
   
 

  

Abstract 
The energy consumption, which is constantly intensified by the increasing population and 

economical welfare, affects the environment on the planet. This has resulted in an increasing 

need for energy efficiency. Energy services and products are tools that help people to lower their 

energy usage by making them aware of their energy consumption behaviour. Svenska 

Energigruppen is the client for this project, together with STUNS Energi. In this report, four 

energy services have been developed from studying four different potential customers: 

restaurants, hotels, schools and housing societies. Interviews were made with people responsible 

for energy issues for each business area. Multiple analyses of energy consumption data were 

conducted to understand the customers need for energy services. The resulting four energy 

services are a web based comparing service, a competition project, a periodic communication 

service, and a real-time communication service. One service was further developed with 

simulations to show how they can be used and the efficiency of using them.  
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Inledning 
Detta kandidatarbete vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet genomfördes med 

Svenska Energigruppen och STUNS Energi som uppdragsgivare. Resultaten av arbetet presenterades 

för att ge Svenska Energigruppen möjlighet att utveckla nya tjänster att erbjuda sina kunder för att 

hjälpa dem att minska sin energianvändning. 

Bakgrund 
Med en ökande population och ekonomisk välfärd ökar även servicesektorns storlek och dess 
energianvändning [1]. Byggnader som huserar bostäder och olika typer av serviceverksamhet stod 
för 36 % av totala energianvändningen i Sverige år 2015 [2]. Energieffektivisering inom branscher 
som erbjuder bostäder, utbildning och nöjen har därför betydelse i arbetet med att minska påverkan 
på miljön [1]. 

Energieffektivisering är också ett nationellt mål för Sverige och sedan år 2013 en lagstadga i och med 
ratificeringen av EU-direktivet om energieffektivisering [3, 4]. Detta innebär att Sverige förbinder sig 
att minska sin primärenergianvändning med 20 procent till år 2020 jämfört med prognoser för 
energianvändningen år 2020 [4]. För att uppnå detta måste alla energianvändande branscher minska 
sin energianvändning.  

Ett sätt att möjliggöra energieffektivisering är att använda energitjänster. Användare av 
energitjänster kan få kunskap och ökad medvetenhet om den egna energianvändningen med syfte 
att utveckla en effektivare energianvändning. Energitjänster kan effektivisera processer, 
arbetsuppgifter och energiförbrukning och på så sätt vara kostnadsbesparande samtidigt som de 
värnar om miljön [5]. Tjänsterna ska vara enkla att använda, informativa och tillgodose användarnas 
behov [6]. 

Energitjänster utgörs av produkter eller tjänster som har ett direkt eller indirekt syfte att 
åstadkomma energieffektivisering. Indirekta energitjänster leder inte alltid till energieffektivisering 
och kan exempelvis vara energirådgivning, energianalyser, energistatistik, utbildning om minskad 
energianvändning, energideklarationer eller energikartläggningar [5]. Med direkta energitjänster sker 
alltid en effektivisering av energianvändningen och de kan vara enstaka åtgärder eller komplexa avtal 
som ger beställaren bindande besparingsgarantier [6]. 

Energistatistiktjänster presenterar ofta beställarens energianvändning genom olika digitala 
visualiseringar såsom tabeller och diagram över olika tidsperioder. Detta för att synliggöra 
energianvändningen på ett lättförståeligt sätt. Energikartläggningstjänster kan exempelvis visa 
användarens energiförbrukning i förhållande till dennes behov, visa miljömässiga och ekonomiska 
konsekvenser till följd av energianvändningen eller ge förslag på åtgärder för att energieffektivisera. 
De stora energibolagen erbjuder sina privatkunder kostnadsfria internettjänster. Många av 
tjänsterna tillhandahåller förutom faktura- och avtalshantering också vissa verktyg för kontroll och 
analys av energianvändningen [6]. 

Definitioner 
Baslast - Den elektriska energi som förbrukas när det inte finns någon mänsklig aktivitet som direkt 
bidrar till förbrukningen. Baslasten är den minsta möjliga nivå av energiförbrukning som behövs i en 
fastighet för att förse de elektriska apparaterna som kräver konstant inflöde av elektricitet. 

Användarstyrd last - Den elektriska energi som förbrukas utöver baslasten. Den styrs av enskilda 
användare av fastigheten. 

Elanvändare - I denna rapport menas hotellgäster och hotellpersonal, restaurangpersonal, elever och 
studenter på skolor respektive universitet eller boende i bostadsrättsföreningar. Det vill säga de som 
står för den användarstyrda lasten i fastigheten. 
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Beställaren 
Uppsalaföretaget Svenska Energigruppen utvecklar och erbjuder olika energitjänster där de primära 
målgrupperna är energi- och fastighetsbolag. I och med samarbetet med energibolag har företaget 
tillgång till en stor databas över energianvändningen för hushåll och företag i Sverige. Svenska 
Energigruppen är specialiserad på mätning, visualisering, analys och beräkning av energidata [7].  

Syfte 
Syftet med projektet var att undersöka behovet hos aktörer som skulle kunna vara lämpliga 
användare av energitjänster. Vidare syftade projektet till att med bakgrund av datamängder från 
Svenska Energigruppen analysera energianvändningen bland olika kundsegment. Detta för att hitta 
mönster i elanvändningen och med hjälp av dessa identifiera utrymmen för effektivisering. Utifrån de 
identifierade behoven skulle förslag på nya tjänster utvecklas. 

Mål 
Målet med projektet var att ta fram förslag på möjliga energitjänster, antingen för en specifik 
marknadsaktör eller mer generella energitjänster som passar inom flera sektorer. Förslagen skulle 
sedan presenteras för Svenska Energigruppen som då gavs möjligheten att vidareutveckla dem till 
färdiga produkter. 

Metod 
Avgränsning 
Avgränsning gjordes först till kundsegmenten hotell, restauranger, skolor och bostadsrättsföreningar 
där personer inom dessa branscher intervjuades och data för elförbrukning analyserades. 
Kundsegmenten valdes efter diskussion med STUNS och hänsyn togs till var projektgruppen hade ett 
befintligt kontaktnät. Det ansågs finnas behov av energieffektivisering inom dessa branscher då deras 
energianvändning totalt sett kan komma att öka i framtiden [1]. 

Tjänsterna skulle inte vara helt utvecklade till färdiga produkter och hänsyn togs inte till ekonomi. De 
skulle vara genomförbara i praktiken och vissa hjälpmedel fick användas, exempelvis förutsattes att 
realtidsmätare fanns tillgängliga. Tjänsterna skulle vara baserade på förbrukningsstatistik då Svenska 
Energigruppen besitter stor kunskap inom datahantering. 

Utförande 

Intervjuer  
Samtalsintervjuer genomfördes med fastighetsansvariga inom de fyra olika områdena hotell, 
restauranger, skolor och bostadsrättsföreningar. Samtliga intervjuer sammanställdes sedan i 
delrapporter för varje segment vilka användes som diskussionsunderlag vid framtagningen av 
energitjänster. För delrapporter se bilaga 1. 

Hotellintervjuerna anordnades genom ett utskick av ett standardiserat mail till ett stort antal hotell, 
på så sätt hittades några respondenter. I nästa steg kontaktades hotellen per telefon för att få 
kontaktuppgifter direkt till de som var ansvariga för energifrågor. Intervjuer bokades sedan in med 
de som var intresserade. 

Till en början kontaktades restaurangägare i centrala Uppsala via mail men då detta inte gav resultat 
gjordes kontaktförsök genom att personligen besöka de olika restaurangerna. För de som var 
intresserade bokades ett senare intervjutillfälle. Även personliga kontakter i andra kommuner 
utnyttjades och dessa intervjuades per telefon.  

Förvaltare av Uppsalas skolor kontaktades genom utskick av ett standardiserat mail. Med denna 
metod hittades några lämpliga respondenter och de som inte svarade på mailet kontaktades via 
telefon. För att utöka antalet intervjuer kontaktades även förvaltare för kommunala skolor på andra 
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orter. Vilka specifika befattningar intervjupersonerna hade varierade då olika skolor och 
förvaltningsföretag hänvisade till olika personer.  

Urvalsprocessen för bostadsrättsföreningar inleddes med kontakt via standardiserat mail till de 
första 30 resultaten vid en sökning för ”Bostadsrättsföreningar Uppsala” på Googles sökmotor. Av 
dessa svarade enbart en som sedan deltog på en intervju. Kontaktförsök genom telefon genomfördes 
då men utan att någon svarande kunde delta. För att utöka antalet respondenter utnyttjades därför 
personliga kontakter. Dessa personer gav sedan ut kontaktuppgifter till ansvariga för energifrågor i 
sina styrelser som efter kontakt tackade ja till att deltaga i en intervju. 

Antalet intervjuer som genomfördes var fem för hotell, åtta för restauranger, elva för skolor och tre 
för bostadsrättsföreningar. Målet var att göra intervjuerna genom möte och antalet som 
genomfördes på det sättet var 14 stycken, resterande 13 intervjuer gjordes via telefon. 

Intervjumetoden som användes var halvstrukturerade temaintervjuer där intervjupersonen ställde 
frågor för att skapa en diskussion med respondenten som formulerade sina svar själv med egna ord 
[8]. Frågorna som ställdes syftade till att undersöka behovet av energitjänster och berörde 
elfakturor, intresse för elanvändningen, miljöengagemang samt jämförelser med andra liknande 
verksamheter och mellan olika tidsperioder. För intervjufrågor se bilaga 2. 

Dataanalys 
Data över elförbrukningen under 15 månader för 55 anonyma aktörer erhölls från Svenska 
Energigruppen. Av dessa valdes åtta aktörer bort eftersom datamängderna var ofullständiga och 
innehöll nollor. Det kvarvarande antalet som användes blev elva för hotell, tre för restauranger, 20 
för skolor och 13 för bostadsrättsföreningar. 

För att analysera datamängderna skapades ett program i MATLAB som visade grafer över 
elanvändningen under ett år, en månad och en vecka. Programmet identifierade de högsta 
användningstopparna och baslasten. För att hitta baslasten mättes elförbrukningsvärden mellan 
klockan tre och fyra varje natt. För dessa togs sedan medelvärden fram veckovis och illustrerades i en 
graf. Antagandet som låg till grund för denna mätning var att elanvändningen i fastigheterna vid 
denna tidpunkt enbart bestod av baslast. Detta användes sedan för att se storlek och skillnader i 
användarstyrd last och baslast. De grafer som presenteras i resultatet gjordes utifrån representativ 
data från varje bransch. Dessutom skapades ett program som summerade all data för respektive 
bransch som visades i en graf för att ge en sammanställd bild över mönster och årsvariationer.  

Tjänster  
De sammanställda intervjuerna utvärderades för att hitta intressanta svar som var gemensamma för 
flera respondenter, vilket ledde till att utrymmen för nya tjänster identifierades. Dessutom användes 
enskilda exempel på faktiska behov som framkom i intervjuerna som underlag för funktioner till 
tjänsterna.  

Dataanalyserna användes för att se om det fanns variationer mellan användarstyrd last och baslast. 
Elförbrukningen observerades för att se hur den varierade mellan olika dagar och på så vis identifiera 
användningsmönster. Utifrån analyserna kunde målgrupper identifieras. 

Under hela projektet genomfördes möten kontinuerligt där idéer fritt behandlades gemensamt i 
projektgruppen. Dessa dokumenterades och användes sedan i framtagningen av tjänster i 
kombination med övrig insamlad information. 

Vid utarbetning av tjänsterna gjordes ett program i MATLAB för att visualisera hur vissa av 
funktionerna kan komma att se ut. Under intervjuerna förskaffades elförbrukningsdata från vissa av 
respondenterna och från dessa användes data från en skola i Uppsala för åren 2011 till 2015. Datan 
användes för att beräkna varje års totala elförbrukning. Resultatet redovisades i ett stapeldiagram 
tillsammans med en prognos för elförbrukningen de nästkommande tre åren, det vill säga år 2016 till 
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2018. För att beräkna denna prognos togs skillnaden mellan varje års totala förbrukning fram och 
medelvärdet av årsdifferensen beräknades och adderades till det senaste årets totalförbrukning.   

Simulering  
För att utvärdera nyttan av en framtagen energitjänst skapades en modell av en skola i Simulink där 
användningen av tjänsten simulerades. Elförbrukningen på skolan delades upp efter 
användningsområden och dessa modellerades med hjälp av olika komponenter i Simulink. 
Användningsområdena var belysning, datorer, ventilation, kök, fikarum och övrigt, där kategorin 
övrigt bestod av bland annat all fastighetsel förutom ventilation samt elektroniska apparater som 
projektorer och tv-skärmar. 

Uppskattade värden på total effekt multiplicerades med användningstiden för att ge 
energianvändningen enligt sambandet  

𝐸 = 𝑃 ⋅ 𝑡 

där E är energiförbrukningen för ett användningsområde i Wh, P är den totala effekten för de 
elektriska apparaterna och t är användningstiden i timmar. Användningsmönster modellerades med 
hjälp av normalfördelade slumptal för att efterlikna verklig användning. Simuleringstiden var 60 
dagar, som var den längsta tiden som inte innehöll skollov, och förbrukningen för varje timme 
visades i ett diagram som kan ses i figur 17. Samtidigt beräknades den totala förbrukningen för hela 
perioden. Resultatet av simuleringen jämfördes med användningsstatistik från en verklig skola för att 
se hur väl modellen efterliknade verkligheten. Modellens exakthet bedömdes också genom att de 
olika elanvändningsområdenas andel av den totala användningen jämfördes med resultatet i en 
rapport från Energimyndigheten [9]. Modellens parametrar anpassades för att så bra som möjligt 
efterlikna en verklig skola. De optimerade värdena på effekt och användningsmönster för vardagar 
som användes vid simuleringen kan ses i Tabell 1. På lördagar och söndagar antogs skolan sakna 
verksamhet och elanvändningen per timme var lika stor som på natten med endast viss belysning, 
ventilation och övrig användning. Flödesschema för den modellerade skolan kan ses i bilaga 3.  

Användande av energitjänsten antogs minska den användarstyrda elförbrukningen och 
implementerades vid en ny simulering genom att medelvärdena hos slumptalen ändrades. Tjänsten 
antogs endast påverka användningen av belysning, datorer och fikarum. Användarna av elkraften i de 
andra kategorierna ansågs inte beröras av energitjänsten och inom vissa kategorier krävdes istället 
tekniska effektiviseringar för att minska elförbrukningen. Resultaten av de två simuleringarna 
jämfördes med varandra och den procentuella skillnaden beräknades. Simuleringen upprepades 
sedan med olika medelvärden för att undersöka resultatet av olika möjliga utfall av användandet av 
energitjänsten.  

Tabell 1: Värden som användes för simulering av elförbrukning på en skola. 

Användningso

mråde 
Total effekt 

(W) 
Effekt kl. 

8-18 (%) 
Effekt kl. 

18-8 (%) 
 Medelvärde 

användning (%) 
Belysning 3 000 100 10  70 

Datorer 600  100 0  40 

Ventilation 1 500 100 40  - 

Övrigt 150  100 40  - 

Användningso

mråde 
Total effekt 

(W) 
Effekt kl. 

10-14 (%) 
Effekt kl. 

14-18 (%) 
Effekt kl. 

18-10 (%) 
Medelvärde 

användning (%) 
Kök 3 000 100 30 0 - 
Fikarum 150 100 30 0 95 
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Resultat och diskussion 
I detta kapitel redovisas resultaten från intervjuer, dataanalyser, tjänsteframtagning och simulering. I 
varje avsnitt ingår även analys och diskussion av resultaten.  

Intervjuer 

Hotell 
Respondenterna på hotell 1 och 3 var tekniskt ansvariga och miljökoordinatorer, respondenten på 
hotell 2 var fastighetschef, respondenten på hotell 4 var receptionsansvarig och miljökoordinator och 
respondenten på hotell 5 var driftchef. 

Trots att respondenterna arbetade med energifrågor hade flera bristande kunskap om hotellens 
elförbrukning. Hotell 4 sade: ”Vi får fakturor även från ett elbolag plus att vi får från ett annat elbolag 
så jag vet inte […] varför vi får från två ställen, det fattar jag inte.” Även hotell 1 saknade information 
om vad det var som drog elkraft på hotellet: ”På ett sådant här ställe lugnar det ner sig klockan 23, 
men vi har en ganska jämn förbrukning, obehagligt jämn. Jag skulle vilja ha lite mer toppar i vår 
förbrukning. […] Man är lite osäker på vad det är som drar ström. Just kvällstid och nattetid skulle 
man dock vilja ha det lite lägre än vad den är.” Hotellet föreslog: ”Man skulle kunna ha en övre gräns, 
där man vet det här är ganska högt, det kanske är den högsta förbrukningen som vi har. Det skulle 
vara intressant att få ett larm när det överstiger. Det kan ju vara så att det har en naturlig orsak, allt 
kanske körs samtidigt just den gången, men att man då kan gå in i efterhand och se att man fått in en 
varning, vilken tid det var på dygnet det hände. Vet man att det var klockan 01 på natten kanske det 
är någonting som är fel.” 

Nästan inget av de tillfrågade hotellen använde sin faktura för att analysera elförbrukningen. Endast 
vid förbrukning som frångick det normala granskade de fakturan noggrannare. Hotell 3 sade: ”Även 
om pappersfakturan har blivit tydligare så är det fortfarande rätt så komplicerat tycker jag. Jag tror 
att jag och många med mig skulle vara hjälpt av att få en rekommendation, till exempel att om vi gick 
upp i abonnerad effekt skulle ni spara totalt med den setup som ni har idag.” 

Det framkom även på nästan alla hotell att kommunikationen mellan dem och elbolagen var 
bristfällig. På frågan om hotellet hade någon kommunikation med sitt elhandelsbolag svarade hotell 
4: ”Nej, det har vi inte. Inte vad jag vet […] vi bara betalar och ser glada ut, vi bara lägger in de siffror 
vi får helt enkelt.” Hotell 3 sade: ”Vi har ingen kommunikation, och det är nog mycket upp till mig 
egentligen att vi inte har det. Men å andra sidan, visste jag att det fanns bra verktyg hos dem 
(elhandelsbolaget, anm.) så kanske jag skulle använda dem mer. Så visst är det en 
kommunikationsfråga till viss del också från deras sida.”  

Det fanns ett intresse från hotellen att veta att den elkraft de köpte var förnybar och att visa det för 
sina gäster. På frågan vad som skulle motivera dem att bli mer energismarta svarade hotell 4: ”Att vi 
vet att vi får ren el, eller att vi får naturlig el från vattenkraft eller från vindkraft eller så. Att visa utåt 
mot gästen att vi jobbar med miljövänlig el. […] Det är sådant som jag själv skulle vara stolt över.” 
Hotell 1 tyckte också att miljöprofileringen var viktig: ”De (gästerna, anm.) vill ha en tydligare 
miljöprofilering, att man syns mer, så det är väl det man får jobba med mer.” Hotell 3 hade ett 
förslag på en tjänst: ”Jag har funderat på att man skulle kunna ha en mätare, kanske en display 
någonstans, antingen inne i personalutrymmena eller i receptionen som i realtid visar 
elförbrukningen. Den kunde även visa att kanske 20 % kommer från vattenkraft i Norrland eller vad 
det nu kan vara. Om nu leverantören kan bestämma det på något trovärdigt sätt. Kanske även lite 
aktuella bilder och information till exempel förra veckan slog vi rekordet bästa första veckan i 
februari någonsin […]. Det skulle kunna påverka våra gäster, för många av våra gäster är väldigt 
miljövänliga.” 

Ett annat problem som hotellen hade var bristande engagemang från sina gäster. Hotell 1 sade: 
”Många gäster tycker att det är självklart att man släcker alla lampor och stänger av TV:n när man 
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lämnar rummet, sen är det vissa som tänker att nu bor man på hotell så då spelar det ingen roll hur 
mycket el det drar.” 

Kommunikationen mellan fastighetsägaren och de flesta hotellen var bristfällig. Hotell 4 sade: ”I och 
med att vi har en fastighetsägare, vi äger inte fastigheten själva, så har vi ibland svårt att få fram 
siffror på olika förbrukningar som ska in i vår internportal.” Hotell 1 sade: ”Nackdelen för oss är att vi 
inte äger fastigheten själva […] man får aldrig den här riktiga kollen själv […] ibland känns det som att 
man betalar för vatten som någon annan verksamhet i fastigheten använder.” 

På hotell 2 hade de ett koncept för att engagera sin personal: ”Vi försöker väcka lite intresse bland 
annat genom interna tävlingar. Vi gjorde en tävling och så fick alla avdelningar skriva sina förslag, vad 
de tror att man skulle kunna spara […] Den avdelning som sparade in mest energi vann. Man både 
sporrar personalen och får dem att börja tänka.” 

Det fanns även ett intresse hos de flesta hotellen att kunna jämföra sig med andra hotell. Hotell 4 
sade: ”Det tror jag nog att vi alla skulle tycka var intressant. Man vill ju naturligtvis vara bäst.” Även 
hotell 1 tyckte om idén: ”[…]det skulle vara kul för mig att veta vad ett visst hotell gör av med per 
gäst eller hur de ligger per månad.” Hotell 2 var däremot inte intresserade av en sådan tjänst: ”Nej, 
det är inte intressant. Det är vi som ska vara bra och vi är nog ganska långt före de andra 
hotellkedjorna tror jag faktiskt.” 

Restauranger 
Alla respondenter var ägare till restaurangerna och hade det yttersta ansvaret för energifrågor i sin 
verksamhet. 

Det fanns ett intresse för den egna elförbrukningen hos samtliga åtta restaurangägare, vilket visade 
sig ha ekonomiska skäl. Exempelvis sade restaurang 5: “Ja det är jätteviktigt, mindre elanvändning 
betyder att vi betalar mindre.” Engagemanget för att energieffektivisera var varierande trots att sju 
av åtta redan hade gjort någon form av energieffektivisering i sina restauranger, restaurang 6 
berättade: ”[…] jag söker på nätet på hur man kan vara energieffektiv och hur jag kan byta ut 
utrustningen med mera i mitt företag för att kunna minska på energikonsumtionen. Jag har använt 
mig av en elenergimätare för att se vad som drar mycket och försökt hitta lösningar på det.” Det 
visade sig att det saknades kunskap på hur mycket man kunde energieffektivisera och denna 
kunskapsbrist påverkade engagemanget, exempelvis ansåg tre av åtta respondenter att de redan 
hade optimerat sin elförbrukning och att det inte fanns rum för fler förbättringar. Restaurang 1 
uttryckte det som: ”Nej, vi är redan optimerade” och “Vi har gått igenom allt i caféterian och vi kan 
inte göra det bättre”. 

Samtliga åtta restaurangägare tyckte att kommunikation mellan dem och elbolagen var bristfällig. 
”Den är närmast obefintligt, man får en faktura och de ringer aldrig upp och checkar läget heller. Det 
tycker jag är negativt” berättade restaurang 8 och ”Kommunikationen, den är inget speciellt. Det är 
ingen som hör av sig på något sätt liksom. Man får ett brev när det är dags att diskutera någonting” 
sade restaurang 4. Flera restaurangägare visade intresse och ville ha enklare information på 
elfakturan och tyckte att de var oförståeliga. ”Lite enklare, det är bara en massa siffror” sade 
restaurang 3 och ”Från elfakturan är det svårt att se hur vi förbrukar vår el, det vi oftast kollar på 
själva är hur stor fakturan blev och hur många kilowatt vi har använt samt kostnaderna per 
kilowattimme” berättade restaurang 6. Andra restaurangägare uttryckte även sina önskemål om 
specifik information. “Var i restaurangen elförbrukningen sker mest är jag intresserad av, hur 
elanvändningen ser ut under dygnet. Jag vill också veta om det finns energieffektiva maskiner som 
man kan investera i för att minska på energiförbrukningen” sade restaurang 7 och “[...] tydligare fält 
på fakturan där det tydligare står månadsförbrukning och sådant” sade restaurang 8. 

Restaurangernas kunder hade påverkan på restaurangägarnas miljöengagemang. Restaurangägare 4 
sade: ”[…]det är så många som frågar efter exempelvis miljömärkt eller organiskt vin eller efter 
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kravmärkt kött. Det har varit så många som frågar att vi har varit tvungna att ändra oss lite efter 
det.” Totalt uppgav fyra av åtta restauranger att de hade kunder som efterfrågar miljömärkta eller 
närproducerade varor. Restaurang 6 var intresserad av att ha en grön profilering på verksamheten: 
“Jag läst mycket i tidningar där nya restauranger och pizzerior i andra städer har profilerat att de 
endast använder vindenergi i sin verksamhet och detta är så klart viktigt för oss att veta. Det har gjort 
att även vi vill framstå som ett grönt företag och visa att vi bryr oss om miljön.”  

Skolor 
Respondent 1, 2, 3 och 4 arbetade på förvaltningsföretag och hade hand om energi och miljöfrågor. 
Intervjuer gjordes även med energiansvariga på kommunala förvaltingsföretag och de 
representerades av respondent 5, 6, 7 och 8. Respondent 9 var anställd på en friskola och dennes 
uppdrag innefattade mycket mer än endast energi- eller miljöfrågor. 

Två av respondenterna tyckte att det var svårt att tyda olika taxor på elfakturan, till exempel sade 
respondent 8: ”[…] det som saknas är väl att man lätt skulle kunna speca ut vad som är vad, hur stor 
del är fast avgift, hur stor del är effekttaxa, hur stor del är bara den rörliga avgiften. Gör man en 
energibesparing till exempel så är det ju bara den rörliga avgiften som man har sparat pengar på 
egentligen.” Respondent 2 önskade information som visade elförbrukningen på natten: ”[…] för att 
se hur det ser ut och var det läcker om natten till exempel, då blir man ju mycket mer 
uppmärksammad på sådana saker.” Dessutom efterfrågade samma respondent förslag på hur 
elförbrukningen kunde minskas: ”[…] det är väl att man kan få några enkla praktiska exempel på hur 
man faktiskt kan minska förbrukningen när man väl använder olika saker helt enkelt.” 

Några av de större aktörerna som intervjuades hade egna system för fakturahantering med analys av 
energistatistik men respondent 6 tyckte ändå att det vore önskvärt om elleverantören varnade vid 
plötsliga avvikelser: ”[...] det är väl i så fall sådana här rena avvikelser, om det är någon fastighet som 
bara helt plötsligt börjar dra mycket mer eller mycket mindre, sådan information skulle vara 
intressant egentligen.” 

Sju av respondenterna tyckte att det var viktigt att tänka på miljön och försöka använda mindre 
elkraft och flera av dem hade uppsatta mål för att minska energianvändningen. Till exempel 
berättade respondent 7: ”[…] vår elförbrukning är väldigt viktig i och med att vi har uppsatta mål om 
att sänka energianvändningen och el är ju en del av det.” Dessutom sade respondent 3: ”[…] all 
energi som används i byggnaderna ska halveras och då är det främst elenergi som hyresgästerna 
använder.” 

Flera av skolorna hade egen produktion av elkraft, då främst från solkraft men även vindkraft och 
biogas förekom. På vissa av skolorna visades elproduktionen på plats och där upplevde 
respondenterna att det fanns ett intresse från elever och personal av att ta del av energiarbetet. 
Respondent 6 berättade: ”Ja, vi har ju en tablå som sitter som visar hur mycket de har producerat 
sedan de startade och hur mycket de har producerat under dagen och lite sådär.” Respondent 5 
påpekade dock: ”Om vi sätter upp solceller på ett tak och det kommer byggställningar och solceller 
och inte skriver nånting eller marknadsför det, då tror jag inte att eleverna kommer att bry sig.” 

Några av respondenterna pratade om att integrera eleverna i energispararbete och en av skolorna 
ville öka medvetenheten hos eleverna genom att visa energiförbrukningen för byggnaden i realtid. 
Respondent 7 sade: ”Ja jag vet ju att de har ju mycket arbete inom skolan och där försöker vi bli mer 
medvetna att man använder energin […] så ska man ju enkelt i skolorna kunna se sin egen byggnad i 
realtid vad som händer. Det är väl egentligen ett mål så att de ökar medvetenheten om det här.” 
Respondent 6 sade: ”Vi har tittat lite grand på den kopplingen med solenergi då […] till att kanske 
kunna använda det till och med i undervisningen. Att man visualiserar energiåtgång så att man på 
högre nivåer i alla fall, på högstadie gymnasie skulle kunna plocka in det i sitt skolarbete och jobba 
mer aktivt med det.” 
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Två av respondenterna efterlyste bättre kommunikation med hyresgästerna så att de tillsammans 
kunde komma överens om energisparåtgärder. Bland annat sade respondent 3: ”[…] den stora 
utmaningen för oss är ju också att få med oss brukarna, hyresgästerna då, till den diskussionen. De 
jobbar ju inte med energi dagligen […]. Så kan man hitta en bra modell där så vi kan samarbeta med 
hyresgäster.” Respondent 5 hade samma problem: ”[…] om vi betalar elen till en hyresgäst, det 
spelar liksom ingen roll, hur ska vi medvetandegöra och synliggöra elanvändningen och 
medvetandegöra liksom att deras användning och beteendemönster får konsekvenser på elen […]. 
Det är en utmaning, är det.” Respondent 1 efterfrågade även högre krav från studenterna: ”[…] jag 
hoppades nog att vi skulle kunna få en bättre dialog, kanske att studenter kräver mer av oss, det 
skulle jag vilja. Att man ställer krav på att man har ditten eller datten som har med miljö- eller 
hållbarhetsfrågor att göra.” 

