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BEYONDVIZ  

Förord 

E2B2 Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende är ett program där akademi 
och näringsliv samverkar för att utveckla ny kunskap, teknik, produkter och tjänster.  

I Sverige står bebyggelsen för cirka 35 procent av energianvändningen och det är en samhällsutmaning 
att åstadkomma verklig energieffektivisering så att vi ska kunna nå våra nationella mål inom klimat 
och miljö. I E2B2 bidrar vi till energieffektivisering inom byggande och boende på flera sätt. Vi 
säkerställer långsiktig kompetensförsörjning i form av kunniga människor. Vi bygger ny kunskap i 
form av nyskapande forskningsprojekt. Vi utvecklar teknik, produkter och tjänster och vi visar att de 
fungerar i verkligheten.  

I programmet samverkar över 200 byggentreprenörer, fastighetsbolag, materialleverantörer, 
installationsleverantörer, energiföretag, teknikkonsulter, arkitekter etcetera med akademi, institut 
och andra experter. Tillsammans skapar vi nytta av den kunskap som tas fram i programmet.   

BeyondViz, varaktigt energieffektivt beteende på arbetsplatsen är ett av projekten som har genomförts 
i programmet med hjälp av statligt stöd från Energimyndigheten. Det har letts av RISE Research 
Institutes of Sweden och har genomförts i samverkan med KTH, RISE Interactive, Borås Stad, 
Högskolan i Borås, TeliaSonera Sverige och Yanzi Networks.  

Projektets fokus har varit att ta fram ny kunskap om hur ledning och personal på arbetsplatser kan 
arbeta integrerat med energimätning, återkoppling och organisatoriska faktorer för att främja, skapa 
och bibehålla ett energieffektivt beteende. Resultaten från projektet visar att det ofta finns ett intresse 
hos kontorsanställda att spara el, men de saknar kunskap om hur mycket el vanliga kontorsapparater 
använder. Hur engagerade de anställda är beror till stor del på organisationen och om deras chefer 
arbetar för mer energieffektiva vanor på arbetsplatsen.  

 

 

Stockholm, 21 december 2017 

 

Anne Grete Hestnes, 

 

Ordförande i E2B2 

Professor vid Tekniskt-Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim, Norge 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 
E2B2 har tagit ställning till innehållet. 
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Sammanfattning 

Det ursprungliga syftet med BeyondViz var att utforska möjligheter för kontorsanställda att omsätta 
återkoppling på elanvändning i handling. Huvudsyftet var att analysera hur medarbetare och ledning 
skulle kunna införliva återkopplingen i hållbara beteenden. Genom tvärvetenskaplig metodik skulle 
projektet ha studerat införlivandet av energiåterkoppling i faktiska beteenden för att nå sänkt 
elanvändning på arbetsplatser. Främst var det frånvaroelanvändningen som var fokus i projektet, det 
vill säga den el som används av utrustningen i ett kontor (t.ex. dator, skärm, laddare, m.m.) när 
kontorsarbetaren inte är på plats. Teknisk utrustning som skulle ge återkoppling på elanvändning 
installerades på fyra arbetsplatser. Utrustningen bestod av eleffektmätare, närvarosensor och en 
datorapplikation (”Energikorten”) som visualiserar elanvändning för enskilda kontorsrum. 
Energikorten skulle ge kontorsarbetaren feedback på sin frånvaroelanvändning genom grafer och 
meddelanden, som skulle visas när kontorsarbetaren kommer tillbaka till kontoret, och därmed ge 
återkoppling på faktiskt frånvaroelanvändning. 

På grund av problem med den tekniska utrustningen, fick projektet ägna mycket tid åt att försöka 
åtgärda de tekniska bristerna, och flera delar i projektet tvingades utgå eller ändras. Detta gäller till 
exempel flera workshops och fokusgruppsintervjuer som byggde på att deltagarna hade erfarenheter 
från ett fungerande system. Trots att de tekniska bristerna - som ledde till att projektet behövde skifta 
fokus - framkom värdefulla resultat från de workshops och intervjuer som ändå genomfördes med 
kontorsanställda på de deltagande organisationerna. Det framkom bl.a. att arbetsplatsens kultur har 
en stark inverkan på hur medarbetarna tolkar uppgiften att bli mer "energieffektiv", vilket bekräftar 
tidigare forskning. Resultat framkom också som visar hur individer uppfattar sin egen elanvändning i 
förhållande till de arbetsuppgifter som de utför, samt hur de kan spela en större roll i organisationens 
förändrade miljöarbete. Begreppet frånvaroel ställdes på sin spets i diskussioner om nödvändig och 
onödig elanvändning. Trots att Energikorten som med hjälp av närvarosensorer och eleffektmätare 
skulle ge återkoppling på elanvändningen inte fungerade som de skulle, gav de en intressant effekt 
genom att de upplevdes som en form av påminnelse om att deltagarna skulle minska sin elanvändning. 

Erfarenheter från projektet är bland annat att det är viktigt att den tekniska utrustningen fungerar 
felfritt, vilket förväntades både från projektledningen och från de deltagande kontoren. När det 
tillstöter problem och tekniken inte fungerar, så påverkas deltagarnas dagliga arbete negativt. Detta 
skapade en frustration både kring utrustningen och då även projektet. Lärdomen är att framtida 
projekt med liknande upplägg först bör testas i liten skala på några få utvalda personer. Vidare bör 
deltagarna och alla inblandade vara helt överens om projektets syfte, förväntade mål, roller m.m. 

Nyckelord: Visualisering, elanvändning, beteende, kontor 
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Summary 

The original purpose of BeyondViz was to explore opportunities for people in office workplaces to turn 
feedback on electricity usage into action. The main purpose was to analyze how employees and 
management could incorporate feedback into sustainable practices. Through interdisciplinary 
methodology, the project would have studied the incorporation of energy feedback into actual 
behaviors in order to achieve reduced electricity usage at workplaces. Mainly, it was the electricity 
usage during times when the office worker were not present, that was focus in the project, i.e. the 
electricity usage by the equipment in an office (eg. computer, monitor, charger, etc.). Technical 
equipment that would provide feedback on electricity usage was installed on four workplaces. The 
equipment consisted of electricity power meters, attendance sensors and a computer application 
(“Energy cards”) that visualizes electricity usage in individual offices. The Energy cards would give the 
office workers feedback on their absence-electricity usage through graphs and messages, which would 
appear when the office worker returned to the office, thus giving feedback on actual absence-
electricity usage. 

Due to problems with the technical equipment, the project had to devote a lot of time trying to correct 
the technical deficiencies, and several parts of the project had to be cancelled or altered. This includes 
several of the workshops and focus groups interviews, which depended on users’ experiences of a 
working system. Although the technical shortcomings forced the project to shift focus, valuable results 
were obtained from the workshops and interviews that were held with office employees at the 
participating organizations. It emerged, among other things, that the workplace culture has a strong 
impact on how employees interpret the task of becoming "energy efficient", which confirms previous 
research. Results also showed how individuals perceive their own electricity usage in relation to the 
tasks they perform and how they can play a greater role in the organization's changing environmental 
work. The term absenteeism was put to the fore in discussions about necessary and unnecessary 
electricity usage. Despite the fact that the Energy cards application along with the attendance sensors 
and power meters did not work as they were intended to, it still had an interesting impact on the 
participants as it was perceived as a reminder that participants should reduce their electricity usage. 

Lessons learned from the project include, inter alia, that it is important that the technical equipment 
works flawlessly, as this was expected both from the project management and the participating office 
workplaces. When problems arise and the technical equipment does not work, it affects the 
participants' daily work negatively. This created a frustration both around the equipment and the 
project. The implication is that projects with similar approach should first be tested on a small scale, 
with a few selected persons. Furthermore, the participants and all involved should be completely in 
agreement with the purpose of the project, expected goals, roles etc. 

Key words: Visualization, electricity use, behavior, office 
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1 Inledning och bakgrund 

Lokaler står för en stor del av elanvändningen i Sverige, och totalt användes 30 TWh driftsel i lokaler 
år 2013 (Energimyndigheten, 2015). Sedan 1990-talet har kontorslokaler genomgått stora 
energieffektiviseringar och den totala mängden levererad energi är idag lägre än för 25 år sedan 
(Energimyndigheten, 2007). Elanvändningen ligger på ungefär samma nivå, trots den ökade mängden 
teknisk utrustning. Hittills har energieffektiviseringsarbetet främst fokuserat på att förbättra de 
tekniska förutsättningarna för att minska energibehovet. För att nå ytterligare effektivisering krävs 
dock även att personalen, i form av såväl ledning som medarbetare, engageras och motiveras att 
minska den beteenderelaterade energianvändningen. Hittills är sådana initiativ sällsynta, bland annat 
på grund av att många organisationer upplever sig sakna rätt verktyg för att arbeta med den 
beteenderelaterade energianvändningen. 

1.1 Bakgrund 
Det finns idag en brist på forskning om hur arbetsplatser kan ta hand om de kunskaper som 
energivisualisering ger och hur ledningen kan arbeta med energiåterkoppling tillsammans med 
personalen för att uppnå bestående beteendeförändringar. Att väcka uppmärksamhet och diskussion 
räcker inte. För att åstadkomma hållbara praktiker på arbetsplatser behövs också en förändring i 
arbetsplatsens processer för att omsätta kunskap i handling. Vardagens energianvändning är 
inbäddad i människors dagliga aktiviteter och det är i huvudsak dessa aktiviteter och de tjänster som 
energitekniken tillhandahåller, såsom komfort och bekvämlighet som upptar människors 
uppmärksamhet snarare än energianvändningen i sig. (Shove, 2003; Wilhite & Lutzenhiser, 1999) Det 
finns således ett behov av att utgå från människors vardagliga aktiviteter och vilja för att förstå hur 
energibesparingar kan genomföras. Flertal studier pekar också på vikten av att involvera användarna; 
deras aktiviteter, kunskaper och motiv vid satsningar på att minska energianvändning (Bartiaux, 
2008; Darby, 2006; Pyrko & Darby, 2011). Sedan de smarta mätarnas intåg har mycket utveckling 
ägnats åt att ta fram olika sätt att visualisera energidata på (DiSalvo et al., 2010). Däremot har 
majoriteten av studierna av energianvändning och beteendeförändringar genomförts under relativt 
kort tid, vilket gör att det är svårt att säga något om beteendeförändringar på längre sikt. De har heller 
inte engagerat användare i designen. De få som har gjort det har kunnat visa på ökat intresse följt av 
beteendeförändringar, såsom Katzeff et.al. (2012) och Hargreaves et al. (2013). Båda dessa studier 
riktar sig mot hushåll och visar på svårigheterna att behålla användarnas engagemang för 
återkopplingen över tid. Liknande slutsatser drogs i experiment med energivisualiseringar på 
kontorsarbetsplatser (Katzeff et al., 2013). Resultaten pekade på betydelsen av att skapa former för 
att ta tillvara återkopplingen, identifiera handlingar som orsakade energianvändningen och formulera 
förslag till förändrade rutiner för att göra återkopplingen till de anställda användbar och bidra till 
bestående energirelaterade beteendeförändringar. Tidigare forskning lyfter fram att det är 
organisationens gemensamma erfarenheter; medarbetarnas värderingar, kunskaper, och rutiner som 
ligger till grund för och som vägleder hanteringen av energi. Med andra ord, energianvändningen 
påverkas av den energikultur som råder på företaget. (Palm & Thollander, 2010; Palm, 2009; 
Stephenson et al., 2010) 
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1.2 Syfte 
Det ursprungliga syftet med det tvärvetenskapliga projektet “BeyondViz” var att utforska möjligheter 
för kontorsarbetsplatser att omsätta återkoppling på elanvändning i handling. Genom att identifiera 
faktorer som styr övergången från visualisering av elanvändning till medarbetares varaktiga 
energieffektiva rutiner på arbetsplatsen, ansågs även angreppssätt och strukturer för att underlätta 
denna övergång kunna skapas. Projektet ville särskilt undersöka organisationens steg från att 
installera mätare av elanvändning till att omsätta återkopplingen till kunskap och handling. Främst 
fokuserade projektet på frånvaroelanvändning, det vill säga den el som används av utrustningen 
(dator, skärm, laddare m.m.) i kontoren när kontorsarbetaren inte är på plats.  

