad resiliens kan innebära ett behov av enkelhet, eller minskad 
komplexitet. Men sådana tankar går emot visioner om ökad elektrifiering, digitalisering, 
automation och framtida innovativ samhällsutveckling i stort. Designtankarna och 
framtidsvisionen är provokativa för de som förväntar sig en högteknologisk framtid och vissa 
vi mött i projektet har vänt sig mot vad de ser som en tillbakagång i samhällsutvecklingen. 
Samtidigt visar annan forskning på att det (alltid) lättare att tänka sig att lägga till saker ska 
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lösa problemet, än att ta bort saker (Adams et al., 2021). Kopplat till frågor om vad som ses 
som en önskvärd eller förväntad framtid – liksom vilka teknologier som ingår där - finns 
ytterligare ett viktigt perspektiv: genus. Normer kring genus påverkar såväl vad som anses 
vara innovativt eller eftersträvansvärt (högteknologi eller enkel lösning?), som vem som ses 
som en "självklar” utförare av ett visst arbete i hemmet (t.ex. Ehrnberger, 2017). Till exempel 
är det relevant att förstå eventuella sociala konsekvenser av det (mer)arbete i termer av 
manuellt eller planerande arbete som energiresiliens kan innebära och om det är en viss 
grupp som skulle få ta ett tyngre lass i hemmet. Genusperspektivet har inte rymts inom det 
här projektet, men vi vill lyfta det som ett viktigt tema i vidare forskning om energiresiliens. 

Slutligen vill vi belysa att vi har behövt välja bort ett antal viktiga frågor och aspekter i 
projektet som vi hoppas att andra forskare och praktiker vill utforska vidare. En viktig fråga är 
bostaden/boendet i stort, som innebär både möjligheter och begränsningar när det gäller att 
utveckla hushållens energiresiliens. Bor man i en villa så finns ofta möjligheter att välja 
uppvärmningssystem och mikroproduktion av el, liksom mer utrymme att bland annat laga 
och förvara mat, än om man bor i lägenhet med begränsade möjligheter att påverka 
elförbrukning och alternativa sätt att utföra praktiker på. Starkt kopplat till bostadsfrågan är 
komplexa frågor om socioekonomiska förutsättningar generellt, liksom geografiska skillnader 
(till exempel om man bor i stad eller på landsbygd), där det är tydligt att vissa hushåll har mer 
resurser och bättre förutsättningar att öka sin energiresiliens än andra. Här ingår också sociala 
dimensioner, människors nätverk ser annorlunda ut och de har olika möjligheter att vara 
resilienta tillsammans. Kopplat till detta finns även viktiga frågor om social rättvisa och 
fördelning av el-resurser som projektet bara har snuddat vid, men som behöver studeras 
närmare. 

Utblick 4: En framtid som blev till nutid? 

Covid-19 pandemin, Rysslands invasion av Ukraina, osäker tillgång på energi i Europa, rusande 
elpriser, inflation… Sedan projektets start har situationen förändrats drastiskt i Sverige och världen. 
När projektet beviljades medel att utforska hushållens energiresiliens så föreställde vi oss idén som 
en del av en möjlig framtid 2050, men när vi nu blickar tillbaka och summerar vårt projekt 
(september 2022) rapporterar media dagligen om en hotande energikris för den kommande 
vintern 2022/2023 där vi t.o.m. riskerar planerade strömavbrott, något som hittills aldrig har hänt i 
Sverige. Olika energiexperter intervjuas och det påpekas att hushåll i Sverige bör vara beredda på 
att strömmen kan komma att stängas av. Människor delar både tips för att minska elkostnaderna 
och ilska över utvecklingen i forum online. Plötsligt är ”hushållens energiresiliens” inte en framtid, 
utan en nutid. Vi ser det som ytterligare en anledning till att fortsätta utforska hur 
vardagsintegrerad design kan stärka hushållen i energiresiliens 
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Publikationslista 
Projektet har hittills resulterat i tre vetenskapliga artiklar: 

1. Hasselqvist, H., Ren  ström, S., Strömb  erg, H.,   and  Håkansson, M. (2022).  Household 
energy resilience: Shifting perspectives to reveal opportunities for renewable energy
futures in affluent contexts. Energy Research and Social Science,  88.
https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102498

Artikeln definierar energiresiliens i hushåll, och undersöker fyra olika perspektiv från den 
vetenskapliga litteraturen som skulle kunna bidra till energiresiliens: back-up lösningar, 
effektivitet, flexibilitet och tillräcklighet. 

2. Hasselqvist, H., Ren  ström, S., Håkan  sson, M. an  d Strömb erg, H. (2022).    Exploring
Renewable En ergy Fu tures th rough Hou sehold En ergy Resilien ce.  Conference on
Human Factors in Computing Systems -      Proceedings.
http://dx.doi.org/10.1145/3491102.3517597

Artikeln presenterar resultaten från Hushållsstudien i termer av hushållens nuvarande 
förutsättningar för resiliens, beskriver de tre strategierna för resiliens samt diskuterar hur 
HCI-området kan stötta hushållens energiresiliens. 

3. Nilsson, K., Ren  ström, S., Strömb  erg, H., an  d Groth , S. (2022) Making dinner in an
uncomfortable fu ture: Comp aring p rovocations as u  ser in sight elicitation meth  ods, in  
Lockton, D., Lenzi, S., Hekkert, P., Oak, A., Sádaba, J., Lloyd, P. (eds.), DRS2022: Bilbao,
25 June - 3 July, Bilbao, Spain. https://doi.org/10.21606/drs.2022.647

Artikeln jämför olika sätt att beforska framtida scenarios med användare genom att utnyttja 
provokativa och spekulativa designtekniker, samt diskuterar möjligheten att både vara 
användarcenterad och provokativ samtidigt. 

Ytterligare en artikel är planerad, med tanke att presentera designprocessen som ledde fram 
till Boostbox och Energikassen samt utvärderingen av dessa prototyper. 
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