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 Sammanfattning 
 
Svenska Energigruppen är ett ungt tjänsteföretag vars vision är att vara en av de ledande aktörerna 
inom förmedling och utveckling av mervärdetjänster för automatiskt mätaravlästa energisystem.   
 
Uppdraget som har erhållits från företaget har fokus på kartläggning av energitjänster av den typ 
som genom information och analys möjliggör energieffektivisering. Motivet till detta är att 
uppdragsgivarens nuvarande och framtida arbetsområde omfattar just denna typ av tjänster. 
 
Syftet med uppgiften är att undersöka och utvärdera befintliga energieffektiviseringstjänster i 
Sverige och kartlägga energikonsumenternas behov av den typen av tjänster. Rapporten 
presenterar även lämpliga betalnings- och distributionsmodeller för energieffektiviseringstjänster. 
Studiens resultat är tänkt att utgöra underlag för utveckling av företagets framtida 
energieffektiviseringstjänster. 
 
Genomförandet av studien har skett till övervägande del med kvalitativa undersökningsmetoder i 
form av intervjuer i direktkontakt med energieffektiviseringstjänsteförsäljare och -konsumenter 
samt litteraturstudier som är en del av förarbetet.  
 
Det har påvisats att energieffektiviseringstjänster erbjuds av aktörer som 
energieffektiviseringstjänsteföretag och energileverantörer med eget nät. 
Energieffektiviseringstjänsterna har följande innehåll som erbjuds både separat och i kombination 
med varandra: förbrukningsstatistik, energianalys av fastigheter, effektiviseringsentreprenad, 
underhåll och drift.  
 
Den gjorda undersökningen har inte påvisat någon vedertagen kategorisering av elkonsumenter 
bland tre deltagande elhandelsföretag. Dessutom förekommer minst två olika sätt att kategorisera 
kunder på inom var och ett av intervjuade företagen. Företagens nätmarknadsavdelningar 
kategoriserar energikunder utifrån säkringsstorlek, medan energitjänsteavdelningar utifrån 
fastighetens lokalyta eller typ av bedriven verksamhet. 
 
Energitjänsteföretag kategoriserar kunderna utifrån två principer. Den ena är uppdelning på 
hushåll och företag, medan den andra principen är uppdelningen i fastighetsägare och hyresgäster. 
 
Bland kartlagda behoven hos energikunderna nämns automatiserad avläsning av mätdata och 
korrekt förbrukningsinformation. Det har även visat sig att företagskunder som är fastighetsägare 
är i behov av effektiviseringsentreprenad, vilket betyder ombyggnader av 
energiförsörjningssystem med syftet att åstadkomma minskad förbrukning. 
 
Den etablerade innehållet i en energieffektiviseringstjänst har hittills varit knuten till någon form av 
ombyggnad av fastighetens energiförsörjningssystem. 
 
I dagsläget är de nya segmenten av energieffektiviseringstjänster, informativa energitjänster, 
mindre attraktiva för energitjänstebranschen då kunderna som konsumerar små mängder av 
energi inte är beredda att betala för dessa tjänster. Detta av anledningen att investeringarna inte 
kommer att leda till betydliga kostnadsbesparingar för kunden, då energipriser för närvarande är 
relativt låga.  
 
Existerande distributionsmodeller för energieffektiviseringstjänster är förmedling till slutkund genom 
energibolag, försäljning av tjänster till fastighetsägare och direktförsäljning till småföretag och hushåll. 
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För- respektive nackdelarna med modellerna diskuteras och det ges även förslag på 
betalningsmodeller, utifrån utbudet av befintliga modeller på energitjänstemarknaden. 
 
Framtiden för energieffektiviseringstjänster ser ljus ut enligt distributörerna och kommande uppgång 
av priser på el gynnar energitjänstebranschen.  Begreppet energieffektiviseringstjänster får en bredare 
vidd och kommer framöver att omfatta även interaktiva energitjänster som bidrar till en 
energieffektivisering. Den nya grenen inom branschen öppnar upp för en ny marknad bestående av 
kunder som är icke fastighetsägare, utan företag som hyr sina lokaler och även hushållskunder.  
 
 
 



Abstract 

Svenska Energigruppen is a young service company. Their vision is to be one of the leading 
participants within agency and developing the value added services for automatic meter reading 
energy system.  

We were given the task to focus on identifying of energy services of the type that through 
information and analysis enables energy- efficiency. The reason for this is that the employer's 
current and future work area involve this type of services. 

The purpose of this task is to investigate and evaluate existing energy- efficiency- services in 
Sweden and to identify the need of the consumers of these services. This thesis also presents 
appropriate payment and distribution models for energy- efficiency- services. The result is 
expected to form a basis for the firm's future development of energy- efficiency- services. 

The research was mainly done through qualitative surveys by interviewing energy- efficiency- 
service suppliers and consumers, and also through the use of literature findings which are a part of 
preliminary work stage.  

We have come to the conclusion that the energy- efficiency- services  are offered by the 
participants, such as energy- efficiency- service companies and electricity traders with its own 
network. Energy- efficiency- services which the distributors offer both separately and in 
combination with other have the following contents: statistics of consumption, energy analysis of 
real estate, efficiency- contracting, maintenance and operation. 

The executed survey has not indicated any conventional categorization of energy customers 
among the electricity trading companies. Moreover, there are at least two different ways to 
categorize customers in each of the companies, that has been interviewed . Electricity network 
departments categorize their customers in the order of size of the fuse, while energy service 
department categorize by area the buildings or type of operating activities. 

Energy service company categorizes their customers in two ways: sectioning between household 
and firms, and sectioning between property owners and tenants. 

Among the identified needs of energy customers, automated reading of measurement- data and 
accurate consumption- data are mentioned. It has also proved that business customers who are 
property owners are in need of efficiency- contracting, which means reconstruction of the power 
supply system with the aim of achieving reduced consumption.  

The established content in an energy service has so far been linked to some sort of reconstruction 
of the real estate's energy consumption system. 

In the present situation, all the new segments of energy- efficiency- services, and informative 
energy services are less attractive for the energy service market since the customers who consume 
a small amount of energy are not willing to pay for these kind of services. This is the reason that 
investment will not lead to significant cost savings for the customer, when energy prices are 
currently relatively low. 

Existing distribution models for energy- efficiency- services are agencies to final customers through 
energy companies and provide sales of services to property owners and direct sales to small 
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businesses and households. Advantage and disadvantage of the models are discussed, and it also 
suggests payment models, based on availability of the existing models in the energy service 
market. 

The future of energy- efficiency- services looks bright according to the distributors, and the 
upcoming rise of prices of electricity favors energy service industry. The concept of energy services 
gets a broader extent and will from onward even includes interactive energy services which will 
also contribute to energy efficiency. The new branch within the industry will open up a new market 
consisting of customers that are not property owners, but household customers and firm that rent 
their premises.  
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Förord 
 

Examensarbetet är genomfört på Akademin Innovation, Design och Teknik på Mälardalens 
högskola. 

Vi vill först och främst tacka Svenska Energigruppen för möjlighet att få samarbeta och genomföra 
detta examensarbete. Vi vill tacka våra vänner och dessa personer som på olika sätt hjälpt och stött 
oss under studiens gång. Vi vill även tacka alla företag som har deltagit i vår undersökning och tagit 
sig tid för alla frågor. 
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Kin Andersson 
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Alexander Sundman 

Examinator på Mälardalens högskola 
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f.d. handledare på Mälardalens högskola 

Universitetsadjunkt på Mälardalens högskola 

f.d. lärare på Björktorpsskola  

Produktplanerare på Alfa Laval AB 
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Ordlista 
Ordlistan innehåller begrepp med definitioner tagna från diverse källor och definitioner som har 
formulerats i samband med detta projekt. I vissa fall förklaras den egna formuleringen med hjälp av 
befintliga inom branschen formuleringar.   
 
Affärsmodell   

System enligt vilket företaget genererar intäkter. ( Thomas Kubr, Daniel Ilar och Heinz 
Marchesi, 1998) 
 

Affärssystem  
Visar vilka verksamheter som måste pågå för att en produkt ska framställas eller en 
tjänst tillhandahållas. ( Thomas Kubr, Daniel Ilar och Heinz Marchesi, 1998) 
 

Ampere  
Strömstyrkan är ett mått på hur mycket ström som strömmar genom elledningen. 
Enheten uttrycks i ampere. (Energimyndigheten) 
 

Distribution  
Planering, genomförande och kontroll av förmedling/ transport av produkter från 
utgångspunkten till kunde.  (Thomas Kubr, Daniel Ilar och Heinz Marchesi , 1998) 
 

Distributionskanal 
Den fysiska transportvägen av en produkt/ tjänst från företaget till kunden. (Thomas 
Kubr, Daniel Ilar och Heinz Marchesi, 1998) 
 

 Effektstyrd tariff  
 Elnätavgiften baseras på maximala uttagna effekten över en viss period för en kund. 
 

Energi  
i naturvetenskap och teknik ett grundläggande, välpreciserat begrepp, relaterat till 
kraftbegreppet, till förmågan att förändra eller att utföra arbete. 
(Nationalencyklopedin) 

 
Energibärare  

En energibärare lagrar eller transporterar energi. Några exempel är elektricitet och 
varmt vatten. Även bensin och diesel är exempel på energibärare.(Energimyndigheten) 

 
Energileverantör  

är ett företag som säljer energi till energianvändaren. 
 

Energisystem  
De med varandra förbundna anordningar och anläggningar som behövs för tillförsel 
och användning av energi i varje ögonblick inom ett visst begränsat användarområde. 
(Nationalencyklopedi) 

 
Entreprenad  

i rapporten innebär energieffektiviseringsentreprenad, dvs. lösningar för om- och 
tillbyggnader av en fastighet med syftet att minska energianvändning. 
 

Energieffektiviseringstjänster 
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För genomförande av detta projekt tillämpas följande definition på 
energieffektiviseringstjänster: tjänster som har till syfte att bidra till 
energieffektivisering hos köparen. Den formuleringen utesluter tjänsterna som 
erbjuder byte av energileverantör, då sistnämnda tjänsten har till syfte att minska 
kostnader för energi genom byte av leverantör istället för att minska förbrukningen.  
 

Fjärrvärme  
System som värmer ett bostadsområde eller en hel tätort. Fjärrvärme produceras i en 
hetvattencentral, där inkommande vatten upphettas till hög temperatur. 
(Nationalencyklopedi) 
 

Green Building  
är ett EU-projekt som pågår sedan 2005 och som uppmuntrar till energieffektivisering i 
lokalfastigheter. Fastighetsägare som minskar sin energianvändning med 25 % kan 
ansöka om att bli GreenBuilding Partner. GreenBuilding har två nivåer för deltagande 
för Partners, fastighetsnivå och företagsnivå. (Fastighetsägarna) 

 
Konsument 

 är kund eller förbrukare av varor och tjänster.  
 

Informativa energieffektiviseringstjänster  
är tjänster som genom upplysning om energiförbrukningen och/eller förslag på 
besparingsåtgärder bidrar till energieffektivisering. 
 

Interaktiva energimätare  
energimätare med visualiseringsskärm och inmatningsfunktion som erbjuder 
förbrukningspresentation i realtid, statistikfunktioner och i vissa fall även 
tilläggsfunktioner som t ex temperaturmätning.    
 

Mätpunkt 
är den punkt där en givare eller mätare ”tar ut” den fysikaliska mätinformationen från 
processen. (Jernkontorets Energihandbok) 
 

Nätägaren  
är den aktör som äger elledningarna som förbinder produktions- och 
förbrukningsanläggningar. (Wikipedia) 
 

Standby- lägen  
är ett läge hos t ex hemelektronik då apparaten är påslagen och har minimal 
energianvändning. Läget används istället för att stänga av apparaten. Det erbjuder en 
snabbare än efteravstängningen uppstart m.m. 
 

Säkringsstorlek  
 avgör vilken största ström som kan tas ut vid en viss tidpunkt. Mäts i Ampere.  
 

Termografering  
är beröringsfri temperaturmätning med värmekamera eller annat instrument. Används 
för att upptäcka bl. a energiläckage, brister i isoleringen, felaktigt installerade 
energikomponenter och utslitna elektriska ledningar. 
 

Tjänst  
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är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som vanligen, 
men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och servicepersonal och/ 
eller fysiska resurser eller varor och/ eller tjänsteleverantörens system, och som utgör 
lösningar på kundens problem. (Christian Grönroos, 2007) 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
De senaste årtiondena har miljöfrågan blivit aktuell som aldrig förr som följd av industrialiseringen 
och globaliseringen. I Sverige är vi idag väldigt miljömedvetna och trenden att minimera hushållets 
miljöföroreningar bara växer. Ett av sätten att vara snäll mot naturen anses vara att begränsa sin 
energianvändning. Inte minst företagen är intresserade av att minska verksamhetens 
miljöföroreningar. Anledningar till det är att man vill skapa en god bild av företaget och därmed 
motsvara kundens miljövärderingar. Man vill även minska driftkostnader genom att minimera 
energiåtgången.  
 
Som resultat av den växande miljömedvetenheten och den tekniska utvecklingen erbjuds det idag 
flera energieffektiviseringstjänster som möjliggör bättre kontroll över energiförbrukningen. 
Ändringen av energilagen som innebär obligatorisk avläsning av elmätare vid varje månadsskifte 
bidrar till byte till fjärravlästa elmätare. Med dessa mätare överförs mätdata automatiskt till 
informationscentraler och lagras elektroniskt. Detta i sin tur öppnar många möjligheter till 
utveckling och användning av nya informativa energieffektiviseringstjänster. Denna nya typ av 
energieffektiviseringstjänster kan innehålla allt från förbrukningsstatistiken för en fastighet över 
vald period till presentation av förbrukningen i realtid för en viss lokal. Informationen kan överföras 
från mätaren genom internet, elnät, bluetooth och mobila nätet GSM beroende på mätarens 
fabrikat och presenteras på en internethemsida, enskild skärm och i mobiltelefon.  Syften med 
presentationen av förbrukningsvärden är att skapa kunskap om energiförbrukningen och bilda 
underlag för effektiviseringsåtgärder. 
 
Ovan nämnda är en ny växande typ av tjänster på en ännu odefinierad marknad. Hjälp med 
effektivisering av energiförbrukningen är en tjänst som ligger rätt i tiden.  
 
För att upptäcka nya affärsmöjligheter inom energieffektiviseringsbranschen behöver man som 
entreprenör information som befintligt utbud av energieffektiviseringstjänster och 
energikonsumentens behov. Dessutom kräver en framgångsrik affärsplan kartläggning av lämpliga 
distributionssätt och betalningsmodeller för dessa tjänster.  
 
Ökad användning av energieffektiviseringstjänster gagnar så väl naturen som samhället. 

1.2 Om företaget 
Svenska Energigruppen är en forskaravknoppning från Mälardalens högskola. Företagets vision är 
att vara en av de ledande aktörerna inom förmedling och utveckling av mervärdetjänster för 
automatisk mätaravlästa energisystem.  
 
Företaget erbjuder oberoende stöd på ett flertal områden och oberoende expertis för att 
analysera statusen på kundens insamlingssystem. 
 
Samtliga delägare i Svenska Energigruppen har varit med och drivit olika forskningsprojekt, mot el-, 
fjärrvärme och processindustrin. De har stor erfarenhet av att hantera stora informationsmängder 
och avancerad analyser. I dagsläget har företaget ett par intressanta utvecklingsprojekt som man 
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arbetar med, bl.a. finansiering från Innovationsbron, Länsstyrelsen och Västmanlands forsknings- 
och utvecklingsråd. Ett ytterligare intressant projekt är Miljökampen som är ett koncept vars mål är 
att öka intresset för energi och dess miljöpåverkan.  



2. Syfte och mål 

Projektets syfte är att undersöka och utvärdera utbudet av befintliga energieffektiviseringstjänster 
i Sverige och kartlägga energikonsumenternas behov tjänsterna. Detta sammanställs i en rapport 
som även ska presentera lämpliga betalnings- och distributionsmodeller för 
energieffektiviseringstjänster.  
 
Projektets delsyfte är därför att skaffa information om nuvarande situation inom branschen för 
energieffektiviseringstjänster i Sverige.  
 
Energikonsumenternas behov som ska kartläggas i rapporten kan ses som en ofrånkomlig faktor 
vid framtagningen av nya tjänster.  
 
Kunskap om branschens aktörer och utbudet av tjänster är en viktig utgångspunkt för utveckling 
av nya affärsmodeller.  
 
Resultatet av projektet är tänkt att utgöra underlag för utveckling av uppdragsgivarens framtida 
energieffektiviseringstjänster. 

 
 

3. Projektdirektiv 

Inom projektets ramar ska en fördjupning göras inom området energieffektiviseringstjänster som 
genom information och analys möjliggör energieffektivisering, även kallade informativa 
energieffektiviseringstjänster. Orsaken till detta är att uppdragsgivarens nuvarande och framtida 
arbetsområde omfattar just denna typ av energieffektiviseringstjänster.  
 
Kundgruppen vars behov undersöks omfattas av företagskunder med anledningen av att dessa 
utgör en huvudmålgrupp för uppdragsgivarens tjänster. Samtidigt är hushållens behov också av 
intresse då dessa kan uppträda som konsumenter genom att använda 
energieffektiviseringstjänster förmedlade genom hyresvärden eller fastighetsägaren. 
 
Undersökningen av energikundernas behov ska genomföras utan introduktion av 
uppdragsgivarens tjänster, enligt uppdragsgivarens direktiv. 
 
Projektet resulterar i en rapport som ger en helhetsbild av svenska marknaden av 
energieffektiviseringstjänster med betoning på informativa energieffektiviseringstjänster.  

 
 



4. Problemformulering 

 
Uppdragsgivaren definierar tre deluppgifter som också fått definiera i uppdraget 
 

 Undersökning av den befintliga marknaden av energieffektiviseringstjänster, både vilken 

typ som erbjuds samt vilka typer av företag som utför dessa 

 Kategorisering av svenska energikunder och undersöka behov av tjänster inom respektive 

kategori 

 Kartläggning av lämpliga betalnings- och affärsmodeller 

 

5. Projektavgränsningar 

Energieffektiviseringstjänster kan vara inriktade på olika energibärare. I denna rapport läggs fokus 
på effektivisering av elanvändning, men även utbudet av energieffektiviseringstjänster för övriga 
energibärare kartläggs. 
 