Syftet har ändrats under projektets gång på grund av problem med den tekniska utrustningen. Även 
projektmålen har förändrats p.g.a. detta, se avsnitt 1.3 Mål. De tekniska problemen som uppstod under 
projektet och som låg till grund för ändringarna beskrivs i avsnitt 4.4 och bilaga 5. 

1.3 Mål 
Målen har precis som syftet med projektet ändrats, och följande avser målen i enlighet med 
ändringsbeslutet. Det övergripande målet var att öka kunskapen kring hur strategier för 
energiåterkoppling kan utformas och implementeras för att främja energieffektiva beteenden på olika 
typer av kontorsarbetsplatser. Projektets tre huvudsakliga mål var att: 

• Ta fram ny kunskap kring hur anställda kan arbeta integrerat med energimätning, 
återkoppling och organisatoriska faktorer för att främja energieffektiva rutiner bland ledning 
och personal. 

• Ta fram rekommendationer för hur anställda på arbetsplatser med kontorslokaler kan agera 
för att etablera ett bestående energibesparande beteende med hjälp av mätning och 
energiåterkoppling. 

• Bidra till ett ökat energibesparande beteende på de arbetsplatser som deltar i projektet. 

Ytterligare projektmål var att: 

• Elanvändningen för individuella kontorsarbetsplatser minskar med minst 65 kWh/person/år 
på i projektet ingående arbetsplatser, motsvarande 50 % av användningen av frånvaroel (den 
el som används när ingen är närvarande på kontorsrummet/vid kontorsplatsen). 

• En vetenskaplig artikel. 

1.4 Deltagare 
I projektet deltog fyra arbetsplatser/testbäddar och de utgjordes av Telia Sonera, Högskolan i Borås, 
Borås Stad och RISE. Till detta knöts även IT-företaget Yanzi Networks, som specialiserar sig på mät- 
och datahanteringssystem för energiåterkoppling i kontorsmiljö. Projektgruppen bestod av flera 
forskare och projektledare. Projektet projektleddes av Magdalena Boork (Fil.Dr., RISE) under perioden 
juli 2015 till mitten november 2016 och Kristina Fyhr (M.Sc., RISE) under perioden mitten nov 2016 
till december 2017. Medverkade i projektet gjorde även Cecilia Katzeff (Adj. Professor, KTH), Therese 
Balksjö (M.Sc., RISE Interactive), Anton Gustafsson (Tekn.Dr., RISE Interactive) och Charlotta Isaksson 
(Fil.Dr., RISE). 
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2 Genomförande 

Projektet startade i juli 2015 och pågick till december 2017. Projektet genomfördes av projektgruppen 
med expertkompetens inom mät- och energiteknisk forskning samt design- och beteendeforskning. 
Alla parter samarbetade i samtliga arbetspaket för att skapa en tvärvetenskaplig och kreativ miljö som 
främjar kunskapsöverföringen inom projektgruppen och mellan parterna. 

Under projektets gång så har projektet förändrats, orsaken till detta och vad det inneburit för projektet 
beskrivs mer ingående i respektive arbetspaket. Projektet innehöll totalt åtta arbetspaket (AP). 

2.1 Projektets arbetspaket 

AP1 Projektledning (ansvarig RISE) 

AP2 Beteendevetenskaplig studie (ansvarig KTH) 
Den beteendevetenskapliga studien gjordes med hjälp av fokusgruppsintervjuer på arbetsplatserna. 
Syftet var att samla in data avseende medarbetarnas syn på arbetsplatsens möjlighet att förändra sin 
elanvändning och vilka förutsättningarna skulle kunna vara. 

Från början var det tänkt att tre fokusgruppsintervjuer skulle ha genomförts på varje arbetsplats - i 
början, i mitten och i slutet av projektet - varav de två senare byggde på att den tekniska utrustningen 
och återkopplingen av elanvändningen fungerade. På grund av problem med den tekniska 
utrustningen, kunde de två senare intervjuerna inte genomföras. 

AP3 Aktiviteter på arbetsplatser (ansvarig RISE Interactive) 
Workshops genomfördes på arbetsplatserna med representanter från arbetsplatserna och projektet. 
Dessa träffar hade till syfte att starta upp arbetet, introducera metoder för implementering av 
arbetssätt som bidrar till minskad energianvändning på arbetsplatsen, samt tillsammans utforma och 
planera implementeringen. Vid dessa tillfällen diskuterades arbetsplatsens reflektioner och 
erfarenheter. Totalt var det tänkt att tre workshopar skulle genomföras på varje arbetsplats, men 
endast den första kunde genomföras på grund av problem med den tekniska utrustningen.   

AP2 och AP3 innehållande fokusgruppsintervjuer respektive workshops är separata aktiviteter inom 
projektet som skulle ha genomförts med inbördes jämna tidsintervall beroende på projektets 
framlöpande. 

AP4 Mätningar (ansvarig RISE) 
Samtliga arbetsplatser valde att installera mätare och i några fall även en skärm som placerades 
centralt i lokalerna för att visualisera sin energianvändning. Utöver installationen av mätare 
genomfördes databasarbete, datainhämtning och databearbetning. Avslutningsvis följdes mätdata 
upp. 

Vid installationen och uppstart av mätutrustningen på de olika arbetsplatserna uppkom problem med 
ett antal av de pluggar (mätare) som hade installerats, i form av att strömmen bröts till den inkopplade 
utrustningen. Mjukvara i samtliga pluggar uppgraderades då och vissa pluggar byttes ut. De tekniska 
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problemen fortsatte under projektets gång, vilket beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.4 och bilaga 5. Detta 
försvårade även uppföljning av mätdata, vilket beskrivs i avsnitt 3.4. 