Nästan alla respondenter var intresserade av att jämföra elförbrukningen i sina byggnader med 
andra, men svårigheter med att olika fastigheter hade olika förutsättningar upplevdes som ett 
hinder. Respondent 3 påpekade: ”[…] byggnader är ju olika hela tiden, så en kontorsbyggnad från 70-
talet går inte att jämföra med en ny kontorsbyggnad. Har man dessutom lite labb som drar betydligt 
mer energi så är det svårt att jämföra.” Förvaltningsföretagen med egna system för energistatistik 
utförde ändå jämförelser mellan sina egna fastigheter och respondent 4 sade: ”Så det blir främst 
egentligen via internt […] vi jämför oss då.” Respondent 7 med flera betonade dock att statistiken 
måste normaliseras först: ”Målet är ju att kunna säga per kvadratmeter och fastighet och typ av 
fastighet.” Angående statistik över elvärme sade respondent 8: ”[...] så räknar den om det till ett 
normalår och då kan man jämföra det mot tidigare år om man har gjort till exempel 
energibesparingar och så vidare.” 

De flesta respondenter brukade jämföra förbrukningen mellan olika månader, främst för att 
upptäcka avvikelser. Bland annat sade respondent 2: ”Jag gör ju det när jag kontrollerar fakturorna 
[…] för att identifiera om det finns någonting som har hänt liksom.” Respondent 9 tyckte att 
månadsjämförelser var ointressanta eftersom verksamheten varierade: ”Om man tittar på februari 
jämfört med mars, så februarilovet var det ju inga här. Det är klart, då blir ju förbrukningen mindre.” 

Bostadsrättsföreningar 
Samtliga respondenter var ansvariga för energifrågor i sin förening och var också kunniga inom 
energifrågor. Bostadsrättsförening (BRF) 1 studerade ett energiinriktat ämne som sysselsättning och 
BRF 2 och 3 arbetade inom sina yrken med energifrågor på olika sätt. 

Alla intervjuade bostadsrättsföreningar upplevde problem med att energibesparing inte ingick i 
uppdragsbeskrivningen från styrelsen, såvida det inte kunde motiveras med ekonomiska besparingar. 
BRF 1 sammanfattade det som följande: ”Vi har ingen sådan policy direkt nerskriven utan det som 
står är ju att vi ska följa standard-stadgarna, som de flesta föreningar har, där man ska värna om 
föreningens ekonomi och minimera kostnader och sådana saker.” BRF 2 beskrev det på ett liknande 
sätt: ”Jag är ju intresserad av energi så jag vill ju minimera energin, men som ordförande har jag 
intresse av att hålla kostnaderna nere.” I vissa fall räckte inte ens ekonomisk besparing som 
argument. BRF 3 hade lagt fram lösningar som skulle spara pengar utan att ha fått gehör: ”Jag har ju 
verkligen visat varför och hur mycket vi skulle spara på att ha rörligt pris men ekonomerna i styrelsen 
bryr sig inte om det. […] De vill hellre ha samma kostnad per år än ett rörligt billigare elpris.” 

Trots god kunskap inom energifrågor hade respondenterna svårt att förstå fakturorna från elbolagen. 
BRF 2 sade: ”Trots att jag är insatt tycker jag att det är knepigt att förstå fjärrvärmefakturorna.” 
Dessutom var intresset för elbolagens redovisningstjänster lågt. BRF 1 berättade: ”Ärligt talat så har 
jag inte varit inne på sidan heller eller Vattenfalls (hemsida, anm.) där man kan se förbrukningen 
under vissa perioder förrän ni bad mig om det.” 

Ett intresse för så kallade smarta tjänster i form av realtidsvarningar för höga toppar fanns från BRF 
3: ”Någon typ av realtidsvarning vore dock bra. Men då måste man också kunna flytta denna last på 
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ett enkelt sätt.” Även en bättre visualisering av tjänsten för energidata sågs som positivt. BRF 2 
efterfrågade: ”[…] en knapp så jag kan se kostnaderna för mars i år jämfört med mars i föregående 
år.” 

Sammanfattande diskussion kring intervjuer 
I intervjumaterialet framkom behovet av olika energitjänster på flera olika sätt. I vissa fall var 
behovet tydligt då en eller flera respondenter uttryckligen berättade om exakta eller någorlunda 
specifika tjänster som de önskade sig, från elbolagen eller från tredje part. I andra fall krävdes dock 
egna tolkningar då behoven inte utrycktes i form av ett lösningsförslag utan snarare i form av ett 
problem som respondenterna upplevde sig ha. Utöver dessa två fall fanns även behov som implicit 
antyddes. Dessa antydningar kompletterades med information från andra källor för att styrka att 
behoven fanns.  

Ett behov som tydligt framgick i samtliga branscher var en förenkling och ett tydliggörande av 
faktureringsinformationen. Detta upplevde en överväldigande majoritet av respondenterna som ett 
problem i kommunikationen med elbolagen och flertalet respondenter visste inte vad de faktiskt 
betalade för på sin faktura.  

Behovet av att jämföra sin förbrukning fanns också i samtliga segment. Vad som skulle jämföras och 
med vilka tidsintervall skiljde sig däremot mellan segmenteten. Flera respondenter sade tydligt att de 
ville kunna jämföra sig med liknande verksamheter. Andra påpekade dock att branschspecifika 
särbeteenden, så som skollov eller ålder på fastighet inom flera branscher, måste beaktas för att 
jämförelsen skulle få större giltighet. 

Flera respondenter pratade också om behovet av att få varningar för avvikelser i sin elanvändning för 
att kunna upptäcka fel i systemet eller andra energikrävande tendenser i fastigheterna. Dessa 
varningar efterfrågades både i realtid och i redovisning per månad eller liknande perioder.  

Respondenter från både skolor och hotell talade om att tävlingskoncept kan användas för att bedriva 

energibesparande arbete. Det framkom även att tävlingar kan vara ett bra sätt att engagera en tredje 

part, såsom elever i skolan eller personal och gäster på hotellen. 

Dataanalys 

Hotell 
I figur 1 visas en sammanställd bild av elförbrukningsdata från elva hotell under år 2015. Grafen visar 
en stark säsongsvariation över ett år där vinterhalvåret karaktäriseras av höga förbrukningstoppar 
och sommarhalvåret av låg elanvändning. Den höga elförbrukningen under vintern antogs bero på 
att flera av hotellen var delvis eluppvärmda. Det finns några lokala toppar under sommaren som kan 
bero på att kylsystem användes då.  

Figur 2 visar elförbrukningen från ett av hotellen under år 2015 för att visa ett exempel på ett typiskt 
år. Baslasten varierade inte mycket över året, vilket går att avläsa i figur 2. Andelen av 
elförbrukningen som utgjordes av användarstyrd last var 29 % och det antogs att en stor del av den 
kom från gästernas förbrukning på rummen. Annat som kan ha ingått i den delen var 
köksverksamhet och belysning.  

Figur 3 visar elförbrukningen från ett av hotellen under vecka 15 år 2015 som ett exempel på en 
typisk vecka. Grafen visar en tydlig dygnsvariation för elanvändningen vilket kan bero på att det var 
mer elektricitetskrävande aktivitet på hotellet både från gäster och personal under dagtid. 
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Restauranger 
I figur 4 visas en sammanställd bild av elförbrukningsdata från tre restauranger under år 2015. 
Grafen visar inget tydligt säsongsberoende men en viss ökning skedde under december vilket kan 
bero på ett ökat behov av uppvärmning men också att många går ut och äter på restaurang då 
julbord serveras under denna tid. De höga förbrukningstopparna under maj och juni kom från data 
för en av restaurangerna och avvek markant från elkonsumtionen resten av året och var troligtvis ett 
mätfel då förbrukningen helt plötsligt var över 300 kWh och resten av året låg den under 100 kWh.  

Figur 5 visar elförbrukningen från en av restaurangerna under vecka 15 år 2015 som ett exempel på 
en typisk vecka. Grafen visar en tydlig dygnsvariation där elanvändningen för restaurangen var högst 
under de timmar som de bedrev sin verksamhet, vilket varierade cykliskt beroende på vilka 
öppettider restaurangen hade. Det var främst köksutrustning som antogs behöva elektricitet.   

Figur 6 visar elförbrukningen från en av restaurangerna under år 2015 för att visa ett exempel på ett 
typiskt år. I grafen är de högsta förbrukningstopparna borttagna för att ge en tydligare bild av 

Figur 1 - Sammanställd elanvändning för elva hotell i kWh 

under ett år. 
Figur 2 - Elförbrukning för ett hotell i kWh under år 2015. 

Medelvärde årsvis och veckovis för baslasten är 

utmarkerat med röd respektive grön färg. De 20 högsta 

förbrukningsvärdena är markerade med ringar.   

Figur 3 - Elförbrukning för ett hotell i kWh under vecka 15 
år 2015. 
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variationer i elförbrukningen. Den ursprungliga grafen visas i figur 7 och de höga 
förbrukningstopparna beror troligtvis på mätfel. Figur 6 visar att baslasten varierade stort över året 
och andelen av elförbrukningen som utgjordes av användarstyrd last var 41 %. De höga värdena för 
baslasten under april till september beror troligtvis på att elförbrukningen under natten var orimligt 
hög då. Detta är troligt då det samtidigt förekommer förbrukningstoppar som är cirka åtta gånger 
högre än resten av året, vilket kan ses i figur 7. Den förhöjda baslasten i slutet av året kan bero på att 
värmesystemet förbrukade elkraft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skolor 

I figur 8 visas en sammanställd bild av elförbrukningsdata från 19 skolor under år 2015. Grafen visar 
att elförbrukningen var någorlunda jämn över året förutom under sommarmånaderna då den var 
betydligt lägre. Det går även att urskilja en minskad elförbrukning under delar av februari, april och 
november. Minskningarna berodde på att det då var skollov och ingen ordinarie verksamhet pågick i 

Figur 4 - Sammanställd elanvändning för tre restauranger 
i kWh under ett år.  

 

Figur 7 - Elförbrukning för en restaurang i kWh under 

år 2015. Medelvärde årsvis och veckovis för baslasten 

är utmarkerat med röd respektive grön färg.  

Figur 5 - Elförbrukning för en restaurang i kWh under 

vecka 15 år 2015. 

Figur 6 - Elförbrukning för en restaurang i kWh under år 

2015. Medelvärde årsvis och veckovis för baslasten är 

utmarkerat med röd respektive grön färg. De 20 högsta 

förbrukningsvärdena är borttagna då de var orimligt 

höga. 
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lokalerna. Då elförbrukningen var som lägst under juli och augusti antogs att även personalen hade 
semester och lokalerna stod tomma.   

Figur 9 visar elförbrukningen från en av skolorna under år 2015 för att visa ett exempel på ett typiskt 
år. Baslasten varierade inte mycket över året, vilket går att avläsa i figur 9. Under juni var baslasten 
två gånger så hög som resten av året och mellan augusti och september var baslasten två och en halv 
gånger så hög. Ökningarna kan bero på att ett kylsystem användes då. Andelen av elförbrukningen 
som utgjordes av användarstyrd last var 60 %.  

Figur 10 visar elförbrukningen från en av skolorna under vecka 15 år 2015 som ett exempel på en 
typisk vecka. Grafen visar en tydlig dygnsvariation där elförbrukningen ökade snabbt under morgon 
och förmiddag för att sedan successivt minska under eftermiddagen. Detta kan förklaras med att när 
skoldagen började behövdes elektricitet till skolkök, utrustning och belysning vilka sedan stängdes av 
efterhand då de inte längre behövdes. Under helgen var elförbrukningen lägre än under vardagarna 
men lokalerna verkade inhysa någon slags verksamhet då det syns en variation mellan dag och natt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - Sammanställd elanvändning för 19 skolor i kWh 
under ett år.  

 

Figur 9 - Elförbrukning för en skola i kWh under år 2015. 

Medelvärde årsvis och veckovis för baslasten är 

utmarkerat med röd respektive grön färg. De 20 högsta 

förbrukningsvärdena är markerade med ringar.   

Figur 10 - Elförbrukning för en skola i kWh under vecka 

15 år 2015. 
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Bostadsrättsföreningar 
I figur 11 visas en sammanställd bild av elförbrukningsdata från 13 bostadsrättsföreningar under år 
2015. Grafen visar ett visst säsongsberoende med högst användning under vinterhalvåret som 
succesivt minskade fram till mitten av sommaren. Att elförbrukningen var något högre under 
vinterhalvåret kan förklaras med att värmesystem förbrukade elkraft.  

Figur 12 visar elförbrukningen från en av bostadsrättsföreningarna under år 2015 för att visa ett 
exempel på ett typiskt år. Baslasten varierade inte mycket över året, vilket går att avläsa i figur 12. 
Andelen av elförbrukningen som utgjordes av användarstyrd last var 30 %.  

Figur 13 visar elförbrukningen från en av bostadsrättsföreningarna under vecka 15 år 2015 som ett 
exempel på en typisk vecka. Grafen visar en variation över dygnet där elförbrukningen under dagen 
utgjordes av några toppar. Dessa antogs bero på att de boende var hemma under denna tid och 
använde elektricitet till matlagning, belysning och hemelektronik. Under natten var elförbrukningen 
markant lägre än under dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 - Sammanställd elanvändning för 13 

bostadsrättsföreningar i kWh under ett år.  

 

Figur 12 - Elförbrukning för en bostadsrättsförening i 

kWh under år 2015. Medelvärde årsvis och veckovis för 

baslasten är utmarkerat med röd respektive grön färg. 

De 20 högsta förbrukningsvärdena är markerade med 

ringar.   

Figur 13 - Elförbrukning för en bostadsrättsförening i 

kWh under vecka 15 år 2015. 
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Sammanfattande diskussion kring dataanalys 
I analysen framkom att den användarstyrda lasten utgjorde en betydande del av den totala 
elförbrukningen och att den uppvisade störst variationer. Från detta drogs slutsatsen att 
energitjänsterna borde rikta sig till elanvändare för att förändra deras beteenden. Då baslasten 
uppvisade små variationer ansågs påverkan från en energitjänst inte vara tillräckligt stor. Där det inte 
gick att urskilja förändringar i elförbrukningen var det svårt att veta om det finns möjligheter för 
effektiviseringar.  Dessutom antogs att baslastens variationer berodde på yttre opåverkbara faktorer, 
såsom utomhustemperatur och årstidsvariationer, i större utsträckning än den användarstyrda 
lastens variationer gjorde. Förbrukningsstatistiken för restauranger uppvisade däremot variationer i 
baslasten. Om variationerna inte berodde på mätfel innebär detta att beteende hos 
restaurangpersonal skulle kunna påverka baslasten. 

Där det skedde förändringar i elförbrukningen på grund av användarnas beteende fanns möjligheter 
att minska elanvändningen. Tjänsternas syfte borde vara att påverka de som direkt använder 
elektriciteten snarare än att försöka minska användningen av apparater som ingår i fastighetsdriften.  

