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Abstract

Visualization of electricty use in office buildings

Johan Ekström & Sofia Stadler

This thesis examines the effects of electricity visualization in an office building. The
subject was investigated through the creation of a web based visualization tool that
was made accessible to the about 1500 employees in a large office building. The
visualization was available for three weeks. During this period interviews, user studies
and observations took place in order to evaluate what, if any, effects the visualization
had on the attitudes and behaviors in the office. Electricity use data was collected and
analyzed to see if the project had a statistically significant effect on the electricity
consumption in the office. 

The results from the interviews and the data analysis indicate that no reduction in
electricity consumption took place, and a number of factors that could increase the
chances of success were identified. The workstations covered by an electricity meter
should correspond to smaller organizational units in order to take advantage of
existing group affiliations. Further, communication channels should be effective, so
that as many workers as possible could be reached and become interested in the
project. Finally, the goals of the project should be aligned with the goals of the
workers to encourage behavioral change instead of making energy saving a burden
that takes time from ordinary tasks. A slight change in attitude was detected, but this
did not result in any change of behavior. One reason for the absence of change in
behaviors was the feeling of lack of control over energy use.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

En tredjedel av Sveriges totala energianvändning kommer från bostäder och lokaler och 

riksdagen har beslutat att denna energianvändning ska minska med 20 % till år 2020 

och med 50 % till år 2050. En byggnads energianvändning kan till stor del förklaras av 

fastighetens installerade system och tekniska lösningar men en andel utgörs även av 

människors användning av tekniska system och apparater. För att minska denna del av 

energianvändningen krävs ett förändrat beteende hos användarna. Ett sätt att uppnå detta 

skulle kunna vara att uppmuntra användaren till att minska sin elanvändning genom att 

synliggöra elförbrukningen med information och återkoppling. Tidigare studier kring 

detta har främst skett på hushåll eller med mätningar på individnivå.  

Syftet med studien var att undersöka om införande av ett visualiseringsverktyg i en 

kontorsfastighet kan leda till minskad elanvändning. För att utreda detta undersöktes 

vilka förutsättningar som krävs för att ett visualiseringsprojekt ska leda till en minskad 

elförbrukning, vilken typ av information som användarna var mest intresserade av och 

hur användarna påverkades av införandet av verktyget. Studien utfördes i form av en 

fallstudie där ett visualiseringsverktyg utvecklades för en specifik kontorsfastighet efter 

de förutsättningar som gällde i fastigheten. Elanvändningen visualiserades för fem 

elmätarområden med mellan 40 och 430 kontorsplatser tillhörande varje elmätare. I 

verktyget kunde användarna se sina egna historiska data, jämförande data med de andra 

områdena, information om hur mycket el olika apparater använde samt information om 

de konsekvenser som en minskad elanvändning skulle ge. Ett sjätte elmätarområde hölls 

utanför visualiseringsverktyget för att användas som referens. Visualiseringen fanns 

tillgänglig under tre veckor dels på en intern webbsida och dels på en pekskärm i ett 

stort gemensamt utrymme som de flesta anställda passerade dagligen. 

För att utvärdera projektet jämfördes data från de olika elmätarområdena med 

referensmätaren och observationer, användarstudier och intervjuer genomfördes. 

Resultatet visar att införandet av visualiseringsverktyget inte ledde till någon minskad 

elförbrukning i fastigheten. De delar av verktyget som uppfattades vara mest 

uppskattade var informationen om vad som kunde göras för att minska elanvändningen, 

hur stora elbesparingar olika åtgärder skulle leda till och vad utsläppen från 

elbesparingen motsvarar i andra aktiviteter. Den tydligaste effekten som införandet av 

verktyget gav var att det fick personalen att reflektera över sin elanvändning, vilket 

dock inte ledde till att något gjordes för att minska elanvändningen. Studien pekar på att 

en minskad elanvändning som följd av införandet av ett visualiseringsverktyg är 

beroende av väl avgränsade elmätarområden och en känsla av samhörighet inom 

elmätarområdena. Det är även viktigt att projektet skapar intresse och engagemang så 

att användaren känner incitament till att förändra sitt beteende och att återvända till 

visualiseringssidan för att se om det skett någon förändring. 
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1. Inledning 

En av mänsklighetens stora kommande utmaningar är framtida klimatförändringar. 

Enligt IPCC1 så är klimatförändringarna otvivelaktigt påverkade av människans utsläpp 

av växthusgaser. För att lindra effekterna av klimatförändringarna krävs ett samlat grepp 

med flera olika typer av åtgärder, där minskad energianvändning är en av dem (IPCC, 

2014). 

Den Europeiska unionen har satt upp tre mål som samlat kallas för 20-20-20 som alla 

ska vara uppfyllda till år 2020. De tre målen är att inom EU minska utsläppen av 

växthusgaser med 20 % jämfört med år 1990, höja andelen förnybar energi till 20 % och 

öka energieffektiviteten med 20 % (EU-kommissionen, 2015). Sverige har satt högre 

mål än så till år 2020 och har som mål att minst 50 % av den svenska energin ska vara 

förnybar och att utsläppen av växthusgaser ska vara 40 % lägre än 1990 

(Energimyndigheten, 2015a). 

Av Sveriges totala energianvändning står bostäder och lokaler för en tredjedel 

(Regeringen, 2015). Som en del av Sveriges arbete med att minska landets 

klimatpåverkan finns det ett riksdagsbeslut att energianvändningen i bostäder och 

lokaler ska minska i två etapper, med 20 % till år 2020 och med 50 % till år 2050 

(Energimyndigheten, 2015b). Sverige har satt upp 16 miljömål varav två berör 

energianvändning i byggnader, målen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd 

miljö (Naturvårdsverket, 2015). 

Energimyndigheten har kartlagt energianvändningen i olika typer av lokaler. Totalt har 

ca 1000 lokaler energiinventerats inom ramen för projektet STIL2. I undersökningen 

kartlades bland annat hur elförbrukningen fördelade sig över olika 

användningsområden, så som uppvärmning, belysning och datorer (Energimyndigheten, 

2015c). En av projektets slutsatser var att det fanns stora skillnader i energianvändning 

mellan olika lokaler inom samma fastighetskategori. Dessa kan till stor del förklaras av 

vilka installerade system och byggnadstekniska lösningar som fanns i fastigheten. Men 

de tekniska faktorerna förklarar inte allt, utan människors användning av tekniska 

system och apparater har en betydande påverkan på den slutgiltiga användningen 

(Energimyndigheten, 2014). 

Att ge återkoppling till användare med information om elanvändningen har använts med 

målet att uppmuntra dem till att minska sin elförbrukning. Tesen är att användare till 

stor del är omedvetna om sin elanvändning och att de genom att blir uppmärksammade 

på användningen kan förändra sitt beteende för att minska den (Jain, Taylor, & 

Peschiera, 2012). I det här projektet har verksamhetselen i en kontorsfastighet 

visualiserats och effekterna av återkopplingen undersökts och analyserats. 

                                                           
1 Intergovernmental Panel on Climate Change 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om införande av ett visualiseringsverktyg i en 

kontorsfastighet kan leda till minskad elanvändning. Studien ämnar även undersöka 

vilka typer av återkoppling som användarna är mest intresserade av och som påverkar 

deras elanvändning mest. Studien utgår från följande frågeställningar: 

 Vilka förutsättningar krävs för att en visualisering av elanvändning ska leda till 

minskad förbrukning? 

 Vilken typ av information är användarna mest intresserade av? 

 Har användarna påverkats av införandet av verktyget? I så fall hur? 

1.2 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att studera införandet av en typ av visualiseringsverktyg i en 

specifik kontorsfastighet. Hyresgästen i fastigheten är ett företag som har ett uttalat 

hållbarhetsfokus i sin verksamhet. Detta kan medföra att studiens resultat inte är 

representativa för andra typer av visualiseringsverktyg, för andra kontorsfastigheter eller 

för andra organisationer. 

2. Bakgrund 

Att visualisera elanvändning i fastigheter är ett aktuellt och av energimyndigheten 

prioriterat forskningsområde (Energimyndigheten, 2013). Energimyndigheten har ett 

forskningsprogram som heter Energi, IT och Design som bland annat syftar till att med 

hjälp av design och IT hjälpa människor att minska sin elanvändning 

(Näringsdepartementet, 2011). Den här studien kompletterar tidigare forskning av 

elvisualisering, som framför allt har studerat hushåll. Vissa studier har även utförts på 

kontor men dessa har haft andra förutsättningar än de som varit gällande för det här 

projektet. I kapitel 2.1 beskrivs forskningsrelevansen för det här projektet. Studien har 

genomförts i form av en fallstudie och dess förutsättningar och kontext finns beskrivna i 

kapitel 2.2–2.3. 

2.1 Forskningsrelevans  

Både Schwartz et al. (2010) och Gulbinas och Taylor (2014) menar att existerande 

forskning kring elvisualisering för beteendeförändring primärt har skett på hushåll. För 

att undersöka om visualisering av elanvändning kunde leda till ett mer miljövänligt 

beteende på en arbetsplats utförde Gulbinas och Taylor (2014) därför en studie av hur 

elanvändningen förändrades i en kontorsfastighet efter införande av olika typer av 

återkoppling. Hyresgästerna i fastigheten var ideella organisationer, de flesta med 

verksamheter inriktade på miljöarbete. Elmätningar skedde på individnivå för alla 

kontorsplatser i byggnaden och de som arbetade i fastigheten fick själva bestämma om 



3 

 

de ville få sin elanvändning visualiserad eller inte. De personer som av någon anledning 

valde att inte få sina data visualiserade användes som referensgrupp. Studiens resultat 

var att individer som fick återkoppling angående sin elanvändning jämfört med 

historiska data och jämfört med andra minskade sin elanvändning i förhållande till 

referensgruppen. För de användare som enbart fick se sin egen elanvändning i relation 

till egna historiska värden kunde inte en minskning av elanvändningen säkerställas. I 

Gulbinas och Taylors (2014) resonemang kring studiens begränsningar menar de att det 

skulle kunna bli ett annat resultat om en liknande studie genomfördes på ett större 

företag med ett större antal deltagare. En brist som har identifierats av forskarna är att 

deltagarna i Gulbinas och Taylors (2014) studie kan ha haft en annan attityd till 

elanvändning jämfört med referensgruppen, som själva valde att inte delta. 

Den här rapporten kompletterar tidigare forskning genom sin storskalighet och genom 

elmätningar på gruppnivå istället för på individnivå. I fallstudien användes en 

kontorsfastighets redan existerande elmätare för att mäta elanvändningen, vilket innebar 

låga barriärer för att utföra projektet. Avsaknaden av kostnader associerade till inköp 

och installationer gör att projektet går att återskapa i andra fastigheter utan att medföra 

höga kostnader. Istället för individuell mätning delades kontorsplatserna in i grupper 

efter de existerande mätarområdena, där varje grupp blev jämförd med egna tidigare 

värden och med de andra grupperna. Alla kontorsplatser i fastigheten var anslutna till 

någon elmätare och utgångspunkten var att alla elmätare skulle delta i studien, antingen 

genom att få sina data visualiserade eller genom att fungera som referens. 

2.2 Företaget 

Projektet har utförts på huvudkontoret för ett stort teknikkonsultföretag. Företaget 

arbetar primärt inom teknik, miljö och arkitektur och har kunder främst inom områdena 

infrastruktur, energi, byggnation och industri. Företagets mission är att aktivt bidra till 

en hållbar samhällsutveckling och det eftersträvar att ha hållbarhet som en naturlig del i 

hela processen av uppdragsverksamheten. Företaget sätter klimatfrågor, 

energiförsörjning och miljö i fokus. Exempel på detta är att genomföra projekt som 

skapar bättre luft, renare vatten, effektivare energiförbrukning, bättre bostäder och 

arbetsplatser, smartare transportlösningar och produktion som både är lönsam och 

miljöanpassad. Enligt årsredovisningen 2013 är företaget Nordens ledande 

konsultföretag inom hållbart samhällsbyggande. 

2.3 Fastigheten 

Företagets huvudkontor ligger i Storstockholm, i en fastighet som byggdes som 

industrilokaler på 1960-talet och som har en yta av cirka 25 000 kvadratmeter. 

Fastigheten består av en höghusdel och en låghusdel, där höghuset är 14 våningar högt 

och låghuset är fyra våningar högt. Vid projektets genomförande arbetade ungefär 1500 

personer i fastigheten. När företaget var i behov av nyare lokaler togs ett beslut att göra 

en omfattande renovering av de gamla lokalerna istället för att flytta. Genom att ha höga 
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miljöambitioner i ombyggnadsarbetet skapade företaget, tillsammans med 

fastighetsägaren, en arbetsplats som speglade företagets värderingar om hållbar 

samhällsutveckling. Ombyggnationen, som omfattade bland annat byte av fönster, 

installation av ventilationsaggregat med 90-procentig återvinning, nyttjande av 

geoenergi, installation av värmepumpar och styrsystem med prognosstyrning, har lett 

till att fastighetens energianvändning har minskat med över 70 % och att den har blivit 

miljöklassificerad enligt Miljöbyggnads högsta nivå, guld. Fastigheten har fått ett 

miljöbyggnadspris inom kategorin befintlig byggnad. Hållbarhetsarbetet sträckte sig 

även till interiören, där belysningen är automatiserad, hissarna är styrda i förväg efter 

vilken våning användaren ska till och eluttagen vid arbetsplatserna är av varianten 

master/slave2. Som ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet gavs uppdraget att skapa ett 

visualiseringsverktyg av elanvändningen i fastigheten, med syftet att försöka minska 

medarbetarnas elförbrukning. 

Elanvändningen i kommersiella fastigheter kan delas in i två kategorier, verksamhetsel 

och fastighetsel. Verksamhetsel är den el som används i verksamheten till belysning, 

datorer och annan utrustning. Fastighetsel är den el som krävs för bland annat hissar, 

utebelysning och belysning i gemensamma utrymmen. Hyresgästen kan således påverka 

användningen av verksamhetselen, medan fastighetsägaren påverkar användningen av 

fastighetselen (Energimyndigheten, 2015d). I verktyget har enbart verksamhetselen 

visualiserats. 

3. Teori 

El är abstrakt och eftersom vi oftast inte kan se hur mycket el vi gör av med vid 

användning av olika apparater och maskiner kan det ses som en osynlig produkt. För att 

användaren ska få en tydlig bild av elanvändningen ställs därför höga krav på 

återkopplingen (Bartusch, 2009, s. 1). Olika typer av belöningar och incitament kan 

kopplas till olika återkopplingsformer och kan fungera för att skapa hållbara beteenden, 

samtidigt som de positiva effekterna riskerar att försvinna om incitamenten tas bort 

(Trinh & Jamieson, 2014, ss. 15-16). Andra faktorer som påverkar människors 

beteenden är bland annat attityd, ansträngning och social påverkan. Dessa faktorer 

beskrivs närmare i avsnittet om motivationspsykologi. 

3.1 Motivationspsykologi 

Det finns inte ett direkt samband mellan en persons attityd till något och dess 

handlingar. I många fall speglar en persons handlingar dennes attityd men hur personen 

agerar beror på flera faktorer (Gleitman, Fridlund, & Reisberg, Psycology, 2004, ss. 

373-375): 

                                                           
2 Ett master/slave-uttag innebär att när den enhet som är inkopplad i master-uttaget, i det här fallet datorn, 

stängs av, så stängs även alla andra apparater som är inkopplade i slave-uttagen av. 
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 Attitydens styrka: Om en människas personliga övertygelse om något är väldigt 

stark så är det mer sannolikt att den övertygelsen kommer påverka personens 

handlande. 

 Ansträngning att agera efter attityden i en situation: Om det i en situation är 

ansträngande eller obekvämt att agera efter sin attityd är det mindre chans att en 

person kommer agera utifrån den. En person som har attityden att det är bra att 

sopsortera kan välja att inte sortera sitt avfall om det är för långt till 

sopstationen. 

 Attityden som del av en helhet: Om en attityd är en del av en väv av andra 

liknande attityder är det mer troligt att en person kommer att agera efter den. 

 Definition: Hur specifikt definierad en attityd är spelar också roll för hur troligt 

det är att någon kommer att agera efter den. En tydligt definierad attityd kommer 

att vara enklare att anpassa sitt handlande efter. Det är mer troligt att en person 

kommer släcka sina lampor när den går hemifrån om den har attityden att det är 

bra att spara el än det är bra att spara på naturresurser. 

Social påverkan kan enligt Gleitman et al. (2011) beroende på situation leda till att en 

individ antingen känner ett större eller ett mindre personligt ansvar. Om sociala krafter 

från flera personer riktas mot en enskild individ kan dessa konvergera så att individen 

påverkas kraftigt. Om däremot en grupp av individer står inför en gemensam uppgift 

kan det sociala ansvaret spridas så att summan av ansvarskänslan hos varje individ blir 

lägre än ansvarskänslan hos en enskild individ som hade stått inför samma uppgift. Ett 

exempel på detta är social loafing, som innebär att en grupps kollektiva 

maxansträngning ofta är lägre än summan av varje persons individuella 

maxansträngning (Gleitman, Fridlund, & Reisberg, Psychology, 2011, s. 528). 