En och samma energitjänst kan kombinera effektivisering av användningen av flera typer av 
energibärare.  
 
Enligt uppdragsgivarens önskemål undersöks företagskundernas behov. Anledningen till detta är 
att just dessa utgör uppdragsgivarens främsta nutida och framtida målgrupp. Hushållens behov av 
energieffektivisering undersöks inte. 
 
Tekniska lösningar som tillhör respektive energitjänst kommer inte att diskuteras djupgående. 
Betoningen läggs istället på innehållet och funktionaliteten när utbudet av tjänsterna utvärderas.  



6. Teoretisk referensram och 
lösningsmetoder 

Denna rubrik syftar till att ge läsaren en förståelse för de begrepp och teorier som ligger till grund för 
studiens analys och slutsatser samt vilka metoder som finns tillgängliga. Val av metod motiveras och 
dess för- och nackdelar med hänsyn till studiens förutsättningar diskuteras.  

6.1 Elmarknad och dess aktörer 
Marknadens aktörer är 

 Elproducenter 

 Nätägare 

 Elkonsumenter 

 Elhandelsföretag 

 Elbörs 

En elproducent producerar elen och matar i den i en inmatningspunkt i nätet. Nätägaren 

tillhandahåller den fysiska handelsplatsen för el och ansvarar för att elenergin transporteras från 

produktionsanläggningarna till elkonsumenterna.  

Nätägaren är den aktör som har all originalinformation om elleveranserna i sitt 
nätavräkningsområde. För att mätvärdesrapporteringen ska ske till rätt aktör är det därför viktigt 
att nätägaren alltid har tillgång till korrekt information. Mätvärden kan samlas in som timserier, 
som mätarställningar eller periodisering av energivärden på annat sätt. Avräkning är det begrepp 
som används för den process där energivolymer fastställs, kvalitetssäkras (valideras) och prisätts 
för att därefter ligga till grund för fakturering. Inom elmarknaden skiljer man mellan timavräkning 
och schablonavräkning som är en avräkningsmetod som tillämpas för anläggningar som inte är 
timavräknade (Wikipedia)  
 
Timmätning har en viktig roll för att dämpa effekttopparna och handlar om att flytta förbrukningen 
i tid. (Svensk Energi om timmätningen 2010-02-26) 
 
Från och med den 1 juli 2006 är det krav på timmätning och timavräkning för alla anläggningar med 
en säkringsstorlek > 63 A. (Svenska Kraftnät)  
 
Elkonsumenter, allt från industrier till hushåll, är de som tar ut el från elnätet och konsumerar elen. 

Uttaget sker i en uttagspunkt.  

Elkonsumenten har ett avtalsförhållande med nätägaren för att utnyttja elnätet och betalar denne 

för överföring av el. Det görs via en nätavgift som ger elkonsumenten tillgång till alla elleverantörer 

som finns på den gemensamma nordiska elmarknaden. 
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Det är elhandelsföretaget som köper in el från en elproducent och/eller från ett annat 

elhandelsföretag – till exempel via börsen – och säljer el till elkonsumenten. Elhandelsföretaget kan 

ha flera olika roller. De är elleverantörer, balansansvarig och slutligen trader.  

 

6.2 Marknaden för energieffektiviseringstjänster 
För genomförande av detta projekt tillämpas följande definition på energieffektiviseringstjänster: 
tjänster som har till syfte att bidra till energieffektivisering hos köparen. Den formuleringen 
utesluter tjänsterna som erbjuder byte av energileverantör, då sistnämnda tjänsten har till syfte att 
minska kostnader för energi genom byte av leverantör istället för att minska förbrukningen.  
 
Efterfrågan på energieffektiviseringstjänster växer hela tiden, men än så länge kännetecknas 
marknaden av brist på kunskap – framförallt hos beställarna men i vissa fall även hos 
leverantörerna, enligt SIS (Svensk ISO Standard), 2008. Därför ska riktlinjer tas fram som kommer 
att göra klart för köparna vilka kvalitetskrav de kan ställa på tjänsterna. 
 
Det är EU-kommissionen som har gett i uppdrag till de europeiska 
standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC att ta fram en standard för 
energieffektiviseringstjänster. På EU-nivå anses effektivare energianvändning och främjande av 
energieffektiviseringstjänster vara viktiga verktyg för att nå medlemsländernas energi- och 
miljömål. SIS, Swedish Standards Institute ansvarar för Sveriges medverkan i det europeiska 
projektet genom kommittén Energieffektiviseringstjänster SIS/TK 521. (Energimyndigheten) 
 
Energieffektiviseringstjänst är den fysiska vinst, nytta eller fördel som erhålls genom en 
kombination av energi med energieffektiv teknik och/eller åtgärder, som kan inbegripa den drift, 
det underhåll och den kontroll som krävs för tillhandahållande av tjänsten, som tillhandahålls på 
grundval av ett avtal och som under normala förhållanden påvisats leda till kontrollerbar och 
mätbar eller uppskattningsbar förbättrad energieffektivitet och/eller primärenergibesparingar. 
(EU-DIRECTIVE 2006/32/EG) 
 
Energitjänsteföretag är ett företag som ska kunna: analysera, praktiskt genomföra och följa upp 
projekt för att energieffektivisera och minska driftskostnaderna i ett fastighetsbestånd. Genomföra 
hela projekt inklusive delar som kompetensutveckling, praktiskt driftstöd och finansiering. Erbjuda 
olika avtalsmodeller för garanterade energieffektiviseringar och minskade driftskostnader. 
Energitjänsteföretaget ska inte kräva att få leverera energi för att erbjuda sina tjänster men 
energileveranser kan vara en del av energitjänsteprojektet. (Energimyndigheten) 
 
Ett energitjänsteföretag är således ett företag som erbjuder energieffektiviseringstjänster som har 
till syfte att bidra till energieffektivisering hos beställaren. 
 
Den definitionen både är lättförståndlig och sammanfattar båda typerna av 
energieffektiviseringstjänster som finns i Sverige idag. Dessa typer är   
 

 Tjänster som tillhandahåller energieffektivisering 

 Tjänster som bidrar till energieffektivisering 

Den sistnämnda typen är de nya energieffektiviseringstjänsterna som erbjuder underlag för 
energieffektiviseringsåtgärder istället för att genomföra ombyggnader av fastigheter och lokaler. 
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För ökad klarhet av skillnaden mellan dessa två typer av tjänster bestäms det att kalla den 
sistnämnda typen för informativa energieffektiviseringstjänster. 

 

6.3 Kvalitativ metod 
I den kvalitativa metoden ges ett större utrymme för tolkning och mer vikt på ord och förståelse i 
insamlandet av data och i analys (Bryman & Bell, 2005), och omfattar oftast mindre populationer än 
kvantitativa undersökningar (Nationalencyklopedin). Med andra ord handlar en kvalitativ metod 
om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen. Dock kritiseras denna metod ofta för att ha 
lägre tillförlitlighet än kvantitativa metoden eftersom enligt Martyn Denscombe (2007) spelar 
forskarens identitet, värderingar och övertygelser en roll i produktionen och analysen av kvalitativa 
data. Detta bör man ta hänsyn till vid tillämpning av kvalitativa metoder. 

 
Tillämpning av siffror på kvalitativa data är mycket mer begränsade men de är ändå användbara i 
den bemärkelsen att de kan bidra med något till meningen, inte minst större precision (Bill Gillham, 
2008).  De enkla statistik i studien kan med mycket gott resultat användas i syfte att utgöra ett 
tydligt underlag för diskussion och kritik - en solid grund från vilken argumenten kan utvecklas 
vidare. 

 
Intervjuer 
Vid utförandet av intervjuer krävs varken komplicerade utrustningar eller avancerade teknik. 
Emellertid är det nödvändigt att ha engagemang, förmågan att föra en konversation och några 
intervjuskickligheter, såsom att den skickliga intervjuaren ska vara lyhörd, tydlig, uppmärksam, inte 
döma och kunna stå ut med tystnad osv.  
 
En framgångsrik intervju kräver förmodligen planering och förberedelse. Monica Dalen (2008) 
tycker att det ligger en viktig insikt i följande uttalande gällande förhållande mellan förberedelse 
och förförståelse: ”If you go in with an empty mind, you will come out with an empty notebook”. 
Det skulle vara att utmana ödet att gå in i en intervju utan att ha ägnat tid åt nyckelfrågor och 
förförståelse som omfattar åsikter och uppfattningar vi har på förhand om den intervjupersonens 
sysselsättning och verksamhet. I mötet med respondenterna och med det insamlade materialet 
kommer intervjuare alltid att bidra med en sådan förförståelse. Det centrala blir att dra in sin 
förförståelse på ett sådant sätt att den bidrar till största möjliga förståelse av respondentens 
upplevelser och utsagor (Monica Dalen, 2007).  
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FIGUR 01. DE OLIKA TYPERNA AV FORSKNINGSINTERVJU 

 
Strukturerade intervjuer - diskussion utvecklas sällan fritt, utan är vanligtvis kontrollerad och följer 
intervjuarens dagsordning vilket innebär att den här typen av intervjuer inbjuder till insamling av 
kvantitativa data och ger intervjuaren mycket stark kontroll över frågor och svarens utformning 
(Martyn Denscombe, 2007).  
 
 
Semistrukturerade intervjuer - likheter mellan semistrukturerade och strukturerade är en färdig 
lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Emellertid utförs ämnenas 
ordningsföljd flexibelt vilket gör att den intervjuade kan utveckla sina idéer och tala mer utförligt 
om det ämne som intervjuaren tar upp (Martyn Denscombe, 2007).  
 
Ostrukturerade intervjuer - låter den intervjuade utveckla sina idéer och fullfölja sina tankegångar 
sedan intervjuare har introducerat ett tema eller ett ämne. Intervjuares roll i sådana intervjuer är 
att ingripa så lite som möjligt (Martyn Denscombe, 2007). 
 
Ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer har en likhet. Det är deras benägenhet att låta de 
intervjuade använda sina egna ord och utveckla sina egna tankar, vilket skiljer dem från 
strukturerade intervjuer som innebär den starka kontrollen över frågornas ordalydelse, frågornas 
ordningsflöjd och uppsättningen av svar. (Bill Gillham, 2008). 
 
Individuella intervjuer - (Martyn Denscombe, 2007), är den vanligaste typen av semistrukturerade 
eller ostrukturerade intervjuer, som innebär ett möte mellan intervjuare och respondent. Det finns 
många fördelar som denna typ av intervju erbjuder 
 

 Lätt att arrangera mötet, det räcker med att två personer samordnar sina kalendrar 

 Betoningen ligger på den intervjuade som uppfattar och framföra sina synpunkter 

Gruppintervjuer - vanligtvis mellan fyra och sex personer. Gruppintervjuer har flera fördelar 
framför individuella intervjuer. Framför allt hjälper de till att avslöja konsensusuppfattningar. 
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Deltagarna diskuterar frågor tillsammans, bemöter och återspeglar varandras synpunkter. De kan 
ge fylligare svar och det ökar dess tillförlitlighet (Martyn Denscombe, 2007).  
 
Nackdelar med denna typ av intervju är att vissa deltagare kommer att dominera samtalet, medan 
andra måste kämpa för att göra sig hörda. Dessutom är risken att man förlorar de tysta 
människornas synpunkter ganska stor när de upplever att deras uppfattningar och åsikter strider 
mot gruppens allmänna åsikter. Detta gör att de blir benägna att hålla tyst eller tona ner sina 
synpunkter. 
 
Fokusgrupper - består av en liten grupp människor, ofta mellan sex och nio, som har sammanförts 
av en utbildad "moderator" (intervjuare/ forskare) för att undersöka attityder och åsikter, känslor 
och idéer inom ett speciellt ämnesområde. Denna slags intervju har blivit en mycket populär form 
av intervjuteknik (Martyn Denscombe, 2007). 
 
E-postintervju eller elektronisk-post-intervju är en av de distansmetoderna som erbjuder flexibilitet 
och snabbhet. Flexibilitet gör att denna metod tillämpas bra i situationer då respondenten inte har 
tid att träffas eller bor i en annan stad eller i ett annat land. Metodens andra användningsområde är 
när det är den form av intervju som intervjupersonen föredrar. Kanske vill han eller hon inte ställa 
upp på en intervju ansikte mot ansikte eller per telefon av blyghet eller av rädsla att inte kunna 
uttrycka sig väl. Intervjufrågorna levereras smidigt och enkelt till intervjupersoner som i sin tur kan 
svara snabbare på e-postmeddelande än på konventionella brev eller telefonmeddelande (Bill 
Gillham, 2008). 

 

6.4 Kvantitativ metod 
Kvantitativ forskning har kanske inte några teoretisk föregångare skriver Bill Gillham. Det 
kännetecken som mer än något annat skiljer kvalitativ studie från kvantitativ studie är inriktningen 
på ord snarare än siffror som analysenhet Eftersom kvantitativa data bygger på siffror och 
resultaten läggs fram i form av diagram och tabeller, ger det en känsla av solid, objektiv forskning 
(Martyn Denscombe, 2007). Poängen med att framställa tabeller och diagram är att förmedla 
information på ett kort och kärnfullt sätt med hjälp av visuella effekter för bästa möjliga resultat. 
 
Kvantitativ forskning har en tendens att associeras med storskaliga studier (Martyn Denscombe, 
2007). Det innebär uppenbarligen att den kvantitativa metoden är väsentlig och lämplig att 
använda vid studiet av stora populationer med större siffror och kvantiteter. Ju större 
siffermängder är desto pålitligare resultat ger statistik vilket Martyn Denscombe (2007) tycker att 
storleken har betydelse. Men vår studiens tillvägagångssätt ligger i den största användningen av 
ord som fundamental analysenhet. 
 
Flexibilitet är den huvudsakliga fördelen som tabeller erbjuder vilket innebär att nästan alla typer 
av numeriska data kan användas vid framställning av tabeller. Två faktorer bestämmer hur komplex 
tabellen kan vara 
 

 Den publik som tabellen riktar sig till  
 De begränsningar som dokumentformatet sätter.  

 
Diagram är figur som åskådliggör sambandet mellan två eller flera storheter 
(Nationalencyklopedin). När det gäller presentation av kvantitativ data, skriver Martyn Denscombe 
(2007) att det inte handlar om att vissa diagram är bättre än andra, utan snarare om att vissa 
diagram är bättre lämpade för vissa ändamål än andra. Vad som styr val av tabell- och diagramtyp 
är  
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 att presentera information om antal eller frekvenser (där tabeller, stapeldiagram eller 

histogram är lämpliga) 
 

 att presentera information om samvariation (där spridningsdiagram eller 
korrelationstabeller är lämpliga) 
 

 att presentera information som omfattar en tidrymd (där frekvenspolygoner är lämpliga) 
 

 att presentera information om andelar av en helhet (där cirkeldiagram eller sammansatta 
stapeldiagram är lämpliga) 

 
Skrivbordundersökning 
En skrivbordsundersökning är en forskningsmetod där man söker sina svar i redan existerande data 
(Saunders et al, 2003). Vid skrivbordsundersökning används tidigare marknadsundersökningar, 
statistikuppgifter och annat lämpligt material. Fördelarna med denna rapport är att den är 
arbetsbesparande och därmed billig. Nackdelar kan vara att det materialet som används är inte helt 
aktuellt eller fullständigt.  

 

6.5 Skriftliga källor 
Martyn Denscombe (2007) skriver att en litteraturöversikt tjänar vissa väsentliga funktioner för 
undersökningen. Den 
 

 visar att forskare är medveten om de tidigare studier som redan har utförts inom området; 
 

 identifiera vad projektutföraren bör betrakta som de huvudsakliga problemområdena; 
 

 ger läsaren en vägledning om "varifrån undersökningen kommer" - läsaren kan se vilka 
teorier och principer som har haft inflytande på det tillvägagångssätt som projektutföraren 
har tillämpat. 
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FIGUR 02. DE OLIKA TYPERNA AV SKRIFTLIGA KÄLLOR 
 
Böcker och tidskrifter 
De innehåller i princip den ackumulerade kunskap som forskningsprojektet bör bygga på. Böcker 
och tidskrifter måste bedömas utifrån de innehållsmässiga kvaliteterna beträffande idéer och 
information. Det skulle vara naivt att acceptera allt rakt upp och ned, eller att behandla alla 
skriftliga källor som lika mycket värda. (Martyn Denscombe, 2007) 
 
Webbplatser och Internet 
Ett av de dominerande Internet- användningsområden under de senaste tio åren är publicering av 
information på webben som innebär ett system för publicering av information på Internet 
(Nationalencyklopedin). Enligt Martyn Denscombe (2007) är det svårt att fastställa 
upphovsmannen, trovärdigheten och autenticiteten i dokument på Internet samt det saknas i hög 
grad restriktioner i fråga om vad som placeras på Internet. Vid användning av dokument eller 
informationsökning på Internet, måste man vara särskilt noggrann och värdera dessa Internetkällor 
och bedöma deras trovärdighet, precis som alla andra datakällor. 
 
Dagstidningar och veckopress 
"Pressen" utgör en i vissa fall värdefull informationskälla. En anledning är att dagstidningar och 
veckotidningar kan ge bra aktuell information. (Martyn Denscombe, 2007) 

 

6.6 Val av metod 
I vår studie finns det inget tillvägagångssätt som är "det enda rätta", utan ändamålsenligheten för 
speciella undersökningsaspekter och problemtyper styr valet av tillvägagångssätt. När vi har 
bestämt oss för ett visst tillvägagångssätt, är det svårt att gå tillbaka och börja om, eftersom 
tidmässiga och ekonomiska resurser är begränsade, vilket innebär att vi inte har råd att ändra oss 
och börja om med ett annat tillvägagångssätt. Detta kapitel handlar om de olika metodval som 
färgat studien. Hur information insamlats, analyserats och varför den har valts motiveras.  
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Bearbetning av data 

  
Figur nr. 3 nedan som har influerats av Monica Dalens (2008) forskningsprocessen i kvalitativa 
undersökningen visar översiktligt studiens arbetsätt med olika steg. Detta arbetssätt ligger till 
grund i denna studie då studien tar sin början i att identifiera uppdragsgivarens önskemål och 
studiens mål, och sedan fortsätter vidare genom de olika stegen fram till slutliga resultaten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 3. FORSKNINGSPROCESS I KVANTITATIVA UNDERSÖKNINGEN 

 
Skriftliga källor kan användas för att ge bakgrundsinformation som kan utgöra en grundval för 
studie eller som en datakälla i sig (Martyn Denscombe, 2007). Litteraturöversikten hjälper till att 
öka förståelse av ämnet och är en del av förarbete i denna studie. 
 
En bra och tydlig problemformulering tydliggör vad vi vill leta efter och därmed kommer 
genomförandet av studien att bli mer fokuserat. För den aktuella undersökningen väljs både 
kvalitativa och kvantitativa metoder för att resultera i objektiva svar på projektets frågeställningar. 
Kartläggningen av den befintliga marknaden av energieffektiviseringstjänster utförs till stor del 
genom en kvantitativ skrivbordsundersökning. Kategoriseringen av elkonsumenterna tillhandahålls 
däremot genom en kvalitativ undersökning. Det sistnämnda gäller för undersökningen av behov 
inom respektive kundgrupp och kartläggningen av lämpliga betalnings- och affärsmodeller. 
Utvärdering av genomförda projekt inom energieffektiviseringen görs med syftet att kartlägga 
befintliga verktyg och behov av information för ändamålet.  
 
Enligt Berg (2004) handlar den kvalitativa studien om meningar, koncept, definitioner och känslor i 
större utsträckning än den kvantitativa metoden som främst handlar om att mäta och räkna. Då 
studien inte syftar till att mäta eller räkna ut till exempel hur stora kundkategorier av 
elkonsumenter eller hur stort behov av energieffektiviseringstjänster utan snarare handlar om att 
utgå ifrån bl.a. konsumenternas pågående energieffektiviseringsprojekt eller besparingsarbete, 
och det befintliga utbudet av energieffektiviseringstjänster som tillhandahållas av deras säljare 
(bl.a. elnätsägare och elhandelsföretag samt energieffektiviseringstjänsteföretag) och förstå 
erfarenheter som de upplevs och/ eller känns av undersökningsdeltagarna anses den kvalitativa 
metoden vara bättre lämpad.  
 
Intervjuer används som förstahandsmetod för informationsinsamling, vilket innebär att vi anser att 
undersökningen tjänar på att erhålla material som ger mer djupgående insikter i ämnet, men som 

Fundering Uppdragsgivare 

Problemformulering 

Litteratursökning 

Val av metod 

Datainsamling Analys av data 
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bygger på information från ett färre antal respondenter jämför med andra metoder såsom 
enkätundersökningar. Skriftliga källor eller litteraturstudier betraktas som vår andrahandsmetod. 
Dessa används för att samla in användbar information som redan finns tillgänglig och nedskriven i 
form av artiklar eller böcker.  
 
Varje datainsamlingsmetod kan ge ämnet ett särskilt perspektiv. De är olika, och de lämpar sig 
bättre för vissa situationer än för andra. Därför kan de komplettera varandra, vilket innebär att den 
bästa metoden för vår studie är en kombination av båda nämnda metoderna för datainsamlingen, 
som är intervju och skriftliga källor. De kan då skapa olika, men ömsesidigt stödjande sätt att samla 
in data.  
 
Eftersom vi har begränsade resurser såsom tid och pengar, måste vi försäkra oss om att 
respondenter inte är alltför geografiskt utspridda och att kostnaderna gör att genomföra 
intervjuerna inte är oöverstigliga. Städerna runt om i Mälardalen och Stockholm är de 
tillgängligaste områdena som vi börjar vår studie med. Om intervjuer inte går att genomföras, 
använder vi istället e-post intervjuer. Den typen av intervjuer blir aktuell när en omfrågad 
respondent inte har möjlighet att ställa upp på en vanlig intervju. 
 
Direktinformation som anskaffats just för den aktuella undersökningens syfte genom till exempel 
intervjuer och samtal avser primära källor. Även metodböcker och annan litteratur som använts i 
undersökningen betraktas som primära källor. Metodböckerna har sökts främst via Mälardalens 
Högskolebiblioteks katalog och har även kommit till vår kännedom via tips från vänner och 
handledare. Sekundära källor är skriftlig information i form av böcker och artiklar men för ett annat 
sammanhang än denna undersökning, vilket betyder att dessa böcker och artiklar kan handla om 
ett ämne eller en marknad eller metoder som skiljer från denna undersökning.  
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7. Tillämpad lösningsmetodik 

7.1 Primärdata 
Insamlingen av primärdata har skett genom bl.a. semistrukturerade, ostrukturerade och e-post 
intervjuer.  

 
Utformning av intervjufrågor 
En färdig lista med ämnen som ska diskuteras och frågor som ska ställas är nödvändig vid 
utförandet av intervjuer. Utifrån våra egna erfarenheter och förförståelse skapades Intervjuguide 
(se bilaga 12.4) som användes under intervjuerna med hänsyn till undersökningens syfte, dess 
problemområden och undersökningens teoretiska referensram.  
 
Den metoden som använts vid intervjutillfällena är semistrukturerad och ostrukturerad vilket 
innebär att frågornas ordning inte spelar stor roll. Formuleringen av frågorna och samtalsämnen 
varierade mellan intervjugrupperna elkonsumenter och energitjänsteförsäljare och anpassades 
efter respondentens verksamhet. Med hjälp av stödord ökar respondenternas förståelse av 
diskussionsmaterialet. Användningen av stödord kan samtidigt minska förvirring och 
missuppfattning av de ställda frågorna.   
 
Bill Gillham (2008) skriver att en timmes lång intervju där båda partnerna arbetar hårt är krävande; 
varar intervjun mycket längre än så kommer det att leda till utmattning och sämre datakvalitet. Alla 
verksamhet har exempelvis olika kärnkompetenser, strategier, kunder, marknadsposition osv. 
vilket gör att listan med planerade frågor måste anpassas för att undvika att ha med överflödiga 
och irrelevanta frågor som kanske förlänger intervjutiden. Frågelistan ska därför innehålla frågor 
som är avgörande och väsentliga för undersökningen vilket innebär att de centrala och produktiva 
frågorna förblir detsamma för alla respondenter. Om listan omfattar alltför stort antal frågor finns 
risken att inte hinna gå igenom alla vid ett och samma intervjutillfälle.   
 
Frågorna som behandlas har medvetet hållits öppna i syfte att låta respondenterna själv resonera 
sig fram till ett svar med egna ord. Med öppna frågor bestämmer respondenter inte bara att 
formulera svaret, utan svarets längd och den typ av innehåll som svaret tar upp. Detta till skillnad 
från fasta frågor som endast tillåter svar som passar in i de kategorier som intervjuare har bestämt i 
förväg.  
 
Emellertid kräver öppna frågor större ansträngningar från respondenter än fasta frågor, vilket 
minskar deras vilja att medverka i studien (Martyn Denscombe, 2007)  
 
Val av respondenter 
De personer som ingår i urvalet väljs medvetet därför att de har något speciellt att bidra med, har 
en unik inblick eller en särskild position. 
 
Vad som styr valet av respondenter beror på undersökningens generella syfte. Tyngdpunkten läggs 
på att välja ett representativt urval människor som täcker alla i undersökningen berörda grupper.  
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Respondenter för detta undersökning kan delas in i två grupper.  Dessa är försäljare och 
konsumenter av energieffektiviseringstjänster. Samling av information och åsikter från båda 
grupperna är viktiga för besvarningen av projektets frågeställningar. I gruppen försäljare ingår 
aktörer som elhandlare och nätsägare, energitjänsteföretag och övriga eventuella försäljare av 
energieffektiviseringstjänster. Den andra gruppen – konsumenter är företag som köper/kan tänkas 
köpa energieffektiviseringstjänster för egna behov. Underleverantörer av beståndskomponenter 
för energieffektiviseringstjänster som t ex programvaruföretag och entreprenadföretag ingår inte i 
gruppen försäljare. Anledningen är att dessa aktörer inte säljer energieffektiviseringstjänster direkt 
till konsument.  

Identifiering av försäljare av 
energieffektiviseringstjänster 

Val av representativa 
respondenter 

Intervjuundersökning med 
de valda respondenterna 

Kartläggning av 
kundkategoriseringen 

Val av representativa kunder för 
energieffektiviseringstjänster 

Kartläggning av behov 
hos kunderna 

Kartläggning av lämpliga 
betalnings och affärsmodeller 

Kartläggning av lämpliga 
betalnings och affärsmodeller 

Kartläggning av utbudet av 
energieffektiviseringstjänster  

FIGUR 4. FLÖDESCHEMA BESKRIVER KARTLÄGGNING AV RESPONDENTVAL 
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I intervjugruppen konsumenter ingår enligt uppdragsgivarens önskemål endast företagskunder. Då 
kategoriseringen av konsumenter är en del av studiens uppdrag och valet av respondenter inom 
den gruppen avses utgå ifrån denna kategorisering, avgörs detta val under projektets senare 
skede.  
 
När kartläggningen har visat på avsaknad av vedertagen kategorisering bland intervjuande 
aktörerna, togs beslutet att välja respondenter som presenterar olika branscher, har olika storlek 
på lokalyta och bedriver olika typ av verksamhet. Detta för att skapa maximal bredd på denna 
grupp av respondenter. Urvalet av respondenter avgjordes utifrån företagens geografiska 
placering, med syftet att minimera resekostnader. Det gällde dock inte två av intervjuade 
företagen då dessa valdes av anledningen att inneha erfarenhet av energieffektiviseringstjänster 
och övrig energieffektiviseringsverksamhet. Deras synpunkter på behovet av verktyg och 
information för energieffektiviseringsarbete anses vara värdefulla för undersökningen.  
 
Inom gruppen försäljare väljs ett antal elhandelföretag med eget nät. Genom intervjuer med 
energiföretag skaffas en grundlig förståelse om deras kundkategorisering, upplysning som inte 
finns att inhämta från den för allmänheten tillgängliga informationen, som t ex internet. 
 
Genomförande av intervjuer 
Det behövs ingen avancerad utrustning för att samla informationen vid en muntlig intervju. Vad 
som behövs är papper, penna och en bärbar ljudinspelare samt den grundläggande tekniken som 
bygger på färdigheter som intervjuare besitter (Martyn Denscombe, 2007).  
 
Den moderna tekniken ger möjligheten att spela in ljud med hjälp av bl.a. mp3- spelare och 
mobiltelefon. Inför varje ny intervju har ljudupptagningsenhetens batteri kontrollerats.  
Möjligheten att använda detta hjälpmedel beror dock på respondenters godkännande. Vissa 

Konsument 

Programvaru
företag 
 

Entreprenad
företag 

Energieffektiviserings
-tjänsteföretag 

Energileverantör 
 
Nätägare 

FIGUR 5.  SAMVERKAN AV AKTÖRER PÅ MARKNADEN AV ENERGIEFFEKTIVISERINGSTJÄNSTER 
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personer känner sig inte bekväma med ljudupptagningen eller har andra skäl till att neka 
intervjuaren den möjligheten. Med den anledningen tillämpas ett nödvändigt krav på 
respondentens samtycke, i muntlig framförelse, innan ljudinspelningen påbörjas.   
 
Innan den formella delen av en intervju påbörjas har ett tidsutrymme avsatts för intervjuarnas 
presentation av sig själva och den pågående undersökningen. Information om undersökningens 
bakgrund och syfte i korthet ger respondenten en inblick i ämnet som kommer att diskuteras. Den 
informationen ska med fördel nå respondenten i förväg, vilket ger denne möjlighet att ta fram den 
nödvändiga för undersökningen informationen till intervjutillfället. Detta säkerställs med hjälp av e-
postutskick.  
 
Av anledningen att kunna ge den intervjuade möjlighet att finna sig till rätta och slappna av, har 
intervjuerna påbörjats med enkla, allmänna frågor. Det kan t ex vara frågor som handlar om den 
intervjuades arbetsområde. Sådana inledande frågor kan bidra till en insamling av 
bakgrundsinformation om respondenten, samtidigt som den sistnämnda får möjlighet att börja 
med ett välbekant område. Enligt Daniel T. Seymour (1992) kallas detta mönster att formulera 
intervju för ”trattmetoden" som innebär att intervjuaren ställer de mest övergripande frågorna 
först och sedan fortsätter med allt mer specifika och avgränsade frågor. 
 
Intervjuanteckningar fungerar som ett komplement till ljudinspelaren då det sistnämnda verktyget 
inte fångar upp den ickeverbala kommunikationen. Med dessa kan i vissa fall även betraktas som 
nödvändiga att föra, t ex när bakgrundsljud försämrar inspelningens kvalitet. Omgivningen där 
intervjun genomförs har en stor inverkan på kvalitet av ljudupptagningen. Genomförandet av 
intervju äger rum direkt på arbetsställen där maskiner är igång eller många människor befinner sig 
orsakar mycket bakgrundsljud vilket försämrar kvalitet av ljudupptagningen.  
 
Den genomförda e-post intervjun fungerar i stort sett efter samma principer som postenkät. Den 
uppenbara fördelen är att väldigt många människor kunde kontaktas utan någon egentlig kostnad 
och besvarandet av frågeformulär kan göras mindre betungande för respondenten, samt att det 
ifyllda frågeformuläret kan skickas tillbaka med en enkel knapptryckning, utan kuvert eller 
frimärke. För studiens ändamål har metoden sig e-post intervju för insamlingen av information från 
respondenter som föredrar att inte ställa upp på en klassisk intervju. Frågorna som ingår i e-post 
intervjun är av typen öppna frågor. Den typen av frågor erbjuder mer utvecklade svar av 
berättande karaktär, vilket ersätter en intervju på ett tillfredställande sätt. Nackdelen med 
metoden e-post intervju är att svaren kan utebli helt eller dröja en lång tid då respondenten brukar 
vara mindre angelägen till medverkan utan personlig kontakt.  
 
 
Bearbetning av data 
Data som har anskaffats genom muntlig intervju bearbetas i flera steg. Först transkriberas 
ljudinspelningen detaljerat. Det resulterar i data som är betydligt enklare att analysera. Det är 
uppenbarligen lättare att bläddra igenom ett antal textsidor för att plocka ut de intressanta 
delarna, än att spola fram och tillbaka i en ljudinspelning. Därefter sammanfattas innehållet till en 
rimlig volym av text som innehåller svar på uppgiftens frågeställningar.  
 
Det finns tillfällen då intervjun sker med flera intervjuade deltagare. När flera talar samtidigt eller 
yttre oväsen stör blir ljudkvaliteten bristande, vilket gör transkriptionsarbetet mycket svårt. Här 
måste vi göra en bedömning om vi är tvungna att kassera delar av intervjun eller om vi kan göra en 
rimlig tolkning av vad som faktiskt sades.  
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E-postintervjuerna behöver i regel ingen transkription, då materialet är redan skriftligt (se bilaga 
12.3). I vissa fall blir det nödvändigt med en förklaring av svaren. Då skickas kompletterande frågor 
till respondenten.  

 

7.2 Sekundärdata 
De sekundärdata som i studien förekommer är böcker, vetenskapliga artiklar, uppsatser och 
elektroniska internetkällor. Datasökningen har skett via Mälardalens Högskolebiblioteks databaser, 
ebrary, katalog, Libris. Även sökmotorer som Google och uppslagsverk Wikipedia har använts. 
Sökorden som använts är bland annat: intervjuer, forskningsmetod, forskningsintervjuer, 
kvalitativa metoder, energieffektivisering, energieffektiviseringstjänster, research method, 
qualitative method, källkritik, förbrukningsmätning, förbrukningsstatistik, timavräkning, 
timmätning etc.  
 
För ordlistans definitioner har uppslagsverket Nationalencyklopedi i webbversion använts i första 
hand. Som kompletterande källor till ordlistan använts hemsidor av statliga organ som bl.a. 
Energimyndigheten. 
 
Vetenskapliga rapporter som har hämtats från bl.a. Elforsk och Energimyndighet studeras 
övergripande med avsikten att ta del av den befintliga kunskapen inom ämnet. Aktuell information 
inhämtas av det förefintliga materialet från media, vilket hjälper oss att skaffa en överblick över 
elmarknaden och dess aktörer. 
 
För lösningen av deluppgiften ”kartläggningen av utbudet av energieffektiviseringstjänster” har 
studier av den svenska marknaden av energieffektiviseringstjänster gjorts. Detta genom att samla 
in information om erbjudna tjänster från distributörernas respektive hemsida. Sådan 
informationsinsamling är av kvantitativ karaktär och innebär att det bara inhämtas svar på ett visst 
antal förbestämda, oftast slutna frågor som t ex ”huruvida företaget bedriver elhandel eller inte”. 

7.2.1 Kartläggning av nätägarnas energieffektiviseringstjänster 
Med hjälp av kvantitativa metoder för insamling av information görs en undersökning av utbudet 
av energieffektiviseringstjänster hos Sveriges elnätsägare. Dessutom undersöks om nätägare 
erbjuder webbpresentation av mätvärden för sina kunder. Webbpresentation av mätvärden för 
energiförbrukningen klassificeras för närvarande inte som en energieffektiviseringstjänst enligt EU-
DIRECTIVE 2006/32/EG definition (se ordlista). I avsaknad av standardiserad definition av begreppet 
energieffektiviseringstjänster har en egen formulering tagits fram (se ordlista). Den formuleringen 
tillåter att även benämna presentation av mätvärden som energieffektiviseringstjänst.  Detta 
eftersom presentation av mätvärden för energiförbrukningen kan göras i syfte att bidra till en 
energieffektivisering genom information och kan därför inom projektet klassas som informativ 
energieffektiviseringstjänst.  
 