Tjänster 
Resultaten från dataanalyserna och intervjuerna resulterade i fyra energitjänster där en utreddes 
vidare med simulering. Nedan beskrivs de fyra tjänsterna och hur de togs fram.  

Tävlingsprojektet El-itserien 
I intervjuerna framkom att flera som arbetade med energifrågor efterlyste verktyg att påverka 
beteenden kring elanvändningen hos de som vistades i fastigheter de ansvarade för. Lösningen på 
problemet ansågs vara en tjänst som riktar sig till elanvändarna och övervakas av 
fastighetsförvaltarna. Hotell och skolor berättade att minskad elanvändning inte fick påverka 
hotellgästernas vistelse negativt eller störa skolverksamheten. Därför togs en tjänst fram som bygger 
på frivilligt deltagande och ett tävlings- och samarbetsmoment som är motiverande [10]. Under 
intervjuerna med representanter från skolor framkom också att det vore önskvärt att elevernas 
energikunskaper ökade och därför ska tjänsten även tillhandahålla information som kan användas i 
undervisningen. 

Tjänsten ska ges i projektform och implementerar tävlingsmoment under en begränsad tid för att 
påverka skolelevers beteendemönster. Genom analys av elanvändningen i fastigheten fastställs 
förbättringspotentialen och villkoren för tävlingen. Därefter påbörjas tävlingen för elever och 
personal där de antingen tävlar mot andra klasser eller försöker uppnå ett uppsatt mål. Målet med 
tävlingen är att klasserna ska minska sin energiförbrukning genom att medvetet spara elektricitet. 
Den klass som har effektiviserat sin elförbrukning mest vinner. En annan aspekt av tävlingen är att 
deltagarna får chansen att ge förslag på effektiviseringsmetoder och energiproblem på skolan. Dessa 
kan sedan testas med analys och simulering eller via faktiskt genomförande för att få svar på hur 
effektiva metoderna är. För att ytterligare väcka intresset för energieffektivisering hos både elever 
och personal hålls en introduktionsföreläsning. Som en del av tävlingen ska möjligheten att följa 
realtidsresultat ges i form av en bildskärm som visar ställning, minskning av elanvändning och 
liknande intressant information. Självklart ska priser delas ut efter tävlingsperioden för att öka 
engagemanget hos de tävlande. Tjänsten kan även med vissa modifikationer användas för andra 
typer av verksamheter såsom hotell och kontor.  

Informationstjänsten Elinformatören 
Intervjuerna visade att handeln med elkraft upplevdes som krånglig och därför utvecklades en tjänst 
som tolkar och förklarar elfakturan för kunden. Respondenterna verkade ofta använda gissningar och 
spekulationer när de utvärderade sin egen energianvändning, trots att de flesta elkunder hade 
tillgång till utförlig förbrukningsstatistik och information. Problemet kan vara att en aktiv handling 
krävs för att ta del av statistiken. Därför ska statistiken visas direkt på fakturan, vara kundspecifik och 
visualiseras på olika sätt. I intervjuerna framkom att det finns ett behov av att uppmärksamma 
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avvikande förbrukning och därför ska det ingå i tjänsten. Då utrymmet på fakturan är begränsat ska 
en mer omfattande årsrapport erbjudas. 

På ett informativt och enkelt sätt ska tjänsten redovisa kundens elanvändning för att öka intresset 
och kunskapen hos denne. Fakturor ska förenklas och tydligare visa olika kostnader samt redovisa 
statistik i både kilowattimmar och kronor för att öka förståelsen hos kunden. Samtidigt ska tjänsten 
genom att analysera användardata ge kundspecifika tips på förändringar som kan spara elektricitet. 
Redovisningen ska ske löpande på månadsfakturan men även genom årsrapporter där kunden 
genom tydliga och enkla visualiseringar ska kunna se och förstå elanvändningen under året. Tjänsten 
ska även tillhandahålla jämförelser med tidigare år och månader. Dessutom ska kunden kunna 
jämföra sig med andra användare som har liknande lokaler och förutsättningar.  Tjänsten ska även 
erbjuda möjligheter för kunden att få varningar om förbrukningen avvikit från ett förväntat mönster 
samt på ett enkelt sätt visualisera skillnaden mellan baslast och användarstyrd last för att vägleda 
kunden i framtida effektiviseringsåtgärder.  

Funktioner som ska erbjudas i tjänsten: 

 Förklaring av kostnader på faktura 

 Visualisering av elanvändning 
o Uppdelning av baslast och användarstyrd last 
o Effekttoppar  
o Trender och prognoser 
o Variationer 
o Kundspecifik intressant statistik såsom max- och min-värden 

 Skräddarsydda energispartips 

 Jämförelser med tidigare år och månader 

 Jämförelser med andra liknande användare  

 Varning vid avvikelser  

Nedan i figur 14 och figur 15 visas exempel på några av de funktioner som tjänsten Elinformatören 
kan komma att ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 - Den totala elförbrukningen för en skola 
per år i kWh. Visar elförbrukningen för fem år i blå 
färg och en framtidsprognos för tre år framåt i röd 
färg.  

 

Figur 15 - Jämförelse av totala årsförbrukningen av 
elektricitet i kWh för en skola under en specifik 
månad, i detta fall juli.  
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Informationstjänsten Realtel 

De intervjuade hotellen var intresserade av att minska elanvändningen men saknade ofta kunskap 
om hur förbrukningen såg ut. Lösningen ansågs vara en tjänst som ska erbjuda realtidsmätning och 
redovisning av elförbrukningen i olika delar av hotellet. Tjänsten ska göra det möjligt för hotellen att 
övervaka elanvändningen och snabbt upptäcka avvikelser. Tjänsten kan även uppfylla behovet av att 
påverka hotellgästernas elförbrukning på rummen genom att redovisa förbrukningen i realtid och 
därmed förhoppningsvis öka medvetenheten. Även bland skolorna fanns intresse för att redovisa 
elförbrukningen i realtid för eleverna. I tjänsten kan kontinuerlig information om elens ursprung 
inkluderas, något som efterfrågades av flera hotell i intervjuerna.  

Tjänstens syfte är att överbrygga de kommunikationssvårigheter som finns mellan fastighetsägare 
och elanvändare för att öka intresse och förståelse för energieffektivisering hos användarna. Detta 
ska ske genom att elförbrukningen hos en verksamhet visas i realtid på en skärm. På exempelvis 
hotell kan elförbrukningen under en gästs vistelse visas på en tv-kanal i rummet.  

Funktioner som ska erbjudas i tjänsten: 

 Realtidsmätning - föra statistik över elförbrukningen för varje elkonsument. 

 Visualiseringssystem - ett system där elkonsumenter kan se sin egen och byggnadens 
förbrukning på exempelvis en bildskärm. 

 Översättning av siffror för elförbrukning till mer lättförståeliga och intressanta kvantiteter. 

 Fastighetsägaren ska kunna se elförbrukning i hela byggnaden och på så sätt upptäcka hög 
förbrukning och avvikelser från normal konsumtion. 

 Möjlighet att ta del av redovisad elförbrukning vid utcheckning. 

 Varningssystem för avvikelser i elanvändningen.  

Jämförelsetjänsten El-eaten 
I intervjuerna framkom att flera restauranger var intresserade av att jämföra sin elförbrukning med 
andras. Samtidigt upplevde många restauranger att elanvändningen redan var optimerad, trots att 
dataanalyserna visade möjliga variationer i baslasten. Detta ledde fram till idéer om en energitjänst 
som sorterar restauranger efter deras elförbrukning. Förhoppningsvis ska tjänsten leda till ett ökat 
utbyte av idéer mellan restauranger och vara en motivation till förbättringar. Intervjuerna visade 
även att efterfrågan från restauranggäster kan påverka restaurangernas utformning. Därför skulle 
jämförelsetjänsten kunna fungera ännu bättre om restaurangernas kunder skulle kunna få ta del av 
informationen. Redan idag finns mycket information att tillgå för kunder som vill göra medvetna val 
och flera tjänster listar restauranger efter olika kriterier. Den framtagna tjänsten skulle tillföra en 
aspekt som inte ges mycket utrymme idag men som förmodligen skulle intressera många då 
miljöfrågor verkar ha stor betydelse eftersom ekologisk mat efterfrågas. 

För att ge restaurangkunder större möjlighet att göra medvetna val ska tjänsten genomföra och 
presentera jämförelse och analys av restaurangers elanvändning. Tjänsten ska fungera som en 
tilläggsfunktion till redan existerande jämförelsetjänster. Antingen fastställs ett krav som 
restaurangerna måste uppfylla för att få en miljövänlig stämpel eller så används ett betygssystem. 
Funktionell enhet kan väljas exempelvis till per måltid eller per restauranggäst.  
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Simulering 

Tävlingsprojektet El-itserien 
Nedan i tabell 2 visas resultat av simuleringen då den framtagna tjänsten El-itserien används av en 
skola. I figur 16 visas fördelningen över de olika elanvändningsområdena för den modellerade skolan 
och i figur 17 visas elförbrukningen för 60 dagar.  

Tabell 2 - Resultat av simuleringar med energitjänsten El-itserien då elanvändningen under 60 dagar minskats med olika 
procentsatser.  

 Minskning 
belysning (%) 

Minskning 
datorer (%) 

Minskning 
fikarum (%) 

Total 
förbrukning 
(kWh) 

Total 
minskning 
(%) 

Referenssimulering - - - 3 590 - 

Simulering 1 7,1 7,5 16 3 480 3,1 

Simulering 2 5 5 5 3 510 2,1 

Simulering 3 20 20 20 3 300 8,1 

 

 

Figur 16 - Modellerade skolans elanvändning indelad i olika områden.  

 

Figur 17 - Modellerade skolans elförbrukning i Wh för 60 dagar. 
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Modellen av skolan var storleksmässigt inte anpassad efter verkligheten och värdet av den totala 
förbrukningen var därför inte intressant. Modellen byggde istället på att de olika 
elanvändningsområdenas proportioner var realistiska för att kunna uppskatta relativa förändringar.  

En liten procentuell minskning av elförbrukningen för belysning, datorer och fikarum ledde till en 
ännu mindre relativ minskning av den totala elförbrukningen, vilket går att avläsa från tabell 2. Detta 
berodde på att även baslasten som inte påverkades av användningsmönster hade betydelse för den 
totala elförbrukningen. 

Det var svårt att avgöra hur stor minskning av elanvändningen energitjänsten kan leda till och därför 
gjordes flera simuleringar med olika procentsatser. Dessutom förutsattes att användande av 
energitjänsten faktiskt leder till beteendeförändringar. Eftersom simuleringen baserades på 
uppskattade värden kunde resultatet endast användas till generella slutsatser.  

En liten relativ minskning av den totala elanvändningen för en skola hade ändå stor betydelse och 
kunde innebära stora sparade energimängder om förbrukningen från början var hög. Enligt figur 16 
var belysning den största användningskategorin som påverkades av energitjänsten och därför bör 
tjänsten framför allt rikta sig till beteenden som påverkar belysningen för maximal 
energieffektivisering.  

Slutsats 
Utifrån intervjuerna och dataanalyserna identifierades elanvändare som huvudsaklig målgrupp för 
nya energitjänster. Denna grupp verkade brista i både kunskap och intresse för energieffektivisering 
samtidigt som deras beteende hade stor inverkan på elförbrukningen. Dessutom fanns svårigheter i 
kommunikationen med fastighetsägare, vilka i sin tur önskade mer information från elbolagen. Med 
utgångspunkt i de identifierade målgrupperna och behoven utvecklades fyra förslag på nya 
energitjänster. Gemensamt för tjänsterna är att de bygger på enkla visualiseringar av 
elförbrukningsstatistik för att öka medvetenheten hos elanvändarna som förhoppningsvis leder till 
effektivare elanvändning. 
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Sammanfattning 

I denna rapport sammanfattas de intervjuer som gjorts med hotell för att undersöka hur de 

resonerar kring sin energianvändning och energitjänster. För att få en inblick i hur hotellen förhåller 

sig till elförbrukning och hur stort intresse och vilken kunskap som finns har intervjuer genomförts 

med personer som i sin tjänst har ansvar för dessa frågor. 

De slutsatser som kunde dras är att intresset för energifrågor är stor i branschen, både för att man är 

stora energikonsumenter och det därmed är ekonomisk lönsamt att effektivisera förbrukningen, och 

för att man tror att det är viktigt för kunderna. Ålder och utformning på den byggnad man utnyttjar 

spelar stor roll.  

Tid, kunskap och ekonomi är avgörande begränsande faktorer. Dessutom är det sig ibland svårt att 

kombinerat att tillhandahålla en trivsam hotellvistelse, som får anses vara en lyxtjänst, och samtidigt 

spara energi. Gästerna förväntar sig att inte behöva reflektera över sin förbrukning när de bor på 

hotell i lika stor utsträckning som de gör hemma.  
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Inledning 

Inom projektarbetet mot att ta fram framtida energitjänster gjordes ett försök att införskaffa sig en 

inblick i hur marknaden ser ut i nuläget. Detta ansågs nödvändigt för att tjänsterna bättre skulle 

kunna motsvara efterfrågan. Fyra olika verksamhetsgrenar valdes ut: restauranger, skolor, 

bostadsrättsföreningar och hotell.  

Denna delrapport behandlar hotellverksamhet. Det är en sammanställning som sammanfattar ett 

antal intervjuer för att ge en överblicksbild för hur hotell resonerar kring energianvändning och 

energitjänster. Samtidigt skulle en inblick i de problem som ett hotell kan stöta på med sin 

elförbrukning erhållas tillsammans med eventuella lösningar som de själva funderat på.  

Syfte 

Denna undersöknings syfte var att erhålla en uppfattning om hur hotellverksamheter hanterar, 

analyserar och jämför sin elförbrukning. Dessutom skulle en inblick i de problem som ett hotell kan 

stöta på med sin elförbrukning erhållas, för att få en uppfattning om hotellens efterfråga på 

energitjänster. 

Bakgrund 

Gemensamt för hotell är att deras verksamhet pågår dygnet runt, året runt, lokalerna står aldrig 

tomma. Elanvändningen utgörs bland annat av belysning och el på rummen samt på gemensamma 

utrymmen, samt elanvändning i kök, reception och andra funktionslokaler. Eftersom många 

fastigheter inte förvaltas av de som använder byggnaderna måste kommunikationen mellan olika 

parter fungera för att energieffektiviseringsåtgärder ska kunna utföras.  

Metod 

För att uppnå syftet används respondentundersökningar där respondentens tankar står i fokus för att 

kunna ta reda på vad hen uppfattar och tänker kring elförbrukningen i sin verksamhet. Detta görs 

genom samtalsintervjuer, det vill säga halvstrukturerade temaintervjuer som även kallas kvalitativa 

intervjuer, där intervjupersonen ställer frågor för att skapa en diskussion med intervjusvararen som 

formulerar sina svar själv med egna ord. Genom samtalsintervjuundersökning kan intervjupersonen 

uppmärksamma oväntade svar som ger möjlighet till att uppfölja intervjusvararen. För att 

undersökningen ska bli så vetenskaplig som möjligt görs intervjuer med flera hotell. 