Anledningen till detta kan vara att en individ tror att dess individuella prestation inte 

kan bli identifierad i ett grupparbete (van Dick, Tissington, & Hertel, 2009, s. 234). Det 

finns även en motsats till detta som kallas social facilitation, ett fenomen som innebär 

att gruppmedlemmarna gör bättre ifrån sig när de arbetar i grupp. Vad som framgår 

tydligt är att människors beteenden är påverkade av det sociala sammanhanget 

(Gleitman, Fridlund, & Reisberg, Psychology, 2011, s. 528). 

van Dick et al. (2009) menar att framgången för en grupp beror av betydelsen som 

gruppen har för sina medlemmar. De har identifierat fyra aspekter som gör att 

grupparbete ökar prestationen istället för att minska den (van Dick, Tissington, & 

Hertel, 2009, s. 242): 

 att medlemmarna har känslan att lojalitet för gruppen är viktigt 

 att gruppen har tydliga och gemensamt satta mål och ett långtidsperspektiv för 

att betona de ömsesidiga beroenden och investeringar som finns mellan 

medlemmarna 

 att gruppen jämförs med andra för att stimulera konstruktiv konkurrens 

 att skapa identitet genom att göra gruppen synlig för medlemmarna och genom 

att utforma meningsfulla uppgifter som medlemmarna kan vara stolta över. 
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Vilken personlig betydelse som uppfyllda mål ger en gruppmedlem är en starkt 

påverkande faktor för hur troligt det är att medlemmarna kommer att anstränga sig för 

att uppnå målen. Om måluppfyllnad är förknippat med starkt positiva känslor är det 

troligt att gruppmedlemmarna kommer att arbeta mot att nå dem (van Dick, Tissington, 

& Hertel, 2009, s. 235). 

3.2 Återkoppling 

Energiåterkoppling kan vara antingen direkt eller indirekt, där direkt återkoppling visar 

på förbrukningen i nuläget och indirekt återkoppling ges i efterhand. För att 

återkopplingen ska vara tydlig och givande krävs först och främst att informationen är 

lätt att förstå, samtidigt som den inte får vara allt för simpel eftersom detta kan leda till 

skepticism (Hallin, Lindstedt, & Svensson, 2007, s. 12). Oviktig information ska 

filtreras ut (Trinh & Jamieson, 2014, s. 14) och data bör illustreras genom en 

kombination av olika presentationssätt, så som text, grafer och tabeller. Förkortningar 

och tekniska termer ska förklaras och figurerna bör kompletteras med en kort 

förklarande text (Hallin, Lindstedt, & Svensson, 2007, s. 12). Informationen ska vara 

specifik och anpassad efter målgruppen. Vidare ska den konkretiseras genom att sättas i 

relation till sådant som användaren har en bättre uppfattning om och genom att ge 

förslag till beteenden som leder till minskad elanvändning (Trinh & Jamieson, 2014, s. 

14) (Hallin, Lindstedt, & Svensson, 2007, s. 12). Jämförelser ska göras på ett rättvist 

och meningsfullt sätt och för att eliminera inverkan av brus ska förbrukningen visas 

över ett medvetet valt tidsintervall. För att underlätta framtida utvärderingar och 

analyser ska meningsfulla och jämförbara värden användas (Trinh & Jamieson, 2014, s. 

14). Slutligen ska den extra informationen inte ge upphov till en betydande ökning av 

papper som skickas hem till användaren, eftersom detta kan uppfattas som slösaktigt 

(Hallin, Lindstedt, & Svensson, 2007, s. 12). 

3.2.1 Historisk återkoppling 

Historisk återkoppling möjliggör jämförelse mellan tidigare och nuvarande 

elanvändning, till exempel genom jämförelser mellan den aktuella användningen 

jämfört med användningen under samma tidsperiod föregående år (Trinh & Jamieson, 

2014, ss. 15-16). Detta är den vanligaste typen av återkoppling på elräkningar och några 

fördelar med metoden är att den är relativt enkel att göra, att den är tydlig och lättolkad 

och att det finns ett intresse av informationen hos användaren. En risk med metoden är 

att användare som inte har en ökande elanvändning kan känna sig nöjda och därmed inte 

känner något incitament till att förändra sitt beteende (Hallin, Lindstedt, & Svensson, 

2007, ss. 14-15). Ett sätt att sporra användaren till att minska sin förbrukning är att sätta 

upp mål att sträva efter, vilka till exempel kan vara kopplade till historiska data. 

Målsättning är ett effektivt sätt att förändra beteenden på om målen är uppnåbara, 

utmanande, tydliga, mätbara och gemensamt överenskomna, samt om återkoppling ges 

frekvent (Trinh & Jamieson, 2014, ss. 15-16). 
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3.2.2 Jämförande återkoppling 

Jämförande återkoppling innebär att en grupps förbrukning jämförs med förbrukningen 

hos andra (Hallin, Lindstedt, & Svensson, 2007, s. 13) (Trinh & Jamieson, 2014, ss. 15-

16). Den jämförande återkopplingen kan inspirera användaren till ett förändrat beteende, 

både genom att denne ser att någon annan är bättre och genom att se att man själv 

använder mer el än genomsnittet. Några svårigheter med metoden är att finna lämpliga 

jämförelsegrupper och att veta vilken typ av jämförelse som fungerar bäst. En annan 

nackdel är att de användare som har en låg elförbrukning kan få känslan att de inte 

måste förändra sitt beteende till en minskad konsumtion, utan att de snarare kan öka 

konsumtionen en aning (Hallin, Lindstedt, & Svensson, 2007, s. 20). Om jämförelsen 

kopplas till en tävling finns det en stor risk att de positiva effekterna upphör efter 

tävlingen (Trinh & Jamieson, 2014, ss. 15-16).  

3.2.3 Uppdelningsåterkoppling 

Uppdelningsåterkoppling går ut på att elanvändningen tydligt specificeras utifrån hur 

mycket el olika apparater och maskiner använder (Hallin, Lindstedt, & Svensson, 2007, 

s. 13). Denna metod kan göra elen till en mindre osynlig produkt och ge användaren 

mer kontroll över sin förbrukning. Uppdelningen på olika elkrävande komponenter gör 

att tydliga och enkla diagram kan skapas. För att få dessa data krävs dock mer 

omfattande mätningar än enbart mätaravläsningar, som räcker för de två tidigare 

nämnda återkopplingsmetoderna (Hallin, Lindstedt, & Svensson, 2007, s. 27). 

3.2.4 Upplysningsåterkoppling 

Den fjärde och sista typen av återkoppling kallas av Bartusch (2009) för 

upplysningsåterkoppling medan Hallin et al. (2007) kallar området för råd om energi 

och energisparande. Denna typ av återkoppling informerar och upplyser användaren 

genom till exempel energispartips och informationsfoldrar. För en effektiv återkoppling 

bör råden vara kopplade till någon av de andra återkopplingsmetoderna (Hallin, 

Lindstedt, & Svensson, 2007, s. 13). Studier har visat att andra typer av återkoppling 

inte får effekt om de inte kombineras med råd om energi och energisparande, vilket gör 

upplysningsåterkoppling väldigt viktig. För att konsumenten ska ta till sig 

informationen krävs det att den är riktad till dennes specifika behov (Hallin, Lindstedt, 

& Svensson, 2007, s. 29). På motsvarande sätt har det visat sig att 

informationskampanjer utan återkoppling kan förändra användarnas attityder utan att 

samtidigt åstadkomma en beteendeförändring. Chanserna att lyckas ökar om 

informationen ges i anslutning till förbrukningen (Trinh & Jamieson, 2014, ss. 15-16). 

4. Metod 

Arbetet grundar sig på en litteraturstudie kring visualisering, återkoppling och 

motivationspsykologi. Under litteraturstudien hade forskarna till en början ett brett 
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perspektiv för att tillgodose sig kunskaper inom hela området, för att sedan rikta in sig 

på mindre delområden som var anknutna till specifika delar av problemområdet. Genom 

detta förhållningssätt kan problemområdet successivt smalnas av till en specifik 

problemformulering (Patel & Davidson, 2011, s. 49). Utifrån litteraturstudien togs det 

teoretiska ramverket fram. Ett visualiseringsverktyg utvecklades sedan genom en 

fallstudie på en kontorsfastighet. Verktyget hade det teoretiska ramverket som grund 

och var anpassat till kontorsfastighetens förutsättningar. 

4.1 Fallstudie 

En fallstudie är en forskningsstudie där ett eller några fall studeras i sin verkliga kontext 

och där resultaten analyseras på ett kvalitativt sätt (Dul & Tony, 2008, s. 4). Genom att 

använda en fallstudie som forskningsmetod kan forskaren lägga fokus på ett enda 

fenomen (Merriam, 1994, s. 25). Att använda en fallstudie som forskningsmetod är 

lämpligt när huvudfrågorna som ska besvaras baseras på ”hur” eller ”varför” (Yin, 

2014, s. 10). Omständigheterna bör vara sådana att forskningsfrågan berör nutida 

händelser som forskaren har litet eller inget inflytande över (Yin, 2014, s. 12) och att 

studien fokuserar på ett avgränsat system (Merriam, 1994, s. 24). Forskarens begränsade 

inflytande över situationen beror på att gränsen mellan fenomenet och dess 

sammanhang ofta är svår att urskilja och att fenomenet därmed inte kan studeras utanför 

sin kontext (Graham, 2000, s. 1) (Yin, 2014, s. 16).  

Den här undersökningen grundas på en fallstudie eftersom en eventuell förändring av 

elanvändning efter införande av ett visualiseringsverktyg i en kontorsfastighet inte kan 

studeras utanför sin kontext. Utfallet av studien är beroende av utformningen av 

visualiseringsverktyget, som i sin tur är beroende av de förutsättningar som finns i 

kontorsfastigheten. Genom fallstudien kan samverkan mellan elanvändningen, 

visualiseringsverktyget och de kontorsspecifika förutsättningarna undersökas och 

belysas. 

Fallstudier är en övergripande metod inom vilken olika underliggande metoder används 

för att samla in data (Graham, 2000, s. 13). Dessa metoder kan vara bland annat 

intervjuer, observationer, dokument och arkivinspelningar (Graham, 2000, s. 13) (Yin, 

2014, s. 103). En fallstudie grundar sig på flera sådana metoder och om resultaten från 

de olika metoderna konvergerar till en gemensam bild, så kallad triangulering, har en 

övergripande resultatbild uppnåtts (Graham, 2000, s. 13) (Yin, 2014, s. 17). 

De data som studien grundar sig på är insamlade dels från mätvärdena av 

elanvändningen under fallstudiens gång, dels från besöksdata från webbsidan och dels 

från de intervjuer som har utförts. De underliggande metoderna kompletterade varandra, 

eftersom mätvärdena gav indikationer om visualiseringens totala påverkan på 

elanvändningen, besöksdata gav information om användningen av verktyget och 

intervjuerna gav individuella uppfattningar om intressanta delar på webbsidan och om 

beteendeförändringar. Utifrån dessa tre underliggande metoder analyserades 

visualiseringsverktygets påverkan på medarbetarnas elkonsumtion. 
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Visualiseringen fanns tillgänglig från lunchtid den 2 december till eftermiddagen den 19 

december. För att projektet skulle grunda sig på normala arbetsdagar varade 

projektperioden3 i 15 dagar, från den 3 december till och med den 17 december. På så 

sätt behövde hänsyn inte tas till halvdagen den 2 december eller till att medarbetare 

kanske slutade tidigt de sista dagarna innan jul. Som referensperiod användes hela 

november bortsett från de två första dagarna, eftersom detta gav samma fördelning av 

veckodagar och helgdagar som för projektperioden. 

4.2 Kartläggning av elmätarområden 

För att kunna utföra studien gjordes en kartläggning av hur många elmätare det fanns i 

fastigheten och vilka områden som de olika mätarna mätte. Totalt fanns nio elmätare 

som mätte elanvändningen i fastigheten, två för höghusdelen och sju för låghusdelen. 

Kartläggningen av områdena visade att de två elmätarna för höghusdelen mätte 

varannan våning, så att plan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 och 14 tillhörde den ena medan plan 2, 

4, 6, 8, 10 och 12 tillhörde den andra. I låghusdelen mätte några elmätare ett väl 

avgränsat område på ett våningsplan, medan andra elmätare mätte områden på flera 

våningar. De elmätare som mätte på flera våningsplan mätte inte alltid motsvarande 

områden på de olika våningarna. 

För att kunna ge återkoppling på elanvändningen var det nödvändigt att varje 

medarbetare kunde hitta vilken elmätare dess kontorsplats tillhörde. Mätarområdena 

behövde därför struktureras upp noggrant och lättförståeligt. Det första steget i 

processen var att särskilja de olika våningsplanen. För våning 5-14 räckte detta, 

eftersom hela våningsplanen mättes av samma elmätare. För de 4 nedre våningarna 

krävdes ytterligare nivåer för att skilja de olika elmätarområdena åt. På huvudkontoret 

sitter 14 olika dotterbolag till företaget och nästa steg blev därför att se hur väl 

bolagsgränserna överensstämde med mätarområdena. Kartläggningen gav delvis resultat 

men för vissa kontorsplatser behövdes även en tredje nivå, efter våningsplan och 

bolagstillhörighet, för att avgöra vilket mätarområde som de tillhörde. Detta steg 

delades in i passande kombinationer av de olika variablerna ”höghuset”, ”låghuset”, 

”höger om vardagsrummet”, ”vänster om vardagsrummet”, ”resultatenhet xxx” och 

”övriga”. Med hjälp av dessa beskrivningar kunde varje medarbetare hitta det 

elmätarområde som dess kontorsplats tillhörde. 

Företaget är hyresgäster i fastigheten och all data från elmätarna ägdes av 

fastighetsägaren. Ett företag inom fastighetsautomation läste av elmätarställningarna 

och forskarna kunde hämta all aktuell elmätardata från en webbtjänst tillhandahållen av 

dem. Vidare kunde historiska data hämtas från en leverantör av programvaror för 

fastighetsförvaltare som fastighetsägaren använde sig av för att sammanställa 

fastigheters elmätardata. Att data hämtades från tredje part innebar viss problematik. En 

av elmätarna slutade till exempel att leverera data i oktober utan att forskarna lyckades 

få reda på varför och två av elmätarna slutade leverera data några dagar innan 

                                                           
3 Projektperioden avser de dagar för vilka data analyseras. 
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projektperioden började. Detta visade sig bero på en ombyggnation som skedde i dessa 

delar av fastigheten och avbrottet av dataleverans varade endast i ett fåtal dagar. Det 

medförde dock att mätarna behövde tas ut ur studien eftersom dess data blev skevt 

fördelat jämfört med de andra mätarna. Således omfattade studien slutligen sex 

elmätare, där elmätardata för fem elmätarområden visualiserades medan den sjätte 

mätaren användes som referens. Det elmätarområde som fick fungera som referens 

valdes ut på grund av dess egenskaper: mätarområdet omfattade relativt få arbetsplatser, 

elanvändningen i området bedömdes vara nära fastighetens genomsnitt och området 

innehöll enbart vanliga kontorsarbetsplatser. Anledningen till att ett relativt litet område 

valdes var att inte ta bort allt för stor del av personalen ur studien eftersom detta 

bedömdes kunna minska projektets relevans för alla deltagare. Data från 

referensmätaren lämnades utanför visualiseringsverktyget, så att de som tillhörde denna 

inte kunde få någon specifik information om sin mätare. På så sätt kunde forskarna 

undersöka om en eventuell förändring var relaterad till förbrukningsåterkopplingen. 

I samband med kartläggningen av de olika elmätarområdena räknades antalet 

kontorsplatser som tillhörde varje område med hjälp av ett internt inomhuskartsystem. 

Det framkom att antalet kontorsplatser för de olika mätarområdena varierade från drygt 

40 till över 400. Vid kartläggningen framkom även att några elmätarområden hade 

högre elanvändning än andra, sett till kWh per person. Det var framför allt ett 

elmätarområde som urskilde sig och till skillnad från övriga områden som enbart 

innehöll kontorslandskap var ett geolaboratorium inkluderat i dess område, vilket 

forskarna antog var anledningen till den höga elanvändningen. Ytterligare en elmätare 

urskilde sig, om än inte lika mycket, och anledningen till detta tror forskarna var att 

belysningen till ett stort gemensamt utrymme mättes av den elmätaren. 

4.3 Elmätardata och beteende på webbsidan 

Genom data från elmätarna erhölls värden på elanvändningen i olika delar av huset. 

Dessa data analyserades för att läsa av eventuella indikationer på verktygets påverkan 

på elanvändningen för varje elmätarområde. Elanvändningen från varje elmätarområde 

jämfördes med värden från referensmätaren under projektperioden och under 

referensperioden. 

För alla deltagande elmätare beräknades kvoten yi 

 𝑦𝑖 =  
𝑥𝑖

𝑥𝑟𝑒𝑓
 (1) 

för alla dagar under projektperioden respektive referensperioden, där xi är elmätare i:s 

förbrukning per person och dygn och xref är referensmätarens förbrukning per person för 

samma dygn. Anledningen till att kvoten valdes var för att försöka eliminera eventuella 

fluktuationer beroende av andra anledningar än förbrukningsåterkopplingen. 

Kvoterna 𝑦𝑖 för de olika elmätarna, totalt 28 datapunkter för referensperioden och 15 för 

projektperioden för varje mätare, ritades i ett diagram. För att undersöka tesen att 
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elanvändningen för mätarna med förbrukningsåterkoppling hade gått ned under 

projektperioden, medan elanvändningen för referensmätaren var konstant, gjordes en 

regressionsanalys av dessa datapunkter. En trendlinje för referensperioden och en för 

projektperioden beräknades och ritades således till varje elmätares graf. Trendlinjernas 

riktningskoefficienter valdes att benämnas ki,1 samt ki,2, där i refererade till vilken 

elmätare det gällde och 1 och 2 betecknade referensperioden respektive projektperioden. 

Enligt tesen förväntades regressionslinjerna vara relativt horisontella under 

referensperioden, där mätarna i studien förväntades bete sig likadant som 

referensmätaren, medan de förväntades ha en negativ lutning under projektperioden, där 

elanvändningen förväntades minska hos studiens mätare men vara konstant hos 

referensmätaren. Trendlinjernas riktningskoefficienter bör således ligga runt noll under 

referensperioden och vara negativa under projektperioden, vilket medför 𝑘𝑖,2 < 𝑘𝑖,1. För 

att undersöka om detta var statistiskt säkerställt utfördes ett test för parade stickprov. 