Undersökningens deltagare väljs med hjälp av webbkatalogen Eniro. Under kategorin 
Energidistribution finns 441 företag ordnade slumpmässigt. Alla dessa företag är däremot inte 
nätägare, vilket reds ut vid en närmare genomgång av de representerade företagens 
verksamheter. Det väljs 24 första företag som är nätägare och deras hemsidor undersöks. Det 
säkerställs att de valda företagen är av varierande storlek med hjälp av omsättningsvärden och att 
dessa är spridda jämnt över hela landet.  Sammanställningen av informationen finns under bilaga 
12.2 
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Kartläggningen identifierar fyra nätägare som utöver presentation av mätvärden på webbsidan 
även erbjuder andra energitjänster. Dessa företag kännetecknas av att även agera som 
energileverantörer och ha en betydligt högre omsättning än övriga presenterade företagen.  

7.2.2 Kartläggning av interaktiva energitjänster som erbjuds av 
energieffektiviseringstjänsteföretag 

Det har gjorts en studie av utbudet av interaktiva energitjänster hos 
energieffektiviseringstjänsteföretag (se bilaga 12.3). Studien baseras på 13 deltagare som valts ut 
slumpmässigt genom internetsökningar och tips från uppdragsgivare. Undersökningen av 
företagens hemsidor visar vilka kategoriseringar av kunder förekommer hos dessa företag, samt 
att interaktiva tjänsterna förmedlas genom olika distributionskanaler och innehåller varierande 
omfattning av funktioner.  

 

7.3 Framställning av kvantitativ data 
Vid framställning av diagram och tabeller är vi medvetna att använda den lämpliga tabell - eller 
diagramtyp för att presentera tillräckligt med information, utan att "dränka" läsaren med alltför 
mycket information eftersom det blir närmast omöjligt för läsaren att tolka innebörden. För att 
hjälpa läsaren tolka diagram och tabeller används bl.a. presentation, förklaring eller ledtrådar 
tillsammans med diagram och tabeller. 
 
Presentation av data sker i form av tabeller är till exempel sammanställning över elnätsägarnas och 
elleverantörernas presentation av nätvärden för kunder (se bilaga 12.2). Tabellen innehåller ett 
stort antal rader och kolumner och för att underlätta läsningen och undvika att ögat hoppar till fel 
rad eller kolumn, formuleras tabellen med olikfärgade rader. 
 
I denna studie, används cirkeldiagram exempelvis i samband med presentation av elnätsägarnas 
kategorisering av energikunder och intäkter etc. Cirkeldiagram presenterar data som segment av 
cirkeln. De är visuellt mycket kraftfulla och visar tydligt och enkelt proportionerna mellan de 
andelar som tillsammans utgör hela cirkeln. Segmenten presenteras i de flesta fall i procentsatser, 
och även valutasatser (svenska kronor). 

 

7.4 Sammanställning av intervjuer 

7.4.1 Elnätsägare som är elleverantörer 
För en närmare blick på dagens befintliga energieffektiviseringstjänster har utbudet av 
energieffektiviseringstjänster hos några elleverantörer med eget nät undersökts. Den använda 
metoden är enskilda intervjuer med företagens medarbetare. 
 

Mälarenergi AB 

Mälarenergi AB är nätägare i västra Mälardalen och bedriver elhandel mestadels i Mälardalen. 
Dessutom erbjuder företaget fjärrvärme, fjärrkyla och bredband.  Omsättningen ligger på ca två 
miljarder kronor per år.  
 
Befintliga energieffektiviseringstjänster  
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 Komfortavtal är en energieffektiviseringstjänst som beställs av stora fastighetsägare och 

innebär en helhetslösning av energieffektiviseringen. Denna tjänst är flexibel och anpassas 

efter företagets behov och består av dessa steg: förbrukningsanalys, energikartläggning, 

genomförande (installationer, utbyte av komponenter), leverans, drift och uppföljning. 

Komfortavtalet går ut på att kunden får minskad energiförbrukning till ett fast pris och 

skriver över möjliga risker som t ex akut underhållsbehov på Mälarenergi.   

 Mälarenergi erbjuder även specifika Komforttjänster som drift, underhåll, 

anläggningsöversyn och medieadministration. Gemensamt för alla komforttjänster är att 

de ger sänkta kostnader och frigjort kapital för kunden. Komforten ligger i att lägga över 

delar av eller hela energiförsörjningsansvaret på Mälarenergi AB och på så sett kunna 

koncentrera personalresurserna kring sin egen kärnverksamhet.  

 Timvärden är en kostnadsfri tjänst som erbjuds till alla kunder med säkringsstorlek över 63 

ampere. Det innebär att kunden alltid har tillgång till sina mätvärden med upplösningen per 

timme. Informationen presenteras på webben och uppdateras en gång per dygn.  

I dagsläget har Mälarenergi 4 komfortavtal och ca 300 serviceavtal inom ramen för komforttjänster 
tecknade. Komfortavtalskunder är samtliga inom kategorin stora fastighetsägare. Dessa kunder 
efterfrågar sänkta kostnader, komforten, garanti och underhåll vilket gör komfortavtal till en 
lönsam affär för företagen, enligt Mälarenergi. Serviceavtalskunderna är nästan alla industriföretag 
och fabriker. Inom den kundgruppen efterfrågas hjälp med både fastigheten och produktionen. 
 
Övriga tjänster som företaget inte klassificerar som energieffektiviseringstjänster, men som har ett 
innehåll som är snarlik med dessa:  
 
Timvärdetjänsten kommer att kunna köpas som tilläggtjänst som inkluderar mätarställningen (för 
kunder med säkringsstorlek på 63 ampere och lägre) och timvärden (för kunder med 
säkringsstorlek över 63 ampere), om de vill ha noggranna upplösningar. Emellertid har ingen kund 
uttryckt intresse för denna tjänst hittills.  
  
Det finns ett antal kunder som köper undermätning. Det innebär att man har ett antal specifika 
punkter på sin anläggning som man vill ha separat förbrukning för. Separat mätning på t.ex. en 
maskin, en ugn kan erbjudas av entreprenad- avdelningen.  
 
Mälarenergi erbjuder alla företagskunder vars anläggningar har största säkringsstorlek som är lika 
med eller större än 80 Ampere kostnadsfri tillgång till sina mätvärden1 via webben. Informationen 
som ingår i presentation av mätvärden på energiförbrukning ingår i lagkraven och är vad nätägare 
ska förse sina kunder med, tycker Göran Hägglund som arbetar med affärsutveckling. Senast vid 
faktureringstillfället ges alla kunder tillgång till förbrukningen som de faktureras för. Men alla 2700 
st. kunder som har tillgång till timvärde- statistiken använder inte webbtjänsten, enligt företagets 
källor.   
 
Enligt Jonas Persson, nätmarknadschef på Mälarenergi är det mest stora företag som har egen 
tillverkningsprocess som aktivt arbetar med förbrukningsinformationen. Anledningen till det tros 
vara stora besparingsmöjligheter och behov av att göra beräkningar av produktionskostnader. 
Drivkraften att påverka är störst hos företag med störst energiförbrukning, anser Jonas Persson. 

                                                 
1 Mätningarna av energiförbrukning per timme utförs av Mälarenergi och rapporteras till Svenska kraftnät som sköter stamnätet för 
elkraft och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. 
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Men endast information om mätvärden inte räcker för att hjälpa dessa företag att sänka 
energiförbrukningen, då det oftast saknas kunskap om vilka åtgärder ska vidtas. Det kan därför 
vara vettigt att tillsammans med en energirådgivare ta fram verktyg som är lämpliga för just den 
kunden, tycker Jonas Persson. 
 
Mälarenergi har mätare hos sina kunder och mycket kunskap kring hur man samlar in mätvärden 
och hur man förmedlar det till dem som är intresserade, enligt företaget. Det erbjuds bl. a. tjänster 
för fastighetsägare som bostadsrättföreningar kring undermätning. Det kan innefatta montering 
av separata mätare för varmvatten eller el hos samtliga hyresgäster, vilket skapar medvetenhet om 
var det förbrukas mest och vilka åtgärder som kan vidtas.  
 
Tjänster inom utförlig information om förbrukningen förväntas bli nästa utvecklingssteg för 
företaget efter nyligen genomförda utbyten av mätare till fjärravlästa för månadsavräknade 
kunder.   

Informativa energieffektiviseringstjänster 

Jonas Persson som är chef för nätmarknad på Mälarenergi har positiv syn på informativa 
energieffektiviseringstjänster. Han berättar att de senaste 8-10 åren har det pratats mycket om att 
erbjuda den typen av tjänster till privatkunder på Mälarenergi, men att man inte hittat några 
kunder som vill betala för tjänsterna. Troligtvis bli det aktuellt om några år. Det beror på att elpriset 
idag är så lågt att det inte lönar sig för en privatkund. Den eventuella besparingen som kan 
åstadkommas för en privatkund med hjälp av dessa informativa tjänster förväntas inte överstiga 
kostnaden för tjänsterna avsevärt. Företag borde vara mer intresserade, men de är också mer 
intresserade av att få konkret hjälp med att sänka sin förbrukning. T ex kan mindre företag som 
bensinmackar inte veta vad de ska göra åt den höga förbrukningen, därför behövs 
energirådgivningen som komplement till förbrukningsstatistiken.  
 
Vad gäller den momentana visningen av förbrukningen tycker Jonas Persson att det blir mer 
aktuellt när elpriset i högre utsträckning än idag blir effektstyrt. Detta för att effekttariffkunders 
elkostnader styrs av deras högsta momentana förbrukning, vilket gör att det kan bli värt att i rätt 
tid få veta att förbrukningen har stigit för att snarast kunna vidta åtgärder.  
 
Presentation av den momentana förbrukningen blir ett område att satsa på för Mälarenergi när 
effekttaxan sänks till under 200 ampere, som är Mälarenergis gräns idag. Utvecklingen pekar på att 
nedre gränsen för effekttaxan kommer att sänkas. Anledningen till att Mälarenergi tar ut 
effekttaxa är deras nätförluster i form av värme. Ju mer energi som transporteras samtidigt desto 
mer förluster i kvadrat för företaget. Därför tillämpas effekttaxan som ett medel för att sänka 
kundernas effekttoppar. Mälarenergi liksom andra elnätsföretag bestämmer själva gränserna för 
effekttaxan. Sänkning av gränsen för effekttaxan medför en ökning av målkunder för de nya 
tjänsterna. 
 
För andra kundkategorier t ex lägenhetskunder är det inte lika intressant att veta hur mycket man 
förbrukar just nu, enligt Jonas Persson.  
 
Gränser för effekttaxan hos några energileverantörer visar att spridningen för den nedre gränsen 
för effekttaxan är stor bland Sveriges nätägare.  
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Mälarenergi  200 A  

Göteborgs Energi   Valbart från 80 A, obligatoriskt från 160 A 

Eskilstuna Energi och Miljö 200 A 

Sala Heby Energi Valbart från 16 A 

Fortum Obligatoriskt från 160 A 

TABELL 1. GRÄNSER FÖR EFFEKTTAXAN HOS NÅGRA ENERGILEVERANTÖRER (KÄLLA: FÖRETAGENS 

INTERNETHEMSIDOR) 

Kategorisering av kunder 

Mälarenergi kategoriserar sina kunder på minst två olika sätt. När det gäller elnätet urskiljs fyra 
olika kategorier enligt nedan  
 

 Månadsavräknade, med säkringsstorlek lika med eller under 63 Ampere 
 Timavräknade lågspänningskunder, med säkringsstorlek över 63 Ampere 
 Timavräknade högspänningskunder, med säkringsstorlek över 63 Ampere  
 Effekttariff, med säkringsstorlek över 200 Ampere 

 

 
FIGUR 6. MÄLARENERGI ELNÄTSKUNDER, FÖRDELNING BASERAD PÅ ANTAL I PROCENT 
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FIGUR 7. INTÄKTER FRÅN MÄLARENERGI ELNÄTSMARKNADEN I PROCENT 

Segmentet småföretagskunder (månadsavräknade) vars säkringsstorlek är 63 Ampere eller lägre 
har Mälarenergi ett visst arbetssätt för. Insamlingen av mätarställning hos denna kundgrupp sker 
en gång i månaden. Den stora reformen som är gjord är utbyte av mätare till fjärravlästa hos dessa 
kunder. 
 
Det finns två huvudgrupperingar på företagskunder över 63 Ampere, vilka är lågspännings- och 
högspänningskunder. Lågspänningskunder köper el från 400 Volt - nätet medan 
högspänningskunder, stora industrier äger själva sin transformering från 10000V eller 30000V.   
 
Totalt sett, har Mälarenergi ungefär 100 000 anläggningar. 98 000 st. av dem är lika/under med 63 
Ampere. Kunderna över 63 Ampere är timavräknade.  
 
 
Göran Hägglund som arbetar som affärsutvecklare på Mälarenergi kategoriserar kunderna med 
avseende på hans ansvarområde energieffektiviseringstjänster på följande sätt 
 

 Stora bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare över 10 000 m2 yta 

 Industrier/tillverkning 

 Övriga – små kunder 

Eskilstuna Energi och Miljö AB 
Företaget är en lokal leverantör av el, fjärrvärme, vatten m.m. och ägs av Eskilstuna kommun. 
Eskilstuna Energi och Miljö har en nystartad avdelning för energieffektiviseringstjänster bestående 
av sju anställda. Tanken med energieffektiviseringstjänsterna är att hjälpa kunder med energianalys 
och åtgärdsförslag på hur de ska kunna spara energi, vilket är viktigt och väldigt aktuellt nu när det 
angår klimatdiskussionen, tycker Mikael Larsson på fjärrvärmeavdelningen. Han tillägger att tiden 
är mogen för de som har fastighet, industri eller flerbostadshus och känner sig villiga att arbeta 
med och satsa på energieffektiviseringen och framtida investeringar för kommande generationer. 
 
Befintliga energieffektiviseringstjänster 

 
 Service- och driftavtal, erbjuder kunder skötsel av undercentralen. Kunder behöver varken 

bry sig om hur de ska upptäcka fel eller vilka åtgärder som skall vidtas när fel uppstår, utan 

Eskilstuna Energi och Miljö löser problemen och ser till att byggnaden är uppvärmd m.m..  

Denna tjänst erbjuds endast de kommersiella fastigheterna. 
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 Energideklaration - Energikartläggning - Energianalys, dessa processer är lite olika men 

hänger ihop. Energianalys är emellertid lite djupare, där man tar fram åtgärdsförslag.  

 Projektledning och genomförande av åtgärder, när Eskilstuna energi och miljö har gjort 

energianalys hos en kund föreslår de nödvändiga ändringar och erbjuder kunden 

projektledning och genomförande av åtgärder/ändringar. För dem som inte är inom 

branschen eller inte har tid/ kunskap/ erfarenhet och så vidare, blir det förmodligen svårt 

för att få det utfört, enligt Eskilstuna Energi och Miljö. Tanken är därför att företaget ska 

hjälpa till med att vara projektledare för dessa kunder. 

 Termografering med värmekamera är i första hand avsedd för villaägare. När man har 

byggt om eller bara fått problem med uppvärmningen, kan man få hjälp med att lokalisera 

bristerna. 

 Utbildning/ igångkörning är riktad till bostadsrättsföreningar. Många behöver ha kunskap 

om hur man bär sig åt för att spara energi och minska sin förbrukning, vilket är ett ämne 

som Eskilstuna energi och miljö är duktig på, enligt Mikael Larsson. Emellertid har denna 

tjänst ännu inte prövats. Innehållet skall dels innehålla utbildning på fjärrvärmecentralen 

och dels på lägenhetsnivå, det klassiska innetemperaturmätning, standby- lägen, belysning, 

snålspolande blandare m.m. 

 Byte/ installation av gamla eller slitna fjärrvärmecentraler, utförs både åt villakunder och 

åt övriga fastighetsägare. Detta gäller även nyinstallation, för dem som idag har någon 

annan uppvärmningsform.  

 Individuell mätning av kall- och varmvatten är något som börjar bli aktuellt väldigt mycket, 

anmärker Mikael Larsson. Mätningarna utförs av framförallt varmvatten på lägenhetsnivå 

och flerbostadshus. Sådana mätningar ska troligen bli ett krav enligt lag, speciellt när man 

bygger nytt eller bygger om. 

 Jour, ingår i serviceavtal. Kunden kan ringa dygnet runt, året runt och få hjälp med 

driftstörningar. 

Kommande energieffektiviseringstjänster 

El- och fjärrvärme- statistik är en av de planerade tjänsterna och har ännu inte lanserats, men ska 

utformas efter kundens önskemål som hur man vill få tillgång till informationen (via 

webbgränssnitt eller hemskickat per post), hur ofta man vill ha sin statistik, vad som ska ingå i 

statistiken (stapeldiagram, jämförelse m.m.). Kunden ska själv kunna se när förbrukningen går upp 

eller ner med t ex 20% , 30% eller 40%, för att börja fundera vad som kan ha förorsakat denna 

förändring . Det blir inte möjligt att få reda på hur mycket energi en enstaka maskin, apparat eller 

lampa drar, utan man får ett gemensamt timvärde för hela lokalen. 

Idag har Eskilstuna Energi och Miljö en liknande tjänst som finns på ”mina sidor” på webben och är 
kostnadsfri. Företaget vill helst ta betalt för statistiktjänsten som ska vara affärsmässig. Exakt 
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betalningsmodell för tjänsten är inte fastställd, men den befintliga modellen som är 295 kr/ månad2 
och 20kr/ mätpunkt kan vara möjlig att använda.  
 
Denna tjänst har redan sålts till Torshälla Fastighets AB, kommunalt bostadsbolag och man märker 
att behovet är väldigt stort hos kunderna. Det är dock svårt att få dem intresserade av att följa 
statistiken varje gång de betalar sin elräkning, enligt företagets respondent. 