Urval 

De fastigheter som undersöktes var hotell i Uppsala-området. Vilka specifika befattningar 

intervjupersonerna hade varierade då olika företag hänvisade till olika personer. De flesta 

respondenter hade ansvar för miljöfrågor, en var fastighetschef, en var driftchef och två var tekniskt 

ansvariga. Alla respondenter hade inblick i eller hanterade själva energifrågorna på hotellen. I flera 

fall var det någon annan som ägde fastigheten och därmed inte en anställd på hotellet som hade koll 

på energiåtgången. Denna variation av intervjupersoner kan innebära vissa svårigheter vid 

jämförelser av svar från olika personer. Samtidigt innebär bredden i urvalet att sökandet efter ett 

utrymme för nya energitjänster inte på förhand är riktat åt en viss målgrupp.  

Utförande 

I det första steget kontaktades ett stort antal hotell genom utskick av ett standardiserat mail. Genom 

denna metod hittades några lämpliga intervjupersoner. Det var dock svårt att få svar från den vanliga 
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informations- eller bokningsadressen och därför kontaktades hotellet i steg två per telefon för att få 

kontaktuppgifter direkt till den som var ansvarig för energifrågor, och fick på så sätt en personlig 

jobbadress. Intervjuer bokades in med de som var intresserade.  

De flesta intervjuerna gjordes på plats på hotellen på intervjupersonens begäran och varade i ca 20-

40 minuter. En person i gruppen intervjuade och hela samtalet spelades in samtidigt som vissa 

anteckningar gjordes. Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet och jämfördes med 

anteckningarna. 

Intervjuerna genomfördes med förutbestämda frågor och uppföljande frågor från den intervjuande 

då detta ansågs nödvändigt. Frågorna som användes togs fram tillsammans med hela projektgruppen 

och berörde områdena kommunikation, intresse, miljöengagemang och jämförelser. En viss 

anpassning gjordes till varje bransch, men försökte hållas så enhetliga som möjligt för att möjliggöra 

jämförelse. 

I början av varje intervju gavs en kort presentation av projektet utan att specifikt förklara begreppet 

energitjänster.  

Resultat 

Kommunikation 

 Tabell 1 visar data för de 5 hotellen med vilka intervjuer hölls.  

 

 

Av 5 hotell har 4 olika elhandelsbolag.  

Samtliga hotell får sin elfaktura digitalt.  

Alla analyserar fakturan på något sätt, men olika ingående och ofta. Det finns mycket information att 

få från fakturan, det går att se väldigt mycket och på olika sätt, till exempel i grafer. Man kollar att 

förbrukningen stämmer och jämför med tidigare perioder, allt från månadsvis till årsvis. Kanske 

skulle det vara hjälpsamt att få siffrorna i kostnad istället för kilowatt. Det kan låta motsägelsefullt 

för elbolagen vill ju sälja men det är nog viktigare att kunna erbjuda en schysst, miljövänlig 

verksamhet som passar företagen än att kunna tjäna så mycket som möjligt på varje kund, annars 

byter man bolag. Även om man är miljövänlig så är det pengarna som styr. 

Elbolagen har egna sidor där man kan se förbrukningen och vissa hotell har även egna program. Det 

kan dock vara svårt att få användning av informationen om man inte är insatt. Det skulle kunna vara 

bra med en kurs/rekommendationer hur man skulle kunna göra, alla hotell har inte en 

fastighetsskötare på plats hela tiden och det är mycket att fördjupa sig inom. Två av hotellen har 

anlitat energikonsulter som hjälper till att kartlägga.  

 Antal rum Elhandelsbolag / nätägare Plats 

Hotell 1 161 Kraft och Kultur / Vattenfall Uppsala 
Hotell 2 133 Bergen energi / Vattenfall Uppsala 
Hotell 3 400 Nordic Green Energy / Vattenfall Stockholm 
Hotell 4 93 Nordic Green Energy / Mälarenergi Västerås 
Hotell 5 400 Vattenfall / Vattenfall Uppsala 
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Öppenhet är en viktig del i försäljningen. Alla är i grunden nöjda med sina bolag och den service de 

får, även om det kräver att man har en duktig person hos sig som tar ansvar för frågorna och gör 

saker aktivt. Man får inte så mycket gratis om man själv inte gör en insats. Mer peppande 

information från elbolagen med fakturan, lite nyhetsbrevsaktigt skulle kunna vara kul. 

Det skulle vara bra att kunna se var elen kommer ifrån, hur mycket som är förnybart.  

Synlighet, trovärdighet och kommunikation mot gästerna är viktigt. Bara för att det finns 

sopsorteringskärl betyder det inte att man sopsorterar, om man kan redovisa det man gör lite mer i 

detalj så ger det större trovärdighet mot gästerna. En sak skulle kunna vara att ha en display som 

visar förbrukningen i realtid. Information som man kan läsa när man ändå inte gör något, till exempel 

i hissen. Man ska kunna välja att hjälpa till men inte tvingas till det. Många hotell uppmanar gästerna 

att inte byta handdukarna varje dag. Det finns information på rummen om allt från att släcka lampor 

till vilket miljöarbete som bedrivs, och en hel del information på hemsidorna. Men kommunikationen 

skulle kunna vara bättre. 

Det är viktigt att personalen är insatt och kan svara på frågor. Det gäller att man som personal 

verkligen känner till och följer rutinerna. Det kan vara svårt att få med hela personalen i miljöarbetet 

när det ofta är många anställda, men det är väldigt viktigt.   

Intresse och miljöengagemang  

Miljöcertifieringar som Svanen är en bra motiverande faktor för att göra förbättringar. Pengar är 

avgörande i många fall. Personligt intresse och ansvarskänsla hos de anställda är viktigt, det behövs 

någon som driver på. Marknadsföringsmässigt kan det också vara bra att vara miljövänliga, så det kan 

motivera förbättringar, att man kan locka kunder. En känd miljömärkning ger möjlighet till en bra 

marknadsföring. 

Det är viktigt för alla hotell att ha en grön profilering. Miljömedvetenhet uppfattas vara viktigt för 

gästerna och något som värdesätts hög. Många ställer frågor och anmärker på saker. Det är dock 

svårt att få folk att förbruka mindre, som gäst gör man saker man inte skulle göra hemma och känner 

mindre ansvar för förbrukningen.  

De större kedjorna har planer på solcellsinstallation, även vindkraft på taken skulle kunna vara 

aktuellt. De tror att det skulle vara bra för marknadsföringen, särskilt om man kunde redovisa 

produktionen på ett tydligt sätt. 

Jämförelser 

Man samarbetar mycket inom kedjor och kommunicerar med kollegor som har samma jobb på 

annan ort om hur det funkar hos dem. Om man kommer på en bra lösning försöker man dela med sig 

även om kommunikationen kunde vara betydligt bättre. Det finns även visst samarbete med andra 

hotell men inte alls i lika stor utsträckning.  

Det är vanligt att man jämför sig med andra hotell inom samma kedja, men inte lika vanligt att 

jämföra sig med andra. Det skulle dock vara intressant om det gick tyckte de flesta av 

respondenterna. Det påpekas dock att det kan vara svårt att hitta ett bra sätt att jämföra rättvist 

eftersom förbrukningen påverkas så mycket av förutsättningar såsom anläggningens storlek, 

placering och byggår. Ska man mäta per kvadratmeter, omsättning eller per gäst?  

Tävlingar och jämförelser är bra för att väcka intresse och medvetenhet hos personalen.  

Det är viktigt att ha både kortsiktiga och långsiktiga mål. 
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Kunskap om de energitjänster som finns och hur de funkar saknas. Man behöver kunna relatera 

siffrorna till något för att skaffa sig en uppfattning om det ligger inom gränserna för vad som är 

normalt. Det finns även ett intresse att få varningar tex, om användningen frångår det normala eller 

om förbrukningen överskrider ett visst värde. Då behöver man inte analysera lika mycket på rutin 

utan kan gå in bara när det behövs. Detta skulle vara behjälpligt framför allt om man inte har en 

anställd som jobbar enbart med energifrågor på hotellet.  För att kunna göra bra åtgärder är det 

viktigt att ha lätta och informativa övervakningssystem så att man verkligen kan särskilja vad det är 

som förbrukar vad. Detta är svårt i äldre byggnader. Där krävs det också väldigt omfattande och dyra 

insatser för att dra om och installera nya elkretsar, det kan vara svårt att motivera rent ekonomiskt. 

Då får man ta till andra metoder som LED-belysning, gå ronder och kontrollera belysningen, stänga 

fönster etcetera när folk checkat ut, men det kräver en del engagemang av personalen.  

 

Önskemål  

Nedan följer de önskvärda tjänster och luckor i nuvarande situation som kom fram under 

intervjuerna.   

 Kunna se var elen kommer ifrån, hur mycket som är förnybart. 

 Hjälp att läsa fakturan/kurs för den som är ovan. 

 Lättillgängliga och lättanvända tjänster.  

 Tips och råd om ens verksamhet och hur och hur mycket man skulle kunna spara. 

 Översätta kilowatt till kronor.  

 Synliggöra förbrukningen för både gäster och personal.  

 Motiverande information till både personal och gäster.  

 Kommunicera det arbetet som görs till gästerna. 

 Kommunicera vad gästerna kan bidra med.  

 Effektivisera ventilation. 

 Baslasten i köket.  

 Göra svårt att göra fel. Underlätta för personal. Kortläsare som styr strömmen gör 

exempelvis att det inte går att lämna lampor tända när man checkar ut, som då kan stå på 

i flera dagar. 

 Varje rum har egen försörjning/krets så att man kan övervaka mer i detalj. 

 Övervakning med varningar vid ändringar i förbrukningen.  

Sammanfattning av resultatet 

De flesta är nöjda med kommunikationen med elbolagen och känner att de får den information de 

behöver. Däremot kan informationen vara svårtydd för den som är ovan. Det skulle vara bra med 

mer konkreta tips och hjälp med övervakning för de som inte har en särskild person anställd för 

detta.  

Samtliga intervjupersoner tycker att det är viktigt att minska elanvändningen, både för att få ner 

kostnaderna men också för att det är bra marknadsföring.  

Alla tror att en grön profilering är viktig för kunderna och att det förväntas att de jobbar med 

miljöfrågor. Det är dock svårt att kombinera tjänsten de säljer med miljöbesparingar.   
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Diskussion 

Det blev tydligt att det finns ett brett spann bland de ansvariga personerna, allt från personer som 

bara arbetar med energi och personer som har energifrågor vid sidan av sin huvudsakliga 

sysselsättning.  

De större kedjorna har en kunnig och intresserad person på plats som lägger tid på ordentliga 

analyser av förbrukningen, medan de mindre kedjorna inte har möjlighet till detta. Då energifrågorna 

konkurrerar med andra arbetsuppgifter får de inte vara för krångliga att sätta sig in i och kräva för 

mycket tid. Dessa personer upplever att det är svårt att få tydlig information om sin förbrukning och 

skulle vilja ha mer hjälp för att inte själva behöva lägga tid på att göra regelbundna analyser och 

erbjudas mer kontinuerlig feedback från sitt elbolag. Man har inte tid att leta efter information och 

tjänster utan det viktigaste är att fakturan blir betald.  

Som eventuell målgrupp för nya energitjänster skiljer sig dessa två grupper mycket åt. I det första 

fallet kan behovet vara i form av kompletterande och mer avancerade och nischade funktioner eller 

tjänster till redan befintliga system. I det andra fallet handlar det däremot om att underlätta 

energiövervakningen och åtgärder så mycket som möjligt för de ansvariga.  

På hotell utgör gästernas användning en stor del av den totala användningen, och en energitjänst 

skulle därför kunna vända sig enbart till dem, eller till hotellets personal. Flera nämner behov av 

någon slags kommunikationsbaserad tjänst. Kommunikation mellan elbolag och fastighetsförvaltare, 

mellan fastighetsförvaltare och verksamhet samt mellan hyresgäster och verksamhet är olika 

möjligheter.  

Hotell har en stor energianvändning och intresset för förbättringar är därför stort. Effektiviseringar 

får dock inte inkräkta på tjänsten man säljer, då riskerar hotellen att förlora sina gäster. Det gäller att 

kunna balansera dessa två sidor.   

 

Slutsatser 

- Engagemang finns ofta, men pengar är drivande. 

- Det är stor skillnad mellan gamla och nya hotell.  

- Gästerna är den största energibelastningen, och samtidigt den som är svårast att påverka. 

- Ett hotell säljer en lyxtjänst – detta kan vara svårt att kombinera med miljöfrågor.   

- Stort spann på vilka personer det är som har ansvar för energifrågor.  
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Sammanfattning 

I denna rapport sammanfattas de intervjuer som gjordes med restauranger för att undersöka hur de 

resonerar kring sin energianvändning och energitjänster. För att få en inblick i hur restaurangerna 

förhåller sig till elförbrukning samt hur stort intresse och vilken kunskap som finns har intervjuer 

genomförts med personer som i sin tjänst har ansvar för dessa frågor. 

De slutsatser som kunde dras är att intresset för energifrågor finns i branschen, men det är ekonomin 

och engagemangsnivån som begränsar. Köket kräver mycket energi, och det är svårt att minska på 

användningen eftersom köket måste användas för att laga maten. De flesta restaurangägare 

installerade nya och energisnåla maskiner för att minska på elförbrukningen och därmed sina 

elkostnader. I nuläget verkar miljövänliga och ekologiska matprodukter vara mer i fokus än 

energianvändningen.  
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Inledning 

I arbetet mot att ta fram nya framtida energitjänster gjordes ett försök att införskaffa sig en inblick i 

hur marknaden ser ut i nuläget. Detta ansågs nödvändigt för att tjänsterna bättre skulle kunna 

motsvara efterfrågan. Fyra olika verksamhetsgrenar valdes ut: restauranger, skolor, 

bostadsrättsföreningar och hotell.  

Denna delrapport behandlar restaurangverksamhet. Det är en sammanställning av ett antal 

intervjuer som ska ge en överblicksbild för hur restauranger resonerar kring energianvändning och 

elförbrukning. Samtidigt skulle en inblick i de problem som en restaurang kan stöta på med sin 

elförbrukning erhållas och eventuella lösningar som de själva funderat på.  

Syfte 

Undersöknings syfte var att erhålla en uppfattning om hur restaurangverksamheter hanterar, 

analyserar och jämför sin elförbrukning. Dessutom eftersträvades en sammanställning av de problem 

som restaurangägare har med sin elanvändning för att bilda en uppfattning om deras efterfrågan på 

energitjänster. 