Eftersom värdenas fördelning var okänd, men antogs komma från samma fördelning, 

kunde Wilcoxons ensidiga teckenrangtest användas (Alm & Britton, 2008, s. 390). 

Nollhypotesen sattes till att ingen förändring eller en ökad förbrukning hade skett och 

mothypotesen att en minskad förbrukning hade skett, se Ekvation 2 och 3. 

 𝐻0: 𝑘𝑖,2 ≥ 𝑘𝑖,1 (2) 

 𝐻1: 𝑘𝑖,2 < 𝑘𝑖,1 (3) 

En alternativ tes var att förbrukningsåterkopplingens effekt blev sådan att 

elförbrukningen minskade i samband med införandet av elvisualiseringsverktyget men 

sedan låg på en jämn nivå. Detta skulle innebära att riktningskoefficienterna låg relativt 

konstant runt noll men på olika nivåer under referensperioden och projektperioden, så 

att elanvändningen ändå minskade. För att undersöka om så var fallet beräknades 

medelvärdet 

 �̅�𝑖 =  
∑ 𝑦𝑖

𝑛
 (4) 

där �̅�𝑖 är medelvärdet av kvoten 𝑦𝑖 under en period med längd n. Detta medelvärde 

beräknades för varje elmätare, dels för referensperioden och dels för projektperioden. 

För att undersöka om det var statistiskt säkerställt att medelvärdena var lägre under 

projektperioden än under referensperioden utfördes det ensidiga teckenrangtestet även 

på dessa värden, med nollhypotesen att ingen förändring eller en ökad förbrukning hade 

skett och mothypotesen att en minskad förbrukning hade skett, se Ekvation 5 och 6. 

 𝐻0: �̅�𝑖,2 ≥ �̅�𝑖,1 (5) 

 𝐻1: �̅�𝑖,2 < �̅�𝑖,1 (6) 

Slutligen undersöktes om en eventuell förändring av elförbrukningen i ett 

elmätarområde var kopplat till antalet besök för mätarområdet. Vilket mätarområde som 

användaren tillhörde registrerades när besökaren valde sitt mätarområde i en 
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rullgardinsmeny innan själva visualiseringssidan visades. Antalet klick på de olika 

mätarområdena sparades. Tesen sattes till att fler användare av visualiseringsverktyget 

från ett mätarområde ledde till en minskad elanvändning för området.  

4.4 Intervjuer 

För att undersöka personliga upplevelser och uppfattningar genomfördes intervjuer med 

medarbetare. Forskarna valde att utföra fokuserade intervjuer, en kortare variant av 

semistrukturerade intervjuer som kan användas när temat är starkt avgränsat och inte 

väldigt känsligt eller besvärligt (Tjora, 2012, s. 97). Precis som vid semistrukturerade 

intervjuer utformades en intervjuguide med övergripande teman och konkreta 

intervjufrågor genom att bearbeta studiens syfte och frågeställningar (Dalen, 2007, s. 

31). I en semistrukturerad intervju ges en större flexibilitet än i en strukturerad intervju, 

i och med att intervjuaren kan ställa följdfrågor eller ändra ordningen på frågorna så att 

samtalet blir mer flytande (Denscombre, 2007, s. 176). I och med att intervjuerna var 

fokuserade var frågorna dock inte så övergripande utan raka och tydliga, vilket gjorde 

att följdfrågor inte var så vanligt förekommande. 

4.4.1 Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden utformades så att intervjuerna skulle bli korta och koncisa men 

fortfarande ge tillräckligt med information för att ha som underlag till att besvara syftet 

och frågeställningarna. För att intervjun skulle vara så engagerande som möjligt 

utformades den enligt Brymans (2011) riktlinjer så att tidiga frågor i intervjun både var 

direkt kopplade till undersökningens syfte och relevanta för respondenten. För 

tydlighetens skull delades formuläret upp i olika teman och för varje tema kom först 

mer generella frågor och sedan mer specifika (Bryman, 2011, s. 217). Vad som främst 

eftersöktes genom intervjuerna var att få reda på respondenternas inställning till de olika 

typerna av återkoppling som fanns representerade i visualiseringsverktyget, samt 

huruvida verktyget gjort att respondenterna förändrat sitt beteende eller ej. Dessa frågor 

var endast relevanta för de respondenter som använt verktyget och därför inleddes 

intervjuguiden med frågor kring kännedom av projektet och användning av verktyget. 

Om respondenten inte kände till projektet eller inte hade använt verktyget ställdes 

enbart någon enstaka fråga till för att få reda på varför, medan en längre intervju hölls 

med de respondenter som hade använt verktyget. Det var dock relevant att intervjua 

även de som inte använt verktyget, i och med att det gav en uppfattning både om hur 

många som hade använt verktyget och om anledningar till att medarbetare inte hade 

använt det. Intervjuguiden återfinns i Bilaga A. 

4.4.2 Val av respondenter 

Respondenterna valdes ut genom ett extremt urval, vilket innebär att en norm för det 

typiska fastställdes och att forskarna sedan letade efter det som påvisade extrema värden 

eller efter två motpoler att jämföra med normen (Merriam, 1994, s. 63). 

Urvalsgrupperna valdes därmed dels till de två elmätare som var placerade först 
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respektive sist i en rangordning efter förbrukningsförändring och dels till 

referensmätaren. Genom detta urval ville forskarna undersöka om det fanns någon 

skillnad i användning eller i beteendeförändring mellan de tre grupper som särskilde sig 

mest. Från varje urvalsgrupp slumpades sedan 5 respondenter ut. Det urvalet skedde 

genom att, med hjälp av en karta över kontoret och kontorsplatserna, numrera 

kontorsplatserna och med hjälp av en slumptalsgenerator4 generera ett slumptal mellan 

det högsta och lägsta talet som kontorsplatserna hade blivit tilldelade. För varje tänkt 

intervju slumpades även ett andra och ett tredje alternativ till respondent fram. 

4.4.3 Intervjusituationen 

Eftersom intervjuerna behövde genomföras under veckan före jul när många skulle 

kunna tänkas vara upptagna och ha mycket att slutföra skedde den första kontakten med 

respondenten genom ett besök till dennes kontorsplats. Forskarna befarade att det skulle 

vara lätt att glömma bort att svara på ett e-postmeddelande eller att neka en intervju om 

kontakten skedde genom ett telefonsamtal. Genom att istället uppsöka den tilltänkte 

respondenten personligen kunde många ta sig tid direkt vid besöket eller boka en tid i 

nära anslutning till besöket. Att denna metod fungerade berodde dels på att intervjuerna 

var korta, ca 5-10 minuter, och dels på att det fanns ett andra och ett tredje alternativ till 

varje respondent. Om den tilltänkte inte hade tid eller inte befann sig vid sin plats den 

dagen kunde forskaren därmed gå vidare till nästa alternativ. 

Alla intervjuer utfördes i en lugn miljö, antingen i ett konferensrum eller vid en 

kontorsplats där det var tomt runt omkring. Trots detta var några respondenter stressade, 

vilket med största sannolikhet berodde på att de valde att ställa upp på en intervju trots 

att de inte riktigt kände att de hade tid. Dock hade ingen av de stressade respondenterna 

använt verktyget och därmed blev intervjusvaren begränsat påverkade av detta. För att 

underlätta för forskarna att koncentrera sig på samtalet spelades samtliga intervjuer in. 

Intervjuerna transkriberades sedan, eftersom det är lättare att få en överblick över ett 

dokument än i en ljudfil, innan de sammanställdes. 

4.5 Lansering av projektet 

Personalen informerades genom en nyhet på företagets intranät, ett e-postmeddelande 

som skickades till alla gruppchefer och genom att ställa upp en 55 tums pekskärm med 

en tillhörande affisch (se Bilaga B) i ett stort gemensamt utrymme, som internt heter 

vardagsrummet, vilket passeras av en stor del av personalen. Nyheten som publicerades 

på intranätet var tillgänglig för all personal som arbetar i kontorsfastigheten. Det fanns 

inte möjlighet att använda intranätet fler än en gång. Om gruppcheferna spred 

informationen de fått via e-post vidare till sin grupp eller ej har inte gått att kontrollera. 

I samband med att pekskärmen placerades i vardagsrummet och att nyheten om det 

                                                           
4 https://www.random.org/ 
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publicerades på intranätet stod forskarna vid skärmen och presenterade verktyget under 

lunchtimmarna i sammanlagt fyra dagar. 

Vid val av namn till visualiseringswebbsidan fanns ett krav på att den enbart skulle vara 

åtkomlig på intranätet och att det därmed skulle vara en .[foretaget].se-adress. Beslutet 

föll på sparael.[foretaget].se, eftersom detta ansågs vara ett namn som användarna 

enkelt kunde knyta an till och komma ihåg. 

5. Utveckling av visualiseringsverktyg 

För att studera vilken typ av återkoppling som användare är mest intresserade av och 

som kan skapa störst potential för minskad energikonsumtion utvecklades ett 

visualiseringsverktyg. 

5.1 Mål för visualiseringsverktyget 

Ett visualiseringsverktyg skapades för att kunna användas för att svara på studiens 

frågeställningar. Målen vid skapandet av verktyget var att 

 ge de olika typer av återkopplingar som finns beskrivna i kapitel 4.2 

 presentera återkopplingen på ett lättförståeligt och tydligt sätt som användaren 

snabbt kan ta till sig 

 skapa långsiktigt intresse och engagemang 

 göra det tillgängligt för all personal i fastigheten. 

5.2 Utvecklingsmetod och utvecklingsverktyg 

Ett IT-verktyg bedömdes vara det lämpligaste redskapet att använda för att ge direkt 

återkoppling av de olika återkopplingstyperna. Mer specifikt valdes verktyget att göras 

som en webbsida, vilket gjorde det möjligt att sprida verktyget till användarna på ett 

enkelt sätt utan att de skulle behöva installera ett program på sina datorer. All personal 

hade tillgång till datorer med internetuppkoppling.  

För att skapa en webbsida som visualiserar elanvändning har olika utvecklingsmetoder 

och tekniska hjälpmedel använts. Längre ner i avsnittet beskrivs även hur informationen 

om projektet spreds samt hur verktygets användbarhet och tydlighet utvärderades efter 

att det blev färdigställt.   

5.2.1 Agila metoder 

Under systemutvecklingsfasen av projektet utfördes arbetet enligt agil 

utvecklingsmetodik. Agila metoder är ett samlingsbegrepp för utvecklingsmetoder som 

är lättrörliga och de har följande fyra kärnvärderingar gemensamt (Beck, o.a., 2001): 
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 Individer och interaktioner framför processer och verktyg 

 Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 

 Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 

 Anpassning till förändring framför att följa en plan 

En av grunderna för agila metoder är att omvärlden är föränderlig och att det inte går att 

planera ett projekt exakt från början till slut innan det startar. Under arbetets gång kan 

det komma förändrade krav eller andra yttre omständigheter som påverkar projektet och 

dess tidsplan. Agila metoder kan hantera detta bättre än traditionella sekventiella 

utvecklingsmetoder (Vliet, 2008, ss. 54-55).  

Delar från olika agila metoder valdes för att sammantaget få en arbetsmetod som 

passade de organisatoriska och tidsmässiga begränsningar som gällde för projektet. 

Parprogrammering, en del av metodiken Extreme Programming (XP), användes, vilket 

betyder att två programmerare arbetar vid samma dator. En av programmerarnas uppgift 

är att skriva koden medan den andra programmeraren läser koden, påpekar fel, kommer 

med kommentarer och ställer frågor. De båda programmerarna ska kunna byta roller 

med varandra vid varje given tidpunkt (Vliet, 2008, ss. 66-67). 

Arbetet i projektet har planerats löpande, en vecka i taget. I slutet av veckorna gjordes 

en grov planering av nästkommande vecka där alla veckodagar delades i två med 

möjlighet att schemalägga olika aktiviteter på för- respektive eftermiddag. I de fall där 

schemat inte stämde med verkligheten på grund av felaktiga tidsuppskattningar fick 

schemat agera vägledande snarare än tvingande och nya uppgifter sköts på framtiden 

eller påbörjades tidigare än planerat beroende på åt vilket håll som tidsuppskattningen 

inte stämde.   

Tät kontakt har hafts med olika intressenter på företaget för diskussioner om systemets 

krav och utformning. Innan programmeringen började gjordes en design som var 

baserad både på de krav som framkommit under projektets tidiga faser och på 

etablerade visualiseringsprinciper, som finns beskrivna i kapitel 4.4. Designen användes 

som utgångspunkt men förändrades kontinuerligt under utvecklingsarbetet, enligt 

metoden spiral design. Denna metod bygger på att intressenter ofta inte vet vad som är 

möjligt eller vad de är ute efter innan de ser ett exempel, vilket gör att både kraven och 

designen är vaga i början och blir mer definierade ju längre projektet pågått (Ware, 

Visual thinking for design, 2008, s. 157).  

Ett starkt fokus fanns på att i varje läge skriva fungerande och lättförståelig kod. 

Utveckling skedde inkrementellt och funktionalitet byggdes på stegvis. Arbetet skedde 

också iterativt, om någon del av verktyget inte uppfyllde de krav som fanns så gjordes 

det om.  
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5.2.2 Grundläggande teknik 

Utveckling av visualiseringsverktyget gjordes i språken HTML, JavaScript och CSS. 

För att underlätta arbetet med webbsidans layout användes verktyget Bootstrap, som 

dels innehåller färdiga designer för hur olika komponenter såsom knappar och tabeller 

på webbsidan kan se ut och dels underlättar positionering av olika element på 

webbsidan.  

För att rita grafer användes JavaScript-biblioteket dc.js vilket är ett grafritningsbibliotek 

som gör det möjligt att skapa interaktiva grafer på webbsidor. Biblioteket bygger i sin 

tur på de två biblioteken d3.js och Crossfilter, vilka ritar grafik respektive hanterar data.  

Elmätardata sparades i en JavaScript-fil som laddades av webbsidan. Webbläsaren 

gjorde sedan beräkningar baserat på elmätardata, ritade grafer och visade valda 

nyckeltal. Data uppdaterades manuellt med hjälp av ett script. Automatisk uppdatering 

av elmätardata hade varit att föredra men tekniska problem gjorde att detta inte var 

möjligt att slutföra inom projektets tidsram. 

För att underlätta för flera utvecklare att arbeta med samma kod är det vanligt inom 

systemutveckling att använda sig av versionshanteringssystem och i det här fallet 

användes verktyget GitHub. GitHubs tjänst GitHub Pages användes för att publicera 

visualiseringsverktyget på webben.  

Valen av tekniska hjälpmedel gjordes i samråd med teknisk expertis på företaget och 

valen föll i många fall på verktyg där forskarna upplevde att det fanns stöd att få under 

utvecklingsarbetets gång.  

5.2.3 Utvärdering 

För att utvärdera visualiseringsverktygets användbarhet gjordes observationer och 

användarstudier. Genom dessa undersökte forskarna om informationen som 

presenterades var enkel att förstå och ta till sig, för att på så sätt se om verktyget 

visualiserade elförbrukningen på ett effektivt sätt. Ingen vidareutveckling av verktyget 

skedde efter utvärderingen. Observationerna utfördes vid pekskärmen i vardagsrummet 

och användarstudierna utfördes vid användarens kontorsplats eller ett närliggande 

konferensrum.  

Observationerna var ostrukturerade och utforskande där användarna fick få instruktioner 

av forskarna. Den gick till så att förbipasserande personer hejdades och ombads att fritt 

använda skärmen och att samtidigt berätta vad de såg, hur de resonerade och varför de 

valde att läsa om eller klicka på de delar av skärmen som de gjorde. Ljudet från 

observationerna spelades in och anteckningar fördes under observationen. I samtliga fall 

var det en ensam forskare som gjorde observationen, medan de observerade ibland var 

flera till antalet vid samma observation. Sammanlagt gjordes åtta observationer av det 

slaget. Detta är enligt Benyon (Designing Interactive Systems, 2010, ss. 233-234) en bra 

metod att använda för att fånga användarnas första intryck. 
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Användarstudierna gjordes i eller i anslutning till de medverkandes kontorsplatser och 

var av strukturerad karaktär. Tio personer med arbetsplatser tillhörande en av studiens 

elmätare valdes slumpmässigt ut och ombads lösa en serie uppgifter och svara på frågor 

med hjälp av webbsidan (se Bilaga C). Ljudupptagningar gjordes under 

användarstudierna och anteckningar fördes över hur uppgifterna löstes och om de 

uppfattades som lätta eller svåra att utföra. Metoden med användarstudier tillåter 

respondenten att vara delaktig i utvecklingsarbetet och är ett effektivt sätt att samla in 

information från användare (Benyon, 2010, ss. 232-233). 

5.3 Elmätningar och energiberäkningar 

För att möjliggöra uppdelnings- och upplysningsåterkoppling utfördes elmätningar och 

beräkningar av olika apparaters elförbrukning. Genom att undersöka beteenden och 

rutiner bland medarbetare på kontoret kartlades de apparater där medarbetarna på ett 

eller annat sätt kunde styra över elförbrukningen. De åtgärder som identifierades var: 

 Att släcka skärmen under möten, lunch- och fikaraster, sammanlagt 2,5 timmar 

per dag 

 Att sätta datorn i strömsparläge under möten, lunch- och fikaraster, sammanlagt 

2,5 timmar per dag 

 Att stänga av datorn och skärmen helt under nätter och helger, sammanlagt 120 

timmar i veckan (ger drygt 9,5 timmar per arbetsdag med datorn påslagen) 

 Att använda samma kaffekopp och vattenglas under hela dagen 

 Att släcka lamporna i konferensrummen 

Med dessa åtgärder som grund skedde lokala elmätningar på olika typer av skärmar och 

olika typer av datorer när de lämnades påslagna under upp till en timme, när de 

lämnades i strömsparläge i upp till en timme och när de lämnades i strömsparläge under 

en längre tid. Mätningarna gjordes med hjälp av elmätare som placerades mellan 

vägguttaget och apparaten som studerades. Mätningarna gav en grov bild av de olika 

apparaternas elanvändning men ansågs tillräckliga för att ge relevanta energispartips. 

Resultatet var att en datorskärm som lämnades påslagen i upp till en timme drog ca 0,05 

kWh per timme. Om skärmen skulle stängas av 2,5 timmar per dag, fem dagar i veckan, 

skulle således 0,625 kWh per vecka kunna sparas. En dator som lämnades påslagen i 

upp till en timme drog 0,02 kWh mer per timme än en dator som lämnades i 

strömsparläge. Om datorn skulle lämnas i strömsparläge i 2,5 timmar per dag, fem 

dagar i veckan, skulle således 0,25 kWh per vecka kunna sparas. En dator och en skärm 

som lämnades påslagna men i strömsparläge under en längre tid drog knappt 0,002 kWh 

per timme. Om de, istället för att lämnas i strömsparläge, skulle stängas av helt under 

nätter och helger skulle 0,21 kWh per vecka kunna sparas. Som komplement till dessa 

elmätningar skedde vissa beräkningar. En diskmaskin beräknades rymma 40 

koppar/glas och ett diskprogram beräknades använda 1,5 kWh. Om medarbetaren skulle 

använda 2 koppar/glas mindre dagligen skulle diskbehovet minska i och med att 5 % av 
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diskmaskinens kapacitet skulle ha krävts för dessa. Detta innebar en möjlig minskning 

med 0,075 kWh per dag, eller 0,375 kWh per vecka.  

De totala besparingsmöjligheterna blev således 1,5 kWh per person och vecka. Den 

genomsnittliga användningen bland alla medarbetare i fastigheten i november var 23 

kWh per person och vecka, vilket innebar en möjlig minskning med 6,3 %. Utöver detta 

skedde beräkningar på att släcka lamporna i konferensrum, trots att denna handling är 

svår att knyta till hur mycket varje medarbetare kan spara per vecka. Ett genomsnittligt 

konferensrum beräknades ha 6 stycken 5W-ledlampor och om dessa skulle lysa i 

onödan under 2 timmar per dag, fem dagar i veckan, skulle detta dra 0,3 kWh per vecka. 

Med dessa besparingsmöjligheter som utgångspunkt sattes målet att minska 

elanvändningen med 5 % och de konsekvenser detta skulle kunna ge beräknades. 

Beräknat utifrån medelanvändningen bland medarbetarna skulle en minskning med 5 % 

innebära 52 kWh per person och år. En kWh från den nordiska elmixen släpper ut 100 g 

koldioxidekvivalenter (Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi, 2012), vilket gör att 

besparingen motsvarar 5,2 kg koldioxidekvivalenter. Om alla cirka 1500 medarbetare i 

kontoret skulle göra denna minskning skulle det leda till att 75 000 kWh mindre el 

användes varje år, vilket motsvarar 75 000 kr (beräknat på ett elpris om 1 kr/kWh) eller 

7,5 ton koldioxidekvivalenter (beräknat på den nordiska elmixen). 

För att ge förståelig återkoppling om vad detta motsvarar skedde balansberäkningar med 

utsläpp från bilkörning, flygresor och odling av potatis. Dessa tre områden valdes dels 

för att de ansågs vara relativt lätta att relatera till och dels för att de låg på en varierande 

skala i utsläpp. För bilkörning och flygresor valdes sträckan Stockholm-Rom, eftersom 

denna sträcka ansågs vara greppbar och kunde fungera för både bilkörning och 

flygresor. Sträckan är cirka 2 500 km (Google Maps, 2015). Enligt ett PM från 

Trafikverket släpper medelbilen i den svenska fordonsflottan ut 189 g CO2 per km 

(Johansson, 2012). För utsläpp motsvarande 7,5 ton CO2 kan bilen således köra 40 000 

km, vilket motsvarar 8 tur- och returresor mellan Stockholm och Rom. En flygning 

mellan Stockholm och Rom släpper enligt FN-organisationen ICAO ut 390 kg CO2 per 

passagerare (International Civil Aviation Organization, 2014). För utsläpp motsvarande 

7,5 ton CO2 kan således 19 personresor tur och retur göras. Slutligen är klimatavtrycket 

för 1 kg potatis enligt en rapport från SLU 100 g CO2 (Röös, 2012). För utsläpp 

motsvarande 7,5 ton CO2 kan således 75 ton potatis odlas. 

5.4 Visualiseringsverktyget 

Visualiseringsverktyget byggdes upp utefter de ramar som teorin och metoden gav. 

Viktigt i framtagandet av designen var att de fyra olika typerna av återkoppling skulle 

vara tydligt representerade. Vid designen av sidan togs stor hänsyn till att den skulle gå 

att använda dels med mus och tangentbord via en persondator och dels på pekskärmen i 

vardagsrummet. Användbarheten för pekskärmen vägde tyngre eftersom bedömningen 

gjordes att den skulle få störst användning.  
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5.4.1 Startvy och val av mätare 

För att göra webbsidan lättförståelig gjordes designen enkel och innehållet skalades av 

så att enbart det som ansågs viktigast fanns med. En kort informationstext om projektet 

och en knapp för att börja utforska elanvändningen var det enda som fanns på startsidan. 

Nästa sida visade en rullgardinsmeny, där användaren uppmanades att hitta sitt 

elmätarområde genom att välja så många steg som krävdes av våningsplanstillhörighet, 

bolagstillhörighet och mer specifik tillhörighet (se Figur 1).  

 

Figur 1. En rullgardinsmeny utformad så att användaren skulle hitta sitt 

elmätarområde. 

Genom systemet med en rullgardinsmeny innan användaren kom fram till själva 

visualiseringssidan kunde sidan sedan visa information för just den elmätaren som 

användaren valt. På så sätt var siffrorna och graferna som visades kopplade till 

användarens elmätarområde redan från start. Användaren kunde med detta utgångsläge 

sedan även välja att byta till en annan elmätare och se specifika värden för denna. 

Dessa två inledande sidor var någonting som kom till under arbetsprocessen efter krav 

från intressenter, som ville att det tydligt skulle synas vad projektet innebar innan data 

över förbrukningen visades. I den ursprungliga designen kom användaren direkt in på 

en sida som visade de olika återkopplingarna.  

5.4.2 Huvudvy med återkoppling 

Visualiseringssidan var uppdelad i sex huvuddelar, varav fyra var synliga i startläget 

utan att scrolla (se Figur 2). Informationen i verktyget presenterades i text, i en 

topplista, i ett diagram och i en graf, vilket stämde överens med Hallin et al. (2007, s 

12) som menar att en kombination av olika presentationssätt ska användas.  
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Figur 2. Startvyn av visualiseringsverktyget. 

Den övre vänstra kvadranten gav information specifik för det valda elmätarområdet, 

presenterad i textform, om genomsnittlig elanvändning, förändrad elanvändning under 

december jämfört med november samt förändring i utsläpp av koldioxid per person och 

för hela mätarområdet. Denna information gav således en sammanfattande bild av 

mätarens förbrukning i textform men den gav även historisk återkoppling i form av 

jämförandet med föregående månad. För de två elmätarområden som hade identifierats 

ha högre elanvändning än de andra, på grund av geolaboratoriet och belysning för 

vardagsrummet, skrevs detta in i en notis. På så sätt fick användarna en förklaring till de 

höga siffrorna Den övre högra kvadranten visade jämförande återkoppling genom en 

topplista, rangordnad efter hur mycket el som användes per person under december 

jämfört med motsvarande period i november. Ett aktivt val gjordes att inte koppla 

elbesparingen till en belöning i form av ett pris, eftersom detta enligt Trinh och 

Jamieson (2014) kan leda till att de positiva effekterna försvinner efter tävlingens 

avslutande. Den nedre vänstra kvadranten bestod av ett liggande stapeldiagram som 

visade den genomsnittliga elanvändningen för de olika elmätarna per person och dygn, 

där den valda elmätaren var färgad och övriga var grå. Stapeldiagrammet gav således 

jämförande återkoppling för elmätarnas faktiska förbrukning, istället för dess förändring 

av förbrukning som visades i topplistan. I den sista kvadranten, den nedre högra, gavs 

historisk återkoppling i form av ett linjediagram som visade förbrukningen timme för 

timme för den valda elmätaren.  Diagrammet visade även en tredje form av jämförande 

återkoppling genom att visa genomsnittet av fastigheten som en streckad grå linje. För 

linjediagrammet kunde användaren byta tidsperiod mellan den senaste veckan, den 

senaste månaden och det senaste året. Valet föll på dessa tre tidsperioder eftersom de 

gav den information som var mest relevant att få ut av linjediagrammet, vilket stämmer 

överens med Trinh & Jamiesons (2014, s 14) teori att förbrukningen ska visas över ett 

överlagt tidsintervall. 
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Den femte och sjätte delen (se Figur 3) av sidan fanns nedanför startvyn, dit användaren 

kunde komma antingen genom att klicka på en länk i rutan med specifik information om 

det valda mätarområdet eller genom att scrolla ned.  

 

Figur 3. Den femte och sjätte delen av visualiseringsverktyget. 

Dessa delar gav uppdelnings- och upplysningsåterkoppling genom att ge information 

om hur mycket el som sparades genom att utföra vissa åtgärder, tips om vad som kunde 

göras för att minska elanvändningen med 5 % och information om vilka konsekvenser 

det skulle ge om alla medarbetare i fastigheten minskade sin elanvändning med 5 %. 

Under optimala förutsättningar baseras uppdelningsåterkoppling på individuella 

mätningar från olika apparater där deras elanvändning visualiseras i realtid. Detta var 

inte möjligt med de tekniska förutsättningar som gällde och istället gjordes elmätningar 

i förväg och dessa presenterades för att ge användarna en uppfattning om hur mycket el 

de kunde spara genom olika åtgärder.  

Placeringen av de sex huvudområdena, där fyra visades i grundvyn och två nåddes via 

en länk eller genom att scrolla, grundade sig i att visualiseringsverktyget utvecklades 

med tanken att användarna skulle återvända till webbsidan och se hur elanvändningen 

förändrades. För att visualiseringen skulle bli intressant för återvändande besökare lades 

fokus på den historiska och den jämförande återkopplingen. Dessa två typer av 

återkoppling förändrades varje gång data uppdaterades, vilket skedde flera gånger 

dagligen, medan uppdelnings- och upplysningsåterkopplingen var statisk och därmed 

inte kopplad till den faktiska förändringen i elanvändning. 

För att symbolisera samhörighet mellan olika element i en design kan en omslutande 

form användas (Ware, Visual thinking for design, 2008, s. 58). Webbsidans sex 

huvuddelar med tillhörande rubriker var därför inneslutna i var sin rektangel, så att varje 

del blev tydligt avskärmad. För att tydligt markera att linjediagrammet och knapparna 
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för val av tidsintervall hörde ihop lades de i samma rektangel. I och med att topplistan 

inte ändrades om en annan elmätare valdes var den annorlunda än övriga tre kvadranter 

och därför gjordes konturen till dess rektangel tjockare. På så sätt markerades 

samhörighet mellan de andra tre rektanglarna med tunnare linjer. 

Nominala objekt, som till exempel de fem olika elmätarna, särskils effektivast med färg, 

textur och/eller form (Jacko, 2012, s. 529). Eftersom forskarna ville visa kvantitativ data 

av varje nominellt objekt, i form av till exempel stapeldiagram, valdes alternativet form 

bort. Gällande färgval skedde detta enligt kontrastfärgteorin, som bygger på att 

människans hjärna omvandlar färgsignalerna från ögat efter de tre skalorna av 

kontrastfärger: rött-grönt, gult-blått och svart-vitt. Detta innebär att färgerna svart, vit, 

röd, grön, gul och blå är speciella, i och med att de har en stark signal åt det ena hållet 

på en skala och en neutral signal på de två andra skalorna (Ware, Visual thinking for 

design, 2008, ss. 68-70). Vid val av färger för färgkodning ska färgerna vara så visuellt 

distinkta som möjligt och därför ska färger med unika färgkontraster väljas först (Ware, 

Visual thinking for design, 2008, s. 77). När forskarna valde färger till färgkodningen av 

mätarna föll därför valet på svart, rött, grönt, gult och blått. Den vita färgen valdes bort 

eftersom bakgrunden var vit. Eftersom det endast var fem nominala objekt och det 

därmed fanns tillräckligt många kontrastfärger ansåg forskarna att användning av textur 

var överflödigt. Den valda mätarens färg användes i alla fyra kvadranterna för att 

representera elmätaren. I kvadranten med topplistan var alla elmätare representerade 

medan de andra tre kvadranterna enbart visade mätarspecifik information och därmed 

enbart den mätarspecifika färgen. På så sätt markerades ytterligare att topplistan stod 

utanför samhörigheten mellan de andra tre kvadranterna. För den femte och sjätte delen 

av webbsidan, gällande uppdelnings- och upplysningsåterkoppling, var informationen 

av allmänt slag och därmed likadan oavsett val av elmätare. För att särskilja dessa två 

rutor från de övriga fyra valdes en grön färg till ramen, rubriken och till att förstärka 

innehåll i texten. Den gröna färgen valdes eftersom grönt enligt forskarnas erfarenhet 

symboliserar miljö och hållbarhet. 

Websidan var interaktiv och användaren bjöds därmed in till att utforska sidan och 

därigenom få mer information. I rutan för den mätarspecifika informationen kunde 

användaren trycka på en länk för att se vilka som ingick i det valda mätarområdet. En 

modul öppnades då upp (se Figur 4), där de delar som ingick i mätarområdet förklarades 

i textform.  
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Figur 4. Modul som användes till beskrivning av mätarområde samt till förklaring av 

beräkningarna till tipsen och konsekvenserna. 

Att välja en ny elmätare kunde göras antingen genom att trycka på en annan stapel i 

diagrammet eller genom att trycka på knappen ”Välj en annan mätare” och sedan välja 

mätare i rullgardinsmenyn. I linjediagrammet kunde användaren välja att se värden för 

den senaste månaden, det senaste året eller den senaste veckan, som var förvalt. 

Gällande delarna om hur användaren kunde minska sin elanvändning och om vad 

konsekvenserna av en minskad elanvändning skulle bli fanns länkar om hur 

beräkningarna hade gått till. Dessa länkar öppnade upp samma typ av moduler som 

användes för att beskriva mätarområdena (se Figur 4) och i modulerna förklarades 

beräkningarna. 

För att tydliggöra interaktiviteten valdes två genomgående teman till de ställen där 

användaren kunde klicka. Om så passade användes en knapp med samma gröna färg 

som användes till rutorna om uppdelnings- och upplysningsåterkoppling, eftersom den 

gröna färgen utöver hållbarhet även signalerar OK eller fortsätt (Benyon, 2010). På så 

sätt skapades ett tema på webbsidan runt den gröna färgen. Användaren stötte på den 

gröna knappen redan på startsidan, där det var information om projektet och en knapp 

för att börja utforska sin elanvändning, och på nästa sida, där en stor knapp öppnade upp 

en rullgardinsmeny där användaren kunde hitta sitt elmätarområde. På så sätt blev 

användaren redan från början van vid att en grön knapp innebar att någonting hände. På 

vissa ställen, till exempel när det var en del av en längre text, ansågs knapparna inte 

fungera och istället användes en klassisk hyperlänk. Texten var då blå och när 

användaren hovrade över den blev färgen mörkare och texten understruken. Detta är 

enligt forskarnas erfarenhet ett vedertaget sätt att göra hyperlänkar på och därmed 

förmodades användaren förstå att dessa texter var klickbara. 
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Vid valet av symboler, pilar uppåt och nedåt i tabellen samt informations-i:n, togs 

hänsyn till Horton’s checklista (Benyon, 2010, s. 360). Symbolerna valdes därmed så att 

de var välkända, förståeliga, informativa och distinkta. Vidare kan symboler väljas att 

representera flera datavariabler med hjälp av till exempel färg, form och riktning (Ware, 

2004, ss. 355-356). För att välja färger följdes de konventioner som tillskriver färger 

olika betydelse, där det är vanligt att grön har betydelserna ok, fortsätt eller säkerhet och 

att röd betyder varm, fara eller eld (Benyon, 2010). Pilsymbolen för minskad 

elförbrukning, som pekade nedåt, kombinerades därför med en grön färg för att 

symbolisera förändring i önskvärd riktning, medan pilsymbolen för ökad elförbrukning 

pekade uppåt och färgades röd för att symbolisera motsatsen (se Figur 2). Informationen 

i pilsymbolerna förstärktes således genom att den presenterades med hjälp av både färg 

och riktning. För informations-i:na valdes samma gröna färg som användes till 

knapparna, eftersom detta knöt an till temat för webbsidan. 

När användaren hovrade över eller klickade på informations-i:et fälldes det ut en 

förklarande text om rutan, vilken tydliggjorde sådant som inte var nödvändigt för att 

förstå huvuddragen av rutans information men som inte framkom direkt av att titta på 

tabellen/diagrammet/grafen (se Figur 5). 

 

Figur 5. Exempel på informationstext som fanns dold under informations-i:et. 

Detta system valdes för att den som var intresserad av att få en mer detaljrik förståelse 

lätt skulle kunna hitta detta, utan att sidan överbelamrades av text. Webbsidan 

designades dessutom med återkommande besökare som huvudsaklig målgrupp och 

informationen som doldes i informations-i:na bedömdes inte vara relevant att visa vid 

varje besök på sidan. 
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5.4.3 Pekskärmen 

Webbsidan som visades på pekskärmen var identisk med den som visades för användare 

vid en dator med undantag för att sidan som visades på skärmen började alternera 

mellan olika vyer som fanns på webbsidan efter att skärmen hade stått orörd i två 

minuter. Om skärmen var i detta uppspelningsläge så visades i den övre vänstra 

kvadranten en informationstext som uppmanade användaren att trycka på skärmen för 

att börja använda sidan. Vid ett tryck på skärmen togs användaren till förstasidan och 

alterneringen mellan vyerna avbröts.  

5.5 Utvärdering av visualiseringsverktyget 

För att undersöka hur visualiseringsverktyget användes och om målen för det uppfylldes 

utfördes två olika typer av studier med hjälp av användare: observationer och 

användarstudier.  

5.5.1 Observationer 

Åtta observationer gjordes i anslutning till pekskärmen i vardagsrummet för att ge 

forskarna en bild av hur webbsidan användes och vilken information som söktes upp 

eller intresserade användarna.  

Det vanligaste problemet som observerades var problem att förstå vilka delar av 

organisationen eller vilka fysiska områden som elmätarna mätte. Ett annat 

återkommande problem under flera av observationerna var problem med pekskärmen, 

som reagerade på ett för användarna oförutsägbart sätt. Skärmen tolkade en rörelse 

precis ovanför dess yta som ett tryck vilket gjorde att den reagerade på närliggande 

rockärmar, fingrar som följde texten nära skärmen och dylikt. Skärmen upplevdes 

därmed inte helt välkalibrerad eftersom läsningen gjorde att skärmen ofta uppfattade ett 

tryck på en annan punkt än vad användaren avsåg. Detta försämrade upplevelsen för 

användarna. 

De delar av sidan som intresserade flest användare var avsnitten med tips för att minska 

elförbrukningen och de konsekvenser som en minskad förbrukning skulle leda till. De 

avsnitten ledde ofta till reflektion, frågor och diskussion.   

Det gick att särskilja två typer av användare, de som metodiskt läste igenom all text på 

sidan och tog till sig informationen på det sättet och de som provade sig fram genom att 

trycka på olika knappar, läsa och utforska utan att följa ordningen som informationen på 

sidan var presenterad i.  

Vid två av observationerna hade användarna problem att förstå vad de olika mätarnas 

färger representerade. Det utrycktes idéer om att färgerna skulle symbolisera något 

annat än bara en specifik elmätare.  
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Flera användare kom med förslag på kompletterande information som de skulle vara 

intresserade av att veta och andra förbättringsförslag.  

5.5.2 Användarstudier 

Två av de tio personer som slumpmässigt valdes ut till användarstudier hade använt 

webbsidan tidigare, båda via pekskärmen som stod utplacerad i vardagsrummet. 

Uppgifterna (se Bilaga C) kunde i de flesta fall lösas utan problem men några 

återkommande otydligheter framkom.  

Två användare hade problem att hitta vilken elmätare deras arbetsplats var kopplad till. I 

båda fallen valdes en resultatenhet som i siffersystemet var överordnad deras egen men 

som de inte tillhörde (jämför att en användare som tillhör resultatenhet 1550 skulle välja 

resultatenhet 1500) istället för ”höghuset” respektive ”övriga” som de tillhörde. 

Tre användare hade problem att hitta vilka fler än deras enhet som hörde till elmätaren 

som de hade valt. De upplevde att länken till beskrivningen var för liten samt att de 

områden som elmätarna mäter inte följer någon tydlig logik.  

Topplistans rangordning och de nyckeltal som visas där var lite otydliga för några 

användare. Vissa problem fanns med att tolka om negativa respektive positiva tal skulle 

tolkas som minskning respektive ökning eller vice versa. Viss otydlighet utrycktes 

också om vad den nuvarande förbrukningen jämfördes med. 

I linjediagrammet fanns en grå streckad linje, som visade den genomsnittliga 

elanvändningen i hela fastigheten, som tolkades olika av flera användare. Den tolkades 

som förbrukning föregående månad, förbrukning för samma period föregående år, den 

högsta användningen inom perioden, en minskad användning med 5 % och ”där man 

borde vara”. Förklaringen till vad linjen visar står under informations-i:et i den 

omgärdande rutan men åsikten att förklaringen borde ligga i närmare anslutning till 

linjen uttrycktes. 

5.6 Analys av visualiseringsverktyget 

Verktyget anpassades både till datorskärmar av olika storlekar och upplösningar och till 

den stora pekskärmen. Eftersom forskarna misstänkte att flest användare skulle bruka 

verktyget på den stora pekskärmen togs vissa beslut som passade bättre för pekskärmen 

än för en datorskärm. Ett exempel på detta var knapparna på de två uppstartssidorna, 

som var väldigt stora för en användare vid en datorskärm men upplevdes vara av bra 

storlek på pekskärmen. Eftersom enheterna var så pass annorlunda både i storlek och i 

användande hade vissa designskillnader mellan de olika typerna av enheter kunnat 

förbättra upplevelsen av användandet. 

Användande av pekskärmar är idag väldigt vanligt och användare har därför 

förväntningar om att pekskärmen ska svara och bete sig på ett visst sätt. Att pekskärmen 
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i studien hade en annan typ av läsning än vad användarna var vana vid förvirrade dem. 

Genom att använda en pekskärm som beter sig som de flesta skärmar gör, att de till 

exempel inte påverkas av de flesta material annat än hud eller av att någonting är i 

närheten av men inte nuddar skärmen, skulle verktyget ha blivit mer lättanvänt. 

Vid observationerna och användarstudierna kom vissa användare med 

förbättringsförslag på designen eller innehållet. Detta tyder på att de var intresserade av 

projektet. En del förbättringsförslag gällde dock saker som forskarna inte hade något 

inflytande över, så som indelning av mätarområdena och upplösning på mätningarna. 

Användarna hade gärna sett en mer strukturerad mätaruppdelning där färre medarbetare 

hörde till varje mätare. 

Av medarbetarna som medverkade i användarstudierna klarade de flesta av uppgifterna 

som gavs, vilket tyder på att webbsidan var designad på ett lättförståeligt sätt. 

Anledningen till att två av medarbetarna valde fel elmätare skulle kunna ha varit att den 

”överordnade” resultatenheten kändes mer exakt än beskrivningarna ”övriga” eller 

”höghuset”. Att valet av elmätare behövde göras på detta komplicerade sätt berodde på 

indelningen av mätarområdena, som forskarna tyvärr inte hade någon inverkan över. 

Länken till beskrivningen av vilka fler som ingick i användarens mätarområde 

upplevdes av flera personer vara för liten och en större textstorlek borde ha använts.  

Problemen med att tolka topplistan berodde till viss del på omständigheten att en 

minskning och ett negativt tal var bra och att en ökning och ett positivt tal var dåligt. 

Eftersom det i de allra flesta situationer i vardagslivet är tvärt om, att positiva tal är bra 

och negativa tal är dåligt, var detta förvirrande i grundläget. Genom att förstärka 

siffrorna med en pilsymbol som var färgad enligt konventioner för bra och dåligt 

försökte forskarna göra sakförhållandet så klart och tydligt som möjligt. 

Den gråa streckade linjen i linjediagrammet var enligt många användare svår att förstå. 

Forskarna hade försökt göra en teckenförklaring för att beskriva vad linjen innebar men 

lyckades inte med detta och la istället informationen om linjen i texten till informations-

i:et. Förklaringen kom då tillsammans med rubriken istället för i direkt anslutning till 

grafen och detta blev ett steg för långt bort för användaren. En lösning hade kunnat vara 

att visa en kort text när användaren tryckte på linjen. Så som verktyget såg ut kom 

exempelvis texten ”0,38 kWh” upp och istället hade texten kunnat vara ”Genomsnitt för 

fastigheten: 0,38 kWh”. 

Sammantaget uppfylldes de flesta av målen med visualiseringsverktyget. Alla 

återkopplingstyperna fanns representerade i verktyget, även om 

uppdelningsåterkopplingen presenterades på ett alternativt sätt. Trots att vissa oklarheter 

upplevdes var visualiseringen av återkopplingen till största del lättförståelig. Nivån av 

intresse och engagemang varierade mellan olika användare där vissa var väldigt 

intresserade av att veta mer och kom med förslag på kompletterande information medan 

andra visade ett svalt intresse. Slutligen var visualiseringen tillgänglig för all personal 
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både genom webbsidan och genom pekskärmen i vardagsrummet, som en stor del av 

personalen passerade dagligen. 

6. Resultat 

Studiens resultat bygger dels på elmätardata, dels på besöksdata från webbsidan och 

dels på intervjusvar. I vissa fall gav även kommentarer och reflektioner från 

observationerna och användarstudierna kompletterande uppgifter, som inte bara var 

relevanta för utformningen av verktyget utan även för studien som helhet. 

Enligt uppmätta data var det 429 webbsessioner på sidan under projektperioden, varav 

194 var unika besökare. Eftersom pekskärmen enbart gav en unik besökare under hela 

projektperioden och genererade en ny session varannan timme när den uppdaterade 

sidan finns det dock inget tydligt resultat på genomslagskraften av användning av 

verktyget. Besöksdata tyder på att användningsfrekvensen var högre på skärmen än på 

persondatorer och eftersom skärmen endast stod för en av de 194 unika användarna 

anses denna siffra vara för låg. Ett annat försök till att se hur många användare som 

sidan haft är att utgå ifrån antalet klick i rullgardinsmenyn, som totalt var 655 stycken. 

Denna siffra är dock inte heller korrekt eftersom den bygger på att ingen användare var 

återkommande, att varje användare bara valde elmätare i rullgardinslistan en gång och 

att det bara var en person i taget som använde verktyget. Statistiken och de användare 

som forskarna talat med genom intervjuer, observationer och användarstudier tyder på 

att de flesta användare inte var återkommande utan enbart använde 

visualiseringsverktyget en gång. 

6.1 Elmätardata och beteende på webbsidan 

För att utvärdera resultaten från elmätarna och från användandet av webbsidan gjordes 

statistiska undersökningar. Undersökningen av förändringen hos de elmätare som var 

inkluderade i studien jämfört med referensmätaren gjordes genom en regressionsanalys. 

För både projektperioden och referensperioden togs alla värden fram för respektive 

mätare, baserat på kWh per person och dygn. Exempel på dessa redovisas i Tabell 1 (för 

fullständiga värden, se Tabell D1 i Bilaga D).  
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Tabell 1. Exempel på mätvärden per person och dygn för varje mätare under 

referensperioden och projektperioden. Fullständiga värden återfinns i tabell D1 i 

Bilaga D. 

kWh per person 

och dygn 3 nov 4 nov … 30 nov5 3 dec 4 dec … 17 dec 

xref 2,45 2,48 … 1,12 2,49 2,48 … 2,44 

xgrön 3,31 3,38 … 1,42 3,36 3,40 … 3,36 

xgul 3,81 3,82 … 1,62 3,89 3,92 … 3,90 

xröd 4,60 4,94 … 3,44 4,88 4,76 … 5,01 

xsvart 8,35 8,19 … 4,80 7,66 8,23 … 7,36 

xblå 3,74 3,77 … 1,72 3,79 3,84 … 3,72 

 

För att få fram förhållandet mellan referensmätaren och mätarna i studien, som enigt 

tesen var konstant under referensperioden och minskande under projektperioden, 

dividerades resultatet från varje mätare i studien med resultatet från referensmätaren 

enligt Ekvation (1). För exempel på dessa värden, se Tabell 2 (för fullständiga värden, 

se Tabell D2 i Bilaga D). 

Tabell 2. Exempel på kvoter mellan varje mätares värde och referensmätarens värde. 

Fullständiga värden återfinns i tabell D2 i Bilaga D. 

Kvot 3 nov 4 nov … 30 nov 3 dec 4 dec … 17 dec 

xgrön / xref 1,35 1,37 … 1,27 1,35 1,37 … 1,38 

xgul / xref 1,56 1,54 … 1,45 1,56 1,58 … 1,59 

xröd / xref 1,88 2,00 … 3,06 1,96 1,92 … 2,05 

xsvart / xref 3,41 3,31 … 4,28 3,07 3,31 … 3,01 

xblå / xref 1,53 1,52 … 1,53 1,52 1,54 … 1,52 

 

 

Nästa steg var att med en regressionsanalys anpassa en trendlinje till kvoten, för att se 

om denna var annorlunda under projektperioden jämfört med referensperioden (se Figur 

6). 

                                                           
5 De låga värdena beror på att den 30 november var en söndag, medan övriga dagar med värden 

redovisade i tabellen är vardagar 
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Figur 6. Trendlinjerna under referensperioden och under projektperioden 

De olika trendlinjerna såg inte ut att följa något tydligt mönster under projektperioden 

jämfört med referensperioden men för att tydligt undersöka detta gjordes Wilcoxons 

ensidiga teckenrangtest på lutningarna av trendlinjerna, se Tabell 3. 
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Tabell 3. Det ensida teckenrangtestet på lutningen av trendlinjerna under 

referensperioden och under projektperioden. 

𝐻0: 𝑘𝑖,2 ≥ 𝑘𝑖,1 

𝐻1: 𝑘𝑖,2 < 𝑘𝑖,1 

Lutning 

ref.period 

(𝑘𝑖,1) 

Lutning 

proj.period 

(𝑘𝑖,2) 

Differens 

(𝑘𝑖,1 − 𝑘𝑖,2) 

Abs.belopp 

av diff. 

 (|𝑘𝑖,1 − 𝑘𝑖,2|) Rang Teckenrang 

Grön 0,0005 -0,0005 0,001 0,001 1 1 

Gul -0,0005 0,0047 -0,0052 0,0052 3 -3 

Röd 0,0054 0,0133 -0,0079 0,0079 4 -4 

Svart 0,0056 -0,0188 0,0244 0,0244 5 5 

Blå 0,0015 0,0048 -0,0033 0,0033 2 -2 

      

Summa: -3 

Abs(sum): 3 

 

Om antalet variabler är 5, som i det här fallet, kan H0 förkastas på nivån 0,05 om 

absolutbeloppet av summan av teckenrangtestet blir större än eller lika med 15 (Lowry, 

2015). Eftersom summan är 3 kan H0 inte förkastas, vilket innebär att det inte är 

statistiskt säkerställt att lutningen under projektperioden var mindre än lutningen under 

referensperioden. 

Det skulle också kunna vara så att en förändring skedde med en gång när projektet 

startade och att trendlinjerna därmed hade samma lutning, men blev förskjutna. För att 

undersöka detta gjordes det ensidiga teckenrangtestet även på medelvärdena av kvoterna 

under referensperioden samt under projektperioden, se Tabell 4.  

Tabell 4. Det ensidiga teckenrangtestet för undersökning om medelvärdet under 

projektperioden var lägre än medelvärdet under referensperioden. 

𝐻0: �̅�𝑖,2 ≥ �̅�𝑖,1 
𝐻1: �̅�𝑖,2 < �̅�𝑖,1 

Medel 

ref.period 

(�̅�𝑖,1) 

Medel 

proj.period 

(�̅�𝑖,2) 

Differens 

(�̅�𝑖,2 − �̅�𝑖,1) 

Abs.belopp av 

diff (|�̅�𝑖,2 − �̅�𝑖,1|) 
Rang Teckenrang 

Grön 1,321 1,313 -0,008 0,008 1 -1 

Gul 1,501 1,538 0,037 0,037 4 4 

Röd 2,173 2,157 -0,016 0,016 2 -2 

Svart 3,687 3,162 -0,525 0,525 5 -5 

Blå 1,475 1,492 0,018 0,018 3 3 

      

Summa: -1 

Abs(sum): 1 

 

H0 kan således inte förkastas på nivån 0,05, vilket innebär att det inte är statistiskt 

säkerställt att medelvärdet under projektperioden var mindre än medelvärdet under 

referensperioden. 
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Vidare undersöktes ett eventuellt samband mellan antalet besök som tillhörde en viss 

mätare och detta mätarområdes förändring av elanvändning. Förändringen i 

elanvändning beräknades genom �̅�𝑖,2 − �̅�𝑖,1 som ovan, alltså genom att subtrahera 

medelvärdet av kvoterna mellan den valda elmätaren och referensmätaren under 

referensperioden från motsvarande medelvärde under projektperioden. Om projektet lett 

till en minskad elanvändning skulle således förändringen i elanvändning bli negativ, 

eftersom medelvärdet under projektperioden då skulle vara lägre än medelvärdet under 

referensperioden. Resultatet presenteras i Tabell 5 och Figur 7. 

Tabell 5. Antalet besök och förändringen i elanvändning per mätarområde, sorterat 

efter antalet besök per arbetsplats. 

Mätarområde 

Antal 

besök 

Antal 

arbetsplatser 

Besök per 

arbetsplats 

Förändring i elanvändning 

[kWh/person och dygn] 

Svart 27 44 0,61 -0,53 

Blå 236 428 0,55 0,018 

Röd 87 166 0,52 -0,016 

Gul 212 421 0,50 0,037 

Grön 93 256 0,36 -0,008 

 

 

Figur 7. Undersökning av samband mellan antalet besök och förändringen av 

elanvändning för varje elmätarområde 

Resultatet presenterat i Tabell 5 och Figur 7 visar inte på något samband mellan antalet 

besök per arbetsplats och förändringen i elanvändning. Det svarta mätarområdet har 
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tydligt störst minskning i elanvändning och har också högst besöksfrekvens. Förutom 

detta tydligt avvikande värde ligger alla mätarområden kring noll i förändring av 

elanvändning, vilket alltså tyder på att ingen förändring i elanvändning har skett. Att det 

svarta mätarområdet skilde sig från övriga mätarområden skulle kunna bero på att 

området innehöll ett geolaboratorium, medan övriga områden enbart bestod av 

kontorslandskap. Detta kan ses som att det avvikande värdet tillhör en annan statistisk 

population än övriga datapunkter och det kan då plockas bort från analysen (Grandin, 

2003, s. 14).  

Eftersom en annan mätare än användarens egen kan ha valts i rullgardinsmenyn så kan 

antalet besök per arbetsplats ha blivit felregistrerat. För ett litet mätarområde fick en 

sådan ”felregistrering” en större effekt på antalet besök per arbetsplats än för ett stort 

mätarområde. Måttet på sambandet mellan besöksfrekvens och förändring i 

elanvändning är därför känsligt. 

6.2 Intervjusvar 

Genom det extrema urvalet valdes tre elmätare ut: den gula mätaren som hade minskat 

sin elanvändning minst, den svarta mätaren som hade minskat sin elanvändning mest 

och referensmätaren där användarna inte hade haft tillgång till sin 

förbrukningsåterkoppling. Från varje elmätarområde slumpades fem användare ut, så att 

totalt 15 intervjuer hölls. Genomsnittslängden på intervjuerna var 5 minuter och 44 

sekunder. En översiktlig sammanfattning av intervjuerna visas i Figur 8. 

 

Figur 8. Sammanfattning av intervjusvaren. 
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6.2.1 Kännedom om projektet 

Informationen om projektet gick ut till alla som arbetar i fastigheten på samma sätt utan 

möjlighet att differentiera innehållet till de som tillhörde en elmätare som av någon 

anledning inte fanns med i verktyget. Tolv av de tillfrågade uppgav att de kände till 

projektet och av svaren framgick att elva av dem hade reagerat på den uppställda 

pekskärmen. Det var sju av respondenterna som hade sett informationen på intranätet 

men de flesta hade inte läst all information utan bara noterat att det pågick ett projekt. 

E-postmeddelandet med information som gruppcheferna ombads sprida hade svagt 

genomslag, bara en person kunde säga med säkerhet att information om projektet 

kommit via e-post. 

6.2.2 Användning av verktyget 

Fyra av de tillfrågade hade använt verktyget, samtliga av dem på pekskärmen. Ingen av 

respondenterna hade varit inne på webbsidan via sin egen dator. En av dem som inte 

hade använt verktyget sa att det berodde på att det var kö varje gång som skärmen 

passerades och att intresset inte var tillräckligt stort för att ställa sig och vänta. Flera 

respondenter uppgav att de kanske skulle ta sig tid att utforska verktyget efter intervjun, 

eftersom ett större intresse hade skapats när de blivit personligt kontaktade och fått reda 

på mer om projektet. 

6.2.3 Reflektioner om elanvändning 

På frågan om de hade reflekterat över sin elanvändning under projektet svarade fem 

personer ja. Av de fyra personer som hade använt verktyget hade tre reflekterat över sin 

elanvändning. Detta ger en indikation på att användandet i högre grad ledde till 

reflektion, eftersom detta var en betydligt högre andel än de totalt 5 av 15 intervjuade 

som hade reflekterat över sin elanvändning. De övriga två personerna som hade 

reflekterat över sin elanvändning, som inte hade använt verktyget, hade båda reflekterat 

över elförbrukningen i och med att de hade reagerat på skärmen och därmed blivit 

uppmärksammade på det. 

Flera svarade att de snabbt hade funderat på användningen men kommit fram till att de 

redan gjorde allt de kunde för att spara el och alltså inte kunde förändra sitt beteende. 

Av det insamlade materialet går inte att utläsa en negativ effekt kopplad till att data från 

en användares elmätare inte fanns visualiserad i verktyget, eftersom användarna som 

tillhörde referensgruppen i högre grad än de andra hade reflekterat över sin användning. 

6.2.4 Förändring av beteende 

Ingen av respondenterna uppgav att projektet hade fått dem att ändra på sin 

elanvändning. Olika anledningar till detta uppgavs, där den vanligaste var en känsla av 

att det inte gick att påverka speciellt mycket. En annan anledning som uppgavs av flera 

respondenter var att de upplevde att de redan gjorde allt de kunde för att förbruka så lite 
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el som möjligt, vilket gjorde att de inte kunde förändra sitt beteende för att få ner 

elförbrukningen.  

Mer specifikt menade en respondent att i och med att så mycket är automatiserat – 

skrivbordslamporna släcks när datorn stängs av, lamporna släcker sig automatiskt efter 

ett tag och så vidare – så tänker man att det löser sig ändå. En person som är väldigt 

engagerad skulle kunna bli påverkad men det är inte så mycket som kan göras.  

En annan användare upplevde att informationen om projektet hade varit tydlig men att 

en kombination av tidsbrist och av bristande kontroll över sin elanvändning ledde till att 

den typen av frågor inte prioriterades. 

6.2.5 Elanvändning hemma jämfört med på jobbet 

Totalt uppgav sex respondenter att de tänker annorlunda på sin elanvändning hemma 

jämfört med på jobbet. Samtliga som tänkte annorlunda sa att de var mer medvetna om 

sin elanvändning hemma än på jobbet. Av de nio som inte tänkte annorlunda hemma 

och på jobbet uppgav fem att de var medvetna om sin elanvändning både hemma och på 

jobbet medan två uppgav att de varken reflekterade över elanvändningen hemma eller 

på jobbet. Anledningarna till att respondenterna tänkte annorlunda om sin elanvändning 

hemma jämfört med på jobbet var dels en större känsla av kontroll över elförbrukning 

och dels att de själva står för kostnaden för elen. 

6.2.6 Reflektioner kring verktyget 

Av de fyra respondenter som hade använt verktyget hade den första enbart sett den 

första visualiseringsvyn och inte bläddrat ned till tipsen och konsekvenserna. 

Respondenten hade utforskat verktyget tillsammans med några kollegor och de hade 

diskuterat procentsatserna i topplistan och funderat på vad startvärdet var, eftersom det 

blir skillnad om någon börjar lågt och fortsätter lågt mot någon som börjar högt och 

minskar sin förbrukning. Den andra respondenten tyckte att stapeldiagrammet och 

linjediagrammet var mest intressant medan tabellen var lite svårförstådd. Respondenten 

reflekterade över vilka som räknades som ”ni” där det stod att ”ni har minskat er 

elanvändning…” och funderade över vilka fler som tillhörde samma område. Vidare 

tyckte respondenten att det var intressant att se hur mönstret såg ut över dagar och nätter 

och att det skulle vara spännande att kunna se resultat på veckografen av att man 

minskar sin elanvändning. Den tredje respondenten tyckte att tipsen på vad som går att 

göra för att minska sin elanvändning var mest intressant. Den sista respondenten som 

hade använt verktyget tillhörde referensmätaren och kunde därmed inte se några 

mätarspecifika värden. När detta hade konstaterats tyckte respondenten inte att det var 

intressant att utforska sidan vidare. 

En respondent som inte kände till projektet menade att lättillgänglig information gör att 

beteendet påverkas. Enligt respondenten var informationen i sig mindre intressant än 

informationen i kombination med en känsla av att man kan påverka utan att behöva ge 
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avkall på livskvaliteten. En annan respondent som inte hade använt verktyget hade sett 

skärmen men inte förstått helt vad projektet handlade om. Respondenten menade att det 

verkade vara ett intressant projekt och att tydligare information hade kunnat leda till ett 

högre användande av verktyget. En respondent som inte hade hört talas om projektet var 

inte heller särskilt intresserad av det. Respondenten kopplade elanvändning helt och 

hållet till belysning och menade att det är viktigt med god allmänbelysning när man 

arbetar. 

De delar som användarna tyckte var mest intressant under både observationerna och 

intervjuerna var tipsen och konsekvenserna, där användarna kunde se hur mycket el som 

olika apparater krävde och vilka aktiviteter som kunde utföras för samma mängd utsläpp 

som en minskad elanvändning skulle innebära. Dessa delar, som representerade 

uppdelnings- och upplysningsåterkoppling, var således relativt rakt på sak och gav 

konkreta tips på vad användarna kunde göra och vad det skulle ge för konsekvenser. 

6.2.7 Svart mätare 

Den enda mätare som tydligt påvisade förändrad elanvändning var den svarta mätaren. 

Det var också den mätare som stod ut mest i genomsnittlig elanvändning genom en 

daglig elanvändning per person som var mer än dubbelt så hög som genomsnittet i 

fastigheten. Under projektperioden minskade dock användningen tydligt jämfört med 

referensperioden (se Figur 6). Forskarna hade i förväg satt upp hypotesen att den höga 

elanvändningen berodde på att ett geolaboratorium upptog en stor del av mätarområdet, 

medan övriga mätare enbart omfattade kontorsplatser. Vid intervjuer med respondenter 

från detta mätarområde framkom att denna hypotes med största sannolikhet stämde 

eftersom laboratoriet innehöll många elkrävande maskiner och apparater. Exempel på 

detta var siktar, vattenbad för kokning av prover och ugnar som gick upp till 600 

respektive 900 grader Celsius. Många av apparaterna behövde enligt respondenterna stå 

på dygnet runt för att testerna skulle kunna utföras. Anledningen till att elanvändningen 

hade minskat i december antog respondenterna berodde på att de hade haft färre 

uppdrag som krävde användning av de elkrävande apparaterna. 

Ingen av respondenterna från geolaboratoriet var förvånade över att de hade en kraftigt 

högre elanvändning än övriga mätarområden. En respondent menade dock att det skulle 

kunna vara relevant att ha en diskussion om saken för att se om det fanns några 

processer som gick att förändra. En annan respondent uppgav att vissa apparater ibland 

kunde stå på i onödan över natten. Detta berodde på att flera personer arbetade med 

samma apparater och att det därmed kunde hända att ingen stängde av dem av hänsyn 

till andra. 

6.3 Reflektioner från användare och förbipasserande 

Under de tillfällen som forskarna stod vid skärmen i vardagsrummet framkom en del 

kommentarer om projektet. Flera personer påpekade att skärmen i sig drar el och att 

projektet således är lite kontraproduktivt i och med att medarbetarna uppmanas stänga 
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av sina egna skärmar. Kommentarer angående eventuellt pris uttrycktes också av ett 

flertal personer, där de undrade om de som lyckats spara mest el skulle belönas på något 

sätt. Användare som öppnade upp modulen med vilka som tillhörde samma 

mätarområde, både förbipasserande som stannade vid skärmen, intervjurespondenter 

och observerade, påpekade att det var stora områden som tillhörde varje mätare. Många 

ansåg att återkopplingen inte var så relevant när den gavs för ett så stort område och att 

det hade varit roligt att få återkoppling på en lägre nivå, gärna per arbetsplats. Flera 

användare var av åsikten att de möjliga besparingarna var små och att de förutsatte att 

användaren inte redan utförde de nämnda handlingarna. Många tyckte dock att det var 

ett viktigt ämne och insåg att även om varje persons besparing är liten kan förändringen 

bli stor om alla på kontoret gör en relativt liten minskning av elanvändning. Både bland 

förbipasserande, intervjurespondenter och observerade tyckte många att projektet 

verkade vara intressant men att de inte hade tid till att utforska webbsidan. 

Flera användare kommenterade hur litet deras inflytande över energianvändningen var. 

Trots att det i verktyget var angivet att det som visualiserades var fastighetens 

verksamhetsel tänkte många användare att det rörde sig om fastighetens totala 

energianvändning, inklusive uppvärmning.  

En användare ville gärna se hur mycket el som ”cheferna” gjorde av med och blev 

besviken när forskaren förklarade att ledningen tillhörde samma elmätare som 

ytterligare sex våningsplan i höghuset. Återkopplingen ansågs då vara väldigt dålig, 

eftersom den inte gav tillräckligt specifik information. När användaren undrade vad 

meningen med projektet var och forskaren visade på de elbesparingsmöjligheter som 

fanns ansågs dessa vara fånigt små och obetydliga. Dagen efter passerade användaren 

skärmen igen och fällde då kommentaren ”jag har gått över till [stearin-] ljus nu”.  

7. Analys  

De statistiska testerna visade på att det varken var statistiskt säkerställt att 

elanvändningen minskat successivt under projektperiodens gång eller att den 

genomsnittliga elanvändningen i projektperioden var lägre än den genomsnittliga 

elanvändningen i referensperioden. Detta stämmer väl överens med intervjusvaren, där 

ingen av respondenterna uppgav att de hade förändrat sitt beteende. Undersökningen av 

ett eventuellt samband mellan antalet användare av verktyget tillhörande ett 

elmätarområde och detta elmätarområdes förändring i elanvändning gav resultatet att 

inget sådant samband kunde identifieras. Fyra elmätarområden hade en väldigt liten 

förändrad elanvändning medan ett mätarområde, det svarta, visade på en minskad 

användning. Det var också det området som hade högst besöksfrekvens per arbetsplats. 

Intervjuer med användare från det svarta mätarområdet tydde dock på att minskningen 

av elanvändning berodde på andra, av projektet oberoende, processer. Detta resultat 

stämde överens med intervjuresultaten, där användning av verktyget inte hade lett till 

något förändrat beteende. 
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Det vanligaste problemet som upptäcktes under observationerna var att användarna inte 

förstod vilka delar av organisationen eller vilka fysiska områden som tillhörde varje 

mätare. Detta framkom även under intervjuerna, under användarstudierna och under 

tiden i början av projektet när forskarna stod vid skärmen, att användarna ansåg att 

områdesindelningen var otydlig och att det var för många personer som tillhörde varje 

mätare för att den enskilde individen skulle kunna få ut något av det. 

Att studien inte gav något resultat i form av minskad elanvändning skulle kunna vara 

kopplat till den låga graden av återkommande användare. Verktyget var utformat för att 

ge återkoppling kontinuerligt och om de flesta användare bara använde verktyget en 

gång, och därmed enbart fick en ögonblicksbild av elanvändningen, kunde de inte följa 

om ett förändrat beteende ledde till en förändrad elkonsumtion. 

7.1 Motivationspsykologi 

Av de fyra prestationshöjande aspekterna som van Dick (2009) anger så är det ingen 

som uppfylls på ett bra sätt under rådande förutsättningar. Grundproblemet med 

otydliga gruppindelningar försvårar eller omöjliggör uppfyllandet av aspekterna. De 

fyra aspekterna är: 

 lojalitet till gruppen 

 synliggöra gruppen för medlemmarna 

 gemensamma och tydliga mål för gruppen 

 jämförelser med andra grupper. 

För att skapa framgång i en grupp krävs att medlemmarna i gruppen har en känsla av 

lojalitet till den. Företaget där studien utfördes är indelat i dotterbolag som i sin tur är 

indelade i mindre organisatoriska enheter. Kontorsplatsernas placering är gjord efter den 

organisatoriska indelningen men denna följs inte av elmätarna. Det fanns alltså ingen 

tydlig parallell mellan de områden som de respektive elmätarna mätte och redan 

etablerade grupper på företaget. Elmätarnas områden följde inte heller någon tydlig 

logik i det fysiska rummet, elmätare mätte i flera fall på mer än en våning och då inte 

alltid på motsvarande områden på de olika våningarna. 

Problemen med en komplicerad indelning av mätarområdena var också att det gjorde 

det svårt att kommunicera området på ett enkelt sätt, vilket gjorde att det kunde bli 

oklarheter om vilka som tillhörde området och därmed gruppen. Det gjorde det svårare 

att synliggöra gruppen för medlemmarna, speciellt på en stor arbetsplats som det kontor 

där studien utfördes. På kontoret arbetar omkring 1500 personer inom olika 

verksamheter och personalen har inte alltid omfattande samarbeten över de 

organisatoriska gränserna. Det var därmed svårt att beskriva gruppen för en person så att 

denne skulle få en tydlig uppfattning av vilka de övriga gruppmedlemmarna var. 

En av återkopplingstyperna som var med när designen av verktyget togs fram var 

jämförelser mellan olika användargrupper. Att gruppernas sammansättningar inte var 
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tydliga gjorde det inte bara svårare att kommunicera vilka som ingick i den egna 

gruppen, utan även vilka som ingick i de konkurrerande grupperna. Det gick alltså att 

jämföra en grupp mot en annan men i och med att grupperna var sammansatta utan 

någon tydlig logik så kan det ha blivit så att jämförelserna inte kändes lika givande som 

om alla grupper till exempel hade följt organisationsstrukturen. Gruppernas 

förutsättningar varierade också i och med att de skilde sig i yta, antal arbetsplatser, typ 

av arbetsuppgifter och baslast. En större yta med färre arbetsplatser borde ha lett till en 

högre elanvändning per person eftersom det innebar mer belysning per arbetsplats. 

Baslasten skilde sig åt speciellt för två elmätare, där den ena mätte elanvändningen från 

lampor i vardagsrummet och den andra mätte ett område som innehöll ett 

geolaboratorium, med en arbetsplats och arbetsuppgifter som skilde sig från normalt 

kontorsarbete. Dessa skillnader gav utslag i elanvändningen per person och dygn men 

eftersom topplistan var rangordnad efter förändring i kWh per person ansågs alla 

områden ha samma möjlighet till minskning. Jämförelsen ansågs därmed relevant trots 

skillnader i mätarområdena. 