 

Kategorisering av kunder 

Kategoriseringen av kunder inom energieffektiviseringstjänstesektorn ser ut på följande sätt  
 villakunder  

 industrier/ flerbostadshus 

 övriga, större fastigheter 

Enligt Christer Wiik på avdelningen för elnätet kategoriseras företagets kunder med avseende på 
säkringsstorlek, på följande sätt 
 

 Lägenhetskunder har säkringsstorlek på 16A 

 Normaltariff från 16A och upptill 200A 

 Effekttariff- lågspänning eller lågspänningskunder3 debiteras efter uttagen effekt varje 

månad 

 Effekttariff- högspänning är avsedd för kunder som köper på högspänningsnivå. Dessa 

kunder har en fast månadsavgift plus en rörlig avgift, hög- pristid (november – mars, kl.06-

22) och lågpristid (all övrig tid) 

 
FIGUR 8. ELNÄT- KUNDGRUPPER (BASERAT PÅ ANTAL KUNDER) 

 28000 st. lägenhetskunder 

 17000 st. normaltariffskunder 

                                                 
2 en tänkbar grundavgift 
3 effektuttag är större än vad som är motsvaras av en mätarsäkring på 200A 
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 250 st. lågspänningskunder 

 65 st. högspänningskunder. 

 

 

FIGUR 9. INTÄKTER FRÅN ELNÄTMARKNADEN  

 

7.4.2 Energieffektiviseringstjänsteföretag 

HES AB är ett dotterbolag till Sala- Heby Energi AB (SHE AB) som är en lokal nätägare och 
energileverantör. HES AB erbjuder energieffektiviseringstjänster inom sin region. Tjänsterna som 
företaget idag erbjuder är energianalys för privatpersoner, energikartläggning för företag och 
energideklaration. 

Informationen som följer nedan är insamlad genom intervju med företagets representanter Harald 
Önander, Zandra Camber och Mari Rydqvist. 

Energianalys innebär en timmes långt besök i kundens bostad där energianvändningen analyseras 
genom insamling av information om vilka energikrävande komponenter som belysning och olika 
elapparater som används i hemmet. En representant från företaget räknar ut hur mycket 
förbrukningen kan sänkas och lämnar åtgärdsförslag. Även en genomgång av olika typer av 
energisnåla lampor som finns på marknaden ingår i besöket.  

Det används inga verktyg i samband med tjänsten, utom kunskap, erfarenhet och data från el- och 
temperaturmätare. Mätvärden och beräkningar skrivs upp för hand och analyseras av den 
närvarande representanten. Oftast vill kunderna veta varför de har en hög energiförbrukning men 
det förekommer också fall då kunden är intresserad av att mäta hur mycket belysningen eller 
uppvärmningen till en viss temperatur drar. Nästan alla kunder som beställer tjänster är Sala- Hebys 
elkunder och statistiken visar att en villakund sparar i genomsnitt 464 kronor per månad i 
energikostnad efter besöket. Betalningsmodellen är enkel och innebär att kostnaden för besöket 
är fast och faktureras i efterhand. HESAB har även funderat på andra betalningsmodeller som bl.a. 
att variera priset efter den uppnådda besparingen. Men i nuläget är denna betalningsmodell inte 
aktuellt, enligt företagets respondenter. 
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Energikartläggning är en tjänst för företag som är i princip detsamma som energianalys för 
privatpersoner. Skillnaden ligger i arbetets omfattning och anpassningsbehovet då företagskunder 
är väldigt olika både när det gäller storlek och verksamhetsområde. Dessutom görs alltid en 
uppföljning hos företagskunder. Priset för tjänsten sätts upp individuellt efter arbetets förväntade 
tidsåtgång och bestäms i förhand. Denna tjänst kommer att utvecklas vidare och bli mer 
efterfrågad när elpriserna stiger, enligt Harald Önanders förhoppning. Som en möjlig utveckling av 
tjänsten ses ett samarbete med hantverkare för att även genomföra åtgärder efter 
energikartläggningen. Då skulle betalningsmodellen också ändras så att betalningen skulle fördelas 
över en viss tid samtidigt som HESAB skulle få del av de åstadkomna besparingarna. 

HESAB använder inga verktyg för energikartläggningen heller men funderar på att skaffa ett 
dataprogram för behandling av mätvärden som skulle underlätta arbetet. Personalen på företaget 
tycker dock att de lösningar som finns att få idag är för omfattande i sitt innehåll och de upplevs 
som onödigt stora för företagets kartläggningar. Detta för att man behöver knappa in väldigt 
mycket data i dessa vilket är tidskrävande. HESAB nämner även att de skulle behöva en lösning för 
visualiseringen av nuläge och åtgärder för energitjänstekunder. Idag användes Excel som enda 
dataverktyget på HESAB.  

HESAB har ingen kategorisering av kunder utöver att dessa delas in i privatkunder och företag. 
Därefter hanteras varje kund individuellt utifrån behoven.  

HESAB arbetar även med olika tävlingar och kampanjer för att engagera kunderna i 
energibesparingen och förmedla miljötänkandet. Företaget utför även besök i skolor för att utbilda 
elever i energifrågor och uppmärksamma sänkning av elförbrukningen.  

7.4.3 Energieffektiviseringsprojekt 

Genom intervju med Svante Sundquist på Eskilstuna kommun har det kommit fram uppgifter om 
ett pågående projekt inom energieffektiviseringen bland företag. Det är ett projekt som utförs i 
samarbete mellan Eskilstuna Kommun, Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna 
Fabriksförening och pågår i 12 månader. Målet med projektet är att minska energiförbrukningen 
med minst 30 % hos företagen som deltar och ta fram stödprodukter för ett framgångsrikt 
effektiviseringsarbete. 

Projektets deltagare är representanter från 10 industriföretag placerade inom Eskilstuna kommun 
med storleksvariation mellan 20 och 600 anställda.  

Projektet består av utbildningen av deltagare i energieffektiviseringsanalys, gruppvis 
genomförande av analyser på varandras företag, användning av gemensamma stödverktyg samt 
framtagande av energiplan för sitt företag. 

Svante Sundquist är övertygad om projektets långsiktiga framgång då deltagandet i projektet 
skapar kunskaper och förståelse hos företaget vilket ger mer än en analys av utomstående part. 
Dessutom har arbetssättet visat sig vara mycket kostnadseffektivt inte minst för att det inte kräver 
några som helst investeringar i teknisk utrustning, märker Svante Sundquist. 

Det är tre olika verktyg som används i projektet.  

 ”Ensam” systemverktyg för energianalys är en del av en licentiatavhandling på LTU.  Verktyget 
kräver att man skriver i energianvändning för varje komponent och går igenom hela företaget 
manuellt. Det innebär att varje lampa ska gås igenom och energianvändningen fyllas i . På samma 
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sätt ska alla energikrävande aggregat analyseras för att slutligen få fram företagets 
helhetsförbrukning.  

”Industry Wise” är en utveckling av Interaktiva institutet och riktar sig till personalen på företagen. 
Verktyget placeras på synliga ställen och informerar tydligt dem anställda om den momentana 
förbrukningen. 

Det tredje verktyget är en Word-baserad energiplan. 

Svante Sundquist konstaterar att ”Ensam” tycks vara ett mycket bra instrument som ger en god 
bild av energiförbrukning och potential. Enda problemet är buggarna i systemet som rättas nu av 
produktens utgivare. 

”Industry Wise” är ett verktyg som är på väg att testas på 9 företag kvartal 1 år 2010 inom 
projektets ramar. Det är därför för tidigt att uttala sig om dess effektivitet i dagsläget. 

Energiplanen är en ganska enkel produkt som är en tidspreciserad handlingsplan för vilka åtgärder 
som skall genomföras.  

Innan pilotprojektets resultat har utvärderats konstaterar Svante Sundquist att målet på 
förbrukningssänkningen är nådd. Exakta siffror på sänkningen av elförbrukning hos deltagande 
företagen finns för närvarande inte att tillgå. 

7.4.4 Energikonsumenter 
 

Fastighetsägare, bostäder ÖBO AB 
Örebrobostäder är ett exempel på fastighetsägare som ständigt arbetar med energieffektivisering. 
Företaget har bl. a. satt upp mål för att minska koldioxidutsläppen med 20 % från år 2005 till år 2015. 
För att nå dit ska elförbrukningen minska med 25 procent och behovet av fjärrvärme med 15 
procent under samma tidsperiod.  

Örebrobostäder har även vunnit energispartävlingen arrangerad av EnBo2009, Sveriges största 
mässa för energieffektivt byggande. Idén som ligger bakom utmärkelsen är att genomföra 
energibesparingar genom att först lokalisera energitjuvar med hjälp av en värmekamera.  

Jonas Tannerstad, elteknikansvarig på Örebrobostäder, har gått och visualiserat värmestrålningen 
från uppvärmda ytor med värmekameran. Med hjälp av denna teknik upptäcktes energiförluster 
från uppvärmda garageuppfart och andra markytor. En 30 meter lång asfaltsträcka kan kosta upp 
till 500 000 kronor om året att värma upp och jag anser att halkbekämpning kan ske på ett 
betydligt effektivare sätt, säger Jonas Tannerstad som räknar med att Örebrobostäder kan spara 
närmare 2 GWh om året genom att sluta värma upp markytor.   

Andra exempel på åtgärder för att nå besparingsmålen är  

 Utbyte av belysningen till moderna armaturer som lyser upp bättre och samtidigt drar 

mycket mindre ström.   

 Avstängning av värme i garage som är uppvärmda och installation av motorvärmare.  

 Avstängning av belysningen av allmännyttor, i till exempel källare och trapphus. I stället 

installeras närvarostyrning. 
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Anders Strömberg från Örebrobostäder nämner två verktyg som används för 
energieffektiviseringen inom företaget. Dessa är energiuppföljningsprogrammet E4SQL och 
webbverktyget E-nyckeln. E4SQL är ett datauppsamlingsprogram som ger en överblick över 
fastighetsägarens energiåtgång från månad till månad och på en nivå ned till varje enskild 
elmätare. Värden som förs in i programmet kommer från mätaravläsningar som teknikerna utför en 
gång per månad med hjälp av elektroniska moduler, som i sin tur för över insamlade data i E4SQL. 
Energipunkter som Örebrobostäder för in i programmet är elmätare, fjärrvärme- och 
närvärmeundercentraler, kall- och varmvattenmätare.  

E4SQL är i sin tur är synkroniserad med informationssamlingsstället E-nyckeln. Det sistnämnda är 
energistatistik på webben dit fastighetsägare och förvaltare skickar värden från sin 
energiförbrukning för varje fastighet. E-nyckeln möjliggör jämförande av olika fastigheter från olika 
regioner avseende energianvändning av olika slag och underlättar dessutom energideklareringen. 
E-nyckelns databas är tillgänglig för allmänheten genom deras hemsida på internet.  

För att minska hyresgästernas elanvändning jobbar Örebrobostäder med beteendeprojekt. Det 
innebär att fastighetsägaren genom bl.a. samarbete med hyresgästföreningen för diskussioner 
med hyresgästerna angående deras förbrukningsbeteende. Örebrobostäder tillämpar individuell 
mätning av elförbrukningen för varje enskilt lokal och lägenhet.  Enligt Anders Strömberg har det 
inte satsats speciellt mycket på det området, delvis för att det är hyresgästernas ansvar då det är 
de själva som betalar för sin förbrukning, dels för att resultatet från beteendeprojekt är svår att 
mäta. 

Fastighetsägare, kontors- och industrilokaler Brostaden AB 
Brostaden AB är en fastighetsägare i Stockholm som erbjuder kommersiella lokaler.  
Fastighetsbeståndet omfattar 90 fastigheter med en total area på cirka 535 000 m². Brostaden 
arbetar aktivt med miljöfrågor och är utmärkta som Europas första GreenBuilding Corporate 
Partner. För att bli GreenBuilding Corporate Partner krävs att energiförbrukningen reducerats med 
minst 25 % i minst 30% av fastighetsbeståndet. Brostaden har nått kravet och idag är över 40 % av 
fastighetsbeståndet energismarta byggnader.  

Vid en intervju med Brostadens energiexpert framkommer att 85 % av företagets fastigheter är 
utrustade med enskilda elmätare för varje kund. Kunderna har i sin tur egna el- abonnemang och 
har därför eget intresse för sin elförbrukning. Elförbrukningen på allmänna ytor och fjärrvärme 
tillhandahålls genom Brostadens egna abonnemang. Den förbrukningsstatistiken följs upp genom 
presentation på energileverantörens hemsida. Statistiken är månadsvis och tillfredsställer 
Brostadens behov. 

I 15 % av fastigheterna faktureras hela förbrukningen Brostaden, medan hyresgästerna debiteras en 
fast kostnad för den energi som omfattar både värme och el som går åt i fastigheten. Anledningen 
till att kunderna inte har egna abonnemang i dessa fastigheter, vilket är Brostadens vision gällande 
energi, är att fastigheterna är föråldrade och i nuvarande skick inte möjliggör enskild mätning på 
flera punkter. Det skulle krävas kostsamma installationer som idag bedöms som icke lönsamma.  

Alla nya fastigheter som Brostaden bygger är däremot energismarta, både för miljöns och för 
ekonomins skull, enligt företagets respondent. Även ombyggnader av fastigheter till energismarta 
utförs löpande och det finns mål uppsatta gällande successiv minskning av icke energismarta 
fastigheter inom företaget.  

Brostadens kunder är tilldelade en kontaktperson för energirådgivning. Denna tjänst är kostnadsfri 
och innebär att hyresgästen kan få råd som leder till att de sänker både sin elförbrukning och hela 
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kontorets miljöbelastning. Brostaden har ett antal kunder som har ett högt krav på en låg 
miljöbelastning och dessa efterfrågar regelbundet information om sitt koldioxidutsläpp som 
Brostadens rådgivare tar fram åt dem.  

Brostadens fastigheter är inte utrustade med visualiseringsskärmar som visar kunderna deras 
förbrukning, utan kunderna har bara tillgång till månadsvärden. Det finns inget som tyder på att 
det finns ett behov av utförligare information hos företagets kunder, enligt Brostaden. De flesta 
fastigheterna är utrustade med moderna mätare för vatten, värme och el på flera punkter och 
dessa lösningar kommer från Rejlers AB. 

Brostadens energiexpert fick framföra sin åsikt om interaktiva energimätare och ser ett 
användningsområde för dessa i sin verksamhet. Det är placering av dessa produkter på sina egna 
kontor för att informera anställda om förbrukningen. Företaget skulle föredra att låna produkten 
istället för att köpa, då intresset hos de anställda inte bedöms hålla i sig under en längre period, 
utan bara i början. Det ska inte heller fordras komplicerade installationer på kontoret för att 
Brostaden ska acceptera tjänsten. 

Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell 
Choice Hotels Scandinavia AS är en av Nordens största och ledande hotellkedjor med mer än 160 

 hotell och fler än 9200 anställda. Koncern marknadsför, driver och utvecklar dessa hotell under 

varumärkena Comfort Hotels, Quality Hotels, Quality Resort, Clarion Hotels och Clarion Collection.  

 

Det moderna hotellet Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell (CCHBM) är centralt beläget i 

Eskilstuna och är ett förstaklasshotell med 108 rum och totalt 208 bäddar som förvandlats från 

Volvo Bolinder Munktells gamla huvudkontor och fabrikslokaler.  

 

Fastighetens energiprofil i korthet: 

 Elnätsägare: Eskilstuna Energi och Miljö 

 Elleverantör: Kraft och Kultur 

 Säkringsstorlek: 230 ampere    

 Energiförbrukning: 125 kWh/ m2 varav el 49 kWh/m2  

 
För det globala klimatet tar företaget särskilt ansvar och sätter därför stort fokus på företagets 

energiförbrukning, enligt företaget själva. Genomförandet av detta ska vara i form av 

attitydförändrande arbete, utbildning, användning av den mest tillgängliga och 

ändamålsanpassande tekniken samt anpassning av företagets drift. 

Enligt vaktmästare Peter Axelsson som arbetar inom konferens, energibesparing, energiåtgärd, 
underhåll och drift, implementerar CCHBM liksom alla andra Choicehotell Pingvin- projektet4 som är 
ett miljöcertifierat miljöprojekt och miljöstyrningssystem.  

Exempel på åtgärder för att nå besparingsmålen är 

 Utbyte av nuvarande belysning med LED- lampor som lyser väldigt mycket längre och 

samtidigt drar dokumenterat mycket mindre ström.  

                                                 
4 Företagets egna projekt som ska leda till att samtliga Choicehotell ISO 14001-certifieras innan slutet av 2009 
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 Användning av magnetisk kortnyckel för tillträde till huvudentrén och sitt rum, samt 

tillgång till ström. 

 Användning av återvinningspapperskorg för bättre sortering som sker med hjälp av 

företagets kunder, direkt från sina rum.  

 
Kostnaden för en LED- lampa beräknas vara 300 SEK med livslängd upp till 30 år och en garanti på 

15 år. LED- tekniken är den korrekta miljömässiga investeringen som ska medverka till att både 

företagets kort- och långsiktiga mål uppnås, betonar Peter Axelsson.  

Som kund till Eskilstuna Energi och Miljö erhåller CCHBM förbrukningsstatistik på "mina sidor".  

Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad, 

tillägger vaktmästaren. CCHBMs deklaration uträttas av energiexpert från Boverket. Den visar hur 

mycket energi som går åt och ger råd om hur byggnaden kan bli mer energismart.  

CCHBM arbetar med projektet Choice Energy. Det är företagets program för energieffektivisering 
som stöds av Enova. Programmet etablerades 1999 som ett pilotprojekt fram till 2002. Från 2003 
blev det ett kontinuerligt program som omfattar alla Choicehotell i Norden. Choicehotell i Norge har 
gjort en årlig besparing på 29,6 miljoner SEK. Energi och vattenförbrukningen har reducerats med 
över 20% sedan 2003. 

Projektet innebär löpande energikartläggning och uppföljning. 

Tidigare genomförande av energikartläggningen omfattar manuell avläsning av mätare varje vecka 
och registreringen av data med hjälp av Microsoft Excel, för att sedan kunna jämföra 
förbrukningsdata för nuvarande vecka med den föregående, med syftet är att upptäcka avvikelser.  

Nutida tillämpning av Choice-kedjans nätverk CIA-portalen underlättar registreringen av mätdata. 
Portalen omräknar siffror och man kan då jämföra energiförbrukning för nuvarande och 
föregående vecka lättare. Dock sker avläsningen av data fortfarande manuellt, vilket ger hög 
sannolikhet att felaktiga avläsningar kan påverka hela resultatet vid skapande av statistik i form av 
diagram, tabell, stolpar och så vidare. I sin tur leder detta till en dålig jämförelse av förbrukningar 
mellan veckorna. Felorsaker kommer då att vara svåra att identifiera inom företaget. 