AP5 Utveckling applikation (ansvarig RISE) 
Energikorten utvecklades utifrån en befintlig prototyp för individuell energiåterkoppling. 
Energikorten modifierades och anpassades för användning inom projektet baserat på resultaten från 
workshopparna på arbetsplatserna. Förutom ett enkelt och relevant gränssnitt har ett grundligt arbete 
för datakommunikation genomförts i samverkan med Yanzi Networks. 

AP6 Utveckling av lösning med sensornätverk för energiåterkoppling i kontorslandskap 
(ansvarig RISE) 
Den initiala planen var att utveckla mättekniska lösningar för återkoppling även i kontorslandskap, 
och de befintliga lösningarna som användes inom projektet skulle vidareutvecklas och testas hos Telia 
Sonera. I och med att mycket är automatiserat i Telia Soneras aktivitetsbaserade kontor och ingen har 
någon fast plats/skrivbord, så var mätningar av frånvaroel (vilket är fokus i projektet) både irrelevanta 
och omöjliga. Dessutom fungerade inte de mättekniska lösningarna som användes i individuella 
kontor, och att arbeta vidare på det konceptet var därför inte heller möjligt. Därför ströks AP6 ur 
projektet. 

AP7 Kommunikation och resultatspridning (ansvarig RISE) 
En detaljerad kommunikationsplan togs fram inom projektet. 

AP8 Utvärdering och analys (ansvarig RISE) 
Resultaten från såväl den beteendevetenskapliga studien (AP2) och workshops (AP3) analyserades. 
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3 Resultat 

Resultaten från workshoparna och intervjuerna med fokusgruppen presenteras i detta kapitel. Det 
redogörs även för den tekniska utrustning som använts för mätning och energiåterkoppling samt 
analysen av mätdata. 

3.1 Teknisk utrustning för mätning och energiåterkoppling 
I projektet användes lösningar för mätning av eleffektanvändning och närvarokontroll som utvecklats 
av Yanzi Networks, deltagare i projektet. Dessa installerades på testbäddarna i början av 2016. Redan 
från start uppkom problem med utrustningen, vilket beskrivs mer ingående i bilaga 5. I början av 2016 
gjordes en referensmätning av elanvändningen hos de deltagande kontoren, innan någon workshop 
eller fokusgruppintervju genomförts. 

För att ge deltagarna på testbäddarna feedback på den egna användningen av el på 
kontoret/arbetsplatsen, utvecklades en mjukvara – Energikorten. Energikorten var en 
vidareutveckling av en tidigare prototyp av en PC-applikation för individuell energiåterkoppling, och 
den anpassades för användning inom BeyondViz. Under maj/juni 2016 installerades Energikorten på 
alla deltagares datorer. Varje gång deltagaren kommer tillbaka till arbetsplatsen efter ett möte eller 
paus, erhålls ett automatiskt meddelande från Energikorten om hur mycket frånvaroel som använts. 
Eftersom den tekniska utrustningen som tillhandahöll mätdata inte fungerande tillfredställande, 
visade det sig även i Energikorten, vilket beskrivs mer utförligt i bilaga 3. Se även bilder på 
Energikorten i bilaga 1. 

3.2 Workshops  
Under totalt fyra dagar i april och maj 2016 genomfördes den första workshopen (i en serie om tre 
workshopar som initialt planerats) på respektive deltagande arbetsplats som ingick i projektet, d.v.s. 
Högskolan i Borås, Borås Stad (två avdelningar) och RISE. Workshopen genomfördes innan 
Energikorten installerats. 

Varje workshop syftade till att kartlägga och börja reflektera över energianvändning på arbetsplatsen, 
samt skapa ett intresse bland deltagarna. En tidslinje, där varje deltagare markerade sina 
energianvändande aktiviteter, låg till grund för grupparbeten kring möjliga förändringar. Begrepp som 
”onödig” och ”nödvändig” energianvändning diskuterades. 

Workshoparna gav projektgruppen ökad kännedom om arbetsplatserna och deras individuella 
förutsättningar. Individuellt utformade uppgifter till arbetsgrupperna distribueras till deltagarna efter 
workshopen för att stödja det kontinuerliga arbetet. Bilder från workshopar återfinns i bilaga 1 och 
mer resultat från workshops återfinns i bilaga 2. 

3.3 Fokusgruppsintervjuer  
Intervjuer med fokusgrupper genomfördes på fyra arbetsplatser (Högskolan i Borås, Borås Stad [två 
avdelningar] och RISE) under två dagar i september, 2016 och genomfördes en tid efter att 
Energikorten installerats och använts av deltagarna i projektet. Två kontor från samma organisation 
intervjuades tillsammans. 
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Ämnen som diskuterades delades in i tre teman:  

1. Användning av Energikorten 
2. Insikter från Energikorten 
3. Arbetsplatsens och individens förutsättningar för förändring av energianvändning. 

Utöver de initiala frågorna formulerade intervjuaren uppföljningsfrågor beroende på hur 
diskussionen utvecklades. 

Totalt intervjuades fjorton medarbetare. En forskare ledde intervjuerna medan en annan forskare 
agerade bisittare genom att anteckna och fylla i eventuella frågor som behövde belysas extra. 
Intervjuerna spelades in med video, transkriberades och analyserades. 

Diskussionen kretsade kring återkommande frågeställningar i alla intervjuer, som vi kallar för teman. 
De mest framträdande temana, som identifierades i analysen var: 

1. Betydelsen av onödig elanvändning 

2. Prototypens (Energikortens) påminnande roll 

3. Upplevelsen av att individuellt beteende inte medför en stor förändring 

4. Individens inflytande över arbetsplatsens energieffektiviseringsarbete 

 
Varje tema beskrivs i bilaga 3 och illustreras med citat från intervjuerna. Det finns utrymme enbart för 
ett citat under varje tema, men varje intervju innehåller många fler. 

3.4 Mätdata  
Ansatsen i projektet var att minska frånvaroelanvändningen för individuella kontor med 50 %. På 
grund av problem med mätutrustningen så har närvaro respektive frånvaro inte registrerats korrekt. 
Detta gör det svårt att avgöra om personen som arbetar på kontoret varit närvarande eller 
frånvarande, och en analys av frånvaroelanvändningen har därmed varit svårt att utföra korrekt. 

