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Abstract

Efficient feedback tools for electricity use

Hanna Alsterlund

Feedback tools support electricity users 
within the Swedish residential sector to 
increase their knowledge of electricity 
and the electricity market as well as to 
become more aware of their electricity 
consumption, which in turn encourages a 
reduction and an increased flexibility of 
electricity use. The primary aim of this 
study is to identify and analyse how 
existing feedback tools can be improved, 
to ensure that they contribute efficiently 
to the achievement of the EU objectives 
congruent with a more sustainable energy 
system in 2030, emphasizing: greenhouse 
gas reduction, increased energy efficiency 
and an increased share of renewable 
energy. In order to reach the primary aim 
of this study, existing feedback tools 
have been identified and mapped and 
interviews with feedback tools providers 
have been conducted. The study is limited 
to three research areas: the practical 
functions of feedback tools, available 
technology and the use of feedback tools.

The use of more efficient feedback tools 
will provide an increased success rate for 
energy management, which includes both 
behavioural changes and energy efficiency. 
According to the results from the 
interviews conducted for this study, an 
increased use and user frequency is 
important to utilise the energy management 
potential. Efficient feedback tools can be 
achieved by developing existing tool 
functions. The desired development aims to 
reduce the effort required of the user, 
promote immediate and continuous feedback 
and to increase usability. However, the 
study shows that in order to achieve 
maximum effect, adaptions to specific 
needs of the users have to be made. An 
increased efficiency may also be achieved 
with additional features to allow more 
flexible consumption and encourage further 
energy efficiency measures. The technical 
aspect is important in order to implement 
more efficient feedback tools. Existing 
techniques for data collection should be 
developed in order to reduce the effort 
required of the user, enhance the quality 
and resolution of the data and finally 
prevent technology limitations, hence 
enabling feedback tools to be used by all 
users.
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Sammanfattning 

EU:s energimål år 2030 om reducerade växthusgasutsläpp, ökad energieffektivitet och en ökad andel 

förnybar energi är tillsammans med utvecklingen av smarta elnät vägen mot ett hållbart 

energisystem. Målen medför ett behov av att förändra bland annat elanvändningen inom 

bostadssektorn, sett till både reducering och ökad flexibilitet av elanvändningen. En sådan förändring 

syftar Europaparlamentsdirektivets krav till att uppfylla på längre sikt. Återkopplingsverktyg stöttar 

elanvändare inom bostadssektorn att bli mer medvetna om sin elanvändning och öka sina kunskaper 

om el och elmarknaden. Generellt uppmuntrar användningen av återkopplingsverktyg till 

energihushållning genom både beteendeförändringar och energieffektivisering. 

 

I studien genomförs en kartläggning av befintliga återkopplingsverktyg för elanvändning inom den 

svenska bostadssektorn. Tillsammans med kvalitativa intervjuer med leverantörer av 

återkopplingsverktyg uppfylls syftet med studien som är att identifiera och analysera hur 

återkopplingsverktyg kan utvecklas för att mer effektivt bidra till att uppnå målen om ett mer 

hållbart energisystem år 2030.  De tre analysområden som studien avgränsas till är 

återkopplingsverktygens funktioner, tillgänglig teknik samt användning av återkopplingsverktyg. 

  

Kartläggningen visar att befintliga återkopplingsverktyg utgörs dels av visualiseringsverktyg som 

synliggör hushållets elförbrukning och dels informativa verktyg som informerar användaren om hur 

exempelvis elförbrukningen kan påverkas. Återkopplingsverktygen utvecklas och levereras av 

myndigheter, elbolag och andra privata företag. Verktygen skiljer sig även åt vad gäller 

verktygsfunktioner och tillämpad teknik för datainsamling. 

 

Effektivare återkopplingsverktyg innebär ökade möjligheter till energihushållning och till en mer 

hållbar elkonsumtion vid användning av verktygen. Enligt resultatet från intervjusammanställningen 

är en ökad användnings- och användarfrekvens viktigt för att energihushållningspotentialen ska 

kunna utnyttjas. En ökad effektivitet kan uppnås genom utveckling och optimering av befintliga 

återkopplingsverktygsfunktioner som exempelvis uppdelningsåterkoppling, upplysningsåterkoppling, 

varningsfunktioner, visualisering av elproduktion. Den eftersträvade utvecklingen syftar generellt till 

att minska arbetsinsatsen för användaren, åstadkomma en omedelbar och kontinuerlig återkoppling 

samt öka användbarheten. En ökad effektivitet kan även uppnås genom komplettering av funktioner 

eftersom det skapar fler incitament till att använda verktygen. Exempel på kompletterande 

funktioner är styrning och automatisk analys av elförbrukningsdata. Dessa funktioner möjliggör en 

mer flexibel förbrukning, minskar arbetsinsatsen för användaren samt uppmuntrar 

energieffektivisering i större utsträckning.  

 

Den tekniska aspekten är viktig för att kunna realisera effektiva verktyg. Befintliga tekniker för 

datainsamling (exempelvis datainsamling från elmätare och datainsamling från elbolag) bör utvecklas 

i syfte att minska arbetsinsatsen för användaren. Teknikutveckling är även viktigt för att samtliga 

användare ska kunna använda verktyget utan att tekniken är den begränsande faktorn samt för att 

möjliggöra insamling av data med högre kvalité och upplösning.  

 

Genom att skapa starkare ekonomiska incitament, exempelvis genom högre elpriser kan 

användarfrekvensen av återkopplingsverktygen ökas. Avgiftsfria verktyg bör eftersträvas, men 

starkare ekonomiska incitament medför att användare troligtvis är beredda att betala mer för ett 
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återkopplingsverktyg. Detta medför i sin tur en ökad möjlighet till utveckling av bättre, mer 

avancerade men dyrare verktygsfunktioner som resulterar i effektivare återkopplingsverktyg.   

 

Studien visar även att det är viktigt att verktygen anpassas efter den individuella användarens behov 

och förutsättningar för att uppnå maximal effekt. Exempelvis bör återkopplingsform (direkt- eller 

indirekt återkoppling), återkopplingskanal (exempelvis webb och applikation) och hur resultatet 

presenteras (exempelvis med siffervärden och grafer) anpassas efter användarens önskemål. På 

samma sätt gäller att energieffektiviseringsförslag och energispartips bör vara individuellt anpassade 

istället för generella. På grund av stora skillnader mellan olika målgruppers behov och önskemål finns 

det inte ett entydigt svar på hur återkopplingsverktyg bör vara utformade för att ha störst effekt på 

användarens elkonsumtion. En bred marknad med exempelvis fler omfattande återkopplingsverktyg, 

bör därför eftersträvas.    
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Vanligt förekommande begrepp 
Användarfrekvens – Speglar antalet användare av återkopplingsverktyg. 

 

Användningsfrekvens – Speglar hur ofta varje användare använder verktyget. 

 

Datakvalité – Beskriver hur noggrann data som presenteras är, till exempel 1 kW eller 1,01 kW. 

 

Dataupplösning – Beskriver i hur täta tidsintervall data presenteras, till exempel per sekund och per 

minut. 

 

Direkt återkoppling – En återkopplingsform som innebär att användaren inte behöver göra en aktiv 

handling för att få tillgång till återkopplingsresultatet, återkopplingsresultatet presenteras vanligtvis 

via en visualiseringsdisplay som ständigt är påslagen i hushållet. 

 

Energihushållning – I denna studie, elbesparing genom både energieffektivisering (tekniska 

lösningar) och beteendeförändringar (förändring av beteende och vanor). 

 

Enheter – Elkrävande apparater eller andra förbrukare i hushållet, till exempel vitvaror och lampor.  

 

Estetisk visualisering – Ett intuitivt och kreativt sätt att presentera återkopplingsresultatet, till 

exempel en visualiseringsdisplay där intensiteten på en animerad eldstad indikerar på om den 

aktuella elförbrukningen är hög eller låg.  

 

GAP-analys – En metod som utifrån ett nuläge (aktuellt tillstånd) och ett börläge (potentiellt 

tillstånd) identifierar de förändringar/anpassningar som krävs för att nå det potentiella tillståndet. 

 

Historisk återkoppling – En återkopplingsmetod som innebär att den aktuella förbrukningen jämförs 

med förbrukningen från exempelvis föregående månad eller år, redovisningsenheten är wattimmar 

[Wh]. 

 

Indirekt återkoppling – En återkopplingsform som innebär att användaren behöver göra en aktiv 

handling för att få tillgång till återkopplingsresultatet, exempelvis starta en applikation eller logga in 

via webb. 

 

Informativa verktyg – Informerar och ökar användarens kunskap och förståelse för el, elanvändning 

och/eller elmarknaden. 

 

Jämförelseåterkoppling – En återkopplingsmetod som innebär att hushållets förbrukning jämförs 

med andra hushålls elförbrukning.  

 

Leverantör – Syftar till det företag eller den myndighet som levererar återkopplingsverktyget, har 

samma innebörd som utvecklare.  

 

Leverantörsgrupp – Återkopplingsverktygen delas in i leverantörsgrupperna: myndighet, elbolag eller 

andra privata företag. 
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Realtidsåterkoppling – En återkopplingsmetod som innebär att den aktuella elförbrukningen 

presenteras i realtid, redovisningsenheten är watt [W]. 

 

Respondent – Detsamma som intervjuperson, i denna studie är samtliga intervjupersoner 

utvecklare/leverantör av ett återkopplingsverktyg. 

 

Uppdelningsåterkoppling – En återkopplingsmetod som innebär att den totala elförbrukningen 

fördelas på elkrävande enheter i hushållet. 

 

Upplysningsåterkoppling – En återkopplingsmetod som upplyser användaren, exempelvis om tips 

och råd för elsparande.   

 

Verktygens omfattning – Speglar antalet och variationen av verktygsfunktioner. 

 

Visualiseringsverktyg – Visualiserar den faktiska elförbrukningen i hushållet. 

 

Återkopplingsform – Beskriver återkopplingsresultatets tillgänglighet. De återkopplingsformer som 

är aktuella i denna studie är: direkt och indirekt återkoppling.  

 

Återkopplingskanal – Den informationsväg som återkopplingsresultatet kommuniceras via. De 

återkopplingskanaler som är aktuella i denna studie är: visualiseringsdisplay, applikation och webb. 

 

Återkopplingsmetod – Beskriver vilket återkopplingsresultat som kommuniceras till användaren. De 

återkopplingsmetoder som är aktuella i denna studie är: realtidsåterkoppling, historisk återkoppling, 

jämförelseåterkoppling, uppdelningsåterkoppling och upplysningsåterkoppling.  

 

Återkopplingsverktyg – Återkopplingsverktyg för elanvändning inom bostadssektorn, kallas även för 

verktyg om inget annat anges. Återkopplingsverktyg delas in i verktygsgrupperna 

visualiseringsverktyg och informativa verktyg. 
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet syftar till att ge läsaren relevant bakgrundsinformation. Det syftar även till att 

ge läsaren en presentation av målet med studien, frågeställningar som studien syftar till att besvara 

samt de avgränsningar som gjorts.  

 

För att nå EU:s mål år 2030 om reducerade växthusgasutsläpp, ökad energieffektivitet och ökad 

andel förnybar energi ställs högre krav på samhället och dess aktörer, inte minst energianvändare. 

Ett steg mot ett mer hållbart energisystem är en förändring av energianvändningen i bostadssektorn. 

Sett till enbart elanvändningen eftersträvas både en reducering och en möjlighet till anpassning efter 

en mer intermittent elproduktion – mer aktiva elanvändare krävs för att nå det energimålet 

(Lundgren et al. 2012, s. 23-26). Den befintliga elmarknaden kompletteras med en marknad för 

energitjänster, vilket är ett brett begrepp för tjänster som främjar hushållning av 

energianvändningen. Energitjänstemarknaden är begränsad idag men prioriteras av EU eftersom en 

ökad användning av energitjänster anses vara nödvändigt för att stötta elanvändare till att bli mer 

aktiva och för att uppnå målen om ett mer hållbart energisystem år 2030. Detta yttrar sig i det 

senaste Europaparlamentsdirektivet där vissa av kraven är relaterade till energitjänster, främjande av 

energieffektivitet och mätning av el i byggnader (Energimyndigheten 2013, s. 18).  

 

Återkopplingsverktyg för elanvändningen inom bostadssektorn utgör en del av den breda marknaden 

för energitjänster, en ökad användning av dessa prioriteras därför också av EU. Med effektivare 

återkopplingsverktyg kan användare få ett bättre stöd till att förändra elförbrukningen i hushållet och 

bidra till att uppfylla EU:s energimål år 2030 och utvecklingen av smarta elnät. 

1.1 Bakgrund 
Energitillförseln i världen ökar och domineras av de fossila energislagen kol, olja och naturgas. 

Förbränningen av fossila bränslen, och därmed användningen av fossil energi, har resulterat i ökade 

halter av växthusgaser i atmosfären. Dessa halter är korrelerade med temperaturökningen på jorden, 

vilket är orsaken till de klimatförändringar som sker världen över. De flesta klimatforskare är eniga 

om att utsläppen av växthusgaser måste kulminera innan år 2020 för att temperaturökningen ska 

kunna begränsas till en acceptabel nivå (Naturvårdsverket 2012, s. 6).    

 

Globala scenarion pekar mot en ökad andel el av den totala energianvändningen. En elektrifiering av 

samhället kommer att bli tydlig inom exempelvis byggnads- som transportsektorn då exempelvis 

värmepumpar och elbilar blir allt vanligare. En stor utmaning för elsektorn är att minska utsläppen 

samtidigt som efterfrågan på el ökar (IEA 2014, s.4).  

 

Sverige har redan idag en relativt hög elkonsumtion per capita. Övriga länder inom EU har i snitt 54 % 

lägre elförbrukning i jämförelse med Sverige, vilket dels beror på Sveriges elintensiva industrier, 

kallare klimat, höga andel eluppvärmning samt landets historiskt sett låga elpriser (Vassileva et al. 

2011). Däremot är motsvarande utsläpp lägre än snittet till följd av att den svenska elen är mindre 

koldioxidintensiv i jämförelse med elen i andra länder (Naturvårdsverket 2012, s. 51). Idag utgör 

energianvändningen i bostäder och lokaler ca 40 % av Sveriges totala energianvändning, vilken 

fördelas på uppvärmning, kylning, belysning och drift (IVA 2012b). 
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En hållbar elproduktion och reducerade växthusgasutsläpp kan uppnås med högre andel 

förnyelsebara energikällor, medan en hållbar elkonsumtion kan uppnås genom att uppmuntra 

användarna till att genomföra energieffektiviseringsåtgärder och välja energisnål apparatur. Även 

ändrade konsumtionsbeteenden och en medveten användning av el är viktiga för att uppnå en mer 

hållbar elkonsumtion inom främst bostadssektorn. Det har dock uppmärksammats att det är svårt att 

uppnå en hållbar konsumtion av just elektricitet, framförallt inom bostadssektorn. Denna sektor 

tycks istället vara en av de sektorer där elförbrukningen ökar som mest (Fischer 2007). 

 

Till skillnad från andra energibärare såsom kolbriketter, huggen ved och olja, är elektricitet och dess 

konsumtion mer osynlig och abstrakt. Detta medför att användarens kontroll över konsumtionen 

försämras och att den och upplevs som mindre motiverande att reducera. Många användare är, i 

jämförelse med andra konsumtionsvaror, relativt omedvetna om sin elförbrukning och vilken skillnad 

de kan åstadkomma genom en förändring i sitt beteendemönster eller vid genomförandet av 

energieffektiviserande åtgärder. Omedvetenheten bidrar även till att användarna får en dålig insikt i 

sambandet mellan elkonsumtion och dess negativa påverkan på miljön (ibid).  

 

Idag finns ett flertal återkopplingsverktyg på den svenska marknaden. Det långsiktiga målet med 

återkopplingsverktyg är att öka användarnas kunskap och förståelse för el och/eller ökad 

medvetenhet om och insikt i sin egen elanvändning. Genom att exempelvis synliggöra 

elanvändningen eller informera om hur den kan påverkas stimuleras energihushållning genom 

beteendeförändringar och energieffektivisering. Till skillnad från vissa andra tekniska apparaturer i 

hushållet möjliggör återkopplingsverktyg en ekonomisk vinning för användaren, marknaden riktar sig 

därför även till målgrupper som normalt inte vill eller kan investera i dyr teknik. Ekonomisk vinst för 

användaren gör att återkopplingsverktygens marknad kan ha en unik tillväxtpotential i framtiden.    

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med examensarbetet är att identifiera och analysera hur 

återkopplingsverktyg för elanvändning i bostadssektorn kan utvecklas för att mer effektivt bidra till 

att uppnå målen om ett mer hållbart energisystem år 2030.  

 

Studien syftar därför till är att beskriva återkopplingsverktygens marknad idag genom att identifiera 

och kartlägga befintliga återkopplingsverktyg och tillhörande funktioner. I studien genomförs även 

kvalitativa intervjuer med leverantörer av återkopplingsverktyg. Syftet med denna del av studien är 

att identifiera den förändring av verktygsfunktioner, teknik och anpassning till användarens behov 

som bör eftersträvas för att verktygen ska bli mer effektiva. 
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1.3 Frågeställningar 
Nedan följer de frågeställningar som arbetet utgått ifrån, tillsammans bidrar de till att uppnå syftet 

med studien.  

 Hur ser nuläget ut år 2014 för återkopplingsverktygens marknad? Detta avser 

återkopplingsverktygens funktioner, tillgänglig teknik samt användning av 

återkopplingsverktyg.  

 Hur ser börläget ut år 2030? Börläget defineras av ett uppfyllt energimål år 2030, uppfyllda 

krav enligt Europaparlamentsdirektivet samt  en utveckling av smarta elnät.  

 Vilka är utvecklingsmöjligheterna för att uppnå effektivare återkopplingsverktyg och börläget 

år 2030? Anpassningarna, även kallat gapet, beskriver riktlinjer vid utveckling av 

återkopplingsverktygens funktioner och teknik. Även riktlinjer för anpassningar efter 

användares behov beskrivs. 

1.4 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts: 

 De analysområden som studien fokuserar på avgränsas till: återkopplingsverktygens 

funktioner, tillgänglig teknik samt användningen av återkopplingsverktyg. 

 De återkopplingsverktyg som studien berör avser enbart återkoppling av elanvändning, vilket 

innefattar både hushållsel och el för uppvärmning. Andra energibärare inkluderas inte i 

denna studie. 

 Den del av bebyggelsesektorn som ingår i denna studie är bostadssektorn vilket innefattar 

småhus- och flerbostadshussektorn, lokalsektorn behandlas inte i denna studie. 

Återkopplingsverktygens marknad avgränsas därför till verktyg som i huvudsak är anpassade 

till bostadssektorn.  

 Återkopplingsverktygens marknad avgränsas till Sverige, verktyg med internationella 

tillverkare och som saknar återförsäljare i Sverige finns inte med i utredningen.   

1.4.1 Val av analysområden 

Valet av analysområden genomsyrar samtliga delar av utredningen: teoretiska delen, empiriska delen 

och den analytiska delen. Till synes kan detta val betraktas som en mer subjektiv avgränsning och 

motiveras därför separat. 

 

De analysområden som valts ut för att identifiera återkopplingsverktygens marknads nuläge och för 

att beskriva verktygens anpassningar för att uppnå börläget är som tidigare nämnts: 

 återkopplingsverktygens funktioner 

 tillgänglig teknik 

 användning av återkopplingsverktyg. 

Både litteraturstudier och intervjuer har styrt valet av analysområden som använts i denna studie. De 

två första analysområdena, återkopplingsverktygens funktioner och tillgänglig teknik, inkluderades i 

ett tidigt skede i studien eftersom de ansågs vara nödvändiga för att kunna uppfylla det övergripande 

syftet.  
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Det tredje analysområdet, användningen av återkopplingsverktyg, valdes som ett kompletterande 

analysområde. Orsaken är att det både i litteraturstudierna och under intervjuerna framkom att det 

finns stora skillnader i användares behov, vilka därför anses vara svåra att tillgodose. Att ta hänsyn till 

varierade användarbehov vid verktygsutveckling är viktigt för att öka användarfrekvensen av 

verktygen och påverkar därför hur effektivt återkopplingsverktygen kan bidra till att minska 

elanvändningen i bostadssektorn. Användningen av återkopplingsverktyg anses därför vara ett 

analysområde som är viktig att ta hänsyn till, för att tillsammans med återkopplingsverktygens 

funktioner och tillgänglig teknik kunna ta fram utvecklingsmöjligheter för verktygen. 
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2 Metod 
Detta kapitel inleds med fyra avsnitt som syftar till att ge läsaren en inblick i rapportens delar och 

dess innehåll. Syftet är att beskriva det tillvägagångssätt som använts för att genomföra studiens 

olika delar. De två avslutande avsnitten i metodkapitlet syftar till att bedöma studiens validitet och 

möjliga felkällor.    

2.1 Teoribaserad informationsinsamling  
Som ett första steg gjordes en litteraturstudie över politiska styrdokument samt tidigare genomförd 

forskning som är aktuell och relevant för studien. Syftet med den teori som beskrivs i 

litteraturstudien är att definiera det övergripande målet för studiens börläge. Denna del av 

litteraturstudien innefattar: 

 definition av energimålet år 2030 

 definition av målet för smarta elnät 

 beskrivning av utvalda krav enligt det senaste Europaparlamentsdirektivet som är av relevans 

för studien. 

Litteraturstudien syftar även till att beskriva känd, relevant fakta som utgör basen för de tre 

analysområden som beskriver marknadens nuläge och gap för att uppfylla börläget. Syftet med den 

teori som valts ut (för varje analysområde) är: 

 återkopplingsverktygens funktioner 

o fastställa definitionen av samt generella funktioner hos återkopplingsverktyg  

o fastställa fakta från tidigare studier om verktygsutformning för effektiv återkoppling 

 tillgänglig teknik 

o definiera smarta elmätare 

 användning av återkopplingsverktyg 

o fastställa slutanvändarnas behov och önskemål gällande återkopplingsverktyg  

o fastställa vilken generell effekt användningen av återkopplingsverktygen anses ha på 

energianvändningen och på energisystemet 

o fastställa aktuella styrmedel som påverkar återkopplingsverktygens marknad. 

2.2 Empiribaserad informationsinsamling - kartläggning  
Studien inleds med en kartläggning av den svenska marknadens befintliga återkopplingsverktyg. 