Metod 

För att uppnå syftet används respondentundersökningar där respondentens tankar står i fokus för att 

kunna ta reda på vad hen uppfattar och tänker kring elförbrukningen i sin verksamhet. Detta görs 

genom samtalsintervjuer, det vill säga halvstrukturerade temaintervjuer som även kallas kvalitativa 

intervjuer, där intervjupersonen ställer frågor för att skapa en diskussion med respondenten som 

formulerar sina svar själv med egna ord. Genom samtalsintervjuundersökning kan intervjupersonen 

uppmärksamma oväntade svar som ger möjlighet till att uppfölja respondentens svar [1]. För att 

undersökningen ska bli så vetenskapligt korrekt som möjligt görs intervjuer med flera restauranger. 

Totalt gjordes 8 intervjuer varav 5 gjordes via möten och 3 gjordes via telefonsamtal. 

Urval 

Val av restauranger baserades på vilka restaurangägare som var villiga att ställa upp på en intervju 

och här utnyttjades även personliga kontakter. Genom att utnyttja personliga kontakter ansågs det 

finnas större möjlighet att åter kontakta dem för eventuella följdfrågor och komma åt känsligare data 

eller information om restaurangen. Vart restaurangerna var lokaliserade hade också betydelse och 

här valdes restauranger i centrala Uppsala. Detta gjorde det möjligt att personligen besöka de som 

intervjuades. De intervjuer som genomfördes med ägare till restauranger som befann sig utanför 

Uppsala fanns det en personlig koppling till. 

Utförande 

Restaurangägare intervjuades med specifikt valda intervjufrågor. Frågorna som användes togs fram 

tillsammans med hela projektgruppen och berörde områdena kommunikation, intresse, 

miljöengagemang och jämförelser. Naturligtvis anpassades dessa frågor för att bättre passa 

restaurangbranschen. Intervjuer med restaurangägare bokades genom att personligen gå runt till 

olika restauranger i Uppsala eller genom att kontakta via telefon. Intervjuerna gjordes sedan genom 

att åter besöka dem alternativt ringa tillbaka till dem. Under intervjun fanns en eller två 

intervjupersoner, varav minst en som förde anteckningar på dator. Med restaurangägarnas tillåtelse 

användes även ljudinspelning. Frågorna som specifikt valdes ställdes till alla som intervjuades för att 

försöka få en sådan rättvis och akademisk bedömning av energisituationen i restaurangbranschen 
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som möjligt. Lämpliga följdfrågor tillkom under intervjuns gång. Varje intervju sammanställdes i en 

enskild rapport.  

Resultat  

Inledande frågor  

De flesta restaurangägare har valt att ha ett elavtal med det elbolag som äger fastighetens elnät.  
 
Det som förbrukade mest energi på restaurangerna var främst köksutrustningen. Här innefattas kylar, 

frysar, spisar, ugnar, stekbord, diskmaskiner och köksmaskiner. Elektricitet förbrukades även vid 

uppvärmning av lokal och ventilering. Andra faciliteter som drog elektricitet kan vara bowlingbana, 

projektorer, TV- och ljudutrustning samt värmelampor/-element på utomhusservering. 
 
De tankar och fundering som de flesta restaurangägare hade kring sin elförbrukning var att de i många 

fall inte trodde sig kunna göra stora förändringar då de kände att de måste använda den energi som 

behövs för att kunna bedriva verksamheten. De flesta restaurangägare hade intresse för att 

energieffektivisera om det kunde leda till minskade elkostnader. Många restaurangägare hade redan 

investerat i energisnålare köksutrustning när det blev dags att byta ut de gamla. Flera restaurangägare 

tyckte att det inte går att göra stora förändringar i energiförbrukning i köket eftersom de behöver ha 

igång all elektricitet som behövs under tiderna då verksamheten är igång. En av respondenterna 

uppger att deras elkostnad är liten i förhållande till deras månadsomsättning och känner därför inget 

behov av att minska den. De finner därmed inget intresse för att minska sin elkonsumtion. De 

respondenter som upplevde att de hade stora lokaler upplevde också att de var stora elkonsumenter, 

eftersom de har större kapacitet att ta emot kunder samt att det krävs mer energi för uppvärmning och 

belysning av större yta.  
 

Sju av åtta restaurangägare hade gjort någon typ av energieffektivisering i sin restaurang för att 

minska sina energikostnader. Det kunde vara exempelvis allt från att byta ut vanliga glödlampor mot 

energisnåla LED-lampor till att byta ut gammal köksutrustning mot mer energisnåla maskiner. 

Fakturafrågor 

Samtliga respondenter fick sin pappersfaktura hemskickad och den betalades via internetbankens 

bankgiro. Det som kontrollerades när fakturan togs emot var först och främst totalkostnaden och 

förbrukad el i kW. De flesta tyckte inte att det var viktigt att kolla på annan information som står på 

elfakturan men en av åtta restaurangägare brukade kolla på de diagram som visade 

energianvändningen och tyckte att informationen var givande. 
Kommunikation med elbolag och kund tycktes inte finnas förutom då elräkningen skickades, då nya 

elavtal gjordes alternativt förlängdes eller då viss typ av reklam skickdes ut. Vissa restaurangägare 

kände inget behov av att ha kommunikation med sina respektive elbolag. Skulle det däremot finnas ett 

problem med fakturan eller avvikande värden på elkostnaderna eller elförbrukningen vill de gärna 

kunna kommunicera med sina elbolag. En respondent skulle dock vilja ha informationen som finns på 

fakturan på ett lite enklare sätt istället för enbart siffror. En annan respondent efterfrågade även mer 

specifik information från sitt elbolag angående hur man skulle kunna energieffektivisera som 

exempelvis om det finns något i fastigheten som konsumerar mycket energi. Det efterfrågades även 

om kontinuerlig information om nya elavtal och billiga elpriser. 

Intresse och miljöengagemang 

Intresset för elförbrukningen var i huvudsak hög för samtliga restauranger eftersom det är viktigt att få 

ner elkostnaden så mycket som möjligt. Flera respondenter nämnde att de tyckte att elkostnaderna inte 

var en stor utgift i förhållande till omsättningen och var därför inte intresserad av sin elförbrukning. 

De som var intresserade hade oftast gjort en viss effektivisering men ansåg att det därefter inte fanns 
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mer att förbättra då de ansåg att de nått sin gräns för att optimering. Några respondenter strävade 

kontinuerligt mot att hitta förbättringar som skulle kunna hjälpa dem att minska på sina elkostnader. I 

första hand baserades intresset på möjligheten att kunna minska elkostnaderna medan 

miljömedvetenhet kom i andra hand. En del ägare hade personligt miljöintresse och förstod därför 

vikten av att minska på elförbrukningen medan andra inte hade något miljöintresse alls. De flesta hade 

inget intresse av att profilera sig som grön. 
 

Miljöengagemanget var i stort sett viktigt för de flesta restaurangägare. En respondent hade inget 

miljöintresse alls medan en annan tyckte att miljöfrågor enbart var viktigt på grund av samhällskräven. 

En ägare var intresserad av att använda miljömärkt el men eftersom det är dyrare skulle det innebära 

att hen måste ta mer betalt av kunderna. Denna respondent trodde att det kunde bli svårt att hitta en 

motivering till det. En svarade däremot att hen skulle vela profilera sig som "grön". De flesta 

restauranger har miljömedvetna kunder och detta märker dem då det efterfrågades ekologiska och 

närproducerade varor. Efterfrågan hade skapat en miljömedvetenhet hos ägarna och påverkade deras 

inköp av varor. 

Jämförelser 

Samtliga restaurangägare jämförde sina elfakturor med tidigare perioder antingen månadsvis, årsvis 

eller när de kände att det behövdes, exempelvis då de själva har märkt att något inte har stämt. Endast 

en jämförde elfakturan med andra restaurangägare och jämförelserna gjordes då med nära vänner som 

arbetar i samma bransch. Detta för att skapa sig en uppfattning om hur mycket el som var rimligt att 

förbruka samt för att utbyta information och tips om bra elavtal och billiga elpriser. 
  
Intresset om att få veta mer om andra restaurangers elförbrukning var relativt låg eftersom det ansåg 

vara svårt eller omöjligt att utföra med tanke på att alla restauranger är olika. Vissa restauranger har 

exempelvis större yta som kräver fler maskiner, uppvärmning, belysning etc. och vissa har även 

uteservering som kräver elektricitet. Alla restauranger har heller inte samma öppettider, vilket också 

leder till att elförbrukningen blir annorlunda.  

Diskussion 

De flesta restaurangägare uppfattade sig som stora energikonsumenter och försökte därför minska sin 

elförbrukning genom effektiviseringar. Vissa andra uppfattade sig som små energikonsumenter vilket, 

enligt de hindrade deras möjligheter att energieffektivisera. Den främsta anledningen till att de vill 

minska sin elförbrukning uppfattades vara att de ville minska sina energikostnader betydligt mer än 

vad de vill profilera sig som gröna. Den grönaprofilering som idag finns hos vissa restauranger, i form 

av ekologiska och närproducerade varor, tycks finnas på grund av kundernas efterfråga mer än ägarnas 

eget intresse för miljö. Det uppfattades som att kunderna var de som lyckats påverka restaurangernas 

profilering till att bli mer miljömedvetna. Kanske är det kunderna som ska upplysas om 

restaurangernas elförbrukning för att skapa fler orsaker till att få ägarna att vilja minska på 

elförbrukningen än enbart av kostnadsskäl?  
 
Engagemanget för att energieffiktivisera var varierande. Några av de restauranger som redan hade 

utfört energieffektiviseringar ansåg att det inte fanns rum för fler optimeringar medan andra ständigt 

strävade mot att effektivisering för att minska elförbrukningen. Skulle det betyda att restaurangägarna 

behöver göra stora insatser, som att betala för energitjänster för att spara på energi som inte gör större 

kostnadsskillnad, kanske de inte är villiga att betala för den tjänsten? Eftersom de heller inte profilerar 

sig som gröna kanske de inte heller behöver energitjänster som upplyser kunderna om deras 

miljömedvetenhet?  
 

Trots detta verkar många restaurangägare ha en personlig miljömedvetenhet och intresse för 

elektricitet. På grund av att det personliga intresset inte tillämpas på deras verksamhet kan det kanske 

skapas energitjänster för personlig användning, dvs för sitt egna intresses skull? Även om 
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restaurangägarna påstår sig att de vill profilera sig som gröna gavs inget intryck av att restaurangerna 

var det, och detta påstående grundas på personliga besök på deras restaurang samt telefonsamtal.   

Slutsats 

Att minska sina elkostnader var viktigt för restaurangägarna och därför fanns ett intresse för att 

minska sin elförbrukning. Köket var den del av restaurangen som krävde mest energi och 

restaurangägarna ansåg att det är svårt att minska på elförbrukningen där eftersom att maten måste 

tillagas. De flesta restaurangägare hade gjort energieffektiviseringar för att minska sin elförbrukning 

och därmed energikostnader. Flera restaurangägare hade inte som prioritering att profilera sig som 

gröna men några restaurangägare hade ett intresse för miljömärkta produkter eftersom de hade 

kunder som var miljömedvetna. I nuläget verkar alltså miljövänliga och ekologiska matprodukter vara 

mer i fokus än energianvändningen. 

-  

Källor 

[1] Esaiasson P, Gilljam M, Oscarsson H, Wängerud L. Metodpraktikan. 4 uppl. Norstedts Juridik AB; 

2012. 
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Sammanfattning 

I denna rapport sammanfattas de intervjuer som gjorts med skolor inom projektet Framtidens 

energitjänster för att undersöka hur en skola resonerar kring sin energianvändning och 

energitjänster. För att få en inblick i hur skolor förhåller sig till elavtal och elhandelsbolag har 

intervjuer genomförts med personer som ansvarar för dessa frågor. 

Slutsatserna är att intresset från skolorna är stort men att svårigheter finns i kommunikationen 

mellan förvaltare och verksamhet. Utmaningen är att få energifrågor kommunicerade till eleverna 

och integrerade i undervisningen. Ofta äger verksamheterna inte sina lokaler och därför blir 

hyresvärdens intresse och inställning avgörande för investeringar av energieffektivare produkter.   
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Inledning 

Inom projektarbetet med att ta fram framtidens energitjänster gjordes en inventering av dagens 

marknad. Detta ansågs nödvändigt för att framtagna tjänster bättre skulle kunna anpassas efter 

efterfrågan. Fyra olika verksamhetsgrenar valdes ut: restauranger, skolor, bostadsrättsföreningar och 

hotell.  

Denna delrapport behandlar området skolor och sammanfattar ett antal intervjuer för att ge en 

överblicksbild över hur skolor resonerar kring energianvändning och energitjänster. 

Sammanställningen ger även en inblick i de problem med elförbrukningen skolor kan stöta på och 

eventuella lösningar de själva funderat på.  

Syfte 

Syftet med denna undersökning var att erhålla en uppfattning om hur skolverksamheter hanterar, 

analyserar och jämför sin elförbrukning. Dessutom skulle en inblick fås i vilka energirelaterade 

problem en skola kan stöta på för att hitta efterfrågan på möjliga energitjänster. 

Bakgrund 

Gemensamt för skolor är att deras verksamhet inte pågår året runt. Under sommarlovet och även på 

helger står lokalerna ofta tomma. Dessutom finns tydliga dygnsmönster där användningen ökar när 

verksamheten startar på morgonen och minskar när skoldagen slutar på eftermiddagen. 

Elanvändningen utgörs bland annat av belysning, el till datorer, laborationsutrustning och ibland 

skolkök. Effektiviseringsåtgärder får inte hindra skolan från att följa läroplanen. Skolfastigheter 

förvaltas sällan av de som faktiskt använder byggnaderna och därför måste kommunikationen mellan 

olika parter fungera för att energieffektiviseringsåtgärder ska kunna utföras.  

Metod 

För att uppnå syftet användes respondentundersökningar där respondentens tankar var i fokus för 

att ta reda på hur denne uppfattar elförbrukningen i sin verksamhet. Detta gjordes genom 

samtalsintervjuer, så kallade kvalitativa intervjuer. Det vill säga halvstrukturerade temaintervjuer där 

intervjuaren ställer frågor för att skapa en diskussion med intervjusvararen som formulerar sina svar 

själv med egna ord. Genom samtalsintervjuundersökning kan intervjuaren uppmärksamma oväntade 

svar som ger möjlighet att uppfölja intervjusvararen. Intervjuer genomfördes med elva olika skolor 

och förvaltningsföretag för att ge ett bra underlag för att upptäcka samband mellan flera 

respondenters svar.  

Urval 

De fastigheter som undersöktes var förskolor, grundskolor, gymnasieskolor samt universitet. Till en 

början kartlades endast Uppsalas skolfastigheter. Det visade sig att universitetsbyggnaderna, de 

kommunala förskolorna, grundskolorna och gymnasieskolorna sköts av förvaltningsföretag. Utöver 

dessa finns vissa fristående skolor med egna fastigheter. Efter att Uppsalas skolor kontaktats 

fortsatte arbetet med kommunala fastighetsbolag på andra orter.  