I vissa kontor kan det ses en markant skillnad i genomsnittlig eleffekt som används under den tid som 
registreras som närvaro respektive frånvaro, medan det i andra kontor inte kan urskiljas någon större 
skillnad. Detta kan delvis förklaras med att mätutrustningen inte registrerat närvaro/frånvaro 
korrekt, delvis med att tidsperioder om 10 minuter registreras både som närvaro och frånvaro, om 
kontorsarbetaren både är närvarande och frånvarande under samma tidsperiod. En ytterligare 
förklaring är att viktiga och effektkrävande datorprocesser etc. körs även under tider när ingen är på 
plats i kontoret. 

En analys av elanvändningen nattetid har även gjorts, när åtminstone en del av 
frånvaroelanvändningen borde kunna minskas. Då uppträder istället andra problem med analysen, 
t.ex. med hur mätdata ska ”normaliseras” för att kunna jämföra perioden innan aktivitet på 
arbetsplatsen (workshop och fokusgruppsintervju), och tiden efteråt. Det finns då väldigt få mätdata 
att basera analysen på för att kunna göra en statistiskt säkerställd jämförelse mellan tiden före och 
efter någon aktivitet. Dessutom är inte mätdata komplett från alla deltagande kontor. Detta beror på 
att mätutrustningen i flera kontor bara användes under en kort period eller inte alls. Orsaken var att 
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användarna själva eller IT-avdelningen kopplade bort dem eftersom mätutrustningen då och då 
oväntat stängde av apparaterna (dator, skärm etc.) som var inkopplade. 

I figur 1 i bilaga 4 presenteras den totala elanvändningen under ett år (mätperiod 160301–170228) 
från deltagande kontor på en arbetsplats. Den totala elanvändningen varierar mellan 6,4 och 89 kWh 
per år för det kontor som använder minst respektive mest el. Genomsnittet av den totala 
elanvändningen för de studerade kontoren är 39 kWh per år och kontor. Elanvändningen vid 
närvaro respektive frånvaro presenteras i figur 2 i bilaga 4. Fem av de studerade kontoren använder 
totalt sett mer el vid närvaro jämfört med frånvaro, medan ett kontor använder mer el vid frånvaro. 
Frånvaroelanvändning varierar mellan ca. 2 och 54 kWh per år för kontoren, med ett genomsnitt på 
ca. 14 kWh, medan närvaroelanvändningen varierar mellan ca. 4 och 41 kWh per år, med ett 
genomsnitt på ca. 25 kWh. Antalet timmar med närvaro respektive frånvaro, elanvändning samt 
medeleffekt under tidsperioderna presenteras i tabell 1. Dessutom visas andelen frånvaroel i procent 
av den totala elanvändningen för respektive kontor. Den genomsnittliga andelen frånvaroel som 
används för kontoren är 36 %, det vill säga 1/3 av elanvändningen på kontoren används när ingen är 
närvarande. 

Tabell 1. Presentation av mätdata från sex individuella kontor och medel för dessa.  

Kontor Närvaro 
eleffekt, 
medel 

Frånvaro 
eleffekt, 
medel 

Närvaro 
timmar 

Frånvaro 
timmar 

Närvaro 
elanvänd-
ning 

Frånvaro 
elanvänd-
ning 

Total 
elanvänd-
ning 

Frånvaroel, 
andel  

Enhet W W h h kWh kWh kWh  %* 

1 38 0,74 771 6805 29 5,0 34  15 

2 9,1 0,70 2802 3886 25 2,7 28  9.6 

3 57 1,1 720 6896 41 7,5 48 15 

4 75 7,6 464 7156 35 54 89 61 

5 36 0,28 122 7273 4,4 2,0 6,4 31 

6 29 1,9 562 7071 16 13 29 45 

Medel 41 2,0 907 6514 25 14 39 36 

*) Frånvaroelanvändningen i procent av total elanvändning. 
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4 Slutsatser och diskussion 

4.1 Workshops  
Projektet har hittills lett till främst tre slutsatser. Den första är att en majoritet av de anställda på de 
fyra arbetsplatserna uttrycker brist på kunskap om hur mycket energi vanliga kontorsapparater 
använder. Därmed vet de inte hur och vad de kan förändra för att använda energi mer effektivt. 
Deltagarna visar dock intresse för energieffektivisering och en vilja att lära. De önskar också verktyg 
som kan stötta i processen mot effektivare energirelaterat beteende, till exempel återkoppling om 
energianvändning. 

Den andra insikten är att de fyra arbetsplatserna fungerar i olika typer av företag och har därför 
olika bakgrunder och roller. Dessa skillnader, i kombination med många andra aspekter som 
påverkar arbetsplatsens kultur verkar ha en stark inverkan på hur medarbetarna tolkar uppgiften att 
bli mer "energieffektiv". Till exempel, för en teknikintensiv organisation kan tekniska uppfinningar 
vara den första lösningen som anställda kommer att tänka på, snarare än beteendeförändringar. 

Den tredje slutsatsen är att typ av organisation, eller arbetskultur, och dess ledare spelar en viktig 
roll i processen mot mer energieffektiva vanor på arbetsplatsen. Det kan relateras till gemensamma 
principer inom förändringshantering, vilket säger att ledarna själva måste förstärka de nya 
metoderna, både för att utmana och motivera resten av organisationen. 

4.2 Fokusgruppsintervjuer 
Fokusgruppsintervjuerna gav insikter på olika nivåer. Resultat framkom som rörde både hur individer 
uppfattar sin egen elanvändning i förhållande till de arbetsuppgifter som de utför samt hur de kan 
spela en större roll i organisationens förändrade miljöarbete. Begreppet frånvaroel ställdes på sin 
spets i diskussioner om nödvändig och onödig elförbrukning. I början av studien antogs att den el som 
används i kontorsrum när medarbetare inte är närvarande (s.k. frånvaroel) är onödig och bortslösad 
el. Men vår studie visar att antagandet inte alltid håller. Komplicerade datakörningar måste t.ex. få löpa 
på även om medarbetaren inte är på sitt rum. Därmed är inte återkoppling på frånvaroel alltid relevant 
i en kontorsmiljö. 