Ett bättre effektiviseringsarbete kräver alltså bättre energiförbrukningsövervakning som bör 

utföras i någon form av automatisering av avläsningen och registreringen. Det kan vara ett mycket 

effektivt och praktiskt verktyg för vaktmästaren Peter Axelsson att följa, samt eliminera mänskliga 

misstag vid avläsning av förbrukningsdata.     

Idrottsanläggning, badhus Vattenpalatset Eskilstuna 
Vid samtalet med simanläggningens tekniker framkommer att anläggningen är så pass gammal att 
man inte har utrymme för att kunna genomföra besparingar eller någon typ av 
energieffektivisering.  

Andra bad eller anläggningar arbetar vanligtvis datastyrt vid avläsning och övervakning av lutflödet 
vilket innebär att med hjälp av dator ser värden av inflödande luftmängd. På Vattenpalatset får 
man istället mäta med luftdon och termometer; beräkningen av luftflödet utförs också manuellt. 
Vid mätningen av temperaturen och fuktigheten används omoderna mätutrustningar såsom 
slungpsykrometer och Mollierdiagram. 
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Alla mätdata av temperatur, luftfuktighet och energiförbrukning antecknas med papper och 
penna. Dessa mätvärden ska sedan registreras med dataprogrammet Microsoft Excel. Alla grafer, 
diagram och övriga statistik skapas också manuellt av drifttekniker.   

Huvudarbetsuppgift för vattenpalatsets två värmepumpar är avfuktning av luften. När de två 
värmepumparna har avfuktat luften till den önskade temperaturen, får man värme från förloppet. 
Till exempel på en månad förbrukas 18,9 MWh på värmepumparna och man får 107 MWh i utbytet. 
Om man inte hade haft dessa två värmepumpar skulle fjärrvärmeförbrukningen stiga med 107 
MWh. Där är besparingen, med andra ord får man värme genom elförbrukningen. I detta fall ligger 
det på en ganska bra verkningsgrad i förhållandet 4,7 och 4,8, dvs. vid användning av 1 MWh erhålls 
nästan 5MWh på de två värmepumparna.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 Total elförbrukning i november månad 2009 är cirka 156 MWh 

 Ventilation och radiatorer 81,4 MWh 

 Bassänguppvärmning 55 MWh.  

 Den stora förbrukningen är luftavfuktningen när det gäller förbrukningsenergin, 18,9 MWh 

används på de två värmepumparna och 107 MWh erhålls som värme från det hela 

förloppet.   

Vid kartläggning av energiförbrukningen används flödesmätare och mätarna som Eskilstuna Energi 
och Miljö AB  
 
Vattenpalatset köper el från Eskilstuna Energi & Miljö och har en säkringsstorlek på 315 A. 
Vattenpalatset är en avdelning av Parken Zoo där de använder några mättjänster. Vattenpalatset 
får därmed några vattenmätare och driftteknikern Valjus Jorma har några undermätare som mäter 
vad värmepumparna ger i värmemängd och hur mycket el den tar osv. 
 
I diagrammet över elförbrukningen ser vi att 

 Under juni är Vattenpalatset stängt och det ses tydligt att energiförbrukningen då brukar 

vara den lägsta vilket medför den lägsta kostnaden i energikostnadsdiagrammet, där 

fjärrvärmepris är 460 kr/MWh.  

 

FIGUR 10. VATTENPALATSETS ELFÖRBRUKNING 1 
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 Juli 2009 är Vattenpalatset stängt men förbrukningen av energi ligger ändå på cirka 69,6 

MWh. Anledning till detta är att belysning och vissa bassängar är fortfarande i gång.  Ju 

närmare sommaren kommer desto mer sjunker fjärrvärmeförbrukningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fjärrvärme 

 Värmepumparna 

 Fjärrvärme 

 Värmepumparna 

FIGUR 11. ELFÖRBRUKNING 2006-2009 

FIGUR 12. VATTENPALATSETS ENERGIKOSTNAD 
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I diagrammet visas förbrukningen av fjärrvärme, tappvatten och ventilation & radiator i maj, juni, 
juli och augusti från 2006 till 2009. Enhet för förbrukningen är MWh. Förbrukningsvärden är 
positiva jämfört med värmepumparnas värden som presenteras med turkos färg i diagrammet. Det 
negativa värde betyder att så mycket man kan spara med dessa två värmepumparna när de har 
avfuktat luften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi i form av värme som man får av de två värmepumparna stiger från 19 MWh under juli till 
75Mw under augusti. Vid användning av dessa två värmepumparna förbrukas el, samtidigt 
"producerar" de energi i form av värme. Det stora tillskottet av energi från juli till augusti för att 
värma upp bassängerna från 6-8 grader upp till 30 grader medan man i luften måste ha 33 grader. 
Ju närmare lufttemperaturen kommer vattentemperaturen, då bryter man vattnets ångtryck. Å 
andra sidan, när vattentemperaturen stiger och lufttemperaturen sjunker, så kommer man att få 
den brytpunkt då förångningen sker, när omgivningen är kallare börjar vattnet ånga vilket riskerar 
att träbalkar och träkonstruktioner få mögelangrepp 0sv.  

Vid hög retur- temperatur på fjärrvärme belastas med en straffavgift varje månad (10000Kr) 
uträknat på ett medel för alla som returnerar hög temperatur tillbaka till fjärrvärmeverket. Avgiften 
tas ut med avsikt att man måste kyla ner returen för att inte försvåra processen på 
fjärrvärmeverket.  

Driftteknikern Valjus Jorma tycker att mätningen, avläsningen och registreringen av olika data som 
han idag arbetar med, utförs på ett väldigt hantverksmässigt sätt och att det skulle förbättras med 
någon form av automatiseringen som innebär att man datastyrt t.ex. övervaka ventilationens 
luftflöde och in- och utblåsningspunkter eller kontrollera vattnets temperatur, då får man samtidigt 
diagram, grafer och annan statistik direkt i datorn, och man kan välja ut ett enskilt värde av 
luftfuktighet att analysera, energiförbrukning, temperatur, flöde osv. kan enkelt väljas ur för att 
analysera, kontrollera eller jämföra.  

 Fjärrvärme 

Tappvatten 

Ventilation& radiator 

Värmepumpar 

FIGUR 13. VÄRMEFÖRBRUKNING 
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Den tänkbara budgeten för datorisering av ventilation uppskattas till cirka 1,5 miljoner kronor. Den 
rimliga återbetalningstiden bör inte vara mer än 5 år, enligt Vattenpalatsens tekniker. Det finns två 
olika betalningsmodellen för el- beräkningar från Eskilstuna Energi och Miljö som är kvartalsvis och 
månadsvis.   

7.4.5 Energieffektiviseringstjänster som konkurrensmedel för 
elleverantörer 

Efter elmarknadens avreglering för över 10 år sedan kan man både som privatkund och som 
företag välja fritt bland elleverantörer. Den på elmarknaden skapade konkurrensen bidrar även till 
utveckling av nya tjänster. Arbete med tekniska uppfinningar eller inköp av innovativa program 
eller maskinvaror kan bli kostsamt för elleverantörer med liten omsättning och därför bör det 
finnas en välgrundad orsak till investeringen.  

Ett exempel på sådan orsak är den nya lagen som har till följt att alla nätägare blev tvungna att byta 
ut gamla elmätare mot fjärravlästa. Dock handlar det om ett krav på samtliga aktörer inom 
branschen och inga konkurrensfördelar med investeringen kunde utvinnas/säkras. Däremot har det 
utbytet öppnat möjligheter för nya valfria tjänster som skulle kunna bli ett konkurrensmedel för 
nätägare. Dock har nätägare inget behov av att vara konkurrenskraftiga då det inte skulle bidra till 
flera kunder. Anledningen till det är att varken privatkund eller företag idag kan välja nätleverantör 
utan det styrs endast av den geografiska placeringen. På så sätt är det inte lönsamt för 
nätleverantören att erbjuda gratistjänster för sina kunder. Å andra sidan skulle det kunna bli 
lönsamt om dessa extra tjänster erbjöds mot betalning.  

Vad gäller elleverantörer som konkurrerar fritt med varandra så kan det anses vara ett 
konkurrensmedel att erbjuda extra tjänster, både kostnadsfritt och mot betalning. Det som hindrar 
elleverantörerna att erbjuda energieffektiviseringstjänster som har att göra med analys av 
förbrukningen är att nätleverantörerna har ensamrätt för mätuppgifterna. En kombination av 
elhandlare- nätsägare är en typ av företag som har möjlighet att erbjuda informativa 
energieffektiviseringstjänster där noggrann mätdata används. Det är också den typen av aktör som 
faktiskt erbjuder tjänsterna i dagsläget enligt sammanställningen (bilaga 12.2) 

Vid förtroendemätningar av Svenskt Kvalitetsindex har det visat sig att svenska konsumenter har 
lägst förtroende för de tre stora elleverantörerna och att de har högst förtroende för mindre och 
lokala elleverantörer.  
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FIGUR 14. KUNDNÖJDHET ELHANDELSFÖRETAG (DIAGRAM: SVENSK KVALITETSINDEX 2008-12-15) 

 (Plusenergi är numera(från 1 april 2009) upplöst och verksamheten är fördelad mellan Göteborgs Energi och 
Vattenfall) 

TABELL 2. ELHANDELSFÖRETAGENS OMSÄTTNING (KÄLLA: RATSIT.SE) 

 

 

Elleverantör Årsomsättning, tkr 

Eon 25 000 000  

Fortum 56 000 000  

Plusenergi 3 000 000  

Telge Energi 1 336 352 

Vattenfall 32 121 000  
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FIGUR 15. KUNDNÖJDHET PRIVATMARKNAD 

Sambandet mellan företagets omsättning och kundnöjdheten tyder på att svenska företagskunder 
som köper el från mindre elleverantör är nöjdare än de som köper el från de stora aktörerna. Enligt 
kartläggningen i förra delen är det de stora energiföretagen som erbjuder olika typer av 
energieffektiviseringstjänster, bl. a förbrukningspresentation på webben. Det kan med hjälp av 
sambandet mellan omsättning och nöjdhetsindex konstateras att möjligheten till 
energieffektiviseringstjänster inte leder till högre kundnöjdhet. Kundnöjdheten på 
privatmarknaden tyder på samma sak.  
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FIGUR 16. KUNDNÖJDHET MOBILTELEFONI 

Kundnöjdheten inom branschen är i allmänhet något lägre är inom telekombranschen som har 
verksamhet som energileveransbranschen. Enligt tidigare undersökningar inom området ”val av 
elleverantör” har svenska privatkunder i allmänhet samma företag både som nät- och elleverantör. 
Det betyder dock inte att kunderna väljer på detta sätt utan det beror till stor del på att de inte har 
bytt elleverantör sedan elmarknaden avreglerades. Ungefär 60 % av Sveriges privatkunder köper el 
från sin nätleverantör (Hushåll på elmarknaden, Elforsk, december 2008).  

När privatkunden bestämmer sig för att byta elleverantör är följande tre orsaker ungefär lika 
frekvent förekommande. 

 Strävan att tjäna pengar  

 Strävan att skapa trygghet 

 Strävan att undvika högt pris 

 

TABELL 3. HUSHÅLLENS MOTIV TILL ATT VÄLJA ELLEVERANTÖR OCH/ELLER AVTAL (KÄLLA: ELFORSK) 

 

Motiv  Andel hushåll i procent  

Agerat för att skapa trygghet  31  

Agerat för att undvika högt pris  29  

Agerat för att tjäna pengar  34  
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Agerat för att man är nöjd med leverantör 6  

Totalt  100 (N=65)  

 

7.5 Kvalitet i studien 
Vid informationssökning togs hänsyn till validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet). Läkare 
Ronny Gunnarsson (2002) skriver att validitet avser att man mäter det som är relevant i 
sammanhanget medan reliabilitet avser att man mäter på ett tillförlitligt sätt.  

 
Validitet 
När vi använder flera metoder erhåller vi olika typer av data om samma ämne vilket ökar på så vis 
sannolikt kvaliteten i undersökningen och gör det möjligt för oss förstå ämnet på ett bredare och 
fullständigare sätt än vad som hade varit möjligt om bara en enda metod hade använts för 
datainsamlingen och se saken ur olika perspektiv vilket ökar validiteten i data.  Det bevisar inte att 
vi har rätt, utan det ger en indikation om att innebörden i data i viss mån överensstämmer mellan 
metoderna. Detta ger ett starkt stöd åt analysen.  
 
Även om framskaffandet av flera och olika typer av data är värdefullt, så är det inte nödvändigtvis 
den viktigaste vinsten med att använda mer än en metod, utan de alternativa metoderna gör det 
möjligt för oss att kontrollera, bekräfta eller ifrågasätta resultaten genom att jämföra data som har 
framskaffats med hjälp av olika metoder (Martyn Denscombe, 2007).  
 
Att komma ihåg hur något egentligen var och i vilken ordning saker skedde är svårt, även om det 
handlar om viktiga fakta enligt Bill Gillham (2008). En ostrukturerade eller semistrukturerade 
intervju medför ofta längre intervjutid än en strukturerade då respondenten får möjlighet att 
utvecklar sina tankar och en stor frihet att uttrycka sig. För att förstå vad det är som respondenter 
har berättat går vi igenom händelseförloppet med dem. Genom att göra så hjälper vi respondenten 
att förstå och redogöra för ett händelseförlopp. Direkt kontakt under intervjun innebär att data 
kan kontrolleras beträffande riktighet och relevans under tiden som de samlas in (Martyn 
Denscombe, 2007). 

 

Reliabilitet  
På grund av den specifika kontexten och de specifika individer som deltar i undersökningen är de 
insamlade data i viss mån unika. Detta har en dålig effekt på tillförlitligheten (Martyn Dencombe, 
2007).  
 
Talar respondenter sanning eller inte, är en mycket svår fråga för oss att svara på. Data från 
intervjuer baseras på respondenternas prioriteringar, åsikter och idéer samt vad de säger snarare 
än vad de gör. Det är inte alltid som uttryck och handling stämmer överens. Vi är inga tankeläsare 
och därför kan inte verifiera vad någon berättar för oss om sina tankar och känslor. Men det finns 
några sätt som vi kan göra för att bedöma trovärdigheten i det som har berättats enligt Martyn 
Denscombe (2007). Dock är dessa sätten inte för att upptäcka osanna påståenden under en 
intervju, utan de hjälper oss att undvika att bli lättlurade och tror på allt som berättats.   

 Utskriftskontroll med respondenten, blir snarare en rutin som vi utför efter varje 

transkription av intervju. Att låta den intervjuade ta del av utskriften för att kontrollera dess 

riktighet vilket kan öka undersökningens tillförlitlighet. Kontrollens syfte är att försäkra sig 
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om att fakta är korrekta och att vi har fått och tolkat den information på ett korrekt sätt. Vi 

får möjlighet att korrigera utskriften med hjälp av respondenten.  

 

 Att kontrollera data från intervjuer med andra källor, är ett parallellt arbete med 

transkriptionen av intervju. Vi kontrollerar ständigt data från intervjuer när vi transkriberar  

intervjuer med hjälp av skriftliga källor t.ex. verksamhetens hemsida, tidningar, böcker etc. 

Detta kan ge ett visst stöd åt intervjuinnehållet med syfte att kontrollera och komplettera 

utskrift av intervjudata. 

 

 Kontrollera rimlighet i data, innebär att vi frågar oss om det är rimligt att anta att den 

intervjuade befinner sig i en position där de har kunskaper om de saker som är av intresse 

för oss och kan kommentera ämnet på ett auktoritativt sätt. Studiens intervjupersoner har 

befattning som bl.a. affärsutvecklare, vaktmästare, driftteknik, produktionstekniker, 

avdelningschef, miljöchef, produktionschef etc. De är mycket erfarna och deras 

arbetsuppgifter ger en mycket hög trovärdighet.  

 

 Teman i flera intervjuer, då intervjuer genomförts med olika personer för att få fram 

information om ett visst tema har samma frågor ställs till alla personer för att maximera 

tillförlitligheten i resultatet.  

 

7.6 Källkritik 
Torsten Thurén (2003) skriver att källkritik är den metod att bedöma sanningshalten i olika 
påstående om verkligheten. Kunskap, uppmärksamhet även på småsaker, eftertänksamhet, 
fantasi, medvetenhet om sina egna fördomar. Det är sådana egenskaper som man behöver odla för 
att kunna bedriva källkritik. 
 
Primärkällor som innebär ursprungliga källor som har använts, exempelvis i form av 
forskningsmetodlitteraturer, diagram, grafer, förbrukningssiffror angående olika slags 
energiövervakning, försäljningssiffror för elektricitet, fjärrvärme etc. samt företagshemsidor. De 
metodböcker och andra litteraturer som använts i studien har varit vägledande genom 
undersökningen och har hjälpt oss att motivera de beslut som tagits rörande undersökningens 
metodval. 
 
Sekundära källor har vi endast använt som förtydligande komplement till källor med större tyngd, 
till exempel den internetbaserade uppslagsverken Wikipedia har använts som kompletterande källa 
för hjälp med formuleringen av begrepp vars betydelse är mer eller mindre allmänkänt. Wikipedia 
bygger på att användare runt om i världen uppdaterar informationen fortlöpande. Men bristen på 
auktoritet, pålitlighet och förhandsgranskning gör Wikipedia olämpligt att använda som 
källmaterial. Detta är alltså anledning till varför vi med stor försiktighet använder detta 
uppslagsverk.  
 
Nationalencyklopedin i webbversion utgör en primär källa för ordlistan. Det officiella 
uppslagsverket anses vara som en tillförlitlig källa, men det förekommer att definitionen i 
Nationalencyklopedin inte stämmer överens med innehållet som läggs i ordet inom den undersökta 
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branschen. Om så är fallet eftersöks en definition som beskriver begreppet i ordlistor av 
branschens statliga organ och föreningar, som t ex Energimyndigheten och Svenska Kraftnät. 



8. Resultat 

8.1 Kartläggning av den befintliga marknaden av 
energieffektiviseringstjänster 

Energieffektiviseringstjänster är en bransch i utvecklingsskedet, på detta tyder flera 
omständigheter 
 

 Aktörerna avser olika saker med begreppet energieffektiviseringstjänster, vilket orsakas av 

avsaknaden av giltig definition. 

 Nya typer av energieffektiviseringstjänster, informativa tjänster börjar komma ut på 

marknaden. 

 Behovet av energibesparing växer i takt med högre elpriser och skarpare miljökrav. 

 
Energieffektiviseringstjänsterna kan delas in i följande grupper avseende innehåll: 
 

 Entreprenad – installationer och ombyggnader av energiförsörjningssystem  

 Drift- och serviceavtal – erbjuds separat och i samband med genomförd entreprenad 

 Analys – förekommer av typer som energideklaration, energianalys av fastighet och 

termografering, innebär någon form av analys av förbrukningsvärden och 

effektiviseringsrekommendationer. 

 Statistik – information om konsumentens förbrukning under en viss tid av varierande 

utförlighet  

Energieffektiviseringstjänsterna erbjuds av elhandlare med och utan eget nät och 
energitjänsteföretag. Energitjänsteföretag kan grovt delas in i två arter avseende deras 
kärnkompetens  
 

 Energieffektiviseringsföretag som erbjuder entreprenad 

 Energieffektiviseringsföretag som inte erbjuder entreprenad 
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FIGUR 17. TYPER AV ENERGIEFFEKTIVISERINGSTJÄNSTER 

 

8.2 Kategorisering av svenska energikunder 
Utifrån svar från de tillfrågade elhandelsföretagen kan konstateras att det inte finns någon 
vedertagen kategorisering av elkonsumenter gemensam för den typen av aktörer. Dessutom 
kategoriserar en och samma energiföretag sina kunder annorlunda på olika företagsavdelningar. 
På nätmarknadsavdelningen av ett företag kategoriseras elkonsumenterna utifrån säkringsstorlek, 
medan energitjänsteavdelningen på samma företag baserar kategoriseringen på typ av 
fastighetens användningsområde eller dess yta.  

 
Energitjänsteföretag som inte erbjuder entreprenad har ej deltagit i intervjuundersökningen, men 
enligt tjänsteutbudet på deras respektive hemsida utläses två principer efter vilka tjänsterna 
anpassas. Dessa är uppdelningar i grupper enligt nedan 
 

 Hushåll respektive företag 

 Fastighetsägare respektive hyresgäster  

Båda typerna av kategorisering tar hänsyn till behoven specifika för kundgrupperna.  
 
Det har inom projektets ramar inte gjorts några intervjuer med energitjänsteföretag som erbjuder 
entreprenad, därför kan inga slutsatser om kategoriseringen av kunder inom den typen av företag 
dras.  
 
Vid genomgången av företagens utbud av tjänster presenterad på respektive hemsida 
framkommer att energieffektiviseringstjänster som helt eller delvis innebär entreprenad anpassas 
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efter kundens behov och är alltså flexibla i sin utformning. Däremot påträffas det två målgrupper 
för vilka tjänsterna erbjuds, dessa är  
 

 Fastighetsbolag 

 Energiföretag 

8.3 Kartläggning av behov 
Flera av omfrågade energikonsumenter nämner automatiserad avläsning av förbrukningsdata som 
ett behov. Energibesparingsåtgärder kräver utförlig och korrekt förbrukningsinformation. 
Automatiserad avläsning och bearbetning av mätdata skulle spara teknikernas arbetstid och 
eliminera möjliga fel som sker vid manuell avläsning av mätare. Undersökningen har visat att 
avläsningen och behandlingen av mätdata fortfarande sker manuellt på vissa så pass stora 
fastigheter som badhus och hotell.  

 
Tekniker på det undersökta badhuset eftertraktar ett elektroniskt drift- och övervakningssystem 
som skulle både underlätta hans arbete och sänkta badhusets driftkostnader. 
 
Fastighetsägare Brostaden AB använder följande verktyg för effektiv energihushållning: 
  

 Moderna ledningar och försörjningssystem  

 Flertal mätpunkter 

 Automatiserad avläsning och rapportering 

 Uppföljning av förbrukningsstatistiken genom energileverantörens hemsida (månadsvis 

uppdatering)  

 Enskilda mätare för varje hyresgäst 

 Miljöbelastningsanalyser som tjänst för hyresgästerna 

Bostadsbolaget Örebro Bostäder AB är tilldelade ett energisparpris. För deras 
energibesparingsarbete används följande verktyg 
 

 Termograferingskamera  

 Elektroniska moduler för avläsning av mätdata 

 Datauppsamlingsprogram med möjlighet till statistik för upp till enskilda mätpunkter  

 Informationssamlingsdatabas på internet, för jämförelse med andra fastighetsägare. 

För att minska hyresgästernas förbrukning jobbar företaget med beteendeprojekt och uttrycker 
ett behov av verktyg för mätning av projektens resultat. Dock är det okänt om företaget är berett 
att investera resurser i det området. Anledningen sägs vara avsaknad av ekonomiskt intresse i 
minskningen av hyresgästernas egen förbrukning.  
 
Liknande attityd finns även hos Brostaden AB som också är hyresvärd gentemot sina kunder. Det 
företaget, liksom Örebro Bostäder AB, lägger betoningen på förbrukningen som hyresvärden själva 
bekostar när de utför ett energibesparingsarbete. Brostaden AB finner dessutom inga tecken på 
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att deras hyresgäster efterfrågar en utförligare förbrukningsmätningar än månadsvis, vilket styrker 
tillräckligheten av det befintliga mätningssystemet. 
 
Gemensamt för de omfrågade energikunderna är att energieffektivisering kräver noggrann och 
tillförlitlig mätdata. Vissa respondenter har även uttryckt behov av automatiserad avläsning av 
mätdata, med syftet att minimera fel.  

8.4 Kartläggning av lämpliga betalnings- och affärsmodeller 

8.4.1 Lämpliga affärsmodeller 
En lämplig affärsmodell antas vara en sådan som välkomnas och accepteras av kunderna för 
tjänster som erbjuder förbrukningsmätning med statistik. 
 
Förmedling till slutkund genom elhandelsföretag eller nätägare. Dessutom ska modellen kunna 
fungera tekniskt och ekonomiskt. För att komma fram till en realistisk slutsats i detta delproblem 
gjordes en analys av etablerade affärsmodeller inom energitjänstebranschen och undersökning av 
kundernas synpunkter och önskemål.  
  
Nedan listas befintliga distributionsmodeller  
 
Förmedling till slutkund genom energiföretag (elhandlare och nätägare) 
Studien av energiföretags tjänsteutbud (bilaga 12.2) visar att statistiktjänster erbjuds av stora 
elhandlare med eget nät. Nätägare som inte bedriver elförsäljning erbjuder inte några tjänster 
inriktade på statistikpresentation av mätvärden. Hushåll erhåller tjänsten gratis medan företag 
oftast får statistiken mot avgift, men då oftast utförligare statistik eller oftare uppdatering än till 
hushåll.  
 
Energiföretagens  tjänster som omfattar utförlig information om förbrukningen är enligt 
genomförd studie ofta anskaffade av ett energitjänsteföretag. Ett exempel på energiföretag som 
arbetar på det sättet är Mälarenergi som erbjuder sina timavräknade kunder gratis tillgång till sina 
timvärden och statistiken genom webbapplikation, som både är utvecklad och drivs av norska IT-
företaget Powel.  
 
Tjänsten är i allmänhet utformat på så sätt att kunden med hjälp av sina inloggningsuppgifter har 
tillgång till sin förbrukningsstatistik på energiföretagets hemsida eller genom en länk därifrån till en 
extern hemsida. Förbrukningsstatistiken presenterar mätvärden för el och uppdateras månadsvis, 
dygnvis eller varje timme. Kostnadsfria versioner av denna tjänst uppdateras oftast månadsvis och 
utförligare mätvärden erbjuds till företag mot betalning. Kundgruppen som efterfrågar utförlig 
förbrukningsstatistik från sitt energiföretag är företag med energikrävande verksamhet.   
 
Distribution av energieffektiviseringstjänster genom energiföretag har följande fördelar 
 

 Fri tillgång till mätvärden. Energiföretag som är nätägare har tillträde till mätvärden på ett 

naturligt sätt, vilket underlättar energitjänsteföretagets arbete.  

 Underlättar marknadsföringen för energitjänsteföretaget. Nätägaren är allmänt känd för 

att hantera förbrukningsdata och lär uppfattas som en naturlig informationskälla för 

energistatistiktjänster. Dessutom bör det vara givet att energiföretaget har lättare att nå ut 

med en ny tjänst till sina befintliga kunder än ett utomstående okänt energitjänsteföretag. 
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 Energiföretagets betalningspotential.  

Försäljning till fastighetsägare  
Bostadsrättsföreningar och fatighetsbolag köper energieffektiviseringstjänster för 

mätdatainsamling och statistik hos energitjänsteföretag, fastighetsförvaltare och energiföretag. 

Brostaden AB som representerar ett fastighetsbolag köper energieffektiviseringstjänster från 

Rejlers AB, ett energitjänsteföretag som erbjuder både entreprenad, förbrukningsmätningar och 

analyser. Örebrobostäder AB är ett bostadsföretag som sköter energidatainsamling och analys på 

egen hand, genom manuell avläsning varje månad och utgör ett exempel på potentiell kund för 

energieffektiviseringstjänster av typen fjärravläsning och behandling av mätdata. Fastighetsägare 

är en grupp av kunder som kännetecknas av högt intresse för sänkning av sin förbrukning och 

kontroll över den samt att dessa behöver lösningar för mätning av både vatten, el och värme på 

flera mätpunkter i fastigheten. 

Fördelar med försäljning av energieffektiviseringstjänster till fastighetsägare  

 Förfogande av fastigheten för nödvändiga installationer som tjänsten kräver 

 Betalningsförmågan hos fastighetsägare större än hos privatkund 

 Högt intresse i sänkningen av fastighetens förbrukning 

Försäljning till privatkunder och småföretag 
Det finns idag ett antal interaktiva energieffektiviseringstjänster både för hushåll och företag att 
förvärva genom köp från tillverkare och elektronik- återförsäljare. Utvecklare av interaktiva 
energieffektiviseringstjänster erbjuder alltid någon form av drift när de säljer sina produkter till 
företag (bilaga 12.3). Produkter som är avsedda för privatbruk säljs oftast utan drift och installation. 
Dessa produkter kopplas in av användaren i hemmet och mätdata presenteras antingen genom 
hemmets dataskärm eller också mindre skärm som tillkommer produkten. Lösningarna som säljs till 
företag anpassas av energitjänsteföretag, som både utvecklar och säljer tjänsterna i förhållande till 
företagets storlek och behov.  
 
Direktförsäljning till hushåll är i dagsläget ett mindre fördelaktig distributionssätt. Det beror på det 
förhållandevis låga elpriset vilket gör besparingspotentialen i hemmet obetydlig med materiella 
medel mätt. Intresset för energieffektiviseringstjänster hos hushåll bedöms vara något större hos 
villaägare och beror på deras större besparingspotential. För ett högre intresse för 
energieffektiviseringstjänster krävs det att investeringen i köp av dessa återbetalas relativt fort. 
Dessutom kräver informativa energieffektiviseringstjänster även ändrat beteende i hemmet för att 
resultera i en sänkt förbrukning.  
 
Direktförsäljning till företag är mer fördelaktig än till privathushåll. Inte minst pga. deras högre 
betalningsförmåga men också för behovet av sänkta kostnader för energi. Företag som bedriver 
tillverkning eller annan energikrävande verksamhet är mest intresserade av 
energieffektiviseringstjänster, vilket beror dels på stora besparingsresurser dels på behovet av 
utförlig information om förbrukningen för planering och kalkylering.  
 

8.4.2 Möjliga betalningsmodeller 
Befintliga betalningsmodeller inom branschen är följande: 
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Engångsbetalning: används oftast för energieffektiviseringstjänster med engångskaraktär, som t 
ex besök av expert för energirådgivning till både hushåll och företag, installation av mätutrustning 
hos både hushåll och företag och försäljning av mätutrustning för självinstallation till hushåll. 
Således är engångsbetalning aktuell när köpet inte förutsätter eller kräver framtida samarbete 
mellan försäljare och kund.  
 
Avbetalning med månadsfaktura: används vid betalning av större installationer och ombyggnader 
hos företagskunder som ofta kombineras med olika typer av avtal, t ex delad vinst från 
besparingen eller drift och underhåll av den installerade utrustningen. Betalningsmodellen används 
även vid avtal som främst förutsätter regelbundna tjänster som t ex styrning av energiflöde på ett 
företag, som också kan men inte behöver kräva några installationer. 
 
Engångsbetalning + abonnemang för drift: påträffas hos både elhandlare och energitjänsteföretag 
vid försäljning av en tjänst som kräver ombyggnad eller installation hos företagskunden. 
Betalningsmodellen innebär att kunden betalar för ombyggnaden och utrustningen med 
engångsbelopp och sedan faktureras kostnader för tillkommande löpande tjänster enligt avtal. 
 
Gällande rent informativa energieffektiviseringstjänster som försäljning av information om 
förbrukningen betalas både genom abonnemang – månadsvis eller engångsbelopp. Det 
sistnämnda används vid beställning av analys baserad på förbrukningsdata vid ett tillfälle. 
 
Vid försäljning av energieffektiviseringstjänster till privatkunder används i princip samma 
betalningsmodeller som till företag 
 

 Kostnadsfritt – eller ingår i nätavgifter är den mest förekommande modell för betalning av 

presentation av mätdata och statistik över förbrukningen, som tillhandahålls genom 

internet. Modellen används av företag som är nätägare och elhandlare samtidigt. 

 Engångsbelopp – tillämpas vid betalning av energieffektiviseringstjänster som 

energideklaration och energianalys av bostaden. Modellen förekommer också hos 

energitjänsteföretag vid försäljning av installationsutrustning som mäter och presenterar 

hushållets förbrukning.  
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9. Analys 

Studiens syfte omfattar tre punkter  

 Undersökning av den befintliga marknaden av energieffektiviseringstjänster, både vilken 

typ som erbjuds samt vilka typer av företag som utför dessa 

 Kategorisering av svenska energikunder och utredning av deras behov av tjänster inom 

respektive kategori 

 Kartläggning av lämpliga betalnings- och affärsmodeller. 

Studiens resultat, som är tänkt att utgöra underlag för utveckling av uppdragsgivarens framtida 
energieffektiviseringstjänster, presenterades i föregående kapitel Resultat.  

Svårigheten i uppgiften har varit att behandla ett representativt antal aktörer. Detta har lösts delvis 
genom att välja respondenter från olika geografiska områden och välja respondenter vars 
verksamhet är oberoende av den geografiska placeringen.   
 
Valet av respondenter för studien har underlättats med hjälp av rekommendationer från 
handledarna. Dessa har även kommit med förslag på lösningsmetoden "fokusgrupper", som inte 
har tillämpats i denna studie. I efterhand finnes denna metod underskattad då den hade kunnat 
resultera i svar av högre kvalitet än vid individuella intervjuer. Det beror bland annat på att samma 
frågor har tolkats annorlunda vid de individuella intervjuerna med olika respondenter. Anledningen 
till detta i sin tur är en del svårtolkade begrepp inom energieffektiviseringstjänstebranschen. 
 
Eventuella problem med tolkningen av uppgiften och påträffade begrepp har lösts genom 
kontinuerliga möten med handledarna från Svenska Energigruppen och Mälardalens Högskola. 
 
Marknadsundersökning  
Den kvalitativa undersökningsmetoden i form av intervjuer tillämpades vid undersökning av den 
svenska energimarknaden. Vilka energiföretag och elkonsumenter anses som undersökningens 
lämpligaste respondenter? Denna fråga har varit vägledande i studiens inledande fas. Eftersom 
våra resurser är begränsade, är det omöjligt att genomföra intervjuer med alla aktörer på 
marknaden.  

Valet av energiföretag sker under påverkan av uppdragsgivarens synpunkter. Uppdragsgivarens 
motivering till förslag på respondenter är att dessa företag har information nödvändig för 
projektets syfte, inte minst för att de har ett brett utbud av energieffektiviseringstjänster. Valet av 
respondenter inom den gruppen förstärks av den genomförda kartläggningen av utbudet av 
energieffektiviseringstjänster hos Sveriges nätägare (se bilaga 12.2) vilken framhäver ett antal 
företag med utvecklat energitjänsteutbud. 

Det har inom undersökningens ramar ej genomförts några intervjuer med energitjänsteföretag. 
Det beror på att de valda respondenterna inom den gruppen av aktörer inte har uttryckt intresse 
för att delta, trots förfrågningar. Det handlar om två energitjänsteföretag som erbjuder bl.a. 
interaktiva energieffektiviseringstjänster. Dessa företag valdes för att de har en annan profilering 
än nätägare, vilket antagligen skulle ge ett annat perspektiv på bl.a. kategoriseringen av 
energikunder. Dessa distributörer av energieffektiviseringstjänster finns med i tabellen ”Bortfall av 
respondenter”. 
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Enligt Martyn Denscombe (2007) är egenskaper hos respondenten (ålder, kön, arbetsförhållanden 
etc.) och frågornas innehåll (inkomst, kostnad, politik etc.) de faktorerna som påverkar 
människors tjänstvillighet att delta i undersökningen. 

Vissa människor är mindre benägna än andra att avvara den tid och göra den ansträngning som 
krävs för att delta i undersökningen. Stressade människor har knappt om tid att ställa upp. Vid 
tidbokning av intervjun, tackar inte alla tillfrågade företag ja till denna studie. Anledningen är bland 
annat att företaget är hårt arbetsbelastat eller upptaget med genomförande av ett nytt 
affärssystem eller att den ansvarige personalen inte är anträffbar etc. Tabellen nedan omfattar de 
tillfrågade företagen som antingen inte kunde ställa upp för undersökningen eller inte hörde av sig. 

TABELL 4. BORTFALL AV RESPONDENTER 

Verksamhet Namn Ort 

Logistikföretag  Hennes & Mauritz Lager 
 ICA Lager 

 Eskilstuna 
 Västerås 

 

Industri  ASSA AB 
 Nike Hydraulics AB 

 Eskilstuna 
 Eskilstuna 

Hotell  Best Western Plaza Hotel 
 City Hotel 

 Eskilstuna 
 Eskilstuna 

 

Energitjänstföretag  Minol AB 
 Tritech AB 

 Lund 
 Stockholm 

Fastighetsägare  JM 
 Vasakronan 

 Stockholm 
 Stockholm 

 

Energileverantör  EOn  Sverige 

Träningsföretag  SATS  Stockholm 

 
Bortfall av intervjufrågor 
Frågornas innehåll kan bl.a. röra sig om inkomst, kostnad, politik etc. Vi märker att intervjuer eller 
e-post-frågeformulär som gäller frågor om inkomst, kostnad eller berör annan känslig information 
om företaget, tenderar att få en lägre svarsfrekvens och svar av sämre kvalitet.  

Öppna frågor kräver av respondenterna en större ansträngning än fasta frågor, vilket minskar 
deras vilja att medverka i studien (Martyn Denscombe, 2007)  

Bortfall av metodval 
Muntliga intervjuer som ett sätt för datainsamling uppfyller förväntningarna i stort sett. Dock 
förekommer det att den intervjuade inte innehar informationen som krävs för att besvara frågorna. 
Det beror ofta på att informationen som efterfrågas är i sifferformat eller inte ingår i 
respondentens arbetsområde. 

Man kan inte förstå alla sidor av en människa genom den klassiska intervjun i enrum. Hur han eller 
hon beter sig, känner och tänker, handlar inte bara om personlighet, utan också om tendenser att 
vara dominant eller misstänksam, stödjande eller uppskattande gentemot andra. Människor är 
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olika vilket gör att vi har olika uppfattningar om en och samma sak. Det är svårt att säga om han 
eller hon har rätt eller fel i sitt påstående, när kunskap och erfarenhet om det berörda ämnet är 
begränsade. Vid ostrukturerade intervjuer, har intervjuare ingen möjlighet att konstatera om 
respondenten talar sanning eller inte. Tillämpning av gruppintervju ger dock inte möjlighet att 
upptäcka om det som respondenten berättat är sant eller falskt, men gör det möjligt för 
intervjuaren att få en tydligare uppfattning om ett visst budskap genom gruppdeltagarnas olika 
åsikter och motiveringar.  

Som ett alternativ till enskilda intervjuer har gruppintervjuer föreslagits av uppdragsgivaren som en 
lämplig metod för inhämtning av information från ”konsumenter”. Fokusgruppen skulle bestå av 
potentiella kunder av energieffektiviseringstjänster med syftet att kartlägga dels konsumentens 
behov och dels lämpliga betalnings- och affärsmodeller.  

Möjliga fördelar med metoden är följande  

 tidsbesparing, då ett visst antal personer intervjuas vid samma tillfälle 

 kostnadsbesparing, då antalet resor till inblandade företag minskar 

 större tillförlitlighet i studien genom att respondenterna blir påverkade att använda samma 

ordval och definitioner   

Sammansättningen av gruppen kunde också utformas utifrån annan princip, nämligen den att 
gruppen sammansätts av olika typer av aktörer, t ex energitjänsteföretag, hyresvärd och hyresgäst. 
Detta slags gruppintervju är fördelaktig för lösningen av deluppgiften ”kartläggning av lämpliga 
betalnings- och affärsmodeller” . Förklaringen till det är att en lämplig affärsmodell ska vara 
godtagbar av alla berörda parter och gruppdiskussionen med den ovan angivna sammansättningen 
av deltagare erbjuder svar från alla dessa parter samtidigt. 

Nackdelen med metoden gruppintervju är att den är svår att genomföra i praktiken. Av den 
anledningen har metoden valts bort. Svårigheten ligger i att sammankalla förbestämda 
respondenterna till ett intervjutillfälle. Problemet ligger i den ansträngningen som respondenten 
måste tillföra för att komma till intervjun. Det kan handla om oviljan att spendera pengar eller 
arbetstid, men också om avsaknad av motivationen.   

Medvetenheten finns om att respondenterna kan tänkas vilja lyfta fram det positiva i sitt företag 
där de arbetar. I och med att intervjuerna spelas in med ljud är det möjligt att även detta få 
respondenterna att välja sina ord och påverka svaren. 

Språk och formalia i den här rapporten har i första hand anpassats efter målgruppen. Med avsikt 
att vara så tydligt som möjligt för både intervjupersoner och läsare används stödord vid intervjuer 
och en ordlista har skapats för tolkningen av insamlad information. Vi har medvetet låtit oss 
influeras av både böcker och artiklar i skriftliga och elektroniska form samt andra uppsatser i 
rapportens utformning och disposition. 



10. Slutsatser och rekommendationer 

10.1 Slutsatser 
Målet med studien har varit att kartlägga utbudet och efterfrågan av energieffektiviseringstjänster 
i Sverige. Målet har uppnåtts till stor del och studien ger en överblick över 
energieffektiviseringstjänstemarknaden med dess aktörer och tjänsteutbud. Konsumenternas 
behov har däremot studerats med mindre framgång vilket resulterat i avsaknad av uppgifter från 
vissa konsumentkategorier. 40 procent av landets slutliga energianvändning står industri för (Malin 
Lagerquist, 2009). Denna studie har tyvärr bara lyckats behandla ett fåtal av företagen inom detta 
segment. 

Studien besvarar i tillräcklig omfattning var och en av de tre formulerade frågeställningarna som 
utformar uppgiften. Första frågeställningen som handlar om kartläggningen av marknaden av 
energieffektiviseringstjänster besvaras med hjälp av skrivbordsundersökningen och intervjuerna 
med företag som förmedlar dessa tjänster.  

Kategoriseringen av konsumenter av energieffektiviseringstjänster är besvarad i något mindre 
grad. Det beror på att den gjorda undersökningen inte har kunnat identifiera några allmänna 
vedertagna på kategoriseringar av konsumenter den svenska energimarknaden. Istället 
presenteras de olika kategoriseringarna som påträffats under studien som svar på den delen av 
problemformuleringen.  

Sista delfrågeställningen som förväntas resultera i lämpliga betalning och affärsmodeller är 
besvarad ytligt. Det har inte givits tidsutrymme för utformning av tillräckligt kvalitativa 
affärsmodeller för energieffektiviseringstjänster inom studiens ramar. Istället har kortfattade 
förslag på betalnings- och affärsmodeller presenteras, baserade på de modeller som redan finns på 
marknaden.   
 

10.2 Rekommendationer för fortsatt undersökning 
Det pågår ett antal projekt i Sverige där interaktiva energieffektiviseringstjänster testas på 
hushållskunder. Ett exempel är pilotprojektet BoVist som är ett samarbete mellan 
energitjänsteföretaget Manodo och bostadsbolagen Familjebostäder AB och Svenska Bostäder AB. 
Projektet avser installation av Manodos mätutrustning för vatten och el och lägenhetsskärmar hos 
ett visst antal hyresgäster. Systemet erbjuder enskilt debitering av vatten och presentation av 
elförbrukningen i nutid, vilket förväntas sänka hyresgästernas energianvändning. Övriga funktioner 
och tjänster som systemet erbjuder är porttelefoni med kamera, tvättbokning, meddelandetjänst 
m.m.  
 
Det kan vara meningsfullt att kartlägga tjänsternas påverkan på hushållens energiförbrukning för 
att bilda sig en uppfattning om dess effektivitet. Dessutom är användarnas erfarenheter och 
synpunkter på tjänstens funktionalitet ett intressant ämne att undersöka. Inte minst för att skapa 
underlag till utvecklingen av nya tjänster för hushåll.   
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12. Bilagor 

12.1 Tidplan 
Studien ska börja den 1e september 2009 och avslutas med en skriftlig och muntlig presentation som ska ske i mars 2010. Nedan är studiens 
tidplanering   

 

P1 sker mellan veckan 36 och 37  

Planeringsrapport (inlämning 2 veckor efter examensarbetet startat, 23e september) 
 Beskrivning av problem och formulering av objekt 
 Projekt organisation 
 Metod 
 Avgränsning & resurs 
 Tidplan 

 

Vecka nummer 

Aktivitet 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                           

P1                           

                           

P2                           

                           

P3                           

                           

P4                           

                           

P5                           

                           

P6                           
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P2 sker mellan vecka 38 och 42   

 Litteratursökning 
 Litteraturöversikt  
 Upplägg av rapport 
 Formulering av intervjufrågorna  
 Identifiera energidistributörer och typ av bolag 
 Identifiera energikunder, typ av kund 
 Eventuellt nya krav och måluppsättningar från uppdragsgivare 

 

P3 sker mellan vecka 43 och 50 

 Mötesbokning med energiföretag och energikonsumenter 
 Informationsinsamling av marknadens befintliga energieffektiviseringstjänster, erbjudanden och eventuella utvecklingsplaneringar osv. 
 Undersökning av behov och kundstillfredställelse av tjänster 
 Sammanfattning av intervjuer 

 

P4 sker mellan vecka 51 och 3 

 Kontroll intervjusvar med respondenter och eventuellt skriftliga källor 
 Komplettering av sammanfattningarna 
 Grammatikkontroll och justering av text 

 

P5 sker mellan vecka 4 och 7 

 Resultat 
 Analys  
 Avslutningsord 
 Referenser 
 Abstract och sammanfattning 
 Redigering av rapporten, eventuellt omstrukturering av upplägget 

 

P6 sker mellan vecka 8 och 9 

 Komplettering och kontroll av den slutgiltiga skriftliga rapporten före inlämningen 
 Förberedelse för muntlig redovisningen 



12.2 Sammanställning över nätägarnas utbud av tjänster 
Nätägare Omsättning 

(2008) Tkr 
Elhandel Webb- baserad presentation av elförbrukningen Energieffektiviseri

ngstjänster 

   Privatkund Företag  Realtidsmätning/timmätni
ng 

 

Arvika Elnät AB 42011 nej nej nej  nej 

Växjö Energi AB 443 829 ja ja, energikollen, 
gratis 

ja en gång per dygn nej 

Göteborg Energi AB 3 369 700 ja nej ja, betaltjänster per timme ja, flertal 
avancerade 

Karlshamn Energi AB 190 000 ja nej nej   

Mariestad Töreboda Energi AB 133 056 ja nej nej nej nej 

Norrtälje Energi AB 292 683 ja ja, gratis ja, gratis månadsvis nej 

Karlstads Elnät AB 127 272  nej nej nej  nej 

Borlänge Energi AB 562 371 ja nej nej nej nej 

Trollhättan Energi AB 204 302 ja nej nej nej nej 

Eskilstuna Energi och Miljö 953 501 ja nej ja, gratis över 63 A per timme ja, flertal 
avancerade 

Falu Energi och Vatten AB 418 164 nej nej nej  nej 

Mälarenergi AB 2 646 827 ja ja, gratis ja, gratis nej ja, flertal 
avancerade 

Oskarshamn Energi AB 185 872 ja nej nej  nej 
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Vet AB 202 271 ja nej nej nej  

Borås Elnät AB 190 938  nej nej nej nej nej 

Kvänum Energi AB 130 000 ja på gång på gång  nej 

Hederoma Energi AB 144 222  nej nej nej nej nej 

Jukkasjärvi Energi AB 24 819 ja nej nej nej nej 

Malungs Elnät AB 93 963  nej nej nej nej nej 

Lunds Energi AB 435 324 ja ja ja timnivå nej 

E On 16 634 000 ja testas, gratis ja, betaltjänst uppdateras per timme ja, avancerade 

Telge Energi AB 1 336 352 ja statistik 
månadsvis 

statistik månadsvis  nej 

Fortum 6 700 000  ja statistik 
månadsvis 

utförlig statistik, 
betaltjänst 

månadsvis ja 

God El 293 417 ja statistik 
månadsvis 

finns ej  nej 



12.3 Interaktiva energitjänster 
Sammanställningen visar ett antal el- mätningstjänster med statistikfunktion som erbjuds av företag som är varken nätägare eller elhandlare.  Tabellen 
visar utmärkande egenskaper och användningsområden för respektive produkt/tjänst. Information är hämtad från tjänsternas hemsidor. Urvalet är 
slumpmässigt. 
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12.4 Intervjuguide 
Teman att diskutera med "distributörer" vid intervjutillfällen 

Tema Frågor Stödord 
Inledning  Kan du berätta om dig själv? 

 

 Tjänst 
 Erfarenhet 
 Arbetsområde etc. 

 Kan du berätta kort om verksamheten?  

Tjänster   Vilka (energi)tjänster erbjuder ni 
företagskunder 

 Hur mycket kan kunden i genomsnitt 
spara? 

 
 

 

Kundkategorisering  Hur kategoriserar ni era kunder som 
använder 
energieffektiviseringstjänster? 
 

 Efter kundens behov, 
bransch, 
säkringsstorlek etc. 

 Vilken typ av kunder 
köper oftast relativ 
tjänst? 

 Antal kunder i varje kundkategorier 
och omsättningsandel? 
 

 

Arbetsprocesser  Vilka verktyg används vid energianalys? 
 Vilka verktyg används vid 

energikartläggning? 
 Vilka verktyg används vid 

energideklaration? 
 Hur får ni kunderna sänka sin 

elförbrukning? 

 Erbjuder ni 
installationer av 
mätutrustning?  

Utveckling  Hur förbättras och utvecklas de 
nuvarande verktygen och metoderna 
för ett effektivare och bättre arbete? 
På vilket sätt? 

 Utseende av 
presentation 

 Funktionsmöjligheter  
 Kortsikt/ långsikt etc. 

  Tycker ni att det saknas något i era 
tjänster? 

 Verktyg, information 
etc. 

 Vilka tjänster är under utveckling? 
 

 Utvecklingen gäller 
de befintliga och nya 

Kostnad  Vilken återbetalningstid anser ni är 
lämplig på en energitjänstinvestering? 

 Paybacktime 

 Vilken betalningsmodell tillämpas för 
tjänsterna 

 Kvartalsvis 
 Månadsvis 
 Fast/ rörlig etc. 

Övriga  Hur bedömer ni intresse för 
energieffektiviseringstjänsterna i 
framtiden 

 Vilken typ av tjänster kommer att 
efterfrågas i framtiden 
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Teman att diskutera med "konsumenter" vid intervjutillfällen 

Tema Frågor Stödord 
Inledning  Kan du berätta om dig själv? 

 

 Tjänst 
 Erfarenhet 
 Arbetsområde etc. 

 Kan du berätta kort om verksamheten? 
 

 

Övergripande  Vilken el- leverantör köper ni el från? 
 Vilken säkringsstorlek har ert företag? 
 Använder ni någon energitjänst? 

 

 
 

 

Arbetsprocesser  Hur länge har projektet pågått i 
företaget? Syfte? 

 Hur arbetar ni med 
energieffektivisering inom företaget? 

 Hur mycket kan ni i genomsnitt spara?  
 Vilka verktyg/ mätutrustning används 

för förbrukningsövervakning? 
 Vilka verktyg/ mätutrustning används 

för kartläggning av 
energiförbrukningen? 

 

  Vad tycker ni är betydelsefull för 
projektets ändamålet? 

 Mätdata 
 Verktyg 
 Kunskap 
 Erfarenhet 

 

Utveckling  Hur förbättras och utvecklas de 
nuvarande verktygen och metoderna 
för ett effektivare och bättre arbete? 
På vilket sätt? 

 Utseende av 
presentation 

 Funktionsmöjligheter  
 Kortsikt/ långsikt etc. 

  Tycker ni att det saknas något i ert 
effektiviseringsarbete? 
 

 Verktyg, information 
etc. 

Investering  Vilken återbetalningstid anser ni är 
lämplig på en energitjänstinvestering? 

 Paybacktime 
 

  Vilken betalningsmodell tillämpas för 
tjänsterna 

 Kvartalsvis 
 Månadsvis 
 Fast/ rörlig etc. 

 
Övriga  Vilken energikostnad har ni idag? Hur 

stor andel av omsättning utgör denna? 
 



12.5 Göteborg energi AB - Intervjusvar 
1. Kan du berätta kort om dig själv?  

 Enhets chef, tidigare arbetat som VVS konsult i ca 30 år. 
 
2. Era företagskunder är bl.a. fastighetsägare, bostadsrättförening och industri. Vilka andra 

verksamhet är era kunder? 
 Kommunala bostadsbolag, Kulturfastigheter Museer mm  

 
3. Hur kategoriserar ni era kunder som använder energieffektiviseringstjänster?  

 Lokaler, Industrier Bostäder Antal kunder i varje kundkategorier och omsättningsandel? 
Kan tyvärr inte svara på detta 

 
4. Vilken betalningsmodell tillämpas för tjänsterna?  

 Fastpris alternativ i avtalsform (per månad) 
 
5. Vilka verktyg används vid energianalys?  

 Egna framtagna beräkningsmodeller, VipWeb, Teknisim mm 
 

6. Hur mycket kan kunden i genomsnitt spara efter energieffektiviseringen?  
 Varierande 10-25% 

 
7. (E-rapport - Energistatistik på Internet) Vilka verktyg används? Kan ni berätta om systemet 

som används?  
 Vi har ett eget system: Erapporten, som samtliga avtalskunder är uppkopplade till. 

 
8. (E-rapport - Energistatistik på Internet) Har ni förbrukningsprestandation?  

 Ja 
 
9. (FÖVI) Vilka programsvaror och funktioner får kunder tillgång till?  

 Se 7 
 
10. (FÖVI) Hur tar ni betalt för denna tjänst?  

 Se 7 
 
11. Vilka energieffektiviseringstjänster är under utveckling?  

 
12. Hur bedömer ni intresse för energieffektiviseringstjänsterna i framtiden och vilken typ av 

tjänster kommer att efterfrågas?  
 Stort, fokusering på miljöbelastningar och eleffektiviseringar 

 
13. Vilken återbetalningstid anser ni (era kunder) är lämplig på en energitjänstinvestering?  

 2-10år 
 
14. Har ni utbildning om energi för kunder? (kunskap om energibesparing och -förbrukning) 

 Nej ingen formell. 
 