Vilka specifika befattningar respondenterna har varierade då olika företag hänvisade till olika 

personer. I vissa fall finns någon centralt ansvarig, och i andra fall lokala resurser i form av personer 

som arbetar med energi eller fastighetsdrift medan de privata skolorna ofta inte har några särskilda 

resurser för energiarbete. Denna variation av respondenter kan innebära vissa svårigheter vid 
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jämförelser av svar från olika personer. Samtidigt innebär bredden i urvalet att sökandet efter ett 

utrymme för nya energitjänster inte på förhand är riktat åt en viss målgrupp.  

Utförande 

I det första steget kontaktades förvaltare av skolfastigheter genom utskick av ett standardiserat mail. 

Genom denna metod hittades några lämpliga intervjupersoner på förvaltningsföretagen och 

intervjuer bokades med dessa. Mail till de privata gymnasieskolorna skickades till receptionen i hopp 

om vidarebefordring till rätt personer. Senare kontaktades de skolor som inte svarat på mail via 

telefon. I vissa fall gav redan intervjuade personer tips på andra att kontakta.  

De flesta intervjuerna gjordes via telefon och varade i ca 15 minuter. En person i gruppen intervjuade 

och hela samtalet spelades in samtidigt som vissa anteckningar gjordes. Efter intervjuerna 

transkriberades det inspelade materialet fråga per fråga av intervjuaren och det inspelade materialet 

jämfördes med det transkriberade och godkändes av den andra personen. Två intervjuer gjordes på 

plats, och även då spelades samtalen in. Den ena gruppmedlemmen ställde då frågor och den andra 

gjorde stödanteckningar.  

I början av varje intervju gavs en kort presentation av projektet utan att specifikt förklara begreppet 

energitjänster. Frågorna som ställdes var öppna för att tillåta viss egen tolkning från den intervjuade. 

Frågorna togs fram tillsammans med hela projektgruppen och berörde områdena kommunikation, 

intresse, miljöengagemang och jämförelser. En viss anpassning gjordes till varje bransch.  

Resultat 

Kommunikation 

Majoriteten av de svarande är nöjda med den nuvarande kontakten med elbolagen och den service 

som är tillgänglig. Några av dem utnyttjar webbsidor för att se sin förbrukning och göra jämförelser. 

En av respondenterna som ansvarar för energin i flera byggnader efterfrågar en mer individuell 

service av en kontaktperson som är insatt i just deras situation. Ytterligare önskemål är att dela upp 

fakturan i fastighetsel och verksamhetsel och att få dygnet uppdelat i tre perioder för att lättare 

kunna undersöka energiförbrukningen på natten. Detta eftersom det anses som viktigt att kunna 

identifiera vad som drar el, men att det i nuläget är svårt. Dessutom efterfrågas enkla praktiska 

exempel på hur förbrukningen kan minskas genom att använda olika saker.  

Fakturan används för att se kostnaderna och jämföra förbrukningen med andra perioder samt för att 

se att abonnemangen är rätt. De större aktörerna har interna system där förbrukningsanalyser görs. 

De letar efter trender och jämför olika byggnader och verksamheter med varandra. I vissa fall sker 

automatisk analys av energistatistiken men att få varningar från elleverantören vid plötsliga 

avvikelser är önskvärt. De mindre aktörerna gör manuella analyser, och vid stora avvikelser från det 

normala eller förväntade görs uppföljningar av skolan eller fastighetsägaren. 

En av respondenterna är intresserad av att få information om elens ursprung för att kunna fatta rätt 

beslut i frågor om att spara elektricitet mot att spara på koldioxidutsläpp.  

Frågor som rör abonnemang och taxor upplevs som krångliga och tidskrävande. Flera respondenter 

önskar lättare kunna se skillnad på vilka taxor som är vilka i totalpriset för att bättre kunna utvärdera 

resultatet av energibesparingar som i regel endast påverkar den rörliga avgiften.  

Några producerar även egen el och vill visa produktionen för de som är verksamma i fastigheten. De 

upplever att intresse finns bland elever och personal att ta del av energiarbetet och har tidigare 
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diskuterat olika metoder att visualisera energiproduktion eller förbrukning på barnvänliga och enkla 

sätt med hastighetsmätare och liknande. De funderar också på att involvera energiarbetet i 

undervisningen eller att spara energi genom tävlingar mellan olika avdelningar. Man vill även jobba 

mot bättre kommunikation med hyresgästerna så att de tillsammans kan komma överens om 

energisparåtgärder.  

Intresse och miljöengagemang  

Samtliga skolor med ett undantag uttrycker stort intresse för minskad energianvändning och har 

olika mål och strategier för hur detta ska uppnås. Även vissa fastighetsägare ställer krav på att 

hyresgästerna minskar sin elanvändning. De åtgärder som de vill genomföra får inte störa 

hyresgästernas verksamheter för mycket utan om det går försöker man väva in dem i 

ombyggnationer eller liknande.  

Förutom att effektivisera är många intresserade av att köpa in grön el, för att spara på utsläpp av 

växthusgaser. Flera har redan egen produktion av exempelvis vind, biogas och solel. På de skolor som 

har solceller redovisas hur mycket solcellerna har producerat sedan start samt hur mycket de 

producerat under dagen på skärmar som eleverna kan se. Just nu är det bara siffror som visas men 

de vill ha ett system som omvandlar siffrorna till något som är lättare att förstå. De upplever att de 

verksamheter som får solel installerad är intresserade och vill ha information om produktionen. De 

investeringar som görs är tyvärr svåra att få ihop ekonomiskt på grund av det låga elpriset, särskilt 

om energislaget ifråga inte är lagringsbart. Många tycker det är viktigt att ha en grön profil. 

En av de stora fastighetsägarna har en satsning då de går igenom byggnaderna och tittar på 

potentiella energibesparingar för att fylla på energiplaner med åtgärder som de senare ska göra 

lönsamhetsberäkningar på. De har även byggt egna nät som fungerar bra men de vill få en jämnare 

elförbrukning så att det inte uppkommer stora toppar exempelvis en kall februaridag. Att ha en grön 

profilering är prioriterat för fastighetsägare då kunderna anser det viktigt, främst bland stora aktörer.  

Drivande faktorer är ekonomibesparingar, certifieringar, krav från exempelvis kommun eller 

fastighetsägare samt intresse. 

Under de timmar som skolköken är igång fås effekttoppar då många olika maskiner används 

samtidigt, en av respondenterna tycker att det är en utmaning att få ner topparna för att få en mer 

jämn elförbrukning. 

Några respondenter uttrycker att det kan vara svårt att motivera energieffektiviseringar som kräver 

investeringar när man inte äger sin byggnad själv. Det gäller att det finns en driven organisation som 

tar tag i frågorna. I vissa fall hamnar elanvändningen i skymundan för andra frågor som måste gå 

före, exempelvis undervisningen. En sak som skulle kunna skapa mer intresse av just förbrukningen 

är om läckage, alltså att något drar el utanför normal arbetstid, skulle uppmärksammas på något 

sätt. Det skulle ge incitament att engagera sig i frågan eftersom det finns kostnadsbesparingar att 

göra.  

Jämförelser 

De kommunala företagen som förvaltar många fastigheter brukar alla jämföra olika fastigheter inom 

sina bestånd med varandra och även med tidigare perioder. Några poängterar att jämförelsen görs 

exempelvis per kvadratmeter och att hänsyn måste tas till byggnadens ålder. Hanteringen av 

energistatistik påverkar möjligheterna till jämförelser och ibland används mätaravläsningar och 

leveransstatistik från elbolagen snarare än fakturor för att få statistik över den faktiska 

förbrukningen. Vissa gör normalårskorrigering för elvärme med hänsyn till utomhustemperaturen för 
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att kunna jämföra olika år med varandra och se resultat av energisparåtgärder. Flera upplever att det 

är svårt att jämföra sina fastigheter med andra. De kommunala bolagen jämför till viss del skolor med 

andra kommunala verksamheter.  

Även förvaltningsföretagen arbetar med jämförelser av elförbrukningen mellan olika byggnader men 

poängterar att skillnader finns till följd av byggnadernas ålder och typen av verksamhet. Exempelvis 

använder laboratorier väldigt mycket el och är därför svåra att jämföra med andra byggnader. Främst 

jämförs de egna fastigheterna inom olika regioner. De jämför också med tidigare år och till grund 

ligger statistiken i deras energisystem.  

Vissa privata skolor jämför inte sin elförbrukning med andra skolor och det beror delvis på att deras 

byggnader är gamla och unika och svåra att jämföra med andra. Jämförelser mellan olika månader 

ses också som svårt då antalet dagar med verksamhet varierar på grund av lov och liknande.  

Önskemål från intervjuerna 

Nedan följer en sammanfattning av alla brister och önskvärda tjänster som nämnts i intervjuerna. 

- Kunna skilja på verksamhetsel och fastighetsel på fakturan.  

- Tydligare information om olika abonnemang och taxor.  

- Kontakten med elbolaget mer personligt anpassad. 

- Veta var elen kommer från. 

- Information om utsläpp av till exempel växthusgaser.  

- Ställa in gräns för hur för hur förbrukningen får ändras och få varningar vid avvikelser.  

- Dela upp dygnets elförbrukning i tre perioder för att lättare kunna utvärdera baslasten på 

natten. 

- Bättre kommunikation och samarbete med hyresgästerna för att inkludera dem i 

energispararbetet. 

- Få verksamheten mer intresserad av och engagerad i energi- och miljöfrågor. 

- Integrera energifrågor i skolundervisningen. 

- Rolig och intresseväckande visualisering av användningen. 

- Tävla mellan verksamheter om att använda minst el. 

- Enkla praktiska exempel på hur elförbrukningen kan minskas. Vad är det som förbrukar 

mycket? 

- Bättre möjligheter att kontrollera kvaliteten i energistatiken som externa parter för in i 

företagens energisystem. 

Sammanfattning  

De flesta är nöjda med kommunikationen med elbolagen och känner att de får den information de 

behöver. Det enda som flera av de intervjuade tog upp är att de olika taxorna kunde vara tydligare. 

Analys av energianvändningen sker automatiskt eller manuellt och eventuella avvikelser på 

elanvändningen eller månadsfakturans belopp skulle upptäckas på alla de intervjuade skolorna och 

därefter undersökas vidare.  

De flesta skolorna tycker att det är viktigt att minska elanvändningen, vissa för att de vill få ner 

kostnaderna och andra även för att det är bra för miljön. Några av skolorna har mål och riktlinjer för 

hur mycket energi som ska besparas. Flera personer som intervjuas påpekar att det är viktigt att inte 

verksamheten störs av projekt eller åtgärder för att få ner elanvändningen. Flera av skolorna säger 

att de vill ha en grön profil men syftar då till att de köper så kallad grön el. Det var svårt att säga om 
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eleverna och de som jobbar på skolan bryr sig om att skolan har ett miljötänk och vill att det ska 

användas mindre el utan det krävs nog mer  information för få upp ett intresse.  

Många av skolorna är intresserade av att jämföra sin elförbrukning med andra liknande 

verksamheter men upplever att det ofta inte är möjligt då fastigheternas byggnadsår spelat stor roll 

för energiförbrukningen. Förutsättningarna för jämförelser är bättre för de skolor som förvaltas av 

ett företag med tillgång till energistatistik för flera fastigheter än för privatägda skolor.  

Diskussion 

De personer som intervjuats kan delas in i två kategorier, personer som bara arbetar med energi och 

personer som inte har energifrågor som primär syssla. På de undersökta universiteten och de 

kommunala skolorna och sköts energifrågor av de företag som förvaltar fastigheterna. De har ofta en 

energiansvarig person som arbetar med energianvändning i alla företagets fastigheter. Ofta används 

också något program eller system för hantering av energistatistik. På en del friskolor är det istället 

rektor eller annan personal som sköter energifrågor vid sidan av sina huvudsakliga arbetsuppgifter. 

Det handlar då ofta bara om betalning av fakturor och ibland användande av Vattenfalls webbtjänst. 

Som eventuell målgrupp för nya energitjänster skiljer sig dessa två grupper mycket åt. I det första 

fallet kan behovet vara i form av kompletterande funktioner eller tjänster till redan befintliga 

energisystem, medan det i det andra fallet snarare handlar om att få upp intresset för 

energiövervakning hos de ansvariga. Motivationerna till energieffektivisering är också olika hos de 

båda grupperna, kommuner och förvaltningsbolag drivs ofta av uppsatta miljömål, bland annat EU:s 

2020-mål, medan privatskolorna har ekonomiska motiv.  

I fallet med skolor är många parter inblandade i energianvändningen, vilket gör att det finns flera 

olika möjliga målgrupper för energitjänster. Det finns till exempel många möjligheter för 

en kommunikationsbaserad tjänst. Kommunikation mellan elbolag och fastighetsförvaltare, mellan 

fastighetsförvaltare och hyresgäster eller verksamhet samt mellan hyresgäster och verksamhet är 

olika möjligheter.  

Då många skolfastigheter är gamla med bristande energieffektivitet skulle tjänster för jämförelser 

kanske behöva rikta in sig på verksamhetselen som kan påverkas dels genom teknisk effektivisering 

men också genom beteendeförändringar hos personal och elever.  

Hos vissa intervjuade personer märks en nöjdhet, att skolan redan är energieffektiv och att inget mer 

finns att göra. I kombination med att kostnaderna för energi är en liten del av skolornas 

totalkostnader när elpriset är lågt gör detta att motivationen för ytterligare energieffektiviseringar 

saknas. En ny energitjänst skulle därför behöva visa att besparingar faktiskt kan göras.  

Det tas upp att elanvändningen bara kan effektiviseras till en viss gräns eftersom skolans verksamhet 

inte får påverkas negativt, vilket är en viktig poäng. Dock finns det mycket att arbeta med i 

kommunikationen mellan fastighetsförvaltarna och skolverksamheterna. Effektiviseringsåtgärder 

måste ha stöd av verksamheten för att lyckas bra och verksamheterna måste se energieffektivisering 

som något positivt som inte nödvändigtvis måste innebära att verksamheten inskränks.  

De flesta av de intervjuade relaterade “grön profilering” till att köpa och använda grön el i sin 

verksamhet snarare än att använda el effektivt. Detta kan tolkas som att energieffektiviseringens roll 

i miljöarbetet får mindre utrymme än satsningar på förnybar el i exempelvis marknadsföring av 

skolors eller kommuners miljöarbete. 
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Slutsats 

Hos förvaltningsföretagen är intresset för energieffektivisering stort och arbetet motiveras ofta av 

uppsatta miljömål. De energiansvariga upplever att tillgången på energistatistik är god och att 

statistikhanteringen fungerar bra. Den stora utmaningen för fastighetsförvaltarna är dock att 

engagera verksamheterna som faktiskt använder energin i effektiviseringsarbetet, något som skulle 

kunna förenklas av en kommunikationsbaserad energitjänst.  
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Inledning 

Inom projektarbetet mot att ta fram framtida energitjänster gjordes ett försök att införskaffa sig en 

inblick i hur marknaden ser ut i nuläget. Detta ansågs nödvändigt för att tjänsterna bättre skulle 

kunna motsvara efterfrågan. Fyra olika verksamhetsgrenar valdes ut: restauranger, skolor, 

bostadsrättsföreningar och hotell.  

Denna delrapport behandlar bostadsrättsföreningar. Det är en sammanställning som sammanfattar 

ett antal intervjuer för att ge en överblicksbild för hur bostadsrättsföreningar resonerar kring 

energianvändning och energitjänster. Samtidigt skulle en inblick i de problem som en 

bostadsrättsförening kan stöta på med sin elförbrukning erhållas och även eventuella lösningar som 

de själva funderat på.  

Syfte 

Denna undersöknings syfte var att erhålla en uppfattning om hur bostadsrättsföreningar hanterar, 

analyserar och jämför sin elförbrukning. Dessutom ges inblick i de problem som en 

bostadsrättsförening kan stöta på med sin elförbrukning erhållas, för att få en uppfattning om 

bostadsrättsföreningars efterfråga på energitjänster. 

Bakgrund 

Bostadsrättsföreningar har två huvudsakliga sätt att behandla elektricitetanvändning hos 

medlemmarna. Antingen har varje enskild medlem personligt avtal med valfritt elhandelsbolagen 

eller så är det bostadsrättsförening som har avtal med medlemmarna och en gemensam upphandling 

av avtal med elhandelsbolagen. 

Metod 

För att uppnå syftet används respondentundersökningar där respondentens tankar står i fokus för att 

kunna ta reda på vad hen uppfattar och tänker kring elförbrukningen i sin verksamhet. Detta görs 

genom samtalsintervjuer, det vill säga halvstrukturerade temaintervjuer som även kallas kvalitativa 

intervjuer, där intervjupersonen ställer frågor för att skapa en diskussion med intervjusvararen som 

formulerar sina svar själv med egna ord. Genom samtalsintervjuundersökning kan intervjupersonen 

uppmärksamma oväntade svar som ger möjlighet till att uppfölja intervjusvararen. För att 

undersökningen ska bli så vetenskaplig som möjligt görs intervjuer med flera bostadsrättsföreningar. 

Urval 

Urvalet består av kontakter med de första 30 resultaten vid en sökning för ”Bostadsrättsföreningar 

Uppsala” på Googles sökmotor. Av dessa har sedan enbart en svarat och deltagit i en intervju. För att 

utöka antalet intervjupersoner har därför personliga kontakter utnyttjats med personer som har 

suttit eller förnärvarande sitter i styrelsen för sina respektive bostadsrättsföreningar. Dessa personer 

har sedan givit ut kontakter till ansvariga för energifrågor i sina styrelser. Då urvalet är på ett sådant 

sätt att det kan tänkas vara icke representativt för en genomsnittlig bostadsrättsförening kommer 

detta givetvis beaktas i framtagandet av sammanfattningen. 

Utförande 

Intervjuerna genomfördes med förutbestämda frågor och uppföljande frågor från den intervjuande 

då detta ansetts nödvändigt. Frågorna som användes togs fram tillsammans med hela 

projektgruppen och berörde områdena kommunikation, intresse, miljöengagemang och jämförelser. 
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En viss anpassning gjordes till varje bransch, men försökte hållas så enhetliga som möjligt för att 

möjliggöra jämförelse. 

 

Resultat 

En sammanfattning av intervjuerna följer nedan med rapportförfattarnas egen tolkning av vilken 

information som ska framföras från de enskilda intervjuerna. Kriterierna för denna tolkning är att 

undersöka om det finns några markanta likheter samt olikheter mellan de olika 

bostadsrättsföreningarna. 

Intervju bostadsrättsförening 1 

Bostadsrättsföreningen innefattar 34 bostäder och varje boende tecknar eget avtal med valfritt 

elhandelsbolag, separat faktura för energiförbrukning i gemensamma utrymmen och semifast 

abonnemang på elektricitet. Huset byggdes för drygt 3 år sedan. 

Respondenten berättar att fakturorna identifieras och sedan jämförs med tidigare perioders 

förbrukning. Men bedömningar om hur pass hög eller låg förbrukningen är anses inte så intressanta. 

Dessutom anses att ”man hade varit mer intresserad (av förbrukningsmängden, LQC Anm.) om man 

hade bott i ett äldre hus.” Det faktum att huset är nytt leder till att alla maskiner är nya och av bra 

energiklass samt att lågenergibelysning och timers används. Förändringspotentialen känns låg enligt 

respondenten: ”Det är väl därför man inte har så mycket intresse (den energin som används är den 

som behövs, LQC Anm.), man känner att det är inget du kan göra något åt så att säga, det är vad det 

är.” 

Kommunikationen mellan elhandelsbolaget och bostadsrättsföreningen sker endast vid 

upphandlingar och då problem uppstått. Detta upplevs dessutom som tillräckligt. 

Då en grön profilering inte är del av standard stadgarna för föreningen görs inga specifika insatser för 

att upp nå en sådan profilering. För att någon handling ska ske åt det hållet krävs antingen en motion 

eller ett ekonomiskt beslut från en extern part (ex. regeringen i form av skatt) enligt respondenten. 

Att jämföra mellan olika föreningar upplevs som komplicerat då de har varierande förutsättningarna. 

Däremot anses det intressant att jämföra tidigare år, månader osv. Vattenfalls energitjänst ”Mina 

sidor” används inte regelbundet utan bara vid specifika fall. 

 

Intervju bostadsrättsförening 2 

Bostadsrättsföreningen har 19 lägenheter. Fastigheten har självdragsventilation, gemensam 

tvättstuga och torkrum samt pumpar för värmeanläggning. 

Lägenheterna i bostadsrättsföreningen har separata elavtal och samtliga lägenheter binder till det 

elhandelsbolag de vill. Koll av fakturan på Vattenfalls hemsida är något som görs av respondenten 

ibland men inte speciellt ofta. Årsredovisningen kräver ibland att kostnader undersöks och det kan 

leda till en undersökning av förbrukningen. Detta ledde till exempel till en jämförelse av förbrukning 

mellan år 2015 och 2014. ”Då tittade vi på fakturorna för att förstå varför […]”. Det finns dock ingen 

kontinuerlig överblick av förbrukning och kostnader. 
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När det gäller informationen som kommuniceras från energibolagen via fakturor upplevs dessa som 

svåra. ”Trots att jag är insatt tycker jag att det är knepigt att förstå fjärrvärmefakturorna.” Det 

saknades funktioner på ”Mina sidor” på Vattenfalls hemsida: ”Jag kunde titta på Vattenfalls info över 

förbrukningen men jag kunde inte se mina kostnader.” En funktion som respondenten saknade var: 

”[…] en knapp så jag kan se kostnaderna för mars i år jämfört med mars i föregående år.” 

Det upplevdes som att kostnader, kunskap och tillit krockar när det gäller att utföra 

energieffektiviseringar och utbyten av maskiner. ”Jag är ju intresserad av energi så jag vill ju 

minimera energin (som används, LQC Anm.), men som ordförande har jag intresse av att hålla 

kostnaderna nere.” ”Många har kollat (undersökt fjärrvärmecentralen, LQC Anm.) med de säger olika 

saker allihop.” ”Jag kan inte själv så det är lätt att bli bortfintad. Tillit är så otroligt viktigt för jag kan 

ju inte själv.” 

Just denna förening gör inget anspråk på att ha en grön profilering men respondenten menar att ”det 

finns föreningar (bostadsrättsföreningar, LQC Anm.) som har patos och drivs väldigt mycket av det.” 

Det utförs inga jämförelser med andra fastigheter med hänsyn till förbrukning men åsikten är att ”vår 

grannfastighet som ser likadan ut skulle vara en härlig referens, samma typ av hus, storlek och årtal.” 

Eftersom alla beslut som tas går genom styrelsen krävs det engagemang från medlemmarna och 

detta sker inte alltid. Ansvarstagandet anses som lågt och drivs mycket av akuta behov. Den 

slutsatsen som dras är att: ”Svårt att veta vad man betalar för. Vem ska man lita på, alla säger olika. 

Det här med tilliten är otroligt viktigt.” ”Få någon annan att sköta saker är något som 

bostadsrättsföreningar säkert är villiga att betala för.” 

 

Intervju bostadsrättsförening 3 

Detta är en större förening med 124 medlemmar och lika många bostäder. Uppvärmning sker via 

fjärrvärme och solceller som genererar drygt 36 000 kWh/år finns installerad. Fastigheten är också 

speciell i det att ett effektabonnemang gäller som drastiskt minskat kostnaderna enligt den 

intervjuade personen i föreningen.  

Kostnaderna för abonnemanget fördelas sedan över samtliga konsumerande lägenheter utifrån data 

från separata elmätare som finns hos varje medlem. Mätarna undersöks varje år för att se 

tillförlitligheten: ”Vi har bra koll på våra mätare där vi summerar alla våra mätare och jämför med den 

totala fakturerade mängden el och det är fel med 2 % med priset som debiteras” 

Respondenten använder sig av EnergiInfo från Svenska Energigruppen för att se sin och föreningens 

elanvändning under året. Den upplever inte att det finns några direkta förbättringsmöjligheter och 

saknar inte några funktioner direkt. Det enda som respondenten nämner som förbättringsmöjlighet 

är att ett problem finns med att de ”dessvärre lägger upp sina fakturor lite sent, upp till 10-12 dagar 

efter avläsningen” och att det således borde gå att korta ner tiden mellan avläsning och uppläggning av 

faktura på sidan. Dock fanns intresse från respondentens sida för så kallade smarta tjänster i form av 

varningar för höga elpriser och automatisering av laster ihopkopplat till timpriser på el. ”Någon typ 

av realtidsvarning vore dock bra. Men då måste man också kunna flytta denna last på ett enkelt sätt! 

Om vi har effekttoppar på kvällen runt 18 behöver ju inte folk ladda sin bil under denna tiden heller.” 

 

För att öka intresset för energibesparingar hos föreningen tror respondenten att ett högre elpris eller 

en statlig reglering är den enda vägen att gå. Denne upplever att miljömässiga argument ofta får stå 
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vid sidan mot ekonomiska argument ”Lagregler eller ekonomi, båda delarna är en jättebra 

kombination”. Även ett visst trygghetsbehov anser sig respondenten se hos övriga styrelseledamöter 

när denne till exempel argumenterar för rörligt elpris: ”Jag har ju verkligen visat varför och hur 

mycket vi skulle spara på att ha rörligt pris men ekonomerna i styrelsen bryr sig inte om det. Helst 

skulle man ju vilja ha ett excel-ark där kostnaderna tydligt står men det är inte alltid det hjälper heller. 

De vill hellre ha samma kostnad per år än ett rörligt billigare elpris” 

Det finns ett intresse från respondentens sida att jämföra sig med andra liknande hus men 

energideklarationerna anses för svåra att förstå. Respondenten är positiv till sparförslag och andra 

energisparande tips från elhandelsbolagen eller annan tilltrodd part. Dessutom anser denne att 

redovisningen är mycket viktig och på vilket sätt detta görs. Bland annat anses att ” felet med de 

jämförelser som görs ofta är tidsramarna. Vi måste ha mycket mycket längre tidsserier för 

jämförelser”. 

Slutsatser 

Då både antalet respondenter och urvalsprocessen för dessa varit undermålig bör vidare 

undersökningar av marknaden göras för att kunna dra mer exakta slutsatser. Dock kan dessa 

intervjuer härleda några gemensamma punkter: 

- Engagemang från bostadsrättsföreningarna är begränsade och fokuserade på den 

ekonomiska sidan av driften. Effektiviseringar som inte är uppenbart ekonomiskt lönsamma 

är svåra att genomföra. 

- De energitjänster som finns används sparsamt, detta trots att våra respondenter är kunniga 

inom energi. 

- Samtliga respondenter pratar om tid och kunskap som begränsande faktorer när besparande 

åtgärder skall genomföras. 

- En större förening har givetvis större möjligheter till effektiviseringar, särskilt med hänsyn till 

effektabonemang och andra pengasparande lösningar.  

- Ett högre elpris eller en utökad reglering bör leda till ökat intresse för energieffektiviseringar. 

 

De flesta av dessa punkter bekräftade författarnas tankar om marknaden. Något som dock var 

intressant var att två av respondenterna pratade om potentialen för energieffektivisering som 

faktiskt finns inom segmentet men beskrev på olika sätt anledningar till varför dessa inte 

genomfördes.  

Författarna gör utifrån dessa intervjuer samt övriga litteraturstudier för området 

bostadsrättsföreningar bedömningen att detta marknadssegment har stor potential men samtidigt 

flera hindrande aspekter för att utveckla nya energitjänster. Därför argumenterar författarna för att 

istället titta närmre på andra marknadssegment för utvecklingen av framtidens energitjänster. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

 Dokumenttyp 

Arbetsrapport 

Dokumentkod 

ES-16-03-P-19 

 Datum 

2016-05-10 

Projekt 

Framtidens energitjänster 

 Författare 

Alla 

Handledare 

Isak Öhrlund 

Rapportnamn 

Intervjufrågor 

 

Fakturor/kommunikation med elbolag 

 Hur tolkar ni er fakturan från ert elbolag och hur analyserar ni er elanvändning utifrån 

fakturan?  

 Säger den er någonting om hur er elförbrukning ser ut? 

 Vilken information skulle du helst vilja ha från ditt elbolag som du inte får idag? 

 Vad ser du som den största bristen i kommunikationen med ditt elbolag idag? 

 Hur skulle ni vilja att kommunikationen med ert elbolag såg ut? 

 

Intresse för el 

 Hur relaterar ni till er elförbrukning, är ni intresserade av den, tycker ni det är viktigt att 

använda mindre el? 

 Vad skulle få dig att bli mer intresserad av din elförbrukning? 

 Vad skulle motivera er att bli mer energismarta? 

 

Miljöengagemang 

 Är det viktigt för er att vara gröna, ha en grön profilering? 

 Bryr sig er kunder om er miljömedvetenhet? 

 Vad skulle krävas för att ni skulle vara intresserade av att använda mindre el? (högre elpriser, 

större efterfråga på grön profilering, m.m.) 

 

Jämförelser 

 Är ni nyfikna på hur mycket el ert företag/fastighet förbrukar eller vilka energirelaterade 

problem ni har jämfört andra liknande företag/fastigheter? 

 Brukar ni jämföra er med tidigare månader, år eller med andra liknande verksamheter? 

 Finns det några problem som ni känner till med er elanvändning? (extrema toppar, hög 

basanvändning, m.m.) 

 Vad skulle kunna lösa dem, tror ni? 

 På vilket sätt skulle ert arbete kunna bli enklare, snabbare eller tydligare? 
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Bilaga 3  

Flödesschema för Simulinkmodellen 
 

 