En annan observation från intervjuerna visar återkopplingens betydelse som påminnelse för enskilda 
individer att spara på el. Trots att Energikorten - som med hjälp av sensorer skulle ge återkoppling på 
elanvändningen - inte fungerade som de skulle gav de en intressant effekt. De upplevdes som en form 
av påminnelse om att deltagarna skulle minska sin elanvändning. Detta kan utgöra ett intressant 
bidrag till diskussioner om hur viktigt det är att förse användare med detaljerad information om deras 
elanvändning för att de ska kunna minska den. I många fall kan det istället vara ett skifte i 
uppmärksamhet som krävs. 

En tredje insikt att bära med sig från studien är upplevelsen av att vad den enskilda individen gör 
egentligen inte spelar någon större roll för den totala energiförbrukningen på arbetsplatsen. Detta är 
troligen en vanlig upplevelse i större organisationer och framkallar frågor om ledarskapets betydelse 
för att individen ska känna att de enskilda handlingarna har betydelse för helheten. Typ av 
organisation och dess ledare spelar en viktig roll i processen mot mer energieffektiva rutiner på 
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arbetsplatsen. Enligt principer för organisationsförändring måste ledarna vara de första som 
anammar nya ansatser. Detta både utmanar och motiverar resten av organisationen (Hiatt, J. & 
Creasey, T.J., 2003). 

4.3 Mätdata  
Mätdata från kontoren visar på en stor spridning i elanvändning, både för total elanvändning, och för 
närvaro- och frånvaroelanvändning. Det kan förklaras av flera faktorer; variationer i apparater och 
utrustning i kontorsrummen som använder olika mycket eleffekt vid användning och stand-by, vilka 
processer/utrustning som är igång (och behöver vara igång) vid frånvaro, samt beteende hos 
kontorspersonalen. Den genomsnittliga elanvändningen vid frånvaro är 14 kWh för de studerade 
kontoren, och uppgår till 1/3 av den totala elanvändningen. Samtidigt är spridningen av 
frånvaroelanvändning mellan olika kontor stor, mellan 2 och 54 kWh för det kontor som använder 
minst respektive mest el, vilket tyder på en potential att minska frånvaroelanvändningen ytterligare. 
Det är dock viktigt att inte kategorisera all frånvaroelanvändning som ”onödig”, eftersom viktiga och 
effektkrävande processer kan vara igång vid frånvaro, och frigör således tid under arbets-/närvarotid 
för kontorspersonalen. 

Aktivitetsbaserade kontor har inte studerats specifikt i projektet, och frånvaroelanvändningen borde 
vara låg eftersom effektkrävande utrustning såsom dator tas med från kontorsplatsen vid frånvaro. 
Det är dock viktigt att tänka på att datorutrustning såsom monitor drar energi även i standby-läge. 

4.4 Problem, lärdomar och rekommendationer från projektet 
Den tekniska utrustningen, som var en kritisk del i projektet, fungerade inte enligt ursprunglig plan. 
Framförallt var det hårdvaran i form av energimätare och närvarosensorer som inte fungerade som 
det var tänkt. Energimätarna stängde av strömmen så att de anställda på testbäddarna stördes i 
utövandet av sina arbetsuppgifter. Den oförutsedda brytningen av strömtillförseln berodde troligen 
på att energimätarnas information uppdateras. All utrustning nedströms energimätarna stängdes då 
av, vilket orsakade problem för de som använde utrustningen (datorer, skärmar etc.). Detta orsakade 
mycket irritation och problem för användarna av datorerna, skärmarna etc. som var kopplade till 
elmätare. Dessutom fungerade inte närvarosensorerna tillfredställande, och registrerade inte närvaro 
korrekt, vilket gjorde att applikationen Energikorten (som visualiserar frånvaro-elanvändningen på 
datorn) visade upp mätdata som frånvaroel, trots att någon varit närvarande. 

Vidare behövs tydliga instruktioner om hur den tekniska utrustningen fungerar och på vilket sätt den 
ska och kan användas. Helst ska utrustningen vara ”självinstruerande” och inte ta någon extra tid i 
anspråk från arbetets ”vanliga sysslor”. Det är även viktigt att deltagarna är väl informerade och att 
det läggs resurser på detta. Det behövs en kontinuerlig dialog för att försäkra sig om att information 
om projektet, tekniken etc. når fram. 

I detta projekt, så ändrades karaktären av projektet från initial insats ”teknikanvändning”, till 
”teknikutveckling”. Detta var det ingen i projektet som förutsåg, och projektet var inte förberett på 
detta. I projekt som är beroende av att den tekniska utrustningen fungerar, bör utrustningen först 
testas i en liten skala, på några få utvalda personer, som också har tid att lägga på detta. De behöver 
också vara införstådda med att tekniken inte är färdigutvecklad, så de kan ha förståelse för det.  
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På grund av nämnda tekniska problem ägnades mycket arbetstid åt felsökning, utbyte av hårdvara etc. 
Trots detta så fungerade inte tekniken felfritt på alla arbetsplatser, utan vissa har ännu problem, 
främst med närvarosensorer som inte registrerar närvaro/frånvaro korrekt. Problemen ledde till att 
två arbetsplatser valde att avbryta sitt deltagande i projektet i förtid. Ytterligare två arbetsplatser 
valde att minska sitt deltagande eftersom det tagit mycket tid och energi att få igång tekniken. Flera 
aktiviteter inom projektet, som bygger på att tekniken fungerar, kunde därmed inte genomföras, 
däribland workshops och gruppintervjuerna 2 och 3. 