Att sätta upp tydliga gemensamma mål för gruppen att sträva efter, som är den tredje 

aspekten av van Dick et al. (2009), är möjligt men med den svårkommunicerade 

gruppindelningen saknade medlemmarna en känsla av gemenskap inom gruppen. Från 

webbsidan kunde två mål utläsas, där det ena var att minska sin förbrukning mest, mätt i 

kWh per person, och det andra var att minska förbrukningen med 5 %. Det saknades 

dock incitament som gav en direkt effekt på användarna. De incitament som har 

identifierats är att företaget sparar pengar, att företagets koldioxidavtryck minskar samt 

äran av att vinna. Flera respondenter frågade vad en vinst i tävlingen innebar och att ha 

ett konkret pris istället för bara äran skulle ha kunnat leda till ytterligare ett incitament 

att spara el. Beslutet att inte dela ut ett pris grundade sig på teorin att elanvändningen 

efter utdelandet återgår till tidigare nivåer och att inga större, långsiktiga minskningar 

av elförbrukningen sker. Visualiseringen fanns bara tillgänglig under december månad 

och projektet kan därmed betraktas som kortsiktigt men trots projektets korta tidsperiod 

var syftet med verktyget en långsiktig förändring. En minskad elanvändning med 5 % 

var ett högt satt mål med tanke på de potentialer för förbättring som identifierades men 

utslaget per person motsvarar det inte en stor besparing varken med avseende på pengar 

eller på miljö. Vidare saknades en direkt koppling mellan de uppsatta målen och 

användarnas ordinarie arbetsuppgifter, vilket gjorde att målet om minskad elanvändning 

lades ovanpå personalens ordinarie sysslor. Detta kan ha lett till att målet om minskad 

elanvändning försummades av medarbetarna eftersom de hade andra, för dem viktigare, 

mål att fokusera på. Målen måste kännas relevanta för att bli något som användarna 

strävar efter, om de upplever att de anstränger sig utan att få något för det eller att de 

inte har någon kraft till att påverka spelar det ingen roll att det finns ett mål uppsatt. 

Blotta vetskapen om att projektet inte var relaterat till de ordinarie målen gjorde att 

många inte avsatte tid till att besöka webbsidan. Projektet kan också ha uppfattats som 

mindre viktigt i och med att de kommunicerades från två studenter och inte från 

ledningen. 
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Antalet personer som tillhörde de olika mätarområdena varierade från drygt 40 till över 

400 kontorsplatser per elmätare. Att ha alltför stora grupper gör att fenomenet social 

loafing kan uppkomma, vilket enligt Gleitman et al. (2011) innebär att individer i en 

större grupp inte anstränger sig mer än de behöver. Många användare påpekade att 

grupperna var stora och att de inte skulle kunna se sin egen förändring, vilket stämmer 

överens med Gleitmans et al. (2011) teori att när en individs bidrag till gruppens totala 

resultat blir litet kan det upplevas som att ens egen prestation inte påverkar 

slutresultatet. För att undvika social loafing krävs att gruppen har betydelse för 

medlemmarna och att målet är något som känns attraktivt att uppnå, vilket alltså inte 

uppfylldes i studien. 

Ett problem för den här typen av projekt i kontorsmiljö är att användarna upplever att de 

har liten makt att påverka sin elförbrukning. Denna reflektion är helt korrekt, personalen 

är beroende av bra allmänbelysning för en bra arbetsmiljö och av datorer för att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter. I den undersökta fastigheten är belysningen till stor del 

automatiserad, med undantag för en del av konferensrummen, vilket gör att användarna 

har liten möjlighet till påverkan. Intervjupersonen som kopplade elanvändningen enbart 

till belysning hade därmed på ett sätt rätt i sin tolkning att det var svårt att påverka 

elanvändningen. Genom projektet kan elen dock ha blivit mindre abstrakt i och med att 

det visade på att elanvändning handlar om mer än bara lampor. Trots att webbsidan 

enbart visualiserade verksamhetselen, och att det tydligt framgick att projektet handlade 

om elanvändning, förknippade många användare alla typer av energianvändning till 

projektet. Känslan att möjligheten att påverka var liten förstärktes således av att inte 

kunna påverka inomhustemperaturen, trots att uppvärmningsenergin inte räknades i 

projektet. 

Enligt Gleitman et al. (2004) finns fyra grundläggande faktorer som avgör om en attityd 

speglas i en handling: attitydens styrka, ansträngningen att agera efter attityden, 

attityden som del av en helhet och hur specifikt definierad attityden är. Personer med en 

stark attityd gällande låg elförbrukning efterlevde sannolikt redan flera eller alla tips 

som gavs i verktyget, vilket innebar att det för dem inte fanns någon större potential att 

spara el. Att följa tipsen i verktyget var inte speciellt ansträngande och krävde inte några 

större uppoffringar med avseende på bekvämlighet men det var trots det ingen av 

intervjupersonerna som sa att de hade ändrat sitt beteende. Detta kan kanske förklaras 

med att de upplevda positiva effekterna av ett förändrat beteende inte var tillräckligt 

stora för att motivera till att släcka lampan efter sig i konferensrummen eller att sätta 

datorn i strömsparläge under lunchen och att ansträngningen därför ansågs vara stor i 

förhållande till effekten. Många av intervjupersonerna tyckte att projektet var intressant 

och uppgav att de var intresserade av den här typen av frågor i allmänhet. Flera uppgav 

också att de tyckte att det var viktigt att spara el hemma och att de där ansträngde sig för 

att hålla förbrukningen nere. Det tyder på att attityden att spara el är en del av en helhet. 

På arbetsplatsen kan det dock finnas andra attityder som i viss mån står i konflikt med 

ett förändrat beteende, till exempel attityden att prestera så bra som möjligt och att 

generera pengar till företaget, eftersom det trots allt kräver en liten ansträngning och en 
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förändrad tankebana. Att ge konkreta tips på vad som kan göras för att minska 

elanvändningen sågs som ett medel för att förstärka definitionen på användarnas attityd. 

7.2 Återkoppling 

Användarstudierna, observationerna och intervjuerna tydde på att informationen i 

visualiseringsverktyget inte var för enkel och att den till största delen var lätt att förstå, 

vilket enligt Hallin et al. (2007, s 12) är viktigt för att återkopplingen ska vara givande. 

Att webbsidan utvecklades i kontakt med intressenter gjorde att informationen på sidan 

fick en andra granskning av företagets kommunikationsavdelning. Detta gjordes för att 

den skulle vara väl avgränsad och anpassad efter användarna, något som är viktigt både 

enligt Trinh & Jamieson (2014, s 14) och Hallin et al. (2007, s 12) och märktes i och 

med att de flesta användarna tolkade informationen på sidan korrekt och utan problem. 

Hallin et al. (2007, s 12) säger att om ett projekt ger upphov till en betydande ökning av 

papper kan det uppfattas som slösaktigt och som att det går emot det miljöfokus som är 

tanken med projektet. Den här studien innebar inga utskrifter men däremot påpekade 

flertalet användare och förbipasserande att skärmen drog el och att projektet därmed var 

något kontraproduktivt, vilket stämmer väl överens med den ovan nämnda teorin. Trots 

att den energiåtgång som projektet hade i och med skärmens elbehov var försumbart i 

jämförelse med de möjliga besparingarna är det en relevant synpunkt eftersom det kan 

få projektet att verka mindre trovärdigt. 

Historisk återkoppling är den vanligast förekommande av de fyra olika typer som 

Bartusch (2009) delar upp återkoppling i. Fördelar med den historiska återkopplingen är 

enligt Trinh & Jamieson (2014, ss 15-16) att metoden är tydlig och lättolkad och att det 

finns ett intresse av informationen hos användaren. I det här projektet uppfattades dock 

den historiska återkopplingen som mindre intressant än uppdelnings- och 

upplysningsåterkopplingen och en orsak till detta tros vara att mätarområdena var för 

stora. De stora mätarområdena, i kombination med att det inte fanns någon direkt 

samhörighet inom varje område, tror forskarna gjorde att användaren inte kände sig 

delaktig i sin grupp. Detta uttrycktes när användarna smått förvånade och besvikna 

insåg hur stora områden som tillhörde deras mätare. Eftersom varje användare bara stod 

för en liten andel, mellan 0,23 % och 2,3 %, av elmätarens totala elanvändning, var det 

orimligt att användaren skulle kunna se någon direkt effekt av sin egen ansträngning. 

Att en förändring av beteendet hos en enstaka användare inte ledde till någon synlig 

förändring i visualiseringen kan ses som att den historiska återkopplingen var 

otillräcklig. Bristen på personlig historisk återkoppling kan ha minskat incitamenten till 

ett förändrat beteende. 

Den jämförande återkopplingen fanns representerad i visualiseringsverktyget både i 

stapeldiagrammet, där storleken på de olika elmätarnas staplar visade hur mycket el de 

använde, i linjediagrammet, där den valda mätarens värden jämfördes med 

medelvärdena för fastigheten, och i topplistan, där elmätarna sorterades efter förändring 

av elanvändning. Genom att visualisera jämförelserna på tre olika sätt ville forskarna ge 
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återkoppling både till hur mycket el användarens mätarområde använde i jämförelse 

med de andra områdena och till hur stor förändring användarens område hade gjort i 

jämförelse med de andra områdena. Sådana jämförelser kan enligt Hallin et al. (2007, s 

20) inspirera till ett förändrat beteende, både om någon annan är bättre och om man 

själv använder mer el än genomsnittet. Det resultat som studien gav, att det 

mätarområde som hade otvetydigt högst elanvändning tydligt minskade sin 

elanvändning mest, skulle kunna vara ett resultat av att användarna inspirerats till att 

minska sin elanvändning eftersom de inte ville vara sämst. Intervjuer med användare 

från mätarområdet tyder dock på att så inte var fallet, utan att anledningen var att färre 

eller en annan typ av analyser utfördes i geolaboratoriet som tillhörde mätarområdet. 

Resonemanget som Hallin et al. (2007, s 20) för, om att en låg elförbrukning skulle ge 

användarna en känsla att de inte måste förändra sitt beteende utan snarare kan öka sin 

konsumtion lite, stämmer inte heller överens med studiens resultat eftersom det 

elmätarområde som använde minst el i utgångsläget också var den som minskade sin 

elanvändning näst mest. Att den jämförande återkopplingen inte stämde överens med 

teorierna skulle kunna bero på att topplistan och den gråa linjen i linjediagrammet var 

aningen svåra att tolka, något som framkom av användarstudierna. Om användaren 

tyckte att de var svåra att förstå återstod bara en av tre visualiseringar av jämförelser 

och den jämförande återkopplingen skulle således ha kunnat vara otillräcklig. Att 

presentera jämförande återkoppling på tre olika sätt baserat på olika mått kan ha bidragit 

till förvirring hos användarna. Om jämförelserna i topplistan och i linjediagrammet hade 

baserats på samma mått, jämförelser med mätarens egna historiska data, hade 

återkoppling kunnat bli tydligare. En annan anledning till att den jämförande 

återkopplingen inte tycktes vara så intressant skulle kunna bygga på samma resonemang 

som för den historiska återkopplingen, att mätarområdena var för stora. När användaren 

stod för en så liten andel av mätarområdet, där det dessutom inte fanns någon direkt 

samhörighet som knöt samman mätarområdet, finns en risk att användaren inte känner 

en tillhörighet till sin mätare. På samma sätt kan användaren inte definiera andra efter 

deras mätare och kan därmed inte jämföra sig själv med en kollega på en annan 

avdelning på ett skäligt sätt. Detta stämmer överens med Hallin et al. (2007) som menar 

att det är svårt att hitta relevanta jämförelsegrupper.  

Flera användare kommenterade uppskattande om de konkreta siffrorna på elanvändning 

för olika apparater som gavs, vilket stämmer överens med Hallins et al. (2007, s 27) 

resonemang att metoden med uppdelningsåterkoppling gör elen till en mindre osynlig 

produkt. Även tipsen på vad som kunde göras för att minska sin elanvändning samt 

informationen om vad det kunde innebära för miljöbesparingar rent konkret om kontoret 

minskade sin elanvändning var uppskattat av flera användare. Den största påverkan som 

det här projektet gav var förändring i tankebanor, där en majoritet av de intervjuade som 

hade använt verktyget och en relativt hög andel av de som kände till projektet men inte 

hade använt verktyget uppgav att de hade börjat reflektera över sin elanvändning. Den 

ändrade attityden var dock inte sammankopplad med ett förändrat beteende. 

Anledningen till detta skulle kunna vara den bristfälliga återkopplingen, både gällande 

historisk och jämförande återkoppling, som de stora mätarområdena utan tydlig 
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samhörighet kan ha lett till. Detta resonemang stämmer överens med Trinh & Jamiesons 

(2014, ss 15-16) teori att information utan återkoppling kan leda till att användarnas 

attityder förändras utan att det samtidigt sker en beteendeförändring. 

Enligt Trinh & Jamieson (2014, ss 15-16) är återkoppling i kombination med 

målsättning ett effektivt sätt att förändra ett beteende, givet att målen är uppnåbara, 

utmanande, tydliga, mätbara och gemensamt överenskomna. Mål kopplade till 

historiska data, som i den här studien, kan göra att användaren sporras till att förändra 

sitt beteende. I projektet fanns två olika mål kommunicerade via webbsidan, dels att 

minska elanvändningen mest och dels att minska användningen med 5 %. 

Kommunikationen av målen var inte i fokus vid designen av webbsidan, vilket gjorde 

att det inte var helt tydligt vad målet med projektet var. Att projektets övergripande mål 

var att spara el var dock väldigt tydligt. Båda målen ansågs vara mätbara, utmanande 

och nåbara men de var inte gemensamt överenskomna med användarna. Om 

medarbetarna hade varit med och formulerat målen hade det kunnat finnas större 

chanser för att målen hade uppnåtts och målformuleringen kan därmed ses som 

bristfällig. Att involvera medarbetare i utformningen av målen hade dock inneburit 

kostnader för företaget som inte stod i proportion till de vinster som kunde göras. 

8. Diskussion 

Eftersom studien var beroende av flera parametrar som forskarna inte hade någon 

inverkan på skulle utfallet ha kunnat bli väldigt annorlunda om ett annat fall hade 

studerats. Under mer optimala förhållanden hade användarna inom varje elmätarområde 

känt en samhörighet och varje område hade varit tydligt avskilt från resterande 

områden, antingen geografiskt eller enligt företagets organisation. På så sätt hade en 

teamkänsla kunnat skapas för varje mätarområde och det hade kunnat bli mer av en 

tävlingskänsla mellan de olika elmätarområdena. 

De flesta studier som tidigare gjorts med det teoretiska underlaget för återkoppling som 

grund har utförts på hushåll. De förutsättningar som gäller i en kontorsmiljö och i 

hemmet är skilda från varandra på ett flertal sätt, bland annat att användare i hemmet 

har mer kontroll över sin elanvändning och att elanvändningen får en tydlig effekt i och 

med att konsumenten själv står för kostnaden. Det finns därför tydliga incitament till en 

minskad elanvändning i form av lägre utgifter. Påverkansmöjligheterna är också större 

eftersom konsumenten i större utsträckning kan styra elanvändningen i hemmet än på 

ett kontor. I fastigheten där studien gjordes var dessutom redan många åtgärder för att 

minska elanvändningen vidtagna, till exempel genom automatiskt reglerad belysning 

och master/slave-uttag, vilket minskade möjligheterna för individen att spara el. 

Eftersom endast små besparingsåtgärder återstod skulle det kunna minska incitamenten 

för användaren att förändra sitt beteende när de möjliga effekterna var så pass små. 
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Trots att det inte finns någon tydlig statistik på antalet användare av sidan så tyder de 

registrerade händelserna på webbsidan och den låga andel respondenter som tidigare 

hade använt verktyget på ett relativt lågt deltagande, framför allt med avseende på 

återkommande användare. Många av de som inte hade använt verktyget kände till 

projektet men hade inte tillräckligt mycket tid, intresse eller incitament till att använda 

det. Det finns en osäkerhet i huruvida användarna visste att verktyget fanns på en 

webbsida som de kunde besöka från sin arbetsplats eller om de trodde att informationen 

endast fanns på den stora pekskärmen i vardagsrummet. Möjligheten till 

informationsspridning var begränsad jämfört med tidigare forskning, där de 

medverkande ofta själva valt att delta i studien. Detta kan ha medfört både att 

informationen togs emot på ett annat sätt än om det hade varit självvalt att delta i 

projektet och att intresset för studien var annorlunda än om de hade gjort ett aktivt val 

att delta. Att aktivt välja att delta i en studie kring elanvändning tyder på ett 

grundintresse för forskningen men eftersom ett sådant val inte gavs i den här studien 

kan de medverkandes intresse ha legat på hela skalan, från ointresserade till väldigt 

intresserade. 

Resultat från intervjuer och användarstudier tyder på att det som påverkade 

medarbetarna mest till att använda verktyget var att göra en förändring i det fysiska 

rummet i vardagsrummet. Att sprida information via intranätet och e-post, som är de 

kanaler på företaget som normalt sett används, var inte lika effektivt. Viktigt att ha i 

åtanke är dock att informationsspridningen via dessa kanaler även kan ha lett till en 

ökad användning av skärmen i vardagsrummet. Flera respondenter uppgav att de hade 

sett skärmen men att de inte riktigt visste vad det handlade om. Om informationen hade 

varit tydligare och mer frekvent skulle fler antagligen ha sett den via dessa kanaler och 

bestämt sig för att utforska verktyget, antingen via skärmen eller via sin egen dator. 

Flera respondenter uppgav också att de antagligen skulle utforska verktyget efter att de 

blivit kontaktade personligen angående projektet. Mer personliga kanaler för 

informationsspridning, så som besök på fikaraster, hade således kunnat leda till en 

större kännedom om projektet och användning av verktyget. Eftersom kontoret 

innefattar ungefär 1500 medarbetare och fikarummen är anpassade för ungefär 50 

medarbetare hade det dock inneburit en betydande arbetsinsats att ge alla personlig 

information om projektet. 

De som tillhörde referensmätaren fick samma information om projektet som de som 

tillhörde elmätare som var delaktiga i studien. Eftersom informationsspridningen främst 

skedde genom intranätet och genom förändringen i det fysiska rummet i vardagsrummet 

gick den inte att styra mot enbart de som fick sina elmätardata visualiserade.  

E-postutskicken hade möjligtvis kunnat gå att styra genom att enbart informera de 

gruppchefer vars medarbetare tillhörde områden vars data var visualiserade men det kan 

även ha varit så att en gruppchef hade medarbetare som tillhörde olika mätarområden. 

Att de som tillhörde referensmätaren fick information om projektet kan ha lett till ett 

förändrat beteende, bara genom påminnelsen om elanvändning och energibesparing och 

genom vetskapen om att mätningar pågår. Enligt intervjuerna hade flera av 
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respondenterna som tillhörde referensmätaren börjat tänka annorlunda om sin 

elanvändning sedan projektets start. Eftersom de elmätarområden som var inkluderade i 

studien jämfördes med referensmätarområdet skulle således effekten av införandet av 

verktyget kunna se svagare ut än den var, om det gjorde att både de deltagande 

elmätarområdenas och referensmätarområdets förbrukning minskade. På samma sätt 

skulle ett nollresultat kunna nås inte bara om ingen förändring skedde utan även om 

referensmätaren minskade lika mycket som mätarna i studien. Genom att jämföra 

elmätarna med referensmätaren undersöktes just parametern återkoppling och hur stor 

påverkan det gav att se visualiserad data över sin elanvändning. Värt att ha i åtanke är 

dock att projektet kan ha gett en påverkan även på andra sätt, enbart genom att påminna 

och informera om elbesparingsprojektet. 

Tre av elmätarna som skulle ha varit delaktiga i studien slutade plötsligt att leverera 

data, den ena ungefär en månad innan projektperiodens start och de två andra ett par 

dagar innan projektperiodens start. Dessa mätare behövde tas bort från studien, vilket 

gjorde att enbart fem elmätare, istället för tänkta åtta, användes i 

visualiseringsverktyget. Att tre elmätare var borttagna från studien gjorde att stora 

områden i fastigheten inte fick sina data visualiserade. Detta kan ha påverkat 

tävlingseffekten av verktyget, eftersom det var tydligt att varje område antingen var 

väldigt stort eller att alla delar av fastigheten inte var med. Att en elmätare lämnades 

som referens gjorde att ytterligare ett område inte fick sina data visualiserade, vilket 

gjorde att detta späddes på ytterligare. Med fler elmätare i studien hade resultatet också 

ha kunnat bli tydligare och andra samband eller tendenser hade kanske upptäckts. 

Studien byggde dock på att göra ett visualiseringsverktyg utifrån redan befintliga 

system och att installera fler elmätare hade varit kostsamt både sett till tid och pengar. 

Utöver fler elmätare hade även en längre projektperiod ha kunnat leda till tydligare 

resultat. Projektperioden varade i 15 dagar och det är möjligt att effekter dröjde längre 

än så, om användare till exempel behövde tid till att upptäcka verktyget, att fundera över 

möjliga åtgärder och att börja förändra sitt beteende. En längre projektperiod skulle 

också ha kunnat leda till fler återkommande användare, förutsatt att medarbetarna var 

intresserade av återkoppling på till exempel månadsbasis snarare än på dygns- eller 

veckobasis. Den utformning som visualiseringsverktyget hade, med återkoppling för en 

kort tidsperiod som utgångspunkt, hade dock avsikten att uppmuntra användaren till att 

se om någon förändring hade skett från dag till dag. 

Undersökningen av ett eventuellt samband mellan besöksfrekvens för ett mätarområde 

och en förändrad elanvändning för samma område var känsligt eftersom en annan 

mätare än användarens egen kunde väljas i rullgardinsmenyn. Om dessa ”felklick” var 

jämnt fördelade mellan de olika elmätarområdena blev effekten av felklicken större på 

de små mätarområdena än på de stora. Om användaren enbart hade kunnat välja sitt eget 

elmätarområde, eller om användarens elmätarområdestillhörighet hade registrerats på 

något annat sätt, hade denna felkälla kunnat elimineras. Förutsatt att antalet felklick var 

jämnt fördelade mellan elmätarområdena hade felkällan även kunnat elimineras genom 

att ha lika många arbetsplatser kopplade till varje mätarområde.  
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9. Slutsats 

Att användarna fick återkoppling på sin elförbrukning ledde inte till att de minskade sin 

elanvändning. För att ett visualiseringsprojekt i kontorsfastigheter ska leda till minskad 

elanvändning bör de olika elmätarområdena vara väl avgränsade och det bör finnas en 

samhörighet mellan medlemmarna inom varje område. Områdena bör också vara så 

pass små att varje individ känner att om den förändrar sin elanvändning så ger det utslag 

på gruppens totala förbrukning. Vidare ska bra kanaler för informationsspridning finnas, 

eftersom ett lyckat projekt har som förutsättning att de tilltänkta användarna får 

information om projektet och intresserar sig för verktyget. Att ett intresse skapas bygger 

på att incitament till att använda verktyget är väl kommunicerade, så som mål och 

konkretiserade effekter. För att medarbetarna ska knyta an till målen bör de både gå i 

linje med de ordinarie målen och vara en del av verksamhetens övergripande mål. Om 

projektet hade varit högt prioriterat eller mer centralt för företagets verksamhet kanske 

det hade varit möjligt att skapa nya grupper med lojalitet från medlemmarna. I ett 

projekt som detta som ses av deltagarna som något utöver sina vanliga sysslor kan det 

krävas att det blir något som känns meningsfullt och som medarbetarna kan enas kring 

inom en redan existerande grupp. 

De återkopplingstyper som användarna upplevde som mest intressanta var uppdelnings- 

och upplysningsåterkoppling, vilka var representerade under de två rubrikerna Minska 

din elanvändning med 5 % respektive Konsekvenser på webbsidan. Ingen av de 

återkopplingstyperna var i visualiseringen direkt kopplade till de data som elmätarna 

gav. Att jämföra den minskning av utsläpp som kunde göras genom en sänkt 

elförbrukning med resor och livsmedelsproduktion uppskattades och jämförelsen hjälpte 

användarna att skapa en mer konkret bild av vilka effekter på miljön som elförbrukning 

ger. I visualiseringsverktyget var fokus på de mer datadrivna återkopplingstyperna 

medan uppdelnings- och upplysningsåterkopplingen fick en något mindre framträdande 

roll, trots att dessa delar var de som enligt studien visade sig vara mest intressanta. En 

anledning till detta fokus var att verktyget var designat för återkommande användare 

och att den historiska och jämförande återkopplingen, som ständigt uppdaterades, då 

antogs vara mer intressant än uppdelnings- och upplysningsåterkopplingen, som var 

statisk. Om elmätarområdena dessutom hade varit mindre och mer sammanhållna hade 

antagligen den historiska och den jämförande återkopplingen varit mer intressant än vad 

de uppfattades vara i den här studien.  

Den tydligast märkbara effekten av verktyget var att det fick personalen att reflektera 

över sin elanvändning. Enbart vetskapen om att det försiggick ett elvisualiseringsprojekt 

i fastigheten fick personalen att tänka efter om det fanns något de kunde göra för sänka 

sin elförbrukning. Ingen av respondenterna svarade dock att de hade förändrat sitt 

beteende på något sätt och en anledning till det var känslan av att de redan gjorde allt de 

kunde och inte hade några möjligheter att minska användningen ytterligare. 
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Trots de brister i förutsättningar som analysen och diskussionen har pekat på så är den 

här studien ett storskaligt projekt som på ett väl underbyggt sätt undersöker 

återkoppling för en minskad elanvändning. Att projektet inte ledde till en minskad 

elanvändning kan bero på en kombination av de bristande förutsättningarna som 

redovisats och av att företaget redan minskat elanvändningen genom att flytta kontrollen 

från användarna till automatiserade system, som styr bland annat belysningen. Det kan 

dock också bero på att återkoppling inte är tillräckligt för att kontorsarbetare ska sänka 

sin elanvändning. För att undersöka om återkoppling på gruppnivå kan leda till en 

minskad elanvändning bör vidare forskning utföras, med de förutsättningar som 

presenteras i slutsatsen som grund. I en uppföljande studie bör även projektperioden 

vara längre och användarnas elmätarområdestillhörighet bör registreras på ett sådant sätt 

att ett samband mellan besöksfrekvensen och förändringen i elanvändning kan 

undersökas. 
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Bilaga A – Intervjuguide 

Elanvändning i kontorsfastigheter. 2014-12-15 

Har du under de senaste veckorna tänkt på hur mycket el du använder? 

 Om nej: Varför? 

 Om ja: Vad har fått dig att göra det? 

Tänker du på din elanvändning annorlunda hemma jämfört med på jobbet? 

 Varför? 

Har du hört talas om projektet? 

 Om ja: 

o Hur? 

 Mail 

 Intranät 

 Sett skärmen/läst information i vardagsrummet 

 Hört från kollegor 

 Annat? 

 Har du spridit det vidare? 

o Tänker du annorlunda om din elanvändning på jobbet nu jämfört med 

innan du hörde talas om projektet? 

 Om ja: 

 Hur? 

 Varför? 

 Oavsett ja eller nej: Har du använt verktyget? 

 Om ja: 

o Tycker du att informationen var intressant? 

o Visa 6 olika områden på bild – Berätta vilken eller 

vilka du tyckte var mest intressanta och förklara 

vad som var intressant med det området och 

varför. 

 Stapeldiagrammet 

 Linjediagrammet över tid 

 Tabellen med topplista 

 Den skrivna informationen 

 Tipsen 

 Konsekvenserna 

 Kommentarer? 

o Har du förändrat din elanvändning sedan du 

använde verktyget? 

 Om ja: 
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 Hur? Varför? 

 Om nej: 

 Varför inte? Var det något du 

saknade som hade kunnat få dig att 

minska? 

 Om nej: (använt verktyget) 

o Inte sett? / Inte haft tid?  

o Hur skulle det ha kunnat förmedlas bättre?  

o Inte intresserad? 

 Varför? 

 Om nej: (hört talas om projektet) 

o Beskrivning av vad det handlar om 

 Låter intressant? 

 Hur troligt att du skulle använda det? 

 Hur troligt att du skulle kunna förändra beteende? 
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Bilaga B – Affisch 
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Bilaga C – Uppgifter till användarstudier 

 Har du använt sidan tidigare? På skärmen eller på dator? 

 Välj din elmätare 

 Hur mycket el har ditt mätarområde gjort av med per person och dygn under den 

senaste veckan? 

 Vilka delar av huset ingår i ditt mätarområde 

 Vad kan du göra för att minska din elanvändning? 

 Med hur många kWh per år skulle elanvändningen i kontoret minska om alla 

medarbetare sänkte sin elanvändning med 5 %? 

 Vad visar topplistan? Hur ligger din mätare till? 

 Vad innebär de olika färgerna? 

 Har er förbrukning ökat eller minskat under december, jämfört med november? 

 Vad visar de liggande staplarna? 

 Vad är den gråa streckade linjen i linjediagrammet? 
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Bilaga D – Mätvärden 

Tabell D1. kWh per person och dygn för alla elmätarområden som var med i studien 

Datum\Mätarområde Referens Grön Gul Röd Svart Blå 

2014-11-03 2,45 3,31 3,81 4,60 8,35 3,74 

2014-11-04 2,48 3,38 3,82 4,94 8,19 3,77 

2014-11-05 2,50 3,46 3,90 5,09 8,84 3,69 

2014-11-06 2,46 3,28 4,12 5,26 8,53 3,80 

2014-11-07 2,47 3,31 3,93 4,73 8,62 3,65 

2014-11-08 1,20 1,37 1,49 3,15 5,09 1,44 

2014-11-09 1,16 1,56 1,53 2,86 5,23 1,60 

2014-11-10 2,53 3,49 3,97 4,70 8,55 3,78 

2014-11-11 2,53 3,43 3,87 4,74 9,03 3,84 

2014-11-12 2,47 3,42 3,94 4,73 8,37 3,85 

2014-11-13 2,37 3,40 3,92 4,75 8,75 3,84 

2014-11-14 2,23 3,18 3,80 4,76 8,44 3,67 

2014-11-15 1,14 1,39 1,51 3,05 4,82 1,41 

2014-11-16 1,13 1,45 1,45 3,15 4,89 1,50 

2014-11-17 2,42 3,45 3,94 4,92 8,48 3,89 

2014-11-18 2,42 3,50 3,90 4,94 8,64 3,80 

2014-11-19 2,54 3,47 3,94 4,97 9,21 3,84 

2014-11-20 2,48 3,33 3,86 4,84 8,57 3,64 

2014-11-21 2,48 3,22 3,81 4,83 8,41 3,54 

2014-11-22 1,16 1,36 1,44 3,02 4,57 1,61 

2014-11-23 1,25 1,38 1,55 2,96 4,76 1,73 

2014-11-24 2,53 3,42 3,90 4,91 8,19 3,80 

2014-11-25 2,54 3,34 3,94 4,88 8,66 3,82 

2014-11-26 2,53 3,39 3,85 5,11 9,12 3,75 

2014-11-27 2,48 3,36 3,78 4,84 8,64 3,69 

2014-11-28 2,38 3,18 3,78 4,74 8,16 3,62 

2014-11-29 1,23 1,40 1,64 3,41 5,14 1,71 

2014-11-30 1,12 1,42 1,62 3,44 4,80 1,72 

2014-12-03 2,49 3,36 3,89 4,88 7,66 3,79 

2014-12-04 2,48 3,40 3,92 4,76 8,23 3,84 

2014-12-05 2,44 3,25 3,75 4,64 7,70 3,58 

2014-12-06 1,14 1,48 1,68 2,95 4,80 1,53 

2014-12-07 1,17 1,41 1,64 3,10 3,82 1,69 

2014-12-08 2,51 3,41 3,87 4,73 7,41 3,78 

2014-12-09 2,48 3,45 3,82 4,95 7,27 3,70 

2014-12-10 2,56 3,28 3,91 4,81 7,27 3,77 

2014-12-11 2,53 3,23 3,87 4,65 7,25 3,71 

2014-12-12 2,33 3,13 3,78 4,67 6,66 3,66 

2014-12-13 1,13 1,29 1,56 3,07 3,80 1,60 

2014-12-14 1,08 1,31 1,65 3,14 3,86 1,63 
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2014-12-15 2,41 3,30 3,95 4,93 7,23 3,80 

2014-12-16 2,40 3,36 3,90 4,91 7,32 3,74 

2014-12-17 2,44 3,36 3,90 5,01 7,36 3,72 

 

 

Tabell D2. Kvoten mellan respektive mätarområdes förbrukning per person och dygn 

med motsvarande värden för referensmätaren. 

Datum\Mätarområ

de 

Grön Gul Röd Svart Blå 

2014-11-03 1,35 1,56 1,88 3,41 1,53 

2014-11-04 1,37 1,54 2,00 3,31 1,52 

2014-11-05 1,39 1,56 2,04 3,54 1,48 

2014-11-06 1,34 1,68 2,14 3,47 1,55 

2014-11-07 1,34 1,59 1,92 3,50 1,48 

2014-11-08 1,14 1,24 2,62 4,23 1,19 

2014-11-09 1,34 1,32 2,46 4,50 1,38 

2014-11-10 1,38 1,57 1,86 3,38 1,49 

2014-11-11 1,36 1,53 1,88 3,57 1,52 

2014-11-12 1,39 1,60 1,92 3,39 1,56 

2014-11-13 1,43 1,65 2,00 3,69 1,62 

2014-11-14 1,43 1,70 2,13 3,78 1,64 

2014-11-15 1,21 1,32 2,67 4,22 1,23 

2014-11-16 1,28 1,28 2,78 4,32 1,32 

2014-11-17 1,43 1,63 2,04 3,51 1,61 

2014-11-18 1,45 1,62 2,04 3,58 1,57 

2014-11-19 1,37 1,55 1,96 3,63 1,52 

2014-11-20 1,35 1,56 1,95 3,46 1,47 

2014-11-21 1,30 1,54 1,95 3,40 1,43 

2014-11-22 1,17 1,24 2,60 3,93 1,38 

2014-11-23 1,10 1,24 2,36 3,79 1,38 

2014-11-24 1,35 1,54 1,94 3,24 1,50 

2014-11-25 1,32 1,56 1,92 3,42 1,51 

2014-11-26 1,34 1,52 2,02 3,61 1,48 

2014-11-27 1,36 1,53 1,96 3,49 1,49 

2014-11-28 1,33 1,58 1,99 3,42 1,52 

2014-11-29 1,13 1,33 2,77 4,17 1,38 

2014-11-30 1,27 1,45 3,06 4,28 1,53 

2014-12-03 1,35 1,56 1,96 3,07 1,52 

2014-12-04 1,37 1,58 1,92 3,31 1,54 

2014-12-05 1,33 1,53 1,90 3,15 1,46 

2014-12-06 1,30 1,47 2,58 4,20 1,34 

2014-12-07 1,21 1,40 2,65 3,26 1,44 

2014-12-08 1,36 1,55 1,89 2,96 1,51 
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2014-12-09 1,39 1,54 1,99 2,93 1,49 

2014-12-10 1,28 1,53 1,88 2,85 1,47 

2014-12-11 1,28 1,53 1,84 2,87 1,47 

2014-12-12 1,34 1,62 2,00 2,85 1,57 

2014-12-13 1,14 1,38 2,72 3,35 1,41 

2014-12-14 1,21 1,53 2,91 3,57 1,51 

2014-12-15 1,37 1,63 2,04 2,99 1,57 

2014-12-16 1,40 1,62 2,04 3,04 1,56 

2014-12-17 1,38 1,59 2,05 3,01 1,52 

 

 