Kartläggningen baseras på inhämtning och analys av internetbaserad information och syftar till att 

identifiera vilka verktyg och funktioner som finns tillgängliga idag. 

 

Kartläggningen består av två delar, i den generella kartläggningen av marknaden identifieras 

marknadens bredd (sett till antalet och variationen av verktyg) genom att ge exempel på 

återkopplingsverktyg som representerar olika delar av marknaden. Dessa indelas efter det 

övergripande syftet med verktyget.  

 

I den andra, mer utförliga delen av kartläggningen beskrivs tio utvalda verktygs funktioner i detalj och 

för att sedan jämföras med varandra. Leverantörerna till de verktyg som valts ut anses utgöra den 

bästa representationen av återkopplingsverktygens marknad, vilket även är anledningen till att just 

dessa verktyg valts ut.  
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I båda delarna av kartläggningen delas återkopplingsverktygen in i verktygsgrupperna 

visualiseringsverktyg och informativa verktyg. 

2.2.1 Visualiseringsverktyg 

De mest omfattande återkopplingsverktygen (sett till antalet och variationen av verktygsfunktioner) 

utgörs till största del av visualiseringsverktyg, gemensamt för dessa verktyg är att de visualiserar den 

faktiska elförbrukningen. Elförbrukningsdata inhämtas antingen direkt via elmätaren eller 

elnätsbolagen. Vilken återkopplingsmetod (till exempel historisk återkoppling eller 

realtidsåterkoppling) som visualiseringsverktygen använder, och därmed vilket resultat som 

presenteras varierar. Även hur resultatet presenteras (till exempel text eller grafer) och genom vilken 

återkopplingskanal (till exempel webb eller visualiseringsdisplay) skiljer verktygen åt.  

2.2.2 Informativa verktyg 

Verktygen i denna grupp skiljer sig i relativt stor utsträckning från varandra, gemensamt för de 

informativa verktygen är dock att de på ett eller annat sätt ökar användarnas kunskap och förståelse 

för el och elmarknaden. Informationen som återkopplingen ger är antingen individuellt anpassad 

eller generell. Exempel på återkoppling som ges är jämförelser av elavtal mellan elleverantörer, tips 

och råd i energieffektiviseringsprocessen och information vid strömavbrott. Vissa informativa verktyg 

beräknar eller utgår från en uppskattad elförbrukning, men verktygen fokuserar inte på att 

visualisera den faktiska elförbrukningen. 

2.3 Empiribaserad informationsinsamling – intervjuer  
Nästa steg i studien baserades på ett antal djupintervjuer med leverantörer av återkopplingsverktyg. 

Merparten av intervjuerna var telefonintervjuer men även personliga intervjuer genomfördes i de fall 

möjlighet fanns. Den analysmetod som tillämpades var kvalitativ där djupintervjuerna användes som 

underlag. Anledningen till att en kvalitativ metod tillämpades var för att genom öppna svar få en 

fördjupad förståelse för återkopplingsverktygens marknad och problematiken gällande verktygens 

funktioner, tillämpad teknik och varierande användarbehov. 

 

Med ett kvalitativt angreppssätt har intervjuaren möjlighet att fördjupa sin förståelse av ämnet 

genom att ställa följdfrågor, komma åt fördjupade och bakomliggande resonemang och få en 

helhetsbild av en komplex marknad. Den kvalitativa intervjun minskar risken för missförstånd, 

eftersom följdfrågor, ifrågasättanden och bekräftelse ökar möjligheten för intervjuaren att få en 

korrekt bild av intervjupersonens tankar och åsikter (Kvale 2008, s. 7-9).     

  

Intervjuerna med verktygsutvecklarna var semistrukturerade. En semistrukturerad intervjuguide 

tillåter ett öppet förhållningssätt där det lämnas utrymme för intervjupersonerna att styra vilka 

delområden som är aktuella, relevanta och intressanta. Genom att använda en semistrukturerad 

intervjuguide är risken mindre att viktiga och relevanta frågeställningar uteblir (Kvale 2008, s. 7-9).   

 

Istället för bestämda frågeställningar i intervjuguiden användes frågeområden som fungerade som  

utgångspunkt inför varje intervju. Diskussionerna under intervjuerna styrdes av vad som ansågs vara 

relevant för respektive återkopplingsverktyg och respondent. Intervjuerna har därför varierat i 

utformning och till viss del behandlat olika delar inom varje analysområde.    
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Majoriteten av intervjupersonerna, även kallade respondenter, är leverantörer av de verktyg som 

valts ut och beskrivits i den detaljerade kartläggningen. I strävan efter fler perspektiv på 

återkopplingsverktygens marknad och för att få en bättre insikt i utvecklingen av 

återkopplingsverktygens marknad har även leverantörer av verktyg som inte finns med i 

verktygskartläggningen intervjuats. Följande personer har intervjuats:  

 Levernatörer av verktyg som finns med i den detaljerade kartläggningen. Som tidigare 

nämnts riktar sig dessa i huvudsak till bostadssektorn.  

 Leverantörer av verktyg som idag riktar sig till industri- och lokalsektorn, men som i viss mån 

även riktar sig till bostadssektorn alternativt tidigare har riktat sig mot bostadssektorn men 

som inte gör det längre. 

 Leverantörer av verktyg som riktar sig till bostadssektorn men som idag inte är etablerade på 

marknaden. Verktygen, med dess unika affärsidé, väntas kunna slå igenom på marknaden i 

framtiden. 

Det är företagen som levererar verktygen som valt ut vilken specifik utvecklare som är bäst lämpad 

för att representera verktyget och bli intervjuad.   

 

Intervjuerna syftar till att ge en fördjupad förståelse för frågeområdena:  

 affärsidén med återkopplingsverktyget 

 utveckling och begränsningar 

 användning av återkopplingsverktyg 

 återkopplingsverktygets och marknadens framtid.  

Intervjuerna syftar även till att verifiera och komplettera informationen om de utvalda 

återkopplingsverktygens funktioner i den detaljerade kartläggningen. 

 

Frågeområdena har utformat intervjuguidens struktur som används som underlag i samtliga 

intervjuer. Intervjuguiden återfinns i Bilaga 1. 

2.3.1 Sammanställning av resultatet från intervjuerna 

Intervjuerna har varit anonyma. För att det inte ska påverka sammanställningens överskådlighet för 

läsaren har verktygen delats in i verktygskategorier. Vektygskategorierna bestäms utifrån den 

leverantörsgrupp (myndighet, elbolag eller andra privata företag) som levererat verktyget samt den 

verktygsgrupp (visualiseringsverktyg eller informativt verktyg) som verktyget tillhör, vilket skapat 

följande fem verktygskategorier: 

 Verktygskategori A: Inkluderar visualiseringsverktyg som erbjuds av elbolag. 

 Verktygskategori B: Inkluderar visualiseringsverktyg som erbjuds av privata företag. 

 Verktygskategori C: Inkluderar informativa verktyg som erbjuds direkt eller indirekt av 

myndigheter. 

 Verktygskategori D: Inkluderar verktyg som inte har bostadssektorn som huvudfokus utan 

riktar sig främst mot lokalsektorn. 

 Verktygskategori E: Inkluderar analysverktyg som inte är etablerade på marknaden idag. 

Informationen från intervjuerna har sammanställts för att kunna presenteras i rapporten. All den 
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information som presenteras i den del av empirin som utgörs av intervjuer, kommer från 

respondenterna. De delområden som sammanställningen av intervjuerna behandlar speglar de 

innehållspunkter som berörts utav flest intervjupersoner och som det funnits starkast och flest 

åsikter om.  De utvalda innehållspunkterna som utgör innehållet i resultatsammanställningen från 

intervjuerna är de som haft störst relevans för utredningens syfte och som varit mest aktuella för de 

tre analysområden som utredningen begränsats till. 

  

Innehållspunkterna för varje analysområde som presenteras i resultatsammanställningen från 

intervjuerna är följande: 

 återkopplingsverktygens funktioner 

o återkopplingsmetoder   

o återkopplingskanaler 

o presentation av återkopplingsresultat 

o specifika funktioner 

 tillgänglig teknik 

o tekniker för datainsamling 

o dataupplösning och datakvalité 

 användning av återkopplingsverktyg 

o begränsningar av användningen 

o återkopplingsverktygens effekt på olika målgrupper. 

2.4 Analys av insamlat informationsmaterial 
I den sista, analyserande, delen av studien genomfördes en GAP-analys av återkopplingsverktygens 

marknad för att beskriva utvecklingsmöjligheterna och riktlinjerna för effektiva återkopplingsverktyg. 

 

I en GAP-analys beskrivs ett aktuellt tillstånd (nuläge) och målen med ett potentiellt tillstånd 

(börläge). Med nuläget som utgångspunkt beskrivs anpassningarna och förändringarna som krävs för 

att nå målet som beskrivs i börläget. Anpassningarna avgränsas till utvalda analysområden (Gap 

analysis 2014).  

 

I denna studie används materialet från både teorin och empirin till att utföra GAP-analysen. Först 

beskrivs nuläget för återkopplingsverktygens marknad år 2014, vilket definieras med de tre 

analysområdena (återkopplingsverktygens funktioner, tillgänglig teknik och användning av 

återkopplingsverktyg). Därefter beskrivs börläget år 2030, vilket definieras av målen för ett mer 

hållbart energisystem (energimålet år 2030, målet för smarta elnät och kraven enligt det senaste 

Europaparlamentsdirektivet). Slutligen beskrivs anpassningarna som krävs för att fylla gapet och 

uppnå de mål som definerar börläget. Anpassningarna, som beskriver utvecklingsmöjligheter och 

riktlinjer för effektiva återkopplingsverktyg, definieras av de tre analysområdena på samma sätt som 

nuläget.  

2.5  Säkerställa validitet 
Graden av validitet beskriver om det som avses undersökas verkligen undersöks, validiteten beskriver 

rapportens trovärdighet och överförbarhet.  Validiteten kan säkerställas på flera sätt. I denna studie 

beskrivs hur datainsamlingen från litteraturstudie och kartläggning gått till, även urval och 

datainsamling i samband med intervjuerna har beskrivits. Detta stärker validiteten eftersom det ger 
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läsaren kunskap om hur författaren till rapporten gått tillväga och hur författarens tolkningar kan ha 

påverkat resultatet. I rapporten beskrivs de verktyg, verktygsfunktioner och affärsidé som 

respondenterna varit med och utvecklat, detta ökar transparensen i undersökningen och stärker på 

så sätt validiteten (Becker 2008).  

 

För att vara en kvalitativ studie har det genomförts många intervjuer (14 stycken). Ett stort antal 

intervjuer tillsammans med faktumet att respondenterna är utvecklare till verktyg från olika 

verktygsgrupper med olika huvudsyften, medför att intervjuresultatet speglar ett brett perspektiv av 

verktygens marknad. Det innebär även att resultatet från studien i högre grad kan generaliseras till 

hela marknaden vilket ökar validiteten (Gunnarsson 2002).  

 

Validiteten höjs även av det öppna förhållningssätt som tillämpats under de semistrukturerade 

intervjuerna. De gav författaren en ökad insikt genom mer uttömmande svar och minskar risken för 

att relevant information uteblir. Genom långa och omfattande intervjuer var det möjligt för 

intervjuaren att ställa följdfrågor vilket minskar risken för missförstånd och ökar trovärdigheten i 

resultatet (Gunnarsson 2002). Validiteten kan säkerställas på olika sätt, enligt Becker (2008) är en 

motivering till ovanstående faktorer tillräckligt för att studien ska betraktas som valid.  

2.6 Felkällor 
Nedan beskrivs möjliga felkällor i studien: 

 För att möjliggöra en djupare och mer genomgående analys är utredningen avgränsad till tre 

specifika analysområden, detta medför att även de framtagna utvecklingsmöjligheterna och 

riktlinjerna för effektiva återkopplingsverktyg är begränsade till dessa och behandlar därför 

inte andra analysområden.   

 För att kunna identifiera bredden av återkopplingsverktygens marknad har det inte gjorts 

några tydliga avgränsningar för definitionen av ett återkopplingsverktyg. Detta har dock 

resulterat i att samtliga återkopplingsverktyg på marknaden inte har kunnat identifieras utan 

endast ett urval. Studien fokuserar istället på att identifiera de största grupperingarna av 

verktyg efter övergripande syfte snarare än identifiering av samtliga verktyg inom varje 

verktygsgrupp. 

 I analysdelen ställs fakta från teoridelen samt empiridelen mot varandra i de fall fakta från 

båda delarna presenteras i rapporten. I teorin behandlas dock inte alla innehållspunkter som 

tagits upp i intervjuerna på grund av att det inte funnits tidigare genomförda studier för 

samtliga innehållspunkter. Vilket även förklaras med att syftet med studien varit att 

komplettera befintlig teori om effektiv återkoppling.         

 Rapportens validitet hade kunnat ökas genom att exempelvis komplettera beskrivningen av 

verktygen med en beskrivning av intervjupersonerna. På grund av att intervjuerna varit 

anonyma har detta valts bort och istället ersatts av en kartläggning av verktygsfunktioner och 

en indelning av verktyg i verktygsgrupper med tydligt beskriva affärsidéer. På grund av 

geografiska begränsningar fanns det inte möjlighet att genomföra personliga intervjuer med 

samtliga respondenter. Eftersom personliga intervjuer minskar risken för missförstånd 

ytterligare och ökar validiteten i studien, har personliga intervjuer genomförts i de fall 

möjlighet fanns. Desto högre validitet desto större är generaliserbarheten av studiens 

resultat till hela marknaden för återkopplingsverktyg.  
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3 Teori 
Första avsnittet i detta kapitel syftar till att beskriva bakomliggande mål som är relaterade till 

energianvändningen både nationellt och på FN-nivå. Det andra avsnittet ämnar beskriva de mål och 

direktiv som baseras på de bakomliggande målen: energimålet år 2030, målet för smarta elnät och 

Europaparlamentets direktiv. Dessa ligger till grund för denna utredning och används i rapporten för 

att beskriva börläget. Resterande avsnitt i teoridelen syftar till att presentera relevant fakta från 

tidigare studier som är i linje med de analysområden som utredningen begränsas till.   

3.1 Bakomliggande energirelaterade mål 

3.1.1 FN:s tvågradersmål 

Tvågradersmålet beslutades av klimatkonventionen under FN:s klimatkonferens i Cancun år 2010, 

definitionen av tvågradersmålet är följande: 

 

”Det gemensamma målet ska vara att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till 

lägre än 2°C jämfört med den förindustriella nivån” (Naturvårdsverket 2012, s. 16). 

 

För att nå tvågradersmålet måste de globala utsläppen ha kulminerat innan år 2020 och halverats till 

år 2050 i jämförelse med utsläppsnivåerna år 1990 (ibid, s. 18). Anmärkningsvärt är dock att 

Energimyndighetens analyser visar på att det krävs minst en utsläppsminskning på 50 % redan till år 

2030 för att kunna nå tvågradersmålet (Energimyndigheten 2014b). 

3.1.2 Regeringens vision år 2050 

FN:s tvågradersmål har resulterat i att regeringen har en vision om nettonollutsläpp år 2050, vilken 

är följande: 

 

”Sverige vid denna tid har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären” (Naturvårdsverket 2012, s. 32). 

 

Detta gäller för samtliga sektorer. Svenska scenariostudier och den Europeiska kommissionens 

färdplan visar att växthusgasutsläppen från elsektorn i Sverige kan bli helt koldioxidfri år 2050. För att 

nå målet krävs åtgärder som: mer förnybar energi (vilket kräver mer anpassade elnät, se nedan), 

kärnkraft samt CCS i de fall kol- och naturgaseldad elproduktion förekommer (ibid, s. 51-52). 

 

Regeringen har tidigare formulerat ett 2050-mål som gällde för den svenska bebyggelsen, det var en 

del av Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” som handlade om att halvera den specifika 

energianvändningen i den svenska bebyggelsen till år 2050 jämfört med år 1995. Detta mål har dock 

utgått för att ersättas av ett ännu okänt mål, av denna anledning har detta specifika mål för 

bostadssektorn inte använts för att beskriva börläget. Det ger dock en uppskattning av 

storleksordningen för hur mycket energianvändningen i bostadssektorn kommer att behöva 

förändras (IVA 2012b, s. 18).  
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3.2 Energirelaterade mål som används i studien  

3.2.1 Energimålet år 2030  

År 2008 fastslogs ett mål på EU-nivå gällande energianvändning år 2020. Målet har varit styrande för 

energi- och klimatpolitiken i Sverige idag: 

 

”Sverige ska år 2020 ha energieffektiviserat med 20 % jämfört med år 2008. I Sverige ska även 

andelen förnybar energi vara 50 % år 2020. Växthusgasutsläppen ska minskas med 40 % jämfört med 

år 1990 ” (Energimyndigheten 2014a).  

 

Den 23:e oktober 2014 fastslogs ett annat mål på EU-nivå som gäller för energianvändningen inom 

EU år 2030. Det nya målet är följande:  

 

”Minska växthusgasutsläppen med minst 40 % i jämförelse med nivåerna år 1990, andelen förnybar 

energi ska utgöra minst 27 % av den totala energianvändningen och energieffektiviteten ska öka med 

minst 27 %” (European Commission 2014). 

 

Med detta mål anser EU att det är möjligt att minska växthusgasutsläppen med 80 % till år 2050. Hur 

detta ska implementeras i Sverige är ännu inte klart. Den del av 2030-målet som är ett högre satt mål 

jämfört med det svenska 2020-målet är den ökade energieffektiviseringen. Eftersom 2030-målet är 

det mest aktuella målet, ligger det till grund för denna studie, observera dock att målet omfattas av 

tre delar: reducerade växthusgasutsläpp, ökad andel förnybar energi och ökning av 

energieffektiviteten (ibid). 

3.2.2 Målet för smarta elnät 

Det finns olika sätt att definiera smarta elnät, även kallat intelligenta nät. Den definition som används 

i denna rapport är Energimarknadsinspektionens definition: 

 

”Intelligenta nät innebär att: underlätta en ökad introduktion av förnybar elproduktion, reducera 

effekttopparna, förbättra incitamenten till effektivare elanvändning och skapa förutsättningar för 

aktivare elkunder” (Bollen 2010, s. 18). 

 

Sammantaget gäller att dagens elnät inte kan hantera de åtgärder som krävs för att uppnå 

energimålet år 2030 om ett mer uthålligt energisystem. Det framtida elnätet måste med ny teknik 

anpassas efter en totalt sett ökad efterfrågan på el och mer förnyelsebar elproduktion (ibid, s. 9).  

 

Energimålet år 2030 medför en integrering av mer förnyelsebar elproduktion i elnätet, vilket innebär 

mer intermittent (varierad och mindre förutsägbar) elproduktion från exempelvis vindkraft och 

solkraft. Denna elproduktion går inte att reglera i syfte att korrelera den med elförbrukningen, vilket 

är möjligt för elproduktion från andra energikällor. I ett framtida elnät med mer förnyelsebar 

elproduktion som är svårare att påverka ställs det högre krav på användare att ha en mer flexibel 

förbrukning.  I praktiken innebär det förflyttning av större förbrukningslaster, som inte är tidskritisk, 

till tidpunkter under dygnet där det är produktionsöverskott. Detta minskar risken för att 

effekttoppar på nätet uppstår (ibid, s. 22). 
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De smarta näten, som förutsätter en mer flexibel förbrukning, medför följdkrav på att användarna 

blir mer aktiva. Målet är att användare med timavtal ska reagera på aktuellt timpris och därmed på 

ett kostnadseffektivt sätt styra förbrukningen och stötta det smarta elnätet i att balansera utbud och 

efterfrågan. För att nå målet om aktiva elanvändare och styrning krävs användarincitament i form av 

vinstpotential för elanvändare som byter till timavtal. Även lokalproduktion och lagring av energi är 

åtgärder som stöttar en större andel förnyelsebar el i elnätet (Lundgren et al. 2012, s. 23).  

3.2.3 Europaparlamentets direktiv  

I den del av direktivet 2012/27/EU som gäller mätning av el, beskrivs målet om att införa smarta 

mätare som möjliggör en aktiv medverkan av användarna på elmarknaden. De smarta elmätarna ska 

medföra följande: 

 Slutanvändarna får information om tidpunkter för deras historiska användning. 

 En säker dataöverföring som inte påverkar användarnas integritet. 

 Redovisning av producerad el som tillförs till nätet, vid begäran av användaren (Europeiska 

unionens officiella tidning 2012, s. 19). 

I samma direktiv finns det flera riktlinjer som syftar till förbättra informationen på kundens 

elfakturor. Efter den 31:a december 2014 måste faktureringen baseras på den faktiska användning i 

samtliga fall där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Detta gäller även i de fall där 

smarta mätare inte används. I de fall som smarta mätare är installerade ska slutanvändarna på ett 

enkelt sätt få tillgång till deras historiska användning och tidpunkten för denna. Följande gäller för 

den historiska användningen: 

 För de senaste tre åren, eller från och med den tidpunkt då kontraktet med leverantör 

tecknades, ska den historiska användningen presenteras för samma tidsintervall som 

fakturorna baseras på. 

 För de senaste 24 månaderna, eller från och med den tidpunkt då kontraktet med leverantör 

tecknades, ska användaren få tillgång till mer detaljerade historiska värden för tidsintervallen 

dag, vecka, månad och år. Informationen ska finnas tillgänglig för användaren antingen via 

webb eller direkt via mätaren. 

 Informationen ska finnas tillgänglig utan att användaren ska behöva betala för den (ibid). 

Gällande användarupplysning och ökad användarmakt är målen att uppmuntra användare i 

bostadssektorn till en effektiv användning av energin. Förslag på åtgärder för att åstadkomma detta 

är följande: 

 Incitament och andra politiska åtgärder som: skatteincitament, bidrag, subventioner och 

informationsspridning. 

 Informera och engagera användare med smarta mätare genom att ta fram förslag på 

kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder och andra energianvändarförändringar 

(ibid). 
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3.3 Återkopplingsverktygens funktioner 

3.3.1 Definition av begreppet återkoppling 

En generell definition av återkoppling, även kallad feedback, är följande: 

 

”Information om ett resultat från en process eller handling som kan användas för att modifiera eller 

uppnå kontroll över processen eller systemet. Används för att tydliggöra skillnaden mellan 

eftersträvat och faktiskt resultat” (Darby 2006, s. 7). 

 

Eftersom begreppet återkoppling används i ett mer specifikt sammanhang i denna studie kan 

”process eller handling” i ovanstående definition ersättas med elanvändning.  

3.3.2 Syftet med återkoppling av elanvändning 

Återkoppling är viktigt eftersom den synliggör elkonsumtionen och göra den mer tillgänglig för 

användaren (Fischer 2007). En ökad medvetenhet om energianvändningen främjar 

beteendeförändringar och genomförande av energieffektiviserande åtgärder i syfte att minska 

energianvändningen och dess kostnad. Återkoppling kan även resultera i en ökad transparens av 

elmarknaden vilket ger användaren insikt och ökad kontroll. Som tidigare nämnts beror valet av 

energibärare, för att tillgodose behovet av uppvärmning och varmvatten, hur stor andel av den totala 

energianvändningen i byggnaden som utgörs av el (Burgos 2009, s. 13).  

 

Problematiken med hållbar elkonsumtion utgörs till viss del av dess osynliga karaktär vilket resulterar 

i en naturligt bristfällig återkoppling. Den bristfälliga återkopplingen orsakas även av att betalningen 

oftast sker så pass sällan som på månadsbasis. Med hjälp av en vanlig elfaktura, som saknar 

uttömmande information om förbrukningen, kan användaren därför inte få en förståelse för hur 

elkonsumtionen varierat under månaden. Utöver det får användaren en försämrad förståelse för 

vilka apparater som är elkrävande, om användaren för tillfället har en hög eller låg elkonsumtion 

(relativt sitt eget eller andra användares hushåll) eller om konsumenten har ett lönsamt och anpassat 

avtal (Fischer 2007).  

  

El betraktas av användaren som en nödvändighet – en säkerställd tillgång har därför en högre 

prioritering i jämförelse med elens kvalité. En hållbar elanvändning kan exempelvis innebära 

uppmuntrande av mer förnybar elproduktion genom specifika elavtal. Miljömässiga incitament spelar 

en viktig roll i detta val, däremot saknas en personlig vinning som kan uppnås i andra delar av en 

hållbar livsstil. Valet av exempelvis ekologisk mat är en del av en hållbar livsstil men till skillnad från 

en hållbar elanvändning finns det en personlig vinning eftersom kroppen mår bättre av mat med 

bättre kvalité och innehåll. En hållbar elanvändning kan även uppnås genom en reducering av 

förbrukningen. De ekonomiska incitamenten för att reducera förbrukningen är i många fall låg, till 

följd av billig el och en elkostnad som i regel utgör en mindre del av hushållets totala utgifter. 

Avsaknaden av personlig vinning och ekonomiska incitament vid en hållbar elanvändning är två 

anledningar till att drivkraften för hushåll att minska elkonsumtionen är relativt låg. Återkoppling av 

elkonsumtionen, där dess kostnad och effekt på miljön betonas, är viktigt för att öka medvetenheten 

och uppmuntra en hållbar elanvändning (ibid). 
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3.3.3 Återkopplingsformer 

Ett sätt att dela in återkoppling är efter återkopplingsform. Det finns två typer av 

återkopplingsformer: direkt- och indirekt återkoppling vilka illustreras schematiskt i Figur 3.1. 

 

 

Figur 3.1 Schematisk bild för indelning av återkopplingsformer samt tillhörande exempel. 

Definitionen av den direkta och den indirekta återkopplingen och gränsen mellan dem är relativt 

otydlig och kan variera mellan olika forskningsstudier. Nedan presenteras den definition som 

används i föreliggande rapport. 

 

Den direkta återkopplingen kännetecknas av att den kan visualisera realtidsinformation utan att 

användaren aktivt behöver utföra en handling för att få tillgång till informationen – den finns alltid 

tillgänglig då användaren begär den. Den direkta återkopplingen sker främst genom en 

visualiseringsdisplay som är kopplad direkt till elmätaren och som konstant är påslagen i hushållet. I 

Figur 3.2 visas ett exempel på direkt återkoppling där visualiseringsdisplayens vy föreställer en 

animerad eldstad, eldens intensitet ger en indikation på om den aktuella elförbrukningen är hög eller 

låg. I detta fall presenteras alltså den direkta återkopplingen med en estetisk visualisering, vilket är 

ett mer intuitivt och kreativt sätt att presentera återkopplingsresultatet i jämförelse med siffror och 

grafer (Bartusch 2007, s. 16). 

 

 

Figur 3.2 Exempel på direkt återkoppling där återkopplingsresultatet presenteras med estetisk visualisering via en 
visualiseringsdisplay, eldens intensitet indikerar på om den aktuella elförbrukningen är hög eller låg. Desto högre 
förbrukning desto mer intensiv blir elden (Bartusch 2007, s. 16). 

  

Återkopplingsformer 

Direkt återkoppling 

Till exempel 
realtidsåterkoppling via 

visualiseringsdisplay 

Indirekt återkoppling 

Till exempel 
historisk återkoppling  

via webb 
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När användaren behöver göra ett mer medvetet val och själv logga in via webb, starta en applikation 

eller göra en annan aktiv handling för att ta del av informationen klassificeras återkopplingen som 

indirekt (Burgos 2009, s. 15). Informationsdata från den indirekta återkopplingen kan behöva 

processas innan den visualiseras för användaren, exempelvis hos elbolaget. Exempel är återkoppling 

via faktura och webb. Informationen från den indirekta återkopplingen kan även baseras på data från 

elmätaren. Den indirekta återkopplingen fokuserar trots detta mer på historisk och/eller 

jämförelseåterkoppling snarare än realtidsåterkoppling som den direkta återkopplingen gör, mer om 

detta i avsnitt 3.3.4 Återkopplingsmetoder (Darby 2006, s. 8).  

 

Den direkta återkopplingen är i regel mer effektiv i jämförelse med den indirekta återkopplingen. 

Användaren behöver omedelbar och kontinuerlig återkoppling (helst med valbar displaydesign), som 

inte kräver en aktiv handling, för att effektivt minska elanvändningen. Detta gäller dock främst för 

personer med hög elkonsumtion (Burgos 2009, s. 16). Den indirekta återkopplingen passar bättre för 

att exempelvis visa långsiktiga resultat från genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder eller 

visa förändringar i hushållets sammansättning (ibid). 

3.3.4 Återkopplingsmetoder 

Återkoppling kan även indelas beroende på vilken information som kommuniceras till användaren 

och därmed vilken återkopplingsmetod som tillämpas. Den indelning som används i föreliggande 

rapport baseras på fem återkopplingsmetoder vilka illustreras schematiskt i Figur 3.3. 

 

Figur 3.3 Schematisk bild för indelning av återkopplingsmetoder. 

Historisk återkoppling 

Historisk återkoppling är den vanligaste återkopplingsmetoden och presenterar användarens 

förbrukning i relation till den historiska förbrukningen. Jämförelsen sker vanligtvis med samma 

period föregående år, oftast på månads- eller kvartalsbasis (Hallin, Lindstedt och Svensson 2007, s. 

13). I Figur 3.4 visas ett exempel på historisk återkoppling. En mer indikativ, men mindre detaljerad, 

historisk återkoppling förekommer även i Figur 3.5 och 3.6 i form av färgkodade staplar där grön 

symboliserar att aktuell förbrukning är låg i förhållande till den historiska medelförbrukningen vid 

samma tidpunkt. Röd symboliserar att aktuell förbrukning är förhållandevis hög (Bartusch 2009, s. 

22).  

 

Återkopplingsmetoder 
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återkoppling 
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återkoppling 

Uppdelnings- 
återkoppling 
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Det finns undersökningar som visar på att användare, framförallt svenska användare, föredrar 

historisk återkoppling som återkopplingsmetod eftersom den anses vara enkel att förstå och tolka. 

Nackdelarna med den historiska återkopplingen är dock att den inte påverkar användarens beteende 

i någon större utsträckning enligt vissa undersökningar. Däremot är den historiska återkopplingen en 

bra återkopplingsmetod för identifiering och uppföljning av energieffektiviseringsåtgärder (Hallin, 

Lindstedt och Svensson 2007, s. 14). Andra undersökningar visar dock på att den är effektivare än 

exempelvis jämförelseåterkoppling (Burgos 2009, s. 16). Ett vanligt förekommande problem är 

svårigheter med tillgången till historisk data, detta gäller främst i samband med att användaren 

börjar använda visualiseringsverktyget. Temperaturskillnader mellan olika år utgör också ett problem 

eftersom informationen vid jämförelser då kan bli svårtolkad, trots att tidpunkterna är desamma 

(Hallin, Lindstedt och Svensson 2007, s. 14).   

Jämförelseåterkoppling 

Jämförelseåterkoppling är den näst vanligaste återkopplingsmetoden. Användarens förbrukning 

jämförs med andra hushålls förbrukning och bidrar därför till en transparens av samhällets 

elanvändning (Hallin, Lindstedt och Svensson 2007, s. 13). Transparens har i regel en 

intresseväckande effekt på användarna. Exempel på jämförelser som kan förekomma är hushållets 

aktuella förbrukning med ett genomsnitt av grannarnas förbrukning eller liknande hushålls 

förbrukning. Även jämförelser som endast baseras på det aktuella hushållet förekommer, exempel är 

jämförelser med om huset varit välisolerat eller sämre isolerat (ibid, s. 20). I Figur 3.5 visas ett 

exempel på jämförelseåterkoppling där det aktuella hushållets förbrukning jämförs med liknande 

hushålls förbrukning, baserat på antalet personer i hushållet, antalet rum och golvarea (Bartusch 

2009, s. 22).  

 

Fördelar med denna återkopplingsform är att den har en stark uppmuntrande effekt till elbesparing 

och beteendeförändringar för användare som har högre elkonsumtion är snittet. 

Jämförelseåterkoppling fungerar däremot mindre bra som incitament till att minska användningen 

för de som redan har en låg elanvändning. Andra svårigheter med återkopplingsmetoden är att veta 
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Figur 3.4 Exempel på historisk återkoppling, där förbrukningen år 2008 jämförs med den historiska förbrukningen år 2007, 
jämförelsen sker på månadsbasis, presentationsenheten är [kWh] (Bartusch 2009, s. 31). 
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vilken jämförelse som är mest effektiv samt att datainsamlingssvårigheter uppkommer. Det kan även 

förekomma att användare avfärdar resultaten om de misstänker att resultaten inte är pålitliga, 

exempelvis att hushållen inte är jämförbara eller att informationen inte är sanningsenlig (Hallin, 

Lindstedt och Svensson 2007, s. 20).   

 

 

Figur 3.5 Exempel på jämförelseåterkoppling där förbrukningen per timme jämförs med medelförbrukningen i liknande 
hushåll, detta sker under dygnets 24 timmar, presentationsenheten är [kWh]. Jämförelser med det aktuella hushållets 
historiska medelförbrukning för samma tidpunkt på dygnet, görs kontinuerligt med de färgkodade staplarna. Grön innebär 
förhållandevis låg förbrukning och röd innebär fårhållandevis hög förbrukning (Bartusch 2009, s. 22). 

Uppdelningsåterkoppling 

Vid uppdelningsåterkoppling fördelas den totala elförbrukningen på elkrävande enheter i hushållet. 

Därmed ökar kunskaperna om vilka enheter som är mest elkrävande, vilket ökar användarens 

kontroll och insikt i hur handlingar är relaterade till olika effektuttag (Hallin, Lindstedt och Svensson 

2007, s. 13 ). 

 

Denna återkopplingsmetod är effektiv men svår att genomföra endast med data från elmätaren eller 

elnätsbolagets (ibid, s. 26). Det krävs ytterligare information som anses vara både svår och dyr att ta 

fram idag. Det poängteras dock att denna utveckling troligtvis kommer att gå framåt inom de 

närmsta åren (Burgos 2009, s. 16). Däremot är det möjligt för användaren att manuellt mata in 

uppdelningsinformation för att uppnå ett liknande återkopplingsresultat. En fördel med 

uppdelningsåterkoppling är att cirkeldiagram lämpar sig bäst för att visualisera resultatet – en 

diagramform som föredras av kunderna på grund av dess enkelhet och tydlighet (Hallin, Lindstedt 

och Svensson 2007, s. 26). 

Realtidsåterkoppling 

Realtidsåterkoppling presenterar den aktuella förbrukningen i realtid, användaren blir då medveten 

om hur olika beteenden påverkar elförbrukningen. Ett exempel på realtidsåterkoppling presenteras i 

Figur 3.6. För att den ska vara effektiv är det viktigt att återkopplingen sker kontinuerligt och med så 



20 
 

lite fördröjning som möjligt. Realtidsåterkoppling kan fungera som ett alternativ till 

uppdelningsåterkoppling, eftersom den informerar användaren om den relativa betydelsen av olika 

förbrukningsaktiviteter i hushållet (Burgos 2009, s. 16).  

 

 

Figur 3.6 Exempel på realtidsåterkoppling som presenterar den aktuella förbrukningen i enheterna [kW] och [kr]. Den 
aktuella förbrukningen jämförs även med hushållets historiska medelförbrukning för samma tidpunkt på dygnet, vilket sker 
med de färgkodade staplarna. Grön innebär förhållandevis låg förbrukning och röd innebär fårhållandevis hög förbrukning 
(Bartusch 2009, s. 22). 

Upplysningsåterkoppling 

Upplysningsåterkoppling baseras inte på specifik förbrukningsdata från exempelvis elmätaren eller 

elnätsbolag utan syftar istället till att upplysa användaren genom exempelvis elspartips (Hallin, 

Lindstedt och Svensson 2007, s. 13). Andra studier visar att det på ett effektivt sätt går att öka 

användarens insikt i sin elanvändning genom att komplettera andra återkopplingsmetoder med 

upplysningsåterkopplingen. Det påstås att detta är nödvändigt för att återkopplingen ska ha en 

tillräckligt hög effekt på användaren. För att upplysningsåterkoppling ska uppnå hög effektivitet bör 

informationen som kommuniceras vara anpassad efter användarens individuella behov (ibid, s. 29). 

3.3.5 Riktlinjer för effektiv återkoppling 

Utformning av återkopplingen är avgörande för hur effektiv den är att uppmuntra ett förändrat 

beteende hos användaren. Dessa generella riktlinjer bör beaktas för att uppnå effektiv återkoppling:  

 Återkoppling är generellt sätt mer effektiv desto snabbare den ges efter aktuell händelse 

eftersom det ökar konsumentens förståelse för hur specifika handlingar påverkar den totala 

elkonsumtionen (Fischer 2007). Eftersträvbart är därför en omedelbar, direkt återkoppling 

som inte kräver en aktiv handling för att informationen ska bli synlig och därmed kunna 

tillgodogöras (Burgos 2009, s. 15). En kontinuerlig återkoppling under längre tidsintervall bör 

också eftersträvas eftersom sannolikheten då är större att beteendeeffekterna blir mer 

långvariga (Fischer 2007).  
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 Genom att presentera resultatet från återkopplingen i olika mätenheter som exempelvis 

förbrukning, kostnad och koldioxidutsläpp ökas incitament på flera olika sätt till att 

kontrollera elanvändningen (ibid). 

 Hur informationen från återkopplingen presenteras är viktigt att ta hänsyn till för att 

användaren ska ta till sig informationen på ett effektivt sätt. Grafer, tabeller, estetisk 

visualisering och textutformning som presenterar återkopplingsresultatet bör därför vara 

svårighetsgradsanpassade efter användaren, intresseväckande och lättförståeliga överlag. En 

kombination av flera olika presentationssätt alternativt en valbar design för användaren 

anses vara mer effektivt (ibid). Det är även viktigt att tekniska beteckningar och grafer som 

används förklaras (Hallin, Lindstedt och Svensson 2007, s. 12), dels på grund av att det är 

vanligt att användare inte förstår skillnaden mellan exempelvis watt och wattimmar eller hur 

koldioxidutsläpp är relaterade till elanvändning (Vassileva et al. 2011).  

 Återkopplingsverktyg med funktioner som sätter upp förbrukningsmål för hushållet har 

bevisats uppnå högre effektivitet jämfört med då förbrukningsmål inte används (Burgos 

2009, s. 20). 

 En kombination av direkt återkoppling med mer detaljerade elfakturor anses vara mer 

effektivt än visualiseringsverktyg med indirekt återkoppling (ibid).  

 Indirekt återkoppling är dock viktigt för att användaren ska få återkopplingsinformation 

relaterade till ett längre tidsperspektiv, till exempel vid uppföljning av en genomförd 

energieffektiviseringsåtgärd (ibid).  

3.4 Tillgänglig teknik 

3.4.1 Smarta elmätare 

Smarta elmätare är en förutsättning för att uppfylla målet för smarta elnät. Det har länge funnits en 

avsaknad av en etablerad definition av smarta mätare. Generellt gäller att definitionen, i olika 

utsträckning, relaterar till mätarens funktion och de tjänster som mätaren ska möjliggöra. 

Definitionen har de senaste åren i viss mån förtydligats bland annat i det senaste 

Europaparlamentsdirektivet, se avsnitt 3.2.3. Europaparlamentets direktiv, i form av utvalda specifika 

kriterier som gäller för smarta elmätare (Bollen 2010, s. 18). 

 

En mer omfattande, övergripande definition av smarta elmätare utgörs av följande två 

huvudfunktioner: 

 Funktion som möjliggör högupplöst avläsning av elförbrukningen för korta tidsintervall, 

antingen på timbasis eller ännu kortare tidsintervall. Det pågår diskussioner om avläsning i 

realtid. 

 Funktion som möjliggör tvåvägskommunikation mellan användaren och elbolaget (ibid). 

För att realisera de tjänster som smarta elmätare möjliggör, behövs kompletterande system för 

datainsamling och databehandling. Även system för kommunikation ut till kunden anses vara viktigt 

för att den smarta elmätarens funktioner ska få en verklig effekt på samhällets elanvändning. De 

smarta mätarna ökar förutsättningarna för marknader som utgörs av de kompletterande systemen 

till att växa och förbättras, däribland återkopplingsverktygens marknad. De smarta mätarnas 

funktioner gynnar därför utvecklingen av återkopplingsverktygens marknad såväl som användningen 

av verktygen. Elnätsbolag kan också dra nytta av de smarta elmätarnas funktioner, genom att 
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analysera detaljerad elförbrukning för kortare tidsintervall kan informationen användas för att 

optimera elnäten (ibid). 

 

Det smarta elnätet kommer att ställa krav på att elanvändare blir mer aktiva genom medvetna val 

och en ökad delaktighet i marknaden. Den smarta elmätaren kommer utgöra en viktig roll för att nå 

det målet eftersom mätarens kommunikationsfunktion (punkt två ovan) gör det möjligt att 

exempelvis informera kunder om aktuellt elpris i realtid. Tillsammans med funktionen som innebär 

en mer detaljerad mätning i kortare tidsintervall (punkt ett ovan) kommer timavtal som baseras på 

nättariffer slå igenom på marknaden som i sin tur uppmuntrar användare till exempelvis styrning av 

förbrukningen.  Trots att användare sedan oktober år 2012 haft möjlighet att teckna timavtal är det 

få elanvändare som gjort det (ibid).    

 

För att erbjuda elanvändare realtidsåterkoppling idag måste elmätarens pulsdiod (blinkande ljusdiod) 

mätas, antalet blinkningar per sekund översätts sedan till elförbrukning i realtid. Ett alternativ för att 

användare på ett lättare och bättre sätt ska få tillgång till den högupplösta förbrukningsdata som de 

smarta elmätarna mäter är genom ett specifikt uttag på den smarta elmätaren - HAN-port (Home 

Area Network). HAN-porten, med dess standardiserade gränssnitt, möjliggör även för andra aktörer 

att kunna ta del av denna information (Lundgren et al. 2012, s. 26-27). 

 

På samma sätt som elnätsägaren äger och ansvarar för elnät ansvarar de idag även för elmätare och 

insamling av elförbrukningsdata. Systemet idag bygger på att mätvärdena skickas till 

elhandelsbolaget som i sin tur ansvarar för försäljningen av elen. I framtiden är det ännu inte 

bestämt om det kommer vara elnätsägaren eller någon annan aktör som ska ha ansvar för de smarta 

elmätarna och rapportering av användarnas elförbrukning (ibid, s. 25-26). 

3.5 Användning av återkopplingsverktyg 

3.5.1 Användarens behov samt önskemål gällande återkoppling 

Ett hushålls elanvändning beror av flera olika faktorer, exempelvis antalet personer i hushållet, ålder, 

inkomst, typ av bostad, vart bostaden är belägen, boendearea och valet av uppvärmningskälla.  

 

Ett hushålls konsumtionsbeteende, villighet till att minska sin energianvändning och genomföra 

energieffektiviserande åtgärder påverkas av ovan nämnda parametrar. Stora skillnader i 

energianvändning och beteenden hos användare gör det lättare att inse att det är vanligt att 

användare föredrar olika återkopplingskanaler.  

 

Boendearean, antalet personer som bor i hushållet och deras inkomst är viktiga parametrar som 

spelar in på elkonsumtionen. Låginkomsttagare är generellt mer intresserade av att använda 

återkopplingsverktyg i jämförelse med höginkomsttagare, antagligen på grund av att de har ett större 

ekonomiskt incitament till att minska sin elanvändning. Det är svårt att gruppera hushåll enligt 

exempelvis boendeform (lägenhet/småhus), inkomst och ålder i syfte att se tydliga mönster vad 

gäller vilken återkopplingskanal som föredras, vilket beror på att det finns flera andra faktorer som 

påverkar resultatet. Vilken återkopplingskanal som föredras kan variera mer mellan individuella 

hushåll än mellan grupperingarna av hushåll efter ovanstående faktorer. För att återkoppling ska få 

maximal effekt bör den vara anpassad till det specifika hushållet, genom exempelvis mer riktad 

information snarare än generell. Dock visar studier på att återkoppling via mobiltelefoner och 



23 
 

applikationer är den återkopplingskanal som föredras i minst utsträckning oavsett gruppering 

(Vassileva et al. 2011). 

 

Användare i de nordiska länderna föredrar generellt sett direkt återkoppling i hemmet tillsammans 

med mer informativa räkningar, framför indirekt återkoppling via exempelvis webb. Detta trots att 

länderna ligger i framkant inom informationsteknologi (Burgos 2009, s.20). 

3.5.2 Effekten från användning av återkopplingsverktyg 

Det finns en bevisad effekt att återkoppling som visualiserar elanvändningen resulterar i en 

elbesparing mellan 1 – 20 %, detta beror givetvis på användaren och typ av återkoppling. Vanligtvis 

varierar besparingen mellan 5 – 12 %. Besparingen uppstår till följd av beteendeförändringar och 

genomförande av energieffektiviserande åtgärder (Fischer 2007). 

 

Som tidigare nämnt innebär ett införande av smarta mätare ökade förutsättningar för 

återkopplingsverktygens marknadsutveckling och dess effekt på energisystemet. Genom en 

användning av återkopplingsverktyg tillsammans med smarta elmätare och timavtal har användare 

chans att uppnå ännu större besparingar som inte enbart bygger på en reducerad elanvändning utan 

även uppstår till följd av en förflyttning av förbrukningen till tidpunkter då elproduktionen är hög och 

billig. Det innebär en ökad samhällsnytta eftersom det möjliggör mer förnybar el i elnäten (Bollen 

2010, s. 33). 

3.5.3 Styrmedel 

Återkopplingsverktyg fungerar som ett styrmedel för att främja energihushållning (Bartusch 2011, s. 

20). En förändring av kraven, som är relaterade till återkoppling i det senaste 

Europaparlamentsdirektivet och därmed även styrmedlet, medför en direkt påverkan på 

återkopplingsverktygens marknad.  

 

Det finns även andra styrmedel som indirekt påverkar återkopplingsverktygens marknad. Styrmedel 

som syftar till att minska utsläppen från bostadssektorn genom att uppmuntra energieffektivisering 

påverkar efterfrågan och användningen av återkopplingsverktyg. Styrmedel som resulterar i en ökad 

energieffektiviseringsgrad inom bostadssektorn främjar därför användningen av 

återkopplingsverktyg. De rådande styrmedlen anses vara tillräckliga för att nå målet om 

nettonollutsläpp från bostadssektorn redan till år 2020. Det anses därför vara svårt att motivera 

ytterligare styrmedel inom denna sektor – det är mer kostnadseffektivt att införa fler styrmedel i 

andra sektorer där utsläppen är högre (Energimyndigheten 2012, s. 31). För att upprätthålla en ökad 

energieffektivisering i samhället kan styrmedel kopplas till mål för minskad energianvändning snarare 

än till målen för minskade utsläpp (ibid, s. 33).  

 

Det är främst marknadsbaserade styrmedel som påverkar återkopplingsverktygens marknad, dessa 

är framförallt ekonomiska och informativa. Nedan ges exempel på styrmedel för varje kategori (ibid, 

s. 13). 

Ekonomiska styrmedel 

Vissa ekonomiska styrmedel syftar till att öka elpriset för att dels minska utsläppen och dels öka 

energieffektiviseringsgraden inom bostadssektorn (Energimyndigheten 2012, s. 15).  
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Utsläppshandelssystemet är ett exempel på ett sådant styrmedel. Systemet för handel med 

utsläppsrätter sätter ett tak för tillåtna utsläpp av växthusgaser inom EU. Bland annat kompenseras 

industri- och energiproduktionsanläggningars årliga utsläpp av växthusgaser med ägandet av 

utsläppsrätter. En möjlighet till försäljning av utsläppsrätter stimulerar därmed genomförandet av 

utsläppsreducerande åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt. Systemet påverkar elpriset till följd av att 

elproducenter omfattas av systemet. En ökning av elpriset gör att användaren får ett större 

ekonomiskt incitament att använda återkopplingsverktyg för att främst minska elanvändningen. 

Högre elpriser medför även att energieffektiviseringsåtgärder i bostäder blir mer lönsamma (ibid). 

 

Även skatter i samband med produktion och konsumtion av el påverkar elpriset. Idag utgörs elpriset 

till hälften av skatter och kostnader från utsläppshandelssystemet, hälften av kostnaden är därför ett 

resultat från politiska beslut (Svensk Energi 2012).  

Informativa styrmedel 

Ett exempel på ett informativt styrmedel som påverkar återkopplingsverktygens marknad är lagen 

om energideklaration som trädde i kraft 2006. Energideklarationen syftar till att ge fastighetsägaren 

information om lönsamma energieffektiviseringsåtgärder och uppmuntrar därför användningen av 

återkopplingsverktyg eftersom de stöttar användaren till att exempelvis följa upp resultatet efteråt 

(Energimyndigheten 2012, s. 17).   

 

Ytterligare exempel på ett informativt styrmedel är införandet av den kommunala Energi- och 

klimatrådgivningen, vilket är en opartisk, kostnadsfri och teknikneutral rådgivning med stöd från 

regeringen som riktar sig mot bland annat bostadssektorn. Resultatet från användningen av 

återkopplingsverktyg kan användas som underlag när användaren vänder sig till sin kommunala 

rådgivare för att få rådgivning vid genomförande av energieffektiviseringsåtgärder. Informativa 

styrmedel är ett viktigt komplement till de ekonomiska styrmedlen eftersom att de, genom att öka 

kunskapen i samhället, ökar efterfrågan på återkopplingsverktyg (Energimyndigheten 2012, s. 14). 
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4 Empiriska resultat - kartläggning 
I detta kapitel presenteras resultatet från kartläggningen av återkopplingsverktyg vilket utgör den 

första delen av studiens empiri. I det första avsnittet presenteras resultatet från den övergripande 

kartläggningen av de befintliga återkopplingsverktygen och dess funktioner. I det andra avsnittet 

presenteras resultatet från den detaljerade kartläggningen av de utvalda återkopplingsverktygen. 

Indelning av verktygen i visualiseringsverktyg och informativa verktyg används i båda delarna.  

4.1 Övergripande kartläggning av återkopplingsverktyg 
Denna del av kartläggning innefattar befintliga återkopplingsverktyg på den svenska marknaden. 

Samtliga återkopplingsverktyg riktar sig i första hand mot bostadssektorn. Kartläggningen syftar till 

att identifiera marknadens bredd genom att ge exempel på återkopplingsverktyg som representerar 

olika delar av marknaden. Visualiseringsverktygen och de informativa verktygen grupperas efter det 

övergripande syftet i Tabell 4.1 respektive Tabell 4.2. 

Tabell 4.1 Exempel på visualiseringsverktyg, gruppering efter det övergripande syftet.   

Övergripande syfte Verktygsexempel – Verktygsnamn (leverantör) 
Visualiserar total elförbrukning  
 

SOLO Energidisplay (Fortum) 
100koll (E.ON) 
EnergyWatch (Vattenfall) 
Energy AWARE Clock (Pike Solutions) 
ELIQ Energidisplay (Eliq), 
Elmätare (The Owl) 
Elenergidisplay PMD (Powerconcern) 
Current Cost Envir (Övik Energi) 
Efergy (Clas Ohlson) 
Energikollen (Logica) 
Energiinfo (Svenska Energigruppen) 
EnerViz (OMT) 
Blixtkoll (Öresundskraft) 

Visualiserar enhetsspecifik förbrukning Multifunktionell energimätare (Biltema)  
Brennenstul Energy Meter (Clas Ohlson) 
Esic (Clas Ohlson) 
Conserve Insight (Belkin) 
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Tabell 4.2 Exempel på informativa verktyg, gruppering efter det övergripande syftet. 

Övergripande syfte Verktygsexempel – Verktygsnamn (leverantör) 
Tar fram anpassade förslag på 
energieffektiviseringsåtgärder (EE-åtgärder) och 
beräknar besparing  

Energikalkylen (Energimyndigheten) 
Energisparguiden (E.ON) 

Jämför elpriser och elavtal mellan elhandlare 
 

Elpriskollen (Energimarknadsinspektionen) 
Elskling.se (Elskling) 

Beräknar enhetsspecifik förbrukning och kostnad 
 

Beräkna hushållsel (Energi- och klimatrådgivningen) 
Elräknaren (Svensk energi) 

Ger tips och råd i energieffektiviseringsprocessen (EE-
processen) 

Energiaktiv (Energi- och klimatrådgivningen) 

Jämför energianvändningen med andra användare 
 

Jämföra din energianvändning (Mälarenergi) 
Min energi (E.ON) 
Energikoll (Skånska Energi) 

Informerar vid strömavbrott 
 

SMS-tjänst strömavbrott (E.ON, Vattenfall, Fortum) 

Smarta fakturor 
 

Visualiserande faktura (Mälarenergi) 

 

4.2 Detaljerad kartläggning av utvalda återkopplingsverktyg 
I Tabell 4.3 presenteras en sammanställning av tio utvalda återkopplingsverktyg från den 

övergripande kartläggningen i avsnitt 4.1 Övergripande kartläggning av återkopplingsverktyg. 

Anldningen till att just dessa verktyg valts ut är för att leverantörerna anses utgöra den bästa 

representationen av marknaden. För varje återkopplingsverktyg presenteras  även det företag som 

levererar återkopplingsverktyget, vilken verktygsgrupp återkopplingsverktyget tillhör samt det 

övergripande syftet med återkopplingsverktyget.  

Tabell 4.3 Utvalda återkopplingsverktyg från den övergripande kartläggningen. 

Verktyg Leverantör Verktygsgrupp Övergripande syfte 
SOLO Energidisplayen 
 

Fortum 
 

Visualiseringsverktyg 
 

Visualiserar total elförbrukning 
 

100koll 
 

E.ON 
 

Visualiseringsverktyg 
 

Visualiserar total elförbrukning 
 

EnergyWatch 
 

Vattenfall 
 

Visualiseringsverktyg 
 

Visualiserar total elförbrukning 
 

Energikollen 
 

Logica 
 

Visualiseringsverktyg 
 

Visualiserar total elförbrukning 
 

ELIQ Energidisplay 
 

Eliq 
 

Visualiseringsverktyg 
 

Visualiserar total elförbrukning 
 

Energy AWARE Clock 
 

Pike solutions 
 

Visualiseringsverktyg 
 

Visualiserar total elförbrukning 
 

Energiinfo 
 

Svenska 
Energigruppen 

Visualiseringsverktyg 
 

Visualiserar total elförbrukning  
 

Energikalkylen 
 

Energimyndigheten 
 

Informativt verktyg 
 

Tar fram anpassade förslag på EE-
åtgärder och beräknar besparing 

Elpriskollen 
 

Energimarknads- 
inspektionen 

Informativt verktyg 
 

Jämför elpriser och elavtal mellan 
elhandlare 

Energiaktiv 
 

Energi- och 
klimatrådgivningen 

Informativt verktyg 
 

Ger tips och råd i EE-processen 
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En fullständig, detaljerad kartläggning av de utvalda återkopplingsverktygens funktioner återfinns i 

tabellform i Bilaga 2. I Figur 4.1 – Figur 4.7 visualiseras en sammanställning av resultatet i 

stapeldiagram från utvalda delar av den detaljerade kartläggningen i Bilaga 2. För att få en kännedom 

om vilka återkopplingsverktyg som erbjuder vilka funktioner samt en överblick över samtliga 

återkopplingsverktygsfunktioner som denna studie berör, hänvisas läsaren till Bilaga 2. 

 

 

Figur 4.1 Procentantal av de utvalda återkopplingsverktygen som erbjuds av respektive leverantörsgrupp.  

Diagrammet i Figur 4.1 visar att samtliga utvalda informativa verktygen erbjuds av myndigheter, 

dessa är även avgiftsfria för användaren. Samtliga visualiseringsverktyg erbjuds av elbolag eller andra 

privata företag. Vissa av visualiseringsverktygen som erbjuds av elbolag är också avgiftsfria, det beror 

på att just dessa visualiseringsverktyg endast kan användas av elbolagens kunder. 

 

 

Figur 4.2 Procentantal av de utvalda återkopplingsverktygen som tillämpar de olika datainsamlingsalternativen. 

Som visas i Figur 4.2 får samtliga visualiseringsverktyg tillgång till data antingen direkt från elmätaren 

eller via elnätsbolaget, via elmätaren är dock vanligast. De informativa verktygen kräver antingen 

manuellt inmatad data från användare (exempelvis årlig elförbrukning och elpris) eller ingen data alls 

för att ge återkoppling till användaren.   

 

Räckviddsbegränsning uppstår för visualiseringsverktyg i de fall datainsamlingen sker från elmätare. 

Det sker både då informationen skickas via radiovågor från sändaren vid elmätaren till mottagaren 

(visualiseringsdisplayen) i hushållet samt då sändaren behöver vara uppkopplad mot hushållets Wi-Fi 
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för att visualisera resultatet via webb eller applikation. Räckviddsbegränsning innebär att användare 

med ett för långt avstånd mellan sändare och mottagare inte kan använda visualiseringsverktyget. 

 

 

Figur 4.3 Procentantal av de utvalda återkopplingsverktygen som tillämpar de olika återkopplingsformerna. 

Diagrammet i Figur 4.3 visar att samtliga återkopplingsverktyg erbjuder indirekt återkoppling (via 

webb eller applikation), ett fåtal av visualiseringsverktygen erbjuder även direkt återkoppling via en 

visualiseringsdisplay som alltid är påslagen i hushållet.  

 

 

Figur 4.4 Procentantal av de utvalda återkopplingsverktygen som tillämpar de olika återkopplingsmetoderna. 

Diagrammet i Figur 4.4 visar att visualiseringsverktygen kan erbjuda samtliga återkopplingsmetoder, 

medan de informativa verkygen endast erbjuder upplysningsåterkoppling.  

 

För visualiseringsverktyg som erbjuder realtidsåterkoppling och/eller historisk återkoppling  skiljer 

det sig mellan visualiseringsverktygen vilka tidsintervall som resultatet presenteras i. Vid 

realtidsåterkoppling är det vanligast att elförbrukningen presenteras per sekund eller minut, för den 

historiska återkopplingen är det vanligast att elförbrukningen presenteras per timme eller dag. För 

den historiska återkopplingen skiljer det sig mellan visualiseringsverktygen hur länge historiska data 

lagras, vanligast är att data från installationsdatum finns tillgängligt.  

 

Visualiseringsverktyg som erbjuder jämförelseåterkoppling jämför hushållets förbrukning med 

liknande hushålls förbrukning.  
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För de visualiseringsverktyg och informativa verktyg som erbjuder upplysningsåterkoppling 

förekommer både individuellt anpassad och generell information. Exempel på 

upplysningsåterkopplingsresultat som verktygen ger: generella tips och råd för att minska 

elanvändningen, kunskapsbank om el och elmarknaden, information om elavtal, tips och råd i 

energieffektiviseringsprocessen, framtagning av förslag på energieffektiviseringsåtgärder och 

individuell rådgivning.       

 

 

Figur 4.5 Procentantal av de utvalda återkopplingsverktygen som tillämpar de olika återkopplingskanalerna. 

I diagrammet i Figur 4.5 visas att de informativa verktygen endast använder återkopplingskanalen 

webb för att presentera resultatet. Vissa av visualiseringsverktygen presenterar resultatet endast via 

en återkopplingskanal medan andra tillämpar alla tre återkopplingskanaler. Återkopplingskanalen 

webb är dock vanligast. 

 

 

Figur 4.6 Procentantal av de utvalda återkopplingsverktygen som tillämpar olika sätt att presentera återkopplingsresultatet. 

I diagrammet i Figur 4.6 visas att de informativa verktygen presenterar resultatet antingen med 

endast text eller med siffervärden. Visualiseringsverktygen presenterar resultatet med diagram, 

siffervärden och/eller estetisk visualisering. Vid presentation av resultatet med diagram är det 

vanligast med stapel- eller linjediagram. Med estetisk visualisering menas att resultatet illustreras på 

ett mer kreativt sätt än enbart genom siffror eller diagram, exempelvis med figurer som ändrar 

beteende beroende på om elförbrukningen är hög eller låg. 
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Figur 4.7 Procentantal av de utvalda återkopplingsverktygen som tillämpar olika redovisningsenheter vid presentation av 
återkopplingsresultatet. 

I diagrammet i Figur 4.7 visas att samtliga visualiseringsverktyg presenterar förbrukningen i watt eller 

wattimmar. Vissa visualiseringsverktyg redovisar motsvarande förbrukningskostnad eller 

motsvarande koldioxidutsläpp. Majoriteten av de informativa verktygen presenterar 

återkopplingsresultatet med endast text.   
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5 Empiriska resultat - intervjuer 
I detta kapitel presenteras det empiriska resultat från intervjuerna med verktygsleverantörerna. I det 

inledande kapitlet beskrivs verktygens affärsidé baserat på verktygskategorier. Sammanställningen 

av resultatet från intervjuerna presenteras i de resterande avsnitten.     

5.1 Kategorisering av verktyg och affärsidé 
Som tidigare nämnts har verktygen delats in i verktygskategorier, baserat på leverantörsgrupp och 

verktygsgrupp, orsaken är att tydliggöra sammanställningen av intervjuerna. Följande 

verktygskategorier, med tillhörande verktyg, förekommer: 

 Verktygskategori A: Visualiseringsverktyg som erbjuds av elbolag, SOLO Energidisplay 

(Fortum), 100koll (E.ON) och EnergyWatch (Vattenfall).  

 Verktygskategori B: Visualiseringsverktyg som erbjuds av privata företag, Energikollen 

(Logica), ELIQ Energidisplay (Eliq), Energy AWARE Clock (Pike Solutions) och Energiinfo 

(Svenska energigruppen). 

 Verktygskategori C: Informativa verktyg som erbjuds direkt eller indirekt av myndigheter, 

Elpriskollen (Energimarknadsinspektionen), Energiaktiv (Energi- och klimatrådgivningen) och 

Energikalkylen (Energimyndigheten). 

 Verktygskategori D: Verktyg som inte har bostadssektorn som huvudfokus utan riktar sig 

främst mot lokalsektorn, Saber professional (KYAB) och ePro (eSmart Scandinavia) 

 Verktygskategori E: Analysverktyg som inte är etablerade på marknaden idag, Watty (Watty) 

och Greenely (Greenely). 

Verktygen i verktygskategori A, B och C finns med i kartläggningen ovan. Verktygen i verktygskategori 

D och E finns inte med i kartläggning på grund av att de antingen inte har bostadssektorn som 

huvudfokus (D) eller inte är etablerade på den svenska marknaden idag (E). Anledningen till att 

utvecklarna till dessa verktyg valts att intervjuats är för att fler perspektiv på återkopplingsverktygens 

marknad har eftersträvats. Verktygskategorierna representerar olika affärsidéer, nedan beskrivs 

affärsidéerna baserat på informationen från respondenterna under intervjuerna. 

5.1.1 Verktygskategori A 

Elbolag har ett indirekt vinstintresse att erbjuda återkopplingsverktyg, verktygen utgör ett 

komplement till huvudprodukten el, och skapar mervärde. Samtliga respondenter från elbolagen 

menar på att en viktig anledning till att de valt att ta fram återkopplingsverktyg är för att 

marknadsföra elbolaget, få konkurrensfördelar och locka kunder. Dessutom bidrar användningen av 

återkopplingsverktyg till en ökad samhällsnytta. Samtliga elbolagsrespondenter anser att deras 

verktyg är viktigt för att öka kundernas medvetenhet, förståelse för el och om hur elen kan användas 

på ett smart sett. En av respondenterna förklarar att återkopplingsverktyg fungerar som en 

bruksanvisning för hur kunderna ska använda den produkt som de köper – el. Energibolagen erbjuder 

återkopplingsverktyg för att kunna marknadsföra elbolaget som ett energieffektiviseringsbolag eller 

en energipartner. En av respondenterna påpekar att de är försiktiga med att marknadsföra verktyget 

som ett hjälpmedel för att spara el. I marknadsföringen betonar de istället att verktyget är ett 

hjälpmedel för att förstå el och därigenom kunna påverka förbrukningen. Anledningen är att de vill 

framstå som trovärdiga – kunderna förstår att elbolaget tjänar pengar på att sälja el. En annan 

respondent menar på att ett elhandelsbolag förlorar mer på att kunden går över till ett annat 

elhandelsbolag än att kunderna köper mindre el. 
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Marknadsföringsstrategier som skiljer elbolagen åt är kostnaden för kunden. Det finns elbolag som 

ger ut verktygen gratis till deras kunder medan andra elbolag säljer verktygen till samtliga 

elanvändare men billigare till deras kunder. En av respondenterna förklarar att det är viktigt att de, 

förutom att skapa mervärde för kunden, även gör en direkt affär på att sälja verktygen. En annan 

respondent förklarar att deras verktyg hittills enbart varit en investering som lockar och ger 

mervärde till kunden, men att de i framtiden förhoppningsvis kommer kunna göra en direkt affär på 

verktyget.  

 

En av intervjupersonerna som utvecklat ett verktyg i verktygskategori A påpekar att verktyget, som 

bygger på datainsamling direkt från elmätaren, kan användas för att få mer kunskap om kundernas 

förbrukningsmönster och använda informationen till att balansera och optimera elnätet. Denna 

information kan köpas från elhandelsbolaget av elnätsbolaget. 

5.1.2 Verktygskategori B 

Privata företag som erbjuder återkopplingsverktyg har ett direkt vinstintresse, eftersom försäljningen 

av återkopplingsverktyget utgör huvudprodukten. Respondenterna till dessa verktyg anser sig 

generellt sett ha stort användarfokus. De lyssnar i hög grad på användarnas önskemål för att anpassa 

verktygen efter deras behov, detta görs till exempel genom kontinuerliga kundundersökningar. Deras 

mål är att användarna ska reducera sin elkonsumtion och spara pengar. Eftersom de direkt är 

beroende av nöjda användare är det extra viktigt för dem att användarna kan dra nytta av 

produkten. 

 

En av respondenterna påpekar att deras verktyg har en pedagogisk effekt och ger användarna en 

större förståelse för el, det anses därför vara viktigt att involvera samtliga personer i hushållet. Målet 

är att deras verktyg ska fungera som en del i de yngre generationernas uppfostran, de ska i ett tidigt 

skede få en större förståelse för el och inte symboliseras av två hål i väggen. 

 

En annan respondent påpekar att de noterat att deras återkopplingsverktyg skapar ett generellt 

intresse för el, inte bara ett intresse för hur mycket el de förbrukar utan även vilken energikälla elen 

de använder kommer ifrån och vilket elavtal som användaren har. En respondent har observerat att 

det finns önskemål från användarna att se elförbrukningen omvandlat i koldioxidutsläpp för att 

kunna se skillnaden när användaren byter elavtal.  En annan intervjuperson påstår att det i regel är få 

personer som är intresserade av att se förbrukningen omvandlade till koldioxidutsläpp. 

5.1.3 Verktygskategori C 

Återkopplingsverktyg som direkt eller indirekt erbjuds av myndigheter har inget bakomliggande 

vinstintresse. Affärsidén för dessa verktyg är att uppmuntra en reducerad elanvändning och 

därigenom uppnå en ökad samhällsnytta. Gemensamt för verktygen är att bidra med mer 

information i samhället för att öka kunskapen hos användare. Lättillgänglig och sammanställd 

information är något som tidigare anses har saknats. På uppdrag av regeringen, eller till följd av 

andra politiska initiativ, har dessa verktyg utvecklats och är idag beroende av statlig finansiering. Det 

övergripande syftet skiljer verktygen i denna kategori åt. Verktyget Elpriskollen syftar till att öka 

transparensen och underlätta valet för användaren på elmarknaden. Verktyget Energiaktiv syftar till 

att ge användaren kompletterande information om energideklarationen samt fungera som guide vid 

utförandet av energieffektiviseringar. Energikalkylen tar fram tips på energibesparingsåtgärder som 
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är anpassade efter användaren, verktyget ska fungera som ett komplement till Energi- och 

klimatrådgivningen. 

5.1.4 Verktygskategori D 

Båda verktygen i verktygskategori D är visualiseringsverktyg som riktar sig till lokalsektorn. eSmart 

Scandinavia hade tidigare ett verktyg som var anpassat till bostadssektorn men företaget har nu 

övergått helt till att rikta sig till lokalsektorn på grund av att besparingspotentialen där är större och 

att det är lättare för företaget att etablera sig på den marknaden. Det förekommer att en anpassad 

variant av KYAB:s verktyg används inom bostadssektorn, denna sektor är dock inte deras huvudfokus. 

Gemensamt för båda företagens verktyg är att deras koncept anses vara för dyra (sett till både 

investeringskostnad och löpande månadskostnad för abonnemanget) för att de ska få ett större 

genombrott inom bostadssektorn. Anledningen till att de är dyrare än andra verktyg inom 

bostadssektorn beror exempelvis på: högre kvalité på produkten, avancerad teknik med fler 

mätpunkter, robustare och säkrare utrustning samt flexibla gränssnitt som går att anpassa efter den 

individuella användaren. Faktumet att det finns skillnader i konsumtionsmönster, betalningsförmåga 

och efterfrågan på funktioner för privatkonsumenter och näringsidkare gör det svårt att ta fram ett 

gemensamt verktyg som passar båda målgrupperna.  

5.1.5 Verktygskategori E 

Båda verktygen i denna verktygskategori är analysverktyg som inte är etablerade på marknaden idag. 

Dessa är i grunden en kombination av både visualiseringsverktyg och informativa verktyg. Likt 

visualiseringsverktygen i verktygskategori A och B sker insamling av data från elnätsbolag eller 

elmätare för att presentera återkopplingsresultatet till användaren. Huvudfokus är dock inte att 

visualisera den för användaren. Likt vissa informativa verktyg i verktygskategori C syftar 

analysverktygen till att ta fram förslag på energieffektiviseringsåtgärder som är anpassade efter den 

individuella användaren, men det finns inte några krav på manuell inmatning av data. Affärsidén med 

deras framtida verktyg är att med avancerade algoritmer automatiskt analysera och tolka 

elförbrukningsdata för att ta fram anpassade förslag på energieffektiviseringsåtgärder.  

5.2 Återkopplingsverktygens funktioner 

5.2.1 Uppdelningsåterkoppling som återkopplingsmetod 

Av de utvalda verktygen i denna studie är det endast visualiseringsverktyg med en högupplöst 

realtidsåterkoppling som till viss del även kan erbjuda uppdelningsåterkoppling. Respondenterna 

förklarar att användare, med hjälp av en detaljerad realtidsåterkoppling, kan se hur mycket 

elförbrukningen ökar då enheter i hemmet slås på eller av och på så sätt identifiera enskilda enheters 

förbrukning. 

 

Ett par av respondenterna har även poängterat att det är svårare att tyda uppdelningsåterkoppling 

genom realtidsåterkoppling desto sämre upplösning realtidsåterkopplingen har. Sekundupplösning 

ger exempelvis bättre uppdelningsåterkoppling än minutupplösning eller kvartsupplösning. Det är 

svårare att tyda denna form av uppdelningsåterkoppling för apparater med lägre effektförbrukning, 

detta beror dock på hur hög datakvalitén är.   

 

Ett fåtal av verktygen som kan ge realtidsåterkoppling erbjuder dessutom en kompletterande och 

mer detaljerad uppdelningsåterkoppling av specifika enheters elförbrukning vilka användaren själv 
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väljer. Det krävs en kompletterande hårdvara vid eluttaget för att erhålla denna 

uppdelningsåterkoppling. Fördelen med denna form av uppdelningsåterkoppling är att den är mer 

exakt och fungerar även för enheter med en lägre elförbrukning. Eftersom användaren får tillgång till 

återkopplingsresultatet direkt utan att behöva analysera realtidsåterkopplingen innebär det en 

mindre arbetsinsats för användaren. Nackdelen är att uppdelningsåterkopplingen är begränsad till 

antalet hårdvaror. För att få en kontinuerlig återkoppling från flera enheter samtidigt krävs många 

kompletterande hårdvaror vilket kan bli dyrt för användaren.   

 

En av deltagarna i studien som utvecklat ett verktyg som erbjuder båda formerna av 

uppdelningsåterkoppling har dock poängterat att inget av de uppdelningsåterkopplingsalternativ 

som finns idag är optimala på grund av tidigare nämnda brister. Respondenten anser att en 

utveckling av uppdelningsåterkoppling bör eftersträvas för att utnyttja dess fulla potential till att öka 

energihushållningen i bostadssektorn, vilket beskrivs i avsnitt 5.2.8 Styrningsfunktion för styrning av 

enheter i hushållet samt 5.2.10 Funktion för automatisk analys och tolkning av data med algoritmer. 

Ett av verktygen i verktygskategori D kan erbjuda en mer utvecklad uppdelningsåterkoppling till följd 

av att verktyget inte bara är begränsad till en mätpunkt som mäter den totala elförbrukningen. Fler 

mätpunkter möjliggör effektivare uppdelningsåterkoppling, denna lösning är dock betydligt dyrare än 

de tidigare nämnda alternativen.  

5.2.2 Jämförelseåterkoppling som återkopplingsmetod 

Vissa av återkopplingsverktygen i verktygskategori A och B erbjuder jämförelseåterkoppling där det 

aktuella hushållets förbrukning jämförs med liknande hushålls förbrukning. Vilka hushåll som är 

lämpade för jämförelse kan bestämmas utifrån exempelvis följande faktorer: antal personer i 

hushållet, area, typ av uppvärmningssystem och geografiskt läge. Vilka jämförelseparametrar som 

förekommer varierar dock mellan verktygen. Respondenterna anser att det är viktigt att ta med flera 

parametrar för att jämförelsen ska vara relevant.  

 

Flera respondenter förklarar att ett vanligt förekommande problem vid jämförelse med liknande 

hushålls förbrukning är att jämförelserna försämras om verktygen inte har tillgång till tillräckligt 

många boendeformer – desto fler som använder verktyget desto bättre blir jämförelserna.  

5.2.3 Upplysningsåterkoppling som återkopplingsmetod 

Upplysningsåterkoppling är aktuell för både informativa verktyg (i verktygskategori C) och 

visualiseringsverktyg (i verktygskategori A och B). Upplysningsåterkoppling förekommer i olika 

former, vanligast är generella eller individuellt anpassade tips och råd i skriftlig form direkt i 

verktyget. Två av verktygen från verktygskategori C hänvisar till individuell rådgivning hos Energi- och 

klimatrådgivningen för kostnadsfri rådgivning per telefon. Två av verktygsutvecklarna i 

verktygskategori A har en liknande individuell rådgivningstjänst, dock finns skillnader för hur 

avancerade de är och om tjänsten är kostnadsfri eller inte.  

 

Respondenter för verktyg från flera verktygskategorier anser att informationen de erbjuder via 

verktyget är för begränsad. En av respondenten har observerat att det efterfrågas starkt av 

visualiseringsverktygets användare att få mer tips och råd om hur de kan påverka sin elförbrukning 

än vad som erbjuds i verktyget idag. En annan respondent ser ett behov av att utveckla deras 

informativa verktyg till att kunna erbjuda användaren mer information i en kunskapsbank, för att 

användaren ska kunna få en utbildning i exempelvis hur elmarknaden fungerar. En annan respondent 
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till ett verktyg i verktygskategori A förklarar att de, på grund av stor efterfrågan, ska komplettera sitt 

visualiseringsverktyg med en individuell rådgivningstjänst liknande de tjänster som andra verktyg i 

verktygskategori A erbjuder.  

5.2.4 Direkt och indirekt återkoppling som återkopplingsform 

Valet av återkopplingskanal styr om verktygets återkopplingsform är direkt eller indirekt. Som 

tidigare nämnt är det vanligast att den indirekta återkopplingen sker via återkopplingskanaler som 

applikation och webb. Användaren behöver i dessa fall göra ett aktivt val för att tillgodogöra sig 

informationen, med undantag för push-notiser i applikationer som skapar direkt återkoppling. Den 

direkta återkopplingen sker vanligtvis via visualiseringsdisplayer, men är dock inte lika vanlig som den 

indirekta återkopplingen påpekar en av respondenterna.  

 

Flera respondenter menar på att den direkta och den indirekta återkopplingen från 

visualiseringsverktyg har olika effekt på användaren. Den direkta återkopplingen, i form av 

realtidsåterkoppling i en visualiseringsdisplay, fokuserar mer på ändrade beteenden och den 

indirekta återkopplingen har större effekt på användaren vad gäller genomförande av mer långsiktiga 

energieffektiviseringsåtgärder. Visualiseringsverktyg som erbjuder realtidsåterkoppling via 

applikation eller webb klassas i denna studie som att de erbjuder indirekt återkoppling. Dock 

poängteras i intervjuerna att dessa verktyg har en större effekt på beteendet i jämförelse med 

verktyg då realtidsåterkoppling inte erbjuds.  

 

En av respondenterna till ett verktyg som erbjuder både direkt och indirekt återkoppling menar på 

att det är fördelaktigt för visualiseringsverktyg att erbjuda båda återkopplingsformerna. Eftersom de 

har olika effekt på användaren främjas energihushållning på flera olika nivåer. Den direkta och den 

indirekta återkopplingen kompletterar därför varandra bra. 

 

5.2.5 Visualiseringsdisplay, webb eller applikation som återkopplingskanal 

Eftersom visualiseringsdisplayen ständigt är påslagen i hemmet kan beteendet hos samtliga 

användare i hushållet påverkas maximalt eftersom de även påverkas omedvetet, detta påpekar en av 

respondenterna till ett verktyg i verktygskategori B. En av nackdelarna är att en extra hårdvara 

innebär en extra kostnad för användaren samt att vissa användare upplever en stress av att hela 

tiden se hur mycket el de förbrukar.  

 

Förutom att återkopplingen är indirekt finns det andra nackdelar med att använda applikation och 

webb för att ge realtidsåterkoppling av elförbrukningen. En av respondenterna påpekar att det i flera 

hushåll anses vara tillräckligt att en person installerar applikationen i mobil eller surfplatta alternativt 

loggar in på webbportalen för att tillgodogöra sig resultatet. Det medför att det främst är den person 

som använder webbportalen eller har applikationen installerad som påverkas av resultatet. När 

visualiseringen inte är lika tillgänglig för alla personer i hushållet är det svårare att engagera alla till 

att ändra sitt beteende. Samma respondent påpekar att det däremot är mer motiverat att presentera 

den historiska förbrukningen via applikation eller webb eftersom den historiska återkopplingen 

innebär en mer komplicerad och omfattande redovisning av resultatet.  

 

Det råder polariserade åsikter om vilken återkopplingskanal av applikation och webb som är bäst. 

Vissa av utvecklarna i verktygskategori A och B vars verktyg erbjuder visualisering via både 
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applikation och webb har noterat en förändring där användarna blir mer och mer intresserade av att 

använda applikationen istället för webb. För samma verktyg gäller att det finns fler funktioner i 

webbversionen. Det skiftande intresset har därför lett till att applikationen som används som 

återkopplingskanal för ett av verktygen ska vidareutvecklas för att dess funktioner ska blir likvärdiga 

med de funktioner som finns i webbläsarversionen. I framtiden kommer de troligtvis att avveckla 

webbläsarversionen. En av respondenterna förklarar att det oftast är den äldre generationen som 

föredrar webb som återkopplingskanal medan den yngre föredrar applikation i större utsträckning. 

 

En av respondenterna som utvecklat ett verktyg i verktygskategori B men som inte erbjuder 

applikation som återkopplingskanal, påstår att problemet med applikationer vid visualisering av 

elförbrukningen är att de ofta kräver stor plats på mobilen/surfplattan. Vilket är ett problem som blir 

större i samband med att de vidareutvecklar funktionerna.  

 

Två av de respondenter som förespråkar återkopplingskanalen webb har utvecklat verktyg i 

verktygskategori D. En av intervjupersonerna menar på att anledningen till att applikationer skulle 

fungera bättre än webb i framtiden är vid utförande av handlingar, exempelvis styrning av enheter. 

Eftersom styrningsfunktioner inte är etablerade på marknaden i någon större utsträckningen är en 

applikation ersättbar med en mobilanpassad webbsida. Ytterligare en nackdel med applikation som 

återkopplingskanal, i jämförelse med webb, är att de kostar att ta fram. Den andra respondenten 

menar att applikationer är mindre kraftfulla eftersom de varken utgör en direkt återkoppling som en 

visualiseringsdisplay eller kan erbjuda lika mycket information och funktioner som 

återkopplingskanalen webb. Samma utvecklare har noterat att efterfrågan på applikationer de 

senaste åren har minskat i förhållande till efterfrågan på webb.  

 

Det finns även ett verktyg i verktygskategori A som erbjuder återkoppling via webb idag men utreder 

möjligheten att utveckla en applikation alternativt en mobilanpassad webbsida på grund av en ökad 

efterfrågan.      

5.2.6 Presentation av återkopplingsresultat genom estetisk visualisering  

Vissa visualiseringsverktyg i verktygskategori A och B erbjuder estetisk visualisering. Flertalet av 

respondenterna till verktygen i verktygskategori A och B menar på att syftet med detta sätt att 

presentera resultatet, är att på ett mer intuitivt och lättförståeligt sätt uppmärksamma användaren 

på om den aktuella elförbrukningen är hög eller låg. Exempelvis i förhållande till elförbrukningen 

föregående dag. Gemensamt för dessa lösningar är att förbrukningen presenteras på ett mer 

illustrativt och konstnärligt sätt istället för enbart med siffror och grafer. Samtliga respondenter till 

verktyg med estetisk visualisering förklarar att detta presentationssätt gör att användaren snabbt får 

en bättre förståelse för innebörden av siffrorna och därmed om den aktuella förbrukningen är hög 

eller låg. En av intervjupersonerna påpekar att den direkta återkopplingen gör sig bäst då den 

framförs till användaren med estetisk visualisering.  

 

En annan intervjuperson påpekar att det positiva med den estetiska återkopplingen är att det väcker 

ett engagemang hos samtliga personer i hushållet. Då elförbrukningen i hushållet förändras berörs 

användaren mer av en anpassad estetisk visualisering i jämförelse med en siffra som får ett 

lägre/högre värde. En kombination av siffror och estetisk återkoppling har dock visat sig vara 

effektivt, påstår samma respondent. Estetisk visualisering blir också en snackis även utanför familjen 
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när vänner kommer och hälsar på, vilket gör att energiintresset till viss del sprider sig till andra, detta 

har flera respondenter påpekat. Det påstås dock vara viktigt att hitta estetiska referenser som 

användarna känner igen – olika estetiska visualiseringar fångar olika användares uppmärksamhet. 

5.2.7 Varningsfunktion vid hög elförbrukning 

Flera av visualiseringsverktygen i verktygskategori A och B erbjuder varningsfunktioner. Det 

vanligaste är att verktyget varnar vid hög elförbrukning där varningsnivån väljs och ställs in manuellt 

av användaren. I vissa fall finns inslag av en självlärande algoritm, varningsnivån ställs i dessa fall in 

automatiskt. Beroende på om realtidsåterkoppling existerar eller inte samt om datakvalitén är hög 

eller låg, är avgörande för när användaren blir uppmärksammad på om nivån överstigits. Det sker 

antingen direkt eller upp till ett dygn efteråt.  

 

Varningsfunktionen förväntas ha en högre effekt på elanvändningen om den automatiskt anpassas 

efter hushållet istället för att den ställs in manuellt. För ett av visualiseringsverktygen i 

verktygskategori A håller en sådan varningsfunktion på att utvecklas, men respondenten menar på 

att det är svårt att hitta rätt nivå på varningssignalen. Ett annat verktyg har aktivt valt bort att införa 

varningsfunktioner just av denna anledning. Om nivån är omotiverat låg finns det risk för att 

användaren blir irriterad på att varningssignalen löser ut för ofta, om nivån är för hög uppmuntrar 

det istället inte till ett förändrat beteende hos användaren utan tvärt om kanske ökar 

elanvändningen. För att hitta rätt nivå på varningssignalen krävs avancerade algoritmer som tar 

hänsyn till flera olika faktorer. Ett exempel är att korrelera elförbrukningen med 

utomhustemperaturen. Detta är endast relevant då el krävs till uppvärmning av bostaden, till 

exempel vid direktverkande el eller för drift av värmepump. Det anses dock vara dyrt och svårt. Om 

leverantören av verktyget misslyckas med algoritmerna finns det risk för att varningsfunktionen 

verkar kontraproduktivt där användaren tar avstånd från produkten, vilket en av respondenterna 

påpekar.  

5.2.8 Styrningsfunktion för styrning av enheter i hushållet 

Ett par av verktygen i verktygskategori A kan erbjuda styrning av enheter i hushållet genom en 

kompletterande hårdvara (samma som används för uppdelningsåterkoppling, se 5.2.1 

Uppdelningsåterkoppling som återkopplingsmetod). Styrningen är dock begränsad till de apparater 

som användaren valt att ansluta en kompletterande hårdvara till. Styrningen är även begränsad till 

på- och avläge och sker manuellt alternativt med timerfunktion för båda verktygen. Av verktygen 

som finns med i denna utredning är det endast dessa verktyg som kan erbjuda en styrningsfunktion 

idag. Det poängteras dock av respondenterna att detta inte är en optimal lösning i framtiden, dels på 

grund av tidigare nämnda begränsningar samt på grund av att det krävs lika många kompletterande 

hårdvaror, alternativt smarta eluttag, som antalet enheter som önskas styras. Detta blir både dyrt 

och svårt för kunden att genomföra. Det är svårt att få det ekonomiskt försvarbart på grund av 

privatanvändarnas förhållandevis låga elkonsumtion. 

 

Flertalet av respondenterna i verktygskategori A, B och E anser att en mer utvecklad styrfunktion är 

ett eftersträvbart komplement till verktygen i framtiden. Det är dock främst utvecklare av verktyg 

med realtidsåterkoppling som visat störst intresse för detta. Vilket beror på att styrning ligger mer i 

linje med funktionerna som de erbjuder idag – realtidsåterkoppling är en förutsättning för att 

styrning ska vara möjligt. En av utvecklarna till ett verktyg som inte visualiserar elförbrukningen i 

realtid påpekar att det är svårt för dem att kunna erbjuda en styrfunktion så länge de inte kan 
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erbjuda realtidsåterkoppling. 

 

Följande faktorer påstår ett flertal av respondenterna bidrar till att mer avancerade 

styrningsfunktioner inte lyckats på marknaden tidigare: omogen, dyr och svåranvänd teknik, 

bristande standardiseringar vad gäller elmätare och enheter samt lågt intresse. Låg lönsamhet för 

användaren, till följd av låga elpriser och låg elkonsumtion för varje hushåll, anses vara ytterligare en 

anledning. Billigare teknik i framtiden tillsammans med utveckling av intelligenta apparater med 

inbyggda kommunikationsmöjligheter, som exempelvis möjlighet till Wi-Fi-uppkoppling, tror flertalet 

respondenter är receptet till en mer automatiserad styrning i framtiden. En av respondenterna som 

idag erbjuder manuell styrning påpekar att en viktig anledning till varför det är viktigt att möjliggöra 

en mer automatiserad styrning i framtiden ur ett användarperspektiv, är på grund av existerande 

konsumentbeteendebegränsningar. Lösningarna ska innebära en minimal arbetsinsats av användaren 

som möjligt. 

 

Mer förnyelsebar el i elnäten skulle resultera i större prisvariationer på el över dygnet, vilket ökar 

förutsättningarna för timavtal. Intelligenta enheter i framtidens hushåll tillsammans med en 

möjlighet till styrning som baseras på till exempel timpris, anses uppmuntra en mer flexibel 

användning och möjliggöra en jämnare belastning på elnätet. Dock påpekar respondenterna att det 

krävs nya enheter, exempelvis vitvaror, för att kommunikationsdelen ska vara ekonomiskt försvarbar. 

På grund av de gamla enheternas livslängd infinner sig därför en tröghet i utvecklingen av 

styrningsfunktioner.  

 

En av intervjupersonerna anser att timavtal går hand i hand med användandet av 

visualiseringsverktyg, om det blir vanligare med timavtal i framtiden kommer troligtvis efterfrågan på 

visualiseringsverktyg att öka. Användarna blir i större utsträckning intresserade för hur 

elkonsumtionen är fördelad över dygnets timmar i syfte att påverka den. Timavtal fungerar därför 

som ett incitament till att använda visualiseringsverktyg. 

5.2.9 Funktion för visualisering av elanvändning 

Majoriteten av verktygen i verktygskategori A och B kan visualisera elproduktion, en av 

respondenterna påstår att det är vanligt att kunderna efterfrågar funktionen. Denna funktion är dock 

begränsad för de flesta verktyg idag.  

 

Ett av verktygen kan endast erbjuda visualisering av produktion från solceller i de fall där det finns 

två elmätare, en för konsumtion och en för produktion. Det är dock vanligast med en kombinerad 

mätare enligt samma respondent. Ett annat verktyg kan erbjuda visualisering av elproduktion dock 

måste företaget hantera detta manuellt, respondenten anser att det inte är en hållbar lösning i 

framtiden eftersom fler troligtvis kommer att efterfråga tjänsten. Dock möjliggör den manuella 

hanteringen att verktyget kan visualisera elproduktionen även om användaren har en kombinerad 

mätare istället för två separata mätare för produktion och konsumtion. En annan respondent 

förklarar att det är vanligt att företag som producerar solceller vill starta ett samarbete med dem, 

eftersom det anses vara fördelaktigt att kunna visualisera elkonsumtionen tillsammans med 

elproduktionen från solcellerna. 

  



39 
 

5.2.10 Funktion för automatisk analys och tolkning av data med algoritmer 

Verktygen i verktygskategori E satsar på att med hjälp av avancerade algoritmer kunna analysera och 

tolka elförbrukningsdata i framtiden. Genom att identifiera de större effektuttagen i hushållet och 

dela in dem i förbrukningskategorier, kan en mer effektiv uppdelningsåterkoppling än de som erbjuds 

idag uppnås. Genom att jämföra informationen med referensvärden går det att ge förslag på 

individuellt anpassade energieffektiviseringsåtgärder med tillhörande besparingspotential. 

Respondenterna påstår att oavsett hur data samlas in krävs det relativt högupplöst data för att 

åstadkomma detta, desto högre dataupplösning och datakvalité desto mer specifika och 

välanpassade åtgärder går det att ta fram. Svårigheterna med att få tillgång till tillräckligt högupplöst 

data är en betydande anledning till att dessa verktyg inte är etablerade på marknaden idag.  

 

Fördelen med dessa verktyg anses vara en hög användarvänlighet, eftersom användaren får maximal 

nytta för minimalt arbete. Vilket inte är fallet för flera av återkopplingsverktygen som finns på 

marknaden idag. För att möjliggöra en reducering av elförbrukningen kräver befintliga 

visualiseringsverktyg att användaren tolkar förbrukningsdata, med eller utan individuell rådgivning. 

Användning av analysfunktionen innebär att det är möjligt för användaren att direkt ta del av 

rekommenderade och individuellt anpassade förslag på beteendeförändringar och 

energieffektiviseringsåtgärder. En av respondenterna anser därför att visualiseringen av 

elförbrukningen egentligen är ett onödigt delsteg som skulle kunna ersättas med en analysfunktion.  

 

Förutom att analysfunktionen kräver en mindre arbetsinsats av användaren, fokuserar denna 

funktion i högre grad på lönsamhet i jämförelse med visualiseringsfunktionen. Genom en bättre 

garanti på att användaren kommer att reducera sin energiförbrukning är chanserna större att 

användaren är villig att investera i ett återkopplingsverktyg.    

5.3 Teknik för datainsamling 

5.3.1 Manuell datainsamling 

Manuell datainsamling förekommer bara för två informativa verktyg i verktygskategori C. Idag är det 

den enda datainsamlingstekniken som används av befintliga återkopplingsverktyg för att ge 

anpassade förslag på energieffektiviseringsåtgärder och beräkna motsvarande besparingar. För att 

resultatet ska hålla hög kvalité som överensstämmer med verkligheten, ställs höga krav på indata – 

detaljerad indata genererar detaljerade resultat. För att underlätta för användaren då specifik data 

saknas kan defaultvärden användas, det innebär dock att individuellt anpassade förslag inte kan 

genereras. 

 

Resultatet från intervjuerna visar på att fördelen med manuell inmatning av data är som tidigare 

nämnts att verktyget kan generera energieffektiviseringsförslag som är anpassade efter den aktuella 

byggnaden, utöver generella spartips och råd. Nackdelen är att manuell inmatning kräver en högre 

arbetsinsats av användaren för att ta reda på den efterfrågade informationen om elanvändning, 

byggnadsfakta, elpris osv.  Vid manuell inmatning av data är det fördelaktigt om användaren är 

intresserad av energi och energieffektiviseringsåtgärder, det finns därför en risk att användargraden 

minskar på grund av detta. En av respondenterna menar på att manuell inmatning av data ställer 

högre krav på förklaringar och tydlighet för att minska risken att användaren missförstår vad som 

efterfrågas. Kraven på en hög arbetsinsats medför dock att sannolikheten är större att de väljer att 

använda verktyg med manuell inmatning faktiskt använder resultatet till att genomföra de föreslagna 
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energieffektiviseringsåtgärderna i praktiken. En an av respondenterna anser att den främsta fördelen 

är noggrannheten i resultaten – förutsatt att rätt värden matas in. 

 

Ett av verktygen i verktygskategori A kräver manuell överföring av data från en visualiseringsdisplay 

till en webbportal (via USB-port), för att presentera resultatet från den historiska återkopplingen. 

Även denna form av manuell hantering av data innebär en högre arbetsinsats för användaren och en 

minskad användargrad av den historiska återkopplingsfunktionen. Ett annat verktyg i 

verktygskategori A använde denna lösning tidigare men har nu övergått till automatisk överföring till 

en molntjänst – en teknik när lagring och funktioner tillhandahålls som tjänster via webben. 

Fördelarna är att arbetsinsatsen för användaren är lägre samtidigt som det är lättare att utveckla en 

molntjänst i jämförelse med en programvara. 

5.3.2 Datainsamling från elmätare 

Majoriteten av visualiseringsverktygen i verktygskategori A och B använder sig av en teknik för 

insamling av data direkt från elmätaren. Tekniken baseras på avläsning av den pulsdiod som finns på 

elmätaren där antalet pulser per sekund kan omvandlas till elförbrukning per sekund 

(effektförbrukningen). 

 

Det har dock poängterats av flertalet respondenter att det finns brister med denna typ av mätning. 

Majoriteten anser att det vanligaste förekommande problemet är räckviddsrelaterat och uppkommer 

både när informationen skickas via radiovågor och Wi-Fi. Det tillåtna avståndet mellan sändare och 

mottagare alternativt täckning för Wi-Fi vid sändaren är begränsad vilket utgör ett problem i främst 

lägenhetshus men även för villor där elmätaren inte finns i direkt anknytning till huset. 

 

Ett par respondenter förklarar att det är vanligt att användaren inte har fysisk tillgång till elmätaren i 

lägenhetshus vilket skapar problem även i de fall avståndet mellan hushållet och elmätaren tillåter 

mättekniken att fungera. Ytterligare ett problem som observerats av vissa respondenter är att 

hårdvaran som mäter pulsdioden har en begränsad batteritid. På grund av att det oftast inte finns 

lättillgänglig strömförsörjning vid elmätaren, är batterilösningen trots problem med begränsad 

batteritid vanligast. En av respondenterna påstår att flera av deras användare efterfrågat både längre 

batteritid och sändare med bättre räckvidd.         

 

Ett fåtal respondenter har poängterat att det finns en risk för att ljus från omgivningen stör 

mätningen av pulsdioden. Vissa av intervjupersonerna har även observerat installationsproblem som 

uppkommer till följd av att det finns flera olika typer av elmätare. Det är svårt att ta fram en manual 

som fungerar för alla mätare, vilket försvårar installationen för användaren. Det har tidigare 

förekommit problem vid mätning av olika typer av pulsdioder, dessa kan skilja sig mellan dagens 

elmätare.  

 

Trots ovan nämnda begränsningar tycks den generella uppfattningen vara att mätning av pulsdiod 

fungerar förvånansvärt bra i förhållande till kostnaden. Alternativet som utgörs av att koppla in 

hårdvaran till elmätarens kabel är ett säkrare alternativ men desto dyrare. Denna lösning tillämpas av 

ett av verktygen i verktygskategori D. Inom bostadssektorn anses mätning av pulsdiod vara den mest 

lämpade tekniken för datainsamling från elmätare. 
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5.3.3 Datainsamling från elnätsbolag 

Vid datainsamling från elnätsbolag skapas ett samarbete mellan elnätsbolaget (som tillhandahåller 

data) och ett privat företag (som tillhandahåller visualiseringen av data). Detta förekommer i två 

separata fall för visualiseringsverktyg i verktygskategori A och B. För att få med båda perspektiven 

har den privata aktören intervjuats i det ena fallet och elnätsbolagsaktören i det andra fallet.  

 

Det privata företaget får tillgång till data antingen genom att vara integrerade med elnätsbolaget 

eller genom att inhämta data från EDIEL (kommunikationssystem för att bland annat skicka 

förbrukningsdata från elnätsbolaget till elhandelsbolaget). För båda verktygen i verktygskategori A 

och B gäller att det privata företaget får tillgång till data genom att vara integrerade med 

elnätsbolaget. En av respondenterna anser att fördelen är att det privata företaget får tillgång till all 

data som elnätsbolaget har – data som skickas till EDIEL är i regel inte lika detaljrik. Idag ställs det 

krav på elnätsbolagen att de måste inhämta timdata från användare med timavtal, för resterade 

användare gäller kraven enbart för månadsdata. Trots detta är det vanligt att elnätsbolaget inhämtar 

timdata från alla användare, exempelvis i syfte att optimera elnäten. Det innebär dock att all data 

inte rapporteras till EDIEL. Ytterligare en fördel med integrering med elnätsbolag är att det går att 

visualisera historisk data från tidpunkter innan visualiseringsverktyget började användas.   

 

Fördelen med datainsamling från elnätsbolag överlag påstår flera respondenter är att det inte krävs 

någon hårdvara för att utföra mätningen och undviker på så sätt hårdvaruproblemen som förklaras i 

avsnitt 5.3.2 Datainsamling från elmätare. Nackdelen är att verktyg som använder denna 

datainsamlingsteknik, inte kan erbjuda realtidsåterkoppling utan enbart historisk återkoppling. 

Åtminstone med de förutsättningar för dataupplösning som finns idag. Data som visualiseras är i 

bästa fall energiförbrukning per timme och presenteras vanligtvis ett dygn efter att elen förbrukades.  

   

Avsaknaden av realtidåterkoppling gör att det blir svårare för användarna att identifiera specifika 

enheters förbrukning och veta hur de kan ändra sitt beteende för att spara el. Historisk återkoppling 

gör det däremot lättare för användaren att förstå hur elanvändningen kan reduceras genom 

utförandet av energieffektiviseringsåtgärder. En respondent har genom kundundersökningar 

fastställt att det förekommer att användare trots detta analyserar timförbrukningen från gårdagen 

och reflekterar över hur de kan minska sin elförbrukning genom beteendeförändringar.   

5.3.4 Dataupplösning och datakvalité  

Av de datainsamlingstekniker som används av verktygen idag, erhålls data med högst upplösning då 

datainsamlingen sker direkt från elmätaren via pulsdioden. Det möjliggör realtidsåterkoppling av 

effektdata. I de fall datainsamlingen sker från elnätsbolag visualiserar befintliga verktyg bara historisk 

återkoppling, där förbrukning per timme är en vanligt förekommande redovisningsenhet.  

 

Som det ser ut idag är det elnätsbolagen som äger elmätarna och mätvärdena. Enligt lag måste de 

kunna hämta timvärden för att erbjuda timavtal, detta betyder dock inte att de måste hämta 

timvärden från de kunder som inte har timavtal. En av respondenterna till ett verktyg i 

verktygskategori A som samlar in data från elnätsbolag, har övervägt att börja hämta mer detaljerad 

data i form av minutvärden. Syftet är att erbjuda en mer detaljerad historisk återkoppling vilket, 

beroende på hur snabbt informationen kan behandlas, är ett steg närmre realtidsåterkoppling. 

Respondenten menar att det är möjligt för de flesta av dagens elmätare att skicka minutvärden, den 
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tekniska svårigheten består snarare av att skapa ett kommunikationssystem för realtidsvisning via 

webb med mer frekventa uppdateringar. Vissa andra intervjupersoner påpekar att problemet för 

elnätsbolagen vid inhämtning av minutdata utgörs av svårhanterliga datamängder och 

lagringsproblem, snarare än problem vid utvecklandet av kommunikationssystem för realtidsvisning. 

 

Andra respondenter i verktygskategori A som inhämtar data direkt från elmätaren idag påstår att det 

finns en möjlighet att deras motsvarande elnätsbolag kommer hämta minutdata i framtiden trots 

tidigare nämnda hinder, målet är att inte vara beroende av en hårdvara.  

 

En elhandelsbolagsmarknad i konkurrens försvåras av att de erbjuder samma produkt. Välutvecklade 

energitjänster är ett viktigt sätt för elhandelsbolagen att få konkurrensmässiga fördelar påstår en av 

respondenterna. En respondent påpekar att elhandelsbolag kan tjäna mycket på att hämta 

elförbrukningsdata med högre upplösning, eftersom det ökar möjligheterna att kunna erbjuda 

effektivare återkopplingsverktyg (exempelvis analysverktyg i verktygskategori E) som deras kunder 

har stor användning för. Det bygger på principen att ett elhandelsbolag tjänar mer på att kunder 

byter till dem än vad de förlorar på att kunder köper mindre el.  

 

Majoriteten av utvecklarna tror dock att utvecklingen av tekniken för realtidsåterkoppling kommer ta 

en annan riktning än att elnätsbolagen ska samla in data med högre upplösning. En av 

intervjupersonerna motiverar det med att det idag inte finns något incitament i form av lagkrav för 

elnätsbolagen att hämta mer detaljerad data. Framförallt har elnätsbolaget ingen användning av data 

med högre upplösning förutom till att kunna erbjuda realtidsåterkoppling eller automatisk analys av 

data. Flera respondenter tror att en troligare utveckling är att realtidsdata även i fortsättningen 

kommer att hämtas direkt från elmätaren, dock inte via elmätarens pulsdiod. 

 

Det nya alternativet är införande av en Europastandard och en vidareutveckling av 

datainsamlingstekniken från elmätarens pulsdiod, det kan dock endast ske vid utbyte av befintliga 

elmätare till smarta elmätare. Flera utvecklare nämnde att ett troligt alternativ är att i framtiden 

kunna överföra data med hög upplösning till en webbportal genom uppkoppling av elmätaren till Wi-

Fi. Det andra alternativet är att införa en HAN-port (likt en USB-port) på elmätaren dit det går att 

koppla en hårdvara för att samla in informationen. Det sistnämnda alternativet är mest likt den 

pulsdiod-lösningen som finns idag.  

 

En av utvecklarna tror att det i framtiden kommer ställas högre krav på tillgängligheten av 

realtidsdata från elmätaren. Flertalet intervjupersoner tror att en Wi-Fi-lösning skulle vara ett bättre 

alternativ än en HAN-port lösning, eftersom den lösningen inte kräver en kompletterande hårdvara 

för att visualisera elanvändningen. Oavsett vilken riktning utvecklingen tar poängteras det att 

elmätarens utveckling kommer påverka återkopplingsverktygens utveckling i hög grad, vilket 

leverantörerna av verktygen måste anpassa sig efter. 

5.4 Användning av återkopplingsverktyg 

5.4.1 Ekonomirelaterade begränsningar av användningen 

Högre elpriser skulle öka incitamentet för användare att använda återkopplingsverktyg i syfte att 

minska sin elanvändning. På samma sätt skulle större elprisvariationer över dygnet öka användarens 

efterfrågan på timavtal och styrningsfunktioner, i sin tur skulle det öka användarens incitament till 
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att använda återkopplingsverktyg med utvecklade styrningsfunktioner – en uppfattning som flera 

respondenter delar. 

 

En av respondenterna till ett informativt verktyg i verktygskategori C har noterat att användarna av 

verktyget generellt tycker att det är dyrt att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Effekten är en 

minskad benägenhet för användare att använda återkopplingsverktyg som syftar till att ta fram 

förslag på energieffektiviseringsåtgärder. Det bedöms vara viktigt att det finns tillräckliga 

användarincitament för att informationen från återkopplingsverktygen ska leda till en handling, 

antingen i form av beteendeförändringar eller i form av energieffektiviserande åtgärder. Eftersom de 

ekonomiska incitamenten inte är särskilt starka idag anser respondenten att det är viktigt att 

åtminstone resultatet lyfts fram och presenteras på ett lättförståeligt och intuitivt sätt eftersom det 

ökar chanserna att de genomförs.  

 

Idag är det svårt att ge användaren en garanti på att användningen av återkopplingsverktygen 

kommer vara lönsam, detta gäller främst avgiftsbaserade återkopplingsverktyg. Det finns ingen 

garanti för hur mycket användaren kommer att tjäna på att göra investeringen. En stor utmaning är 

att det är vanligt att användare i slutändan inte är villiga att betala för ett verktyg som eventuellt kan 

leda till en besparing. Denna svårighet var en bidragande faktor till att leverantörer av verktyg i 

verktygskategori D inte längre riktar sig till bostadssektorn.   

5.4.2 Beteenderelaterade begränsningar av användningen 

En av respondenterna förklarar att det är vanligt att elanvändare vill vara miljömedvetna och göra 

klimatsmarta val. Problemet är att elanvändare ofta vill vara energieffektiva med hjälp av teknik, 

utan att behöva göra avkall på bekvämlighet. Eftersom många återkopplingsverktyg fokuserar på just 

beteendeförändringar begränsar detta faktum återkopplingsverktygens marknad.   

 

Flera intervjupersoner som är leverantörer till verktyg i verktygskategori A och B har observerat att 

användningen av visualiseringsverktyg är som störst i början, vilket kan förklaras med att 

användarens nyfikenhet och intresse då är som störst. Användarna av visualiseringsverktygen strävar 

efter en större förståelse för sin elanvändning i syfte att ändra den genom beteendeförändringar och 

energieffektiviseringsåtgärder. Då användare upplever att målet uppnåtts är det vanligt att den 

aktiva användningen av visualiseringsverktygen avtar. Anledningen till att det utgör ett problem för 

leverantörer av visualiseringsverktyg är att de ofta inte tjänar pengar på att sälja hårdvaran utan på 

abonnemangsavgiften som betalas kontinuerligt av användaren. En av respondenterna påstår att 

användarna upplever att det är svårt att ekonomiskt motivera en fortsatt användning av ett 

visualiseringsverktyg med abonnemangsavgift i ett hushåll, efter genomförandet av 

energieffektiviseringsåtgärder och beteendeförändringar som är av intresse för användaren. Det har 

även påpekats att återkopplingsverktyg bör användas under en lång tid för att ha en långsiktig effekt 

på användarens vanor. Att ändra användarens vanor är betydligt svårare att uppnå i jämförelse med 

att förändra användarens kortsiktiga beteende. Ytterligare en anledning till att återkopplingsverktyg 

behöver användas under en längre tid, är för att nya enheter i hushållet ständigt introduceras. Det 

innebär att nya förbrukarbeteenden uppstår, vilka bör anpassas efter användarens energismarta 

livsstil.  
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Direkt och indirekt återkoppling relaterat till användningen 

En av respondenterna till ett visualiseringsverktyg som erbjuder både direkt och indirekt återkoppling 

har observerat att det främst är användningen av den indirekta återkopplingen som har en tendens 

att avta över tid. Som tidigare nämnts gäller generellt att den direkta återkopplingen har störst effekt 

på användarens beteendemönster medan den indirekta återkopplingen leder till genomförande av 

energieffektiviseringsåtgärder i större utsträckning, detta gäller dock främst visualiseringsverktyg. 

Vilken typ av återkoppling som i verkligheten har störst effekt på användaren anser en respondent 

bero på användarens intresse och vilket huvudfokus användningen av produkten har. Dock har två 

respondenter observerat att det främst är den direkta återkopplingen som har effekt, båda 

visualiseringsverktygen har dock direkt återkoppling som huvudfokus. En av respondenterna 

förklarar att användarens förväntningar på produkten spelar stor roll för vilken återkopplingsfrom 

som har störst effekt på förbrukningsmönstret. Detta kan vara en bidragande faktor till att 

respondenterna upplever att den direkta återkopplingen har störst effekt. 

 

För att motverka att användningen minskar över tid har flera leverantörer av visualiseringsverktyg 

försökt göra den indirekta användningen mer direkt genom exempelvis push-notiser i applikationer 

som varnar då elförbrukningen blir för hög/låg eller om hårdvarans batterier börjar ta slut. Ytterligare 

ett alternativt som några leverantörer tillämpar är att lägga in funktioner som uppmuntrar en mer 

kontinuerlig användning, exempelvis styrning av enheter i hushållet.  

 

En av respondenterna som utvecklat ett visualiseringsverktyg med direkt återkoppling, har bevis på 

att användarna även omedvetet tar in informationen från den direkta återkopplingen vilket väger till 

denna återkopplingsforms fördel.  

5.4.3 Informationsrelaterade begränsningar av användningen 

Trots att användare i regel börjar få bättre koll på sin elanvändning och är mer intresserade av att 

följa den, påstår en respondent till ett verktyg i verktygskategori C att bristande information i 

samhället är ett betydande hinder för återkopplingsverktygens marknadstillväxt. 

 

En hög trovärdighet väger till ett verktygs fördel när användaren ska välja verktyg. Det finns flera 

olika faktorer som bidrar till en ökad trovärdighet, exempel är affärsidén bakom verktyget samt 

forskningsbaserad utveckling.  

 

Informativa verktyg i verktygskategori C som direkt eller indirekt erbjuds av myndigheter anses vara 

mer trovärdiga av den anledningen att affärsidén baseras på ökad samhällsnytta utan vinstintresse. 

Under intervjuerna har det påpekats att det är viktigt att det framgår till användaren att verktyget 

erbjuds av en myndighet genom att exempelvis integrera ett verktygs fristående hemsida till en del 

av myndighetens hemsida. Generellt kan en ökad trovärdighet uppnås genom hänvisning via länkar 

till generella energispartips på Energimyndighetens hemsida samt till den kommunala Energi- och 

klimatrådgivningen. En ökad trovärdighet kan även uppnås med moderna gränssnitt och snygg design 

vilket gäller samtliga verktyg oavsett leverantör. 

 

Det värderas högt av leverantörer till verktyg som erbjuds av myndigheter att de är 100 % 

tillförlitliga, leverantörerna känner ett stort ansvar att informationen som verktyget genererar är 

korrekt, trovärdig och pålitlig. Det anses även vara viktigt att verktygen uppfattas som oberoende 
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och neutrala eftersom det inte finns så många verktyg som utvecklas av myndigheter.  

 

Verktyg som starkt präglats av resultat från forskning anses ha en hög trovärdighet, exempel är 

forskning som pekar på att en viss design är effektiv i syfte att minska energianvändningen. Flera 

respondenter påpekar att en ökad trovärdighet resulterar i att användargraden av verktyget ökar.  

5.4.4 Skillnader i användning beroende på målgrupp  

Privatkonsumenter vs näringsidkare 

En respondent påpekar att en hushållsanvändares förhållandevis låga elkonsumtion, medför att den 

individuella besparingen från en aktiv användning av återkopplingsverktyg är relativt liten under 

rådande förutsättningar. Det ekonomiska incitamentet för användning av återkopplingsverktyg är 

därför inte lika stort för användare i bostadssektorn som för användare i lokalsektorn. Däremot är 

den totala potentialen stor till följd av en stor målgrupp – om alla användare i bostadssektorn skulle 

göra en elbesparing på 10 % skulle vi kunna stänga ner ett helt kärnkraftverk poängterar en av 

respondenterna.  

 

Till följd av ett lågt ekonomiskt incitament är privatanvändare mindre benägen att betala för ett 

återkopplingsverktyg. En av respondenterna påstår att deras kundundersökningar pekar på att de 

flesta privatanvändare inte är benägna att betala alls för att använda ett sådant verktyg. Oavsett så 

innebär den begränsande betalningsförmågan, på grund av bristande ekonomiska incitament, att 

utvecklingen av återkopplingsverktygens funktioner är begränsad. En intervjuperson påvisar att 

användare inom bostadssektorn ställer högre krav på tillgängligheten av supportfunktioner 

(exempelvis kundservice) i jämförelse med näringsidkare. Detta faktum gör det ännu svårare för 

leverantörerna att upprätthålla en låg kostnad för återkopplingsverktyget. Om marknaden skulle 

tillåta en utveckling av dyrare återkopplingsverktyg inom bostadssektorn skulle det gå att erbjuda 

effektivare verktyg med högre kvalité till exempel fler mätpunkter vilket skulle möjliggöra 

uppdelningsåterkoppling i större utsträckning.  

 

En av respondenterna som utvecklat ett verktyg i verktygskategori D påstår att det finns användare 

som har ett intresse av att använda bättre och mer avancerade verktyg än de som finns på 

bostadsmarknaden idag. Det förekommer att användare övergått från billigare återkopplingsverktyg 

inom bostadssektorn till ett mer avancerat verktyg, som egentligen har näringsidkare som 

huvudfokus, för att få fler funktioner trots att det är betydligt dyrare. 

Småhus vs lägenheter 

Lägenhetsanvändare har i regel färre incitament till att använda återkopplingsverktyg i jämförelse 

med småhusanvändare, på grund av en lägre elanvändning och en elkostnad som utgör en mindre 

del av användarens totala månadskostnad. Detta beror i huvudsak på att lägenhetsanvändare endast 

betalar för hushållsel, de köper inte el för uppvärmning och uppvärmning av varmvatten, denna del 

ingår oftast i hyran/avgiften. Desto större elbehov användaren har desto större är möjligheterna till 

att göra stora besparingar påstår intervjupersonerna. 

 

En leverantör som tillhandahåller avgiftsfria återkopplingsverktyg till användarna har dock noterat att 

ungefär hälften av de som varit intresserade av att använda verktyget är just lägenhetsanvändare – 

trots lägre elanvändning. I de flesta fall är det dock inte möjligt att använda verktyget i lägenheter på 
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grund av elmätarens fysiska otillgänglighet, begränsad Wi-Fi-täckning eller för långt avstånd mellan 

elmätaren och mottagarenheten, det här påpekar majoriteten av intervjupersonerna. En av 

respondenterna förklarar att det till viss del är dyr teknik (för att skapa längre räckvidd)som hindrar 

återkopplingsverktygens marknad från att öppnas upp till lägenhetsanvändare i större utsträckning. 

Samma trend har inte observerats av utvecklare till verktyg som kostar mer i förhållande till andra 

verktyg, de har därför valt att främst rikta sig mot småhusanvändare och anpassat verktygen efter 

denna målgrupp. 

Teknik- och energiintresserade vs ”den stora massan” 

Teknik- och energiintresset spelar roll för hur viktig den estetiska visualiseringen av elförbrukningen 

är. Den estetiska visualiseringen av elförbrukningen är enligt flera respondenter extra viktig för 

personer som inte är teknik- och energiintresserade vilket även kan kännetecknas som ”den stora 

massan”. De förstnämnda är i större utsträckning intresserade av att resultatet presenteras på ett 

mer detaljerat sätt, med exempelvis siffror. En svårighet med estetisk visualisering är att olika typer 

av utformning och design väcker olika användares intresse. Det ställs därför krav på att det bör finnas 

flera olika estetiska visualiseringar som är anpassade för olika målgrupper förklarar ett par av 

respondenterna. Dock gäller generellt att en häftig och innovativ design och presentation av 

resultatet, som estetisk visualisering i olika utsträckning innebär, uppskattas av användare överlag. 

En nackdel med den estetiska visualiseringen är avsaknaden av detaljinformation, detta faktum gör 

att estetisk visualisering inte passar personer som redan är sparsamma med el. 

 

Ett annat exempel som en respondent noterat skiljer sig mellan de två målgrupperna vad gäller 

verktygsutformning, är hur tillgängligt återkopplingsresultatet är för användaren. Det har gjorts 

mycket forskning på hur mycket människan påverkas beroende på graden av tillgänglighet. Ett par 

respondenter har påpekat att den indirekta återkopplingen passar bättre för personer som har ett 

teknik- och energiintresse alternativt bor i villa och har en hög elanvändning. Dessa användare är i 

regel även villiga att betala mer för verktyget.  

 

Vanligen passar den lättillgängliga, direkta återkopplingen personer som har ett mindre teknik- och 

energiintresse. Det upplevs dock vara svårt att marknadsföra återkopplingsverktyg mot denna 

målgrupp enligt en respondent. För att nå ut till målgruppen ställs det högre krav på att produkten är 

lättillgänglig, enkel att använda och utan komplexa funktionslösningar – en utmaning för 

verktygsutvecklarna. En av respondenterna till ett verktyg i verktygskategori E anser att enkelhet och 

tillgänglighet till informationen är viktiga aspekter som upplevs saknas på marknaden idag. 

Intervjupersonen förklarar att det är en viktig drivkraft i utvecklingen av framtidens analysverktyg. 

 

Det är viktigt att forma utbudet av återkopplingsverktyg efter olika användares behov. En av 

respondenterna förtydligar genom att förklara att det inte är ”one size fits all” som präglar stora 

delar av återkopplingsverktygens marknad idag, det bör förändras. 
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6 GAP-analys 
I detta kapitel genomförs en GAP-analys av informationen som presenterats i teori samt empiri (både 

kartläggning och intervjuer). GAP-analysen består av tre delar, i det inledande avsnittet beskrivs 

nuläget år 2014 utifrån de tre analysområdena. Det andra avsnittet beskriver börläget år 2030 

utifrån målen som bidrar till ett hållbart energisystem. Det avslutande avsnittet beskriver gapet, 

utvecklingsmöjligheterna för de tre analysområdena, för att uppnå effektivare återkopplingsverktyg 

och börläget år 2030.     

6.1 Nuläge år 2014 

6.1.1 Återkopplingsverktygens funktioner och tillämpad teknik 

Återkopplingsverktygens marknad är generellt sätt bred vad gäller leverantörer av 

återkopplingsverktyg. Även om antalet verktyg är begränsat, är det varken en specifik leverantör eller 

leverantörskategori som dominerar marknaden. 

 

De informativa verktygens marknad är den del av återkopplingsverktygens marknad som är mest 

varierad vad gäller verktygens övergripande syfte och leverantörer. Trots att informativa verktyg 

erbjuds av samtliga leverantörsgrupper, erbjuds de mest omfattande informativa verktygen av 

myndigheter.  

 

Visualiseringsverktygens marknad är inte lika varierad som marknaden för de informativa verktygen, 

sett till samma aspekter som ovan. Visualiseringsverktygen har, till skillnad från de informativa 

verktygen, samma övergripande syfte (att synliggöra elförbrukningen) och erbjuds av elbolag och 

andra privata företag. Inget befintligt visualiseringsverktyg erbjuds idag av myndigheter.  

 

Trots att det övergripande syftet är detsamma för samtliga visualiseringsverktyg, skiljer specifika 

funktioner visualiseringsverktygen åt. Vid användning av visualiseringsverktyg förutsätts att 

användaren ska analysera förbrukningsinformationen som presenteras för att därefter dra slutsatser 

om vilka energieffektiviseringsåtgärder och beteendeförändringar som på ett kostnadseffektivt sätt 

kan leda till en minskad elanvändning. Detta sker med eller utan individuell rådgivning (hos det 

företag som levererar verktyget eller hos Energi- och klimatrådgivningen) samt generella tips och råd. 

Gällande visualiseringsverktygens funktioner, skiljer sig verktygen åt främst på följande punkter: 

 Datainsamlingsmetod: manuellt eller från elmätare, energibolag och/eller eluttag. 

 Återkopplingsmetod: realtids-, historisk-, jämförelse-, uppdelnings- och/eller informativ 

återkoppling. 

 Återkopplingskanal: applikation, webb och/eller display. 

 Presentation av resultat: siffror, tabeller, grafer, text och/eller estetisk visualisering. 

Trots att verktygen har olika fokus vad gäller specifika funktioner och tillämpad teknik, är verktygen 

sett till dess omfattning relativt lika – antalet och variationen av verktygsfunktioner är mer lika 

jämfört med de informativa verktygen.  

6.1.2 Användning av återkopplingsverktyg 

Effekten på energisystemet 

Återkopplingsverktygen ökar användarens kunskap om el, elmarknad och hjälper användaren att få 
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en bättre insikt i sin elanvändning. Gemensamt ökar återkopplingsverktygen användarens kontroll 

över sin elanvändningssituation vilket i många fall leder till en minskad elanvändning. 

Undersökningar och forskning inom området visar på att det vanligtvis går att göra en elbesparing på 

5 - 12 % av att använda visualiseringsverktyg som ger användaren kontroll över sin elförbrukning. 

Eftersom de informativa verktygen skiljer sig åt i större utsträckning vad gäller övergripande syfte 

finns det ingen motsvarande generell siffra. Flera informativa verktyg syftar i första hand inte till att 

ha en reducerande effekt på elanvändningen utan istället till att öka kunskapen om el och 

transparensen på elmarknaden vilket på sikt väntas leda till en mer hållbar användning av el. Den 

totala effekten från användning av återkopplingsverktyg i bostadssektorn är inte maximal, det finns 

besparingspotential inom bostadssektorn som idag inte utnyttjas.  

Styrmedel 

Idag finns det framförallt ekonomiska och informativa styrmedel som syftar till att minska utsläppen 

från bostadssektorn genom att öka energieffektiviseringsgraden. Dessa påverkar indirekt 

återkopplingsverktygens marknad. Exempel är utsläppshandelssystemet, skatter på elproduktion och 

elkonsumtion, lagen om energideklaration och införandet av Energi- och klimatrådgivningen.  

 

I syfte att minska växthusgasutsläppen i bostadssektorn till noll år 2020 anses dessa styrmedel vara 

tillräckliga. Korrelationen mellan utsläppen från bostadssektorn och sektorns elanvändning avtar. Det 

innebär att styrmedel som syftar till att minska utsläppen från bostadssektorn troligtvis inte kommer 

att öka förutsättningarna på återkopplingsverktygens marknad i lika stor utsträckning. Vilket beror på 

att återkopplingsverktygens marknad är relaterad till elanvändningen snarare än de genererade 

utläppen. Enligt resultatet från intervjuerna finns det dock idag en avsaknad av incitament för att 

uppmuntra användningen av återkopplingsverktyg i högre grad. 

6.2 Börläge år 2030 
Börläget definieras av målen för ett mer hållbart energisystem år 2030. I anpassningar (GAP) beskrivs 

gapet mellan nuläget år 2014 och börläget år 2030 utifrån de tre analysområden som i denna rapport 

används för att definiera återkopplingsverktygens marknad.  Gapet beskriver möjligheter och 

riktlinjer vid utvecklande av mer effektiva återkopplingsverktyg för att i större utsträckning bidra till 

att Sverige uppnår målen år 2030 om ett mer hållbart energisystem. En sammanfattning av målen för 

energisystemet år 2030, vilka baseras på energimålet år 2030, målet för smarta elnät samt krav enligt 

det senaste Europaparlamentsdirektivet, är följande: 

 Minskade växthusgasutsläpp. 

 Ökad energieffektivitet och därigenom en minskad energianvändning. 

o Delmål som innebär att användare uppmuntras till att genomföra 

energieffektiviseringsåtgärder i större utsträckning, användare ska därför få en 

avgiftsfri tillgång till historisk förbrukningsdata.   

 Ökad andel förnyelsebar el. 

o Delmål som innebär att elnätet ska kunna hantera en ökad andel förnyelsebar el. 

o Delmål att införa smarta elmätare som möjliggör en mer flexibel användning och 

förutsättningar för aktiva användare. 
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6.3 Anpassningar (GAP) 
Genom att förändra återkopplingsverktygens marknad i hur den och verktygen är utformade kan 

besparingspotentialen i bostadssektorn utnyttjas på ett bättre sätt. Effektivare återkopplingsverktyg 

innebär en möjlighet till ökad besparing vid användning av verktyget samt en ökad användnings- och 

användarfrekvens. Gemensamt leder det till att användningen av återkopplingsverktyg i större 

utsträckning kan bidra till att uppnå börläget år 2030 och ett mer hållbart energisystem.  

 

Teorin visar på att användaren blir mer medveten om sin elanvändning då den synliggörs och är mer 

tillgänglig, detta stimulerar beteendeförändringar och genomförande av 

energieffektiviseringsåtgärder. Återkoppling uppmuntrar därför till en reducerad och mer hållbar 

elanvändning.  

 

Varje elanvändares behov är unikt, det finns därför inte något entydigt svar på hur ett 

återkopplingsverktyg ska vara utformat för att ha störst effekt på elanvändning. Av denna anledning 

bör en varierad och mångsidig återkopplingsverktygsmarknad eftersträvas vilket kan uppnås med 

många verktyg, från olika leverantörsgrupper, med olika övergripande syften m.m. Detta stämmer 

mer överens med hur de informativa verktygens marknad ser ut idag. Även omfattande verktyg som 

kan anpassas efter olika målgrupper/användare bör eftersträvas, vilket stämmer mer överens med 

hur visualiseringsverktygens marknad ser ut idag. Att anpassa verktyg efter den individuella 

användaren är dock en utmaning för utvecklarna av verktygen.  

 

Trots svårigheten att ta fram ett verktyg, med tillhörande verktygsfunktioner, som är optimalt för 

samtliga målgrupper, fokuserar denna del av rapporten på att ta fram övergripande riktlinjer vid 

framtagning av önskvärda funktioner hos framtida återkopplingsverktyg samt nödvändig 

teknikutveckling. Problematiken med olika målgrupper och användarmönster samt specifika riktlinjer 

att ta hänsyn till diskuteras också. Samtliga riktlinjer baseras på information som presenterats i teori 

och empiri: litteraturstudie, kartläggning och intervjuer. 

6.3.1 Önskvärda funktioner 

Uppdelningsåterkoppling och realtidsåterkoppling 

Enligt teorin är uppdelningsåterkoppling en effektiv och nödvändig återkopplingsmetod eftersom 

den ger användaren detaljerad information om elförbrukningen på enhetsnivå vilket gör det lättare 

för användaren att relatera elförbrukningen till specifika handlingar. Uppdelningsåterkoppling gör 

det lättare för användaren att förstå vilka beteendeförändringar som mest effektivt minskar 

elanvändningen och innebär minimal avkall på bekvämlighet.  

  

Resultatsammanställningen från intervjuerna påvisar att en liknande effekt kan uppnås med direkt 

kontinuerlig realtidsåterkoppling där data presenteras med hög upplösning, hög kvalité och med låg 

tidsfördröjning. De sistnämnda kraven är viktiga eftersom det under intervjuerna konstaterats att en 

ökad effekt från återkopplingen uppnås då det ställs lägre krav på att användaren ska analysera 

resultatet själv – desto mindre arbetsinsats för användaren desto bättre. Enligt intervjuerna är inget 

av alternativen för uppdelningsåterkoppling optimalt idag. Denna återkopplingsmetod är enligt både 

teori och empiri den minst utvecklade återkopplingsmetoden vilket främst beror på att 

informationen från elmätare och elnätsbolag är begränsad till hushållets totala elförbrukning.  
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Historisk återkoppling och jämförelseåterkoppling 

Enligt teori och kartläggning är den historiska återkopplingen den vanligaste återkopplingsmetoden. 

Forskning visar på att många användare föredrar denna återkopplingsmetod eftersom den är enkel 

att förstå. Det finns dock även undersökningar som visar att denna återkopplingsmetod inte är den 

mest effektiva och därför bör kompletteras med andra återkopplingsmetoder. Den historiska 

återkopplingen bör presentera data långt tillbaka i tiden och helst vara korrelerad med 

temperaturvariationer från år till år för att ha störst effekt. Den historiska återkopplingen prioriteras i 

Europaparlamentets direktiv, och bör därför ses om en viktig funktion hos framtidens 

återkopplingsverktyg.   

 

Enligt teorin är jämförelseåterkoppling effektiv eftersom funktioner som sätter upp mål för 

användaren har en bevisad en god effekt på användarens elanvändning. Det gäller dock endast för 

användare med högre konsumtion än snittet. Vilken typ av jämförelse som är effektivast varierar från 

fall till fall. Resultatet från intervjuerna visar dock på att den mest relevanta jämförelsen är med 

liknande hushåll snarare än med grannar. I teorin konstateras det även att det är viktigt att 

jämförelserna är pålitliga och sanningsenliga, dock förekommer datainsamlingssvårigheter för 

jämförelseåterkoppling vilket även har konstaterats av intervjudeltagarna. Enligt intervjuresultatet är 

det viktigt att många hushåll finns med i jämförelsen och att hushållen som jämförs är så lika som 

möjligt.  

Informativ återkoppling 

Enligt teorin är upplysningsåterkoppling som mest effektiv när den är anpassad efter den individuella 

användarens behov och förutsättningar. Den generella uppfattningen från intervjuerna är att 

utvecklarna ser ett behov av mer information både i form av individuell rådgivning samt generella 

och individuella tips och råd.  

Direkt och indirekt återkoppling 

Studien visar på att den direkta och den indirekta återkopplingen har olika effekt på användaren 

vilket till viss del beror på vilken målgrupp de tillhör. Kartläggningen visar dock på att det är betydligt 

vanligare med indirekt återkoppling än direkt återkoppling. Vilket bör uppmärksammas eftersom det 

finns andra studier som påvisar att den direkta återkopplingen i flera sammanhang anses vara mer 

effektiv att stötta elanvändaren att reducera förbrukningen genom beteendeförändringar. Dess 

omedelbara och kontinuerliga återkoppling innebär att det inte krävs en aktiv handling för att 

informationen ska synliggöras.  

 

Enligt resultatet från intervjuerna är fördelen med den direkta återkopplingen att den mer effektivt 

kan kommuniceras till alla i hushållet i jämförelse med den indirekta återkopplingen. Den har dock 

störst effekt på användare med en hög och mer slösaktig elkonsumtion. Den indirekta återkopplingen 

är viktigare ur ett längre tidsperspektiv, för att identifiera möjliga energieffektiviseringsbehov och för 

att följa upp resultatet från en genomförd åtgärd. Respondenterna har därför konstaterat att båda är 

viktiga och kompletterar varandra på ett bra sätt.  

Återkopplingskanaler 

Olika användare föredrar olika återkopplingskanaler. Enligt teorin är det viktigt att 

återkopplingskanalerna är anpassade efter det individuella hushållet, det tycks dock vara svårt att 

identifiera trender inom specifika målgrupper. Den generella trend som har identifierats i teorin är 
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ett relativt lågt intresse för applikationer, samtidigt som resultatsammanställningen från intervjuerna 

visar på att utvecklingen av återkopplingskanaler går mer mot applikationer än webb. Skillnaden i 

resultatet kan bero på att resultatet från teorin och empirin bygger på information från olika år där 

applikationernas genomslag på marknaden varierat. Enligt intervjuresultatet anses det vara extra 

viktigt att använda applikation som återkopplingskanal för verktyg som erbjuder tjänster och som 

kräver en aktiv handling, exempelvis styrning. Webbläsare kan vara ett bättre alternativ för verktyg 

som har mycket olika funktioner eftersom applikationer är mer begränsade till mängden information 

som kan lagras. Studien visar att visualiseringsdisplay som återkopplingskanal är fördelaktigt 

eftersom det möjliggör direkt återkoppling.   

Presentation av återkopplingsresultat och estetisk visualisering 

Enligt intervjuerna är det viktigt att resultatet presenteras på ett bra sätt eftersom det ökar 

chanserna att användaren använder resultatet till att reducera sin elförbrukning. Även i 

litteraturstudien har det konstaterats att det är viktigt att resultatet presenteras på ett effektivt sätt 

med en kombination av siffervärden, grafer, text och estetisk visualisering. Det poängteras även att 

presentationen av resultatet bör vara svårighetsgradsanpassad, intresseväckande och lättförståeligt. 

Enligt litteraturstudien och intervjuerna är det fördelaktigt med visualiseringsverktyg som erbjuder 

en kombination av olika presentationsenheter för att presentera förbrukningsresultatet. Optimalt är 

att användaren själv kan välja hur resultatet ska presenteras. Det är även fördelaktigt om användaren 

själv även kan välja återkopplingskanalens visualiseringsdesign och vilka presentationsenheter som 

ska användas. Detta är dock vanligare för verktyg som riktar sig till lokalsektorn.  

 

Resultatet från intervjuerna pekar på att estetisk visualisering är det bästa sättet att presentera 

resultatet från direkt återkoppling med. Genom att använda en estetisk, mer intuitiv, visualisering vid 

presentation av resultatet blir användaren snabbare och enklare uppmärksammad på den aktuella 

förbrukningen, om den är hög eller låg i förhållande till exempelvis föregående dag. Chanserna är 

dessutom större att användarna berörs och blir mer engagerad i samband med att elförbrukningen 

förändras, det beror givetvis på vilken estetisk visualisering som tillämpas. Enligt resultatet från 

intervjuerna innebär den estetiska visualiseringen en ökad sannolikhet för beteendeförändringar 

med en reducerad elanvändning på sikt. Det förutsätter dock att den estetiska visualiseringen är 

anpassad efter användaren. Olika estetiska visualiseringar, tillsammans med olika stort inslag av 

visualisering med siffror och grafer, fångar olika användares uppmärksamhet. En cool och synlig 

estetisk visualisering som utgör en del i hemmet ökar dessutom chanserna att energiintresset sprids 

till andra potentiella verktygsanvändare. 

Varningsfunktion vid hög elförbrukning 

Varningsfunktioner som sätter upp mål för användaren är ytterligare ett sätt att engagera och 

uppmärksamma användaren på den aktuella elförbrukningen i syfte att reducera den, detta har 

konstaterats i både teori och empiri. För att funktionen inte ska ha en kontraproduktiv effekt på 

elanvändningen är det viktigt att funktionen är utformad på ett optimalt sätt där flera faktorer som 

exempelvis korrelation med utomhustemperaturen tas i beaktande. Att hitta en rätt balanserad 

larmnivå kan vara dyrt och svårt men anses vara viktigt enligt resultatet från intervjuerna. 

Alternativet är en manuellt inställt larmnivå vilket dock kräver en aktiv handling av användaren.  
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Styrningsfunktion 

Under intervjuerna har det framkommit att funktioner som innebär styrning av vitvaror och andra 

enheter i hushållet, uppmuntrar och möjliggör för användaren att vara mer flexibel i sin elanvändning 

vilket i sin tur uppmuntrar fler användare till att byta till timavtal. Med hjälp av ett framtida 

återkopplingsverktyg med styrningsfunktion, kan en timavtalsanvändare se det aktuella elpriset 

tillsammans med den aktuella förbrukning och styra förbrukningen beroende på hur de förhåller sig 

till varandra. Trots att ett återkopplingsverktygs styrningsfunktion inte nödvändigtvis behöver leda till 

elbesparingar, möjliggör funktionen en mer flexibel användning och därmed en ökad andel 

förnyelsebar el i elnätet, vilket är ett av målen som beskrivs i börläget år 2030.    

 

För att styrningsfunktionerna som finns idag ska kunna utvecklas till att uppmuntra en mer flexibel 

elanvändning, förutsätts att det finns betydligt mer mogen och billig teknik som gör styrningen 

ekonomiskt försvarbar och enklare för användaren att tillämpa. Alternativet som finns idag med 

kompletterande hårdvara/ smarta eluttag uppfyller inte dessa krav. En optimal lösning med inbyggda 

standardiserade kommunikationsmöjligheter är eftersträvbart, likaså är en automatisk styrning 

beroende på aktuellt elpris. 

Visualisering av elproduktion 

Återkoppling av elproduktion tillsammans med återkoppling av elkonsumtion i ett och samma 

verktyg skulle öka möjligheterna för användaren att utnyttja den egenproducerade elen maximalt, 

det skulle även resultera i en minskad belastning på elnätet. Efterfrågan från både solcellsutvecklare 

och användare finns idag, vilket framkommer från intervjuresultatet. På grund av elmätarnas 

begränsningar idag uppkommer svårigheter med att visualisera elproduktionen, standardiserade 

smarta elmätare som är anpassade för detta skulle öka möjligheterna för denna 

återkopplingsfunktion. Byte av elmätare till smarta elmätare som kan presentera tillförd el till nätet 

är även ett av kraven enligt Europaparlamentsdirektivet.  

Automatisk analys och tolkning av data med algoritmer 

En funktion som inte erbjuds av etablerade återkopplingsverktyg på marknaden idag är automatisk 

analys av data som genom att identifiera effektuttag tar fram förslag på anpassade 

energieffektiviseringsåtgärder och tillhörande elbesparing. Funktionen innebär ett minskat fokus på 

visualisering av elförbrukningsdata och användarens egenanalys för att identifiera möjliga 

energieffektiviseringsåtgärder beteendeförändringar. En automatisk analys skulle kräva en mindre 

arbetsinsats av användaren och därmed innebära en minskad risk för att användaren inte använder 

resultatet från återkopplingen. En automatisk analys skulle garantera en tillgång till välanpassade 

beteendeförändrings- och effektiviseringsåtgärdsförslag vilket ökar sannolikheten att de genomförs 

och därmed leder till en effektivt reducerad elanvändning.  

 

Denna funktion kräver dock högupplöst data och avancerade algoritmer för att ta fram relevanta 

åtgärdsförslag av hög kvalité, vilket är en förutsättning för att funktionen ska få den effekt som 

eftersträvas. En optimalt fungerande automatisk analysfunktion i framtiden skulle troligtvis påverka 

återkopplingsverktygens marknad. Det skulle potentiellt sätt kunna konkurrera ut andra verktyg på 

marknaden eftersom denna funktion teoretiskt sätt skulle kunna ersätta verktyg och funktioner som 

syftar till att visualisera elförbrukningen, ge generella tips och råd samt individuell rådgivning. 
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6.3.2 Nödvändig teknikutveckling 

Manuell datainsamling 

Manuell inmatning av data kan resultera i att användarfrekvensen minskar, eftersom det krävs en 

större insats av användaren för att samla och mata in efterfrågad information. Den manuella 

datainsamlingen efterfrågas inte i någon större utsträckning för visualiseringsverktygen, det är 

däremot aktuellt för informativa verktyg som exempelvis syftar till att ta fram anpassade och mer 

omfattande energieffektiviseringsåtgärdsförslag för den aktuella byggnaden. Manuell datainsamling 

innebär ökade möjligheter för användaren att ta del av välanpassade förslag på 

energieffektiviseringsåtgärder, vilket inget annat befintligt verktyg idag kan erbjuda.  

Datainsamling från elmätare 

Enligt resultatet från kartläggningen är det vanligast att visualiseringsverktygen samlar in data direkt 

från elmätaren. Enligt intervjuresultatet finns det idag tekniska begränsningarna och problem som 

uppkommer i samband med datainsamling från elmätarens pulsdiod. Följderna är: problem vid 

installation, risk för sämre noggrannhet av mätvärden och större arbetsinsats av användaren. En 

minskad användar- och användningsfrekvens är ytterligare en konsekvens, både indirekt på grund av 

tidigare nämnda följder men även direkt på grund av att alla hushåll inte kan använda 

visualiseringsverktygen. En ökad användning av visualiseringsverktyg med en ökad elbesparing som 

följd kan uppnås genom att förbättra förutsättningarna vid datainsamling från elmätare. Exempelvis 

bör både sändare och mottagare (i de fall separat visualiseringsdisplay används) ha längre batteritid. 

Ett bättre alternativ för datainsamling från elmätare istället för mätning av pulsdiod bör också 

användas för att undvika störningar vid mätning samt installationsproblem. Användare bör dessutom 

ha fysisk tillgång till sin elmätare, även i de fall användaren bor i lägenhetshus, för att öka 

förutsättningarna för datainsamling från elmätare. Utöver dessa förslag bör elmätare finnas i nära 

anknytning till hushållet för att minska risken för räckviddsrelaterade problem.  

 

Majoriteten av dessa problem kan enligt intervjuerna förhindras genom att byta ut elmätare till 

standardiserade smarta elmätare – införande av smarta elmätare är även ett av kraven enligt 

Europaparlamentsdirektivet. Vilka problem som förhindras beror dock på vilket 

kommunikationsalternativ som tillämpas av de smarta mätarna. En smart elmätare som är 

uppkopplad till Wi-Fi kräver inte någon kompletterande sändarhårdvara med begränsad batteritid, 

det skulle även minska risken för störningar och installationsproblem. Det skulle dessutom innebära 

lägre krav på fysisk tillgång till elmätaren, som istället måste finnas i nära anknytning till hushållets 

Wi-Fi. Fördelen med elmätare som är uppkopplade mot Wi-Fi är att användning av flera olika 

återkopplingsverktyg som kräver mätning uppmuntras eftersom användaren är inte längre begränsad 

till en enda pulsdiod. Kommunikationsalternativet med Wi-Fi har diskuterats under intervjuerna. I 

både teori och empiri har ett annat kommunikationsalternativ för smarta elmätare behandlats, HAN-

port. Enligt teorin innebär denna standardiserade USB-liknande port att användaren enkelt får 

tillgång till högupplöst data. Enligt intervjuresultatet anses kommunikationslösningen med Wi-Fi vara 

bättre än den med HAN-port, på grund av denna lösning inte kräver en hårdvara för att 

visualiseringen ska kunna ske. Både dessa kommunikationsalternativ för att förbättra 

förutsättningarna vid insamling av data från elmätare innebär utbyte av befintliga elmätare till 

smarta elmätare samt att en standardisering på EU-nivå. Givetvis finns en tröghet i denna förändring 

vilket har poängterats under intervjuerna. 
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Datainsamling från elnätsbolag 

Fördelen med datainsamling från elnätsbolag är att det inte kräver någon hårdvara vid elmätaren 

som vid datainsamling via elmätarens pulsdiod. Det uppstår därmed inte några hårdvarurelaterade 

tekniska begränsningar vilket innebär att samtliga hushåll, även de i flerbostadshus, potentiellt sätt 

kan använda verktyget så länge användarens elnätsbolag erbjuder en sådan tjänst. Enligt 

intervjuresultatet går det idag att få tillgång till historisk data som är mer detaljerad vid direkt 

integrering med elnätsbolaget i jämförelse med inhämtning av data via kommunikationssystemet 

EDIEL (så som EDIEL-systemet är uppbyggt idag). Oavsett om data inhämtas via EDIEL eller direkt via 

elnätsbolag är nackdelen att det inte går att få tillgång till data med lika hög upplösning som vid 

datainsamling från elmätare. Visualiseringsverktyg som använder denna datainsamlingsteknik kan 

inte erbjuda realtidsåterkoppling utan endast historisk återkoppling. Användningen av dessa 

visualiseringsverktyg stimulerar därför i högre grad genomförande av energieffektiviseringsåtgärder 

snarare än beteendeförändringar.  

 

För att användningen av verktyg, där datainsamling sker via elnätsbolag, ska resultera i en reducering 

av elanvändningen till följd av beteendeförändringar bör elnätsbolag samla in mer data med högre 

upplösning, exempelvis i minutintervaller.  Idag uppstår det tekniska problem vid insamling av data 

med högre upplösning, exempel är lagringsrelaterade problem till följd av stora datamängder samt 

svårigheter att ta fram ett kommunikationssystem för att samla in och presentera all data i realtid. 

Elnätsbolag har dessutom inte någon nytta av data med högre upplösning annat än till 

realtidsåterkoppling. Det finns heller inte några krav i Europaparlamentsdirektivet att elnätsbolag ska 

hämta data med högre dataupplösning. Troligtvis krävs det lagkrav för att stimulera en sådan 

förändring, alternativt en större efterfrågan från användare som gör att elbolag som erbjuder 

realtidsåterkoppling får stora konkurrensfördelar.  

6.3.3 Användning av återkopplingsverktyg 

Ekonomirelaterade begränsningar av användningen 

Starka ekonomiska incitament är viktigt för att öka användarfrekvensen av återkopplingsverktyg, det 

kan dessutom medföra att användarna blir villiga att betala mer för ett återkopplingsverktyg som i 

sin tur medför ökade möjligheter för utveckling av dyrare, mer avancerade och mer effektiva 

funktioner. Genom att koppla styrmedel till energianvändning istället för utsläpp stimuleras en ökad 

energieffektiviseringsgrad även då utsläppen från sektorn avtar. Det skulle även främja 

återkopplingsverktygens marknad.   

 

Befintliga styrmedel som påverkar återkopplingsverktygens marknad syftar till viss del till att öka 

elpriset i syfte att korrigera för marknadsmisslyckanden. Trots detta är ännu högre elpriser 

eftersträvbart enligt intervjupersonerna för att uppmuntra en ökad användarfrekvens av 

återkopplingsverktygen. Ökade elpriser och ett mer varierat elpris över dygnet skulle resultera i en 

större efterfrågan på timavtal vilket i sin tur troligtvis skulle öka efterfrågan på visualiseringsverktyg, 

framförallt verktyg med styrningsfunktioner, för att anpassa användningen efter det aktuella elpriset.  

 

Idag är det dyrt för användaren att genomföra energieffektiviseringsåtgärder, enligt 

intervjuresultatet medför det att elanvändarna blir omotiverade till att använda 

återkopplingsverktyg.  
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Flertalet återkopplingsverktyg är avgiftsbelagda, det resulterar i att användarfrekvensen minskar. Ett 

av Europaparlamentets direktiv är att elanvändare ska få tillgång till sin historiska användning utan 

att behöva betala för den. Även fast att detta gäller endast den historiska återkopplingen och inte 

uttryckligen gäller exempelvis realtids- eller upplysningsåterkoppling visar det vilken riktning 

utvecklingen kan ta.   

Beteenderelaterade begränsningar av användningen 

Enligt både teorin och resultatet från intervjuerna är användarnas intresse, nyfikenhet och därmed 

användning av återkopplingsverktyg som störst i början men har en tendens av avta över tid. Genom 

att upprätthålla en kontinuerlig användning kommer återkopplingsverktygen få en större och 

framförallt mer långsiktig effekt på användarnas konsumtionsmönster. Vilket användarbeteende som 

eftersträvas och vilka energieffektiviseringsåtgärder som är möjliga förändras i takt med att ny teknik 

introduceras i hushållet vilket är ytterligare en anledning till att behovet av kontinuerlig återkoppling 

ökar. Ur denna aspekt är det därför eftersträvbart med verktyg som har någon form av direkt 

återkoppling, alternativt funktioner som uppmuntrar en kontinuerlig återkoppling som exempelvis 

styrning. Det är dock inte eftersträvbart med verktyg som har en löpande månadskostnad.  

Informationsrelaterade begränsningar av användningen 

Enligt både teori och empiri krävs mer information för att öka användargraden av verktygen, att hitta 

en bra marknadsföringskanal betraktas som svårt speciellt till personer med lågt teknik- och 

energiintresse. Trovärdigheten hos ett verktyg kan enligt intervjuresultatet öka användargraden av 

verktyget, det ökar även chanserna att resultatet som presenteras faktiskt används till att förändra 

konsumtionsbeteende och till att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Verktyg med 

forskningsbaserad utveckling betraktas som mer trovärdiga. Likaså verktyg som erbjuds av 

myndigheter, alternativt verktyg som hänvisar till allmänna energispartips på Energimyndighetens 

hemsida eller till den kommunala Energi- och klimatrådgivningen.  

Återkopplingens effekt på olika målgrupper 

På grund av låga elpriser och att varje individuellt hushåll har en relativt låg elförbrukning blir den 

individuella besparingen från användning av återkopplingsverktyg låg (den totala potentialen är dock 

stor till följd av det totala antalet hushåll). Detta är ytterligare en anledning till att avgiftsfria verktyg 

och starkare ekonomiska incitament tros öka användargraden.   

 

I jämförelse med småhus, har lägenhetshushåll en lägre elförbrukning och generellt sett svagare 

incitament till att använda återkopplingsverktyg. Avgiftsfria verktyg är därför extra viktiga för att nå 

ut till just denna målgrupp. Problematiken utgörs av att lägenhetshushåll i regel har längre avstånd 

till elmätare vilket innebär att visualiseringsverktygen kräver dyrare teknik för att datainsamlingen 

ska kunna ske via elmätarens pulsdiod. Det är därför mindre troligt att verktyg som använder denna 

datainsamlingsteknik kan vara avgiftsfria. 

 

Hur resultatet bör presenteras beror på användarens behov och intresse. En generalisering utifrån 

intervjusammanställningen är att estetisk visualisering är viktigast för personer som har ett mindre 

teknik- och energiintresse, men uppskattas generellt av samtliga målgrupper. Maximal effekt uppnås 

då den estetiska visualiseringen är anpassad efter den individuella användaren.  

 

Användare som har ett större teknik- och energiintresse eller användare som bor i villa och har en 



56 
 

hög elförbrukning föredrar i större utsträckning indirekt återkoppling där resultatet presenteras med 

siffror och grafer eftersom det ger mer detaljinformation. Dessa användare är i regel även villiga att 

betala mer för verktyget. Målgrupper som kännetecknas av att ha ett mindre teknik- och 

energiintresse tycks föredra mer tillgängliga återkopplingsverktyg som även är lättare att använda. 
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7 Slutsats  
Den huvudfrågeställning som studien syftar till att besvara är att utreda riktlinjer och 

utvecklingsmöjligheter för utformning av effektivare återkopplingsverktyg. Effektivare verktyg 

resulterar i en ökad möjlighet till energihushållning vid användning av verktyget och en mer hållbar 

elkonsumtion. Effektivare verktyg uppmuntrar till både en reducering och ökad flexibilitet av 

elanvändningen. En ökad användnings- och användarfrekvens är viktigt för att 

energihushållningspotentialen ska kunna utnyttjas. 

 

Flertalet aspekter bör tas i beaktande för att återkopplingsverktygen ska bli mer effektiva och i större 

utsträckning bidra till ett mer hållbart energisystem år 2030. De funktioner som befintliga 

återkopplingsverktyg erbjuder idag kompletterar varandra och är viktiga för att uppnå börläget år 

2030, exempel är realtidsåterkoppling, historisk återkoppling, uppdelningsåterkoppling, 

jämförelseåterkoppling, upplysningsåterkoppling, varningsfunktioner och visualisering av 

elproduktion. Studien visar dock på att dessa funktioner i olika utsträckning bör vidareutvecklas för 

att användningen av verktygen i högre grad ska bidra till att uppnå börläget år 2030. 

Vidareutvecklingen syftar främst till att minska arbetsinsatsen för användaren, åstadkomma en 

omedelbar och kontinuerlig återkoppling samt öka användbarheten. Studien visar även att 

återkopplingsverktygen bör anpassas efter den individuella användarens behov i större utsträckning 

än vad befintliga verktyg gör. Exempelvis bör inslaget av direkt och indirekt återkoppling anpassas 

efter användaren liksom återkopplingskanal och hur resultatet presenteras. Även elspartips och 

förslag på energieffektiviseringsåtgärder bör vara anpassade efter användaren. 

 

Återkopplingsverktyg bör även kompletteras med ytterligare funktioner för att de ska bli mer 

effektiva. Ett exempel på en kompletterande funktion är styrningsfunktioner, som möjliggör för 

elanvändare att bli mer aktiva med en flexibel förbrukning. Ytterligare ett exempel är automatisk 

analys och tolkning av elförbrukningsdata, funktionen stimulerar energieffektivisering i betydligt 

större utsträckning. Genom att optimera och utöka antalet funktioner hos återkopplingsverktygen 

skapas fler incitament till att använda dem.  

 

Befintliga tekniker för datainsamling bör utvecklas för att bland annat möjliggöra insamling av data 

med högre kvalité och upplösning, möta krav från de önskvärda funktionerna, minimera 

arbetsinsatsen för användaren och öka användarfrekvensen hos lägenhetsanvändare. Datainsamling 

från elmätare kan förbättras genom att byta ut befintliga elmätare till smarta elmätare med nya 

kommunikationsmöjligheter, medan datainsamling från elnätsbolag kan förbättras med en mer 

frekvent datainsamling. 

 

Enligt studien kan en ökad användarfrekvens av återkopplingsverktygen även uppnås med starkare 

ekonomiska incitament, genom exempelvis ökade elpriser. Avgiftsfria verktyg bör eftersträvas, men 

starkare ekonomiska incitament medför att användare troligtvis är beredda att betala mer för ett 

återkopplingsverktyg. Detta medför i sin tur en ökad möjlighet till utveckling av bättre, mer 

avancerade men dyrare verktygsfunktioner som resulterar i effektivare återkopplingsverktyg.   

 

Forskningsbaserad utveckling och koppling till myndighet kan enligt studien öka användarfrekvensen. 

Användningsfrekvensen kan ökas med funktioner som medför en kontinuerlig användning av 

verktyget, till exempel direkt återkoppling.  
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På grund av stora skillnader mellan olika målgruppers behov och önskemål finns det inte ett entydigt 

svar på hur återkopplingsverktygen bör vara utformade för att ha störst effekt på användarens 

elkonsumtion. En bred marknad med fler omfattande återkopplingsverktyg bör därför eftersträvas.  

7.1 Förslag till vidare studier 
Studien som presenteras i föreliggande rapport är bred och behandlar flera aspekter av 

återkopplingsverktygens marknad, vilket var en önskan av ÅF som är beställaren av projektet. Förslag 

till vidare studier är att ur andra perspektiv utreda återkopplingsverktygens marknad, exempelvis 

genom intervjuer med verktygsanvändare. Ytterligare förslag på vidare studier är att genomföra en 

liknande utredning av återkopplingsverktyg som syftar till att minska värme- och/eller 

vattenanvändningen i bostadssektorn samt utredning av återkopplingsverktyg som har lokalsektorn, 

istället för bostadssektorn, som främsta fokus.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Intervjuguide  
Del 1 

 Affärsidén med återkopplingsverktyget 

o Affärsidé och syftet med att utveckla återkopplingsverktyget  

o Återkopplingsverktygets funktion på marknaden och vad som gör 

återkopplingsverktyget unikt 

 Utveckling och begränsningar 

o För- och nackdelar med verktygsfunktionerna, synpunkter från kunder 

o Hinder och problem vid utveckling av återkopplingsverktyget 

o Genomförda förändringar av återkopplingsverktyget 

o Tekniska begränsningar relaterade till utvecklingen av återkopplingsverktyget 

 Användning av återkopplingsverktyg 

o Vad som påverkar användningen av återkopplingsverktyget och skillnaden mellan 

målgrupper 

 Återkopplingsverktygets och marknadens framtid 

o Troliga förändringar av återkopplingsverktygens marknad 

o Planerade förändringar av återkopplingsverktyget  

Del 2 

Verifiering och komplettering av uppgifter om de utvalda återkopplingsverktygens funktioner i den 

detaljerade kartläggningen. Del 2 är enbart aktuell för intervjuer med utvecklare av verktyg i 

verktygskategori A, B och C.     
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9.2 Bilaga 2 – Detaljerad kartläggning 
I Figur 10.1 – 10.4 visas den detaljerade kartläggning av de utvalda verktygens funktioner i 

tabellform. Markeringen ”x” indikerar på att funktionen finns. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.1 Kartläggning del 1, visar leverantör, verktygsgrupp, verktygskategori och övergripande syfte för de utvalda 
verktygen 
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Figur 10.2 Kartläggning del 2, visar tekniker för datainsamling och återkopplingsmetoder 
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Figur 10.3 Kartläggning del 3, visar redovisningsenheter, återkopplingsformer och återkopplingskanaler 
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Figur 10.4 Kartläggning del 4, visar presentation av återkopplingsresultat, övriga funktioner, begränsningar och kostnad 

 

 

 