Att utföra forskningsprojekt i en verklig kontext och testa på verkliga arbetsplatser och personer i 
deras vardagliga arbetssituation (där de har sina vanliga sysslor och åtaganden som de inte kan 
prioritera bort) kan vara förenat med en risk eller missnöje o.s.v. om förväntningar går isär. Det är då 
mycket viktigt att deltagarna och alla inblandade är helt överens om projektets syfte, förväntade mål, 
roller och vad som förväntas av respektive person. Det är även bra att göra en konsekvensanalys där 
riskerna med tekniken undersöks, och att en plan tas fram för vad som ska ske om tekniken inte 
fungerar. 

I projektet så har de deltagande kontoren bidragit både med egen tid och betalat för utrustningen som 
var en tillgänglig produkt på marknaden. Detta är ett stort risktagande, både för de deltagande 
kontoren och för de som söker projektet. I och med detta skapas en förväntan från deltagarna om att 
tekniken fungerar, och en förväntan om att utrustningen ska kunna användas även efter projektets 
slut. Detta behöver mer noggrant ses över i framtida liknande projekt, t.ex. kring upplägg, 
samfinansiering, finansiering av utrustning etc. 

Lärdomar från projektet är även att “tålamodet”/acceptansen för teknikbrister och icke-fungerande 
teknik är låg och att deltagare tenderar att tröttna snabbt vilket medför att det inte är självklart att de 
meddelar om problem uppstår. Det är därför viktigt att vara närvarande och se till att tekniken 
fungerar. I detta fall har deltagande arbetsplatser både betalat för den tekniska utrustningen och även 
gått in med “in kind-timmar” i projektet. Detta kan innebära att de har en förväntan på projektet och 
en vilja att “ha något tillbaka”. Om projektet inte går enligt (deras) planer och förväntningar så kan en 
stor besvikelse och ett missnöje uppstå. 
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5 Publikationslista 

5.1 Vetenskapliga artiklar 

Boork, M. and Katzeff, C. (2016): Energy feedback in office workplaces: approach, design and 
implementation. TEDDINET Energy-feedback symposium, Edinburgh, 4-7 July 2016. Extended 
abstract. https://teddinet2.files.wordpress.com/2016/02/energy-feedback-in-office-
workplaces_approach-design-and-implementation.pdf 

Boork, M., Katzeff, C. and Balksjö, T. (2016): Beyond visualization in office workplaces. Published in 
Proc. of Behave 2016, 4th European Conference on Behaviour and Energy Efficiency, University of 
Coimbra, Portugal, 8-9 Sep., 2016 

Boork, M., Gustafsson, A., Dijkhuis, S. and Katzeff, C. (2015): OfficeWise: Energy feedback in office 
workplaces. In proceedings for ECEEE summer study on Energy Efficiency, 1-6 June 2015, 
Toulon/Hyère, France. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:897499/FULLTEXT01.pdf 
Artikeln baserades på förstudien till BeyondViz. 

Ytterligare en artikel har skrivits till tidskriften Energy Efficiency, men denna blev tyvärr inte antagen: 

Boork, M., Katzeff, C. and Balksjö, T.: Beyond visualization in office workplaces. 

5.2 Kommunikationsaktiviteter 
• TV-inslag om projektet i SVT Nyheter Väst 2015-11-22 

• Projektpresentation på THINGS på KTH 2015-12-07 av Eva Fors, VD på Yanzi Networks 

• Pressmeddelande släppt 2016-01-18, som resultaterat i publicering i minst nio olika medier, 
såsom Miljö&Utveckling, Fastighet&Bostadsrätt, Forskning.se m.fl., samt relaterad artikel i Dagens 
ETC 2016-01-27 

• Presentation av projektet vid konferensen ”TEDDINET Energy-Feedback Symposium” 4-5 juli 
2016. 

• Presentation av projektet vid konferensen “Behave 2016 – 4th European Conference on Behaviour 
and Energy Efficiency” 8-9 september 2016. 

• Artikel på Borås Högskolas hemsida ”Avdelningen Ekonomi lär sig spara energi i pilotstudie” 
http://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Nyhetsarkiv/2016/April/Avdelningen-Ekonomi-lar-
sig-spara-energi-i-pilotstudie/ 

• Artikel på KTHs hemsida ”Dåliga energivanor på arbetsplatsen ska brytas” 
https://www.kth.se/forskning/artiklar/daliga-energivanor-pa-arbetsplatsen-ska-brytas-
1.621132 
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Bilaga 1 – Bilder från workshops och 
Energikorten 

 

Figur 1. Workshop med arbetsplatserna. Post-it-lappar som visar på elanvändning under arbetsdagen.  

 

  

Figur 2. Energikorten som visar genomsnittlig frånvaroelanvändning under veckan och vid senaste frånvaron. 
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Bilaga 2 – Workshops 

Mer utförlig beskrivning av resultat från workshoparna 

Energianvändning på arbetsplatsen 

Nedan följer en kort beskrivning av hur anställda beskriver sin arbetsdag i termer av 
energianvändning (främst el). Det finns stora likheter inom aktiviteter och energianvändning på de 
olika arbetsplatserna. På alla arbetsplatser sprids verksamheten ut under arbetsdagen (från ca 06:30 
till 18:00, med mindre variationer mellan arbetsplatserna). På samtliga arbetsplatser finns en 
uppfattning om att det är en topp i elanvändning på morgonen, eftersom många apparater är påslagna 
vid denna tid på dagen, och även omkring lunch då anställda värmer mat och brygger kaffe etc. Många 
apparater står också påslagna under hela arbetsdagen. På frågan om vilka elapparater som är de 
viktigaste, nämndes kaffemaskin, dator, belysning och telefonladdare på alla arbetsplatser. Emellertid 
bidrog just dessa apparater också till slöseri med energi, enligt deltagare, eftersom många anställda 
håller dem påslagna även när de inte används. Vad gäller frågan om ”onödig elanvändning” så nämns 
skrivaren. 

Flera deltagare noterade att datorn inte är avstängd när de lämnar kontoret. Anledningen till detta 
varierade; vissa datorer gick in i viloläget efter en viss tid, vissa trodde att det skulle ta för lång tid att 
starta om datorn, några personer påstod att de har hört att mer energi krävs för att starta om datorn 
än att behålla den påslagen. 

På alla arbetsplatser utom en uttryckte medarbetarna en brist på kunskap om hur mycket energi 
vanliga kontorsapparater använder. De visade också intresse för att ta reda på mer om det. På tre 
arbetsplatser bad de anställda om en "lista" på energianvändning per apparat. De ville ha vägledning i 
att bedöma vilka aktiviteter och förändringar som skulle ge mest energieffektivisering. Flera anställda 
uttryckte visst tvivel gällande området energieffektivitet på kontoret. "Vi använder inte mycket energi 
på kontoret" men när deltagarna under workshoparna började kartlägga alla aktiviteter, verkade 
deltagarna vara engagerade i uppgiften.  

Nödvändig och onödig energianvändning på kontoret 

Under workshoparna diskuterades vilka kontorsuppgifter och aktiviteter som genererade nödvändig 
och onödig energianvändning. Som nödvändig källa till energianvändning listades följande apparater 
vanligtvis av deltagare: dator, belysning, laddare, kaffebryggare, höj-/sänkbara (elektriska) skrivbord, 
skrivare, dörröppnare, ventilation och uppvärmning. Vilken utrustning och aktivitet som uppskattas 
generera onödig energianvändning varierade något beroende på organisationen och vilka olika 
avdelningar/affärsområden deltagarna kom ifrån.  

Dessa är de vanligaste exemplen: Stänger inte av datorn (som sedan sätts i standby-läge), några 
stänger av datorer när de lämnar dagen (men vissa gör det inte), ingen slår av datorn när de bara är 
borta i en timme, de skriver ut för mycket (även e-post), belysning som till synes är omöjligt att stänga 
av, kaffemaskinen anpassar inte mängden kaffe efter behov, diskmaskin för koppar hålls varm hela 
dagen, elektrisk dörröppnare och trasiga närvarosensorer för belysning.  
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Energieffektiv framtid på kontoret 

En uppgift på workshopen fokuserade på frågan "Hur kan arbetsdagen bli mer energieffektiv?" 
Deltagarna delades in i mindre grupper för att diskutera och brainstorma kring denna fråga och 
presenterade därefter sina idéer för de andra. Kreativa, "out of the box" -idéer uppmuntrades. 

På arbetsplats 1 fokuserade många idéer på tekniska lösningar, till exempel energigenerering via 
solpaneler, cykel och kinetisk energi från golvet. Få förslag var direkt relaterade till beteenden och 
vanor vad gäller energianvändning.  

På arbetsplats 2 hade många förslag teknisk karaktär. Andra förslag fokuserade på förändrade 
beteenden på enkla sätt, som att ta trappan istället för hissen, inte använda el-dörröppnare, investera 
i fler koppar och tallrikar för att diska fulla diskmaskiner etc. Ett annat förslag var att införa en typ av 
"stegräknare", men istället för steg detta skulle denna apparat registrera energianvändning. En 
förändring till en mer flexibel kontorstid föreslogs också, samt en vintersäsong med distans- (hemma-
)arbete för att spara på uppvärmning av kontorslokalerna.  

På arbetsplats 3 uppstod en diskussion om incitament för de anställda att använda mindre energi. En 
kommentar var att "återkopplingen bör antingen göra ont eller kännas bra" och de föreslagna 
metoderna var elektriska stötar (när personen använde mycket energi) eller choklad (när personen 
använder mindre energi). Flertalet förslag från denna grupp var av teknisk karaktär, men också idéer 
om förändringar av arbetsförhållanden, till exempel mer flexibla arbetstimmar, möten “online” på 
distans, incitament att arbeta hemifrån och därigenom spara energi för transport etc.  

Arbetsplats 4 fokuserade i stor utsträckning på förändring av beteende och vanor, till exempel att inte 
starta datorn som en morgonrutin om den inte behövs, förkorta tiden innan datorn går in i 
energisparläget. Ett annat förslag var att visualisera energianvändningen för att lära mer om och 
jämföra energianvändande aktiviteter. En anställd kommenterade att innan de bytte till nya datorer 
tog uppstarten lång tid varje morgon och därför stängdes inte datorn av på kvällen. Denna vana ansågs 
fortfarande vara vanlig och svår att bryta, även om de nu hade nya, snabbare datorer. 

Idéer för att förbättra den dagliga energieffektiviteten på arbetsplatsen anges nedan: 

• Sol och vindkraft för produktion av el under vår och sommar. Under vintern, kortare 
arbetstid (25h/vecka). 

• Varje anställd får en begränsad "energimängd" som består av en viss mängd kWh/dag. Om 
den används upp under dagen måste de anställda låna energi av andra på arbetsplatsen. 
Datorn ger notiser om hur mycket energi du har kvar. Tanken var att detta skulle leda till att 
alla är mer ekonomiska med energi. 

• Framtid: Kinetisk energi genereras genom golvmattan. 

• Solenergiladdare för mobiltelefonerna kan ges som julklappar till anställda. 

• Stäng av datorer och telefoner under lunchen och om du är borta i längre perioder.  

• Duscha på natten. 

• Ta bort dricksvattenmaskinen (elektrisk). 

• Kontrollera ditt ekologiska fotavtryck på internet för att bli mer medveten om vilka aktiviteter 
som har störst påverkan. 
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• Badrum med fönster för att utnyttja dagsljus istället för elektrisk belysning. 

• Vägning av matavfall för att ge feedback. 
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Bilaga 3 – Fokusgruppsintervjuer 

Mer utförlig beskrivning av resultat från fokusgruppsintervjuer.  

Betydelsen av onödig elanvändning 

Påståenden som kategoriseras inom temat har att göra med reflektioner, observationer och åsikter om 
när användningen av elektricitet är effektiv eller inte. 

Utdrag från intervju, arbetsplats 2 

Deltagare=D, Intervjuare=I 

D1: Jag höll på att arbeta med ett [dator-]program och jag hade gjort särskilda sökningar som jag ville 
fortsätta att arbeta med. Jag ville inte börja från början igen…  

I: Kan du ge ett exempel? 

D1: Det handlar ofta om en sökning från vårt ekonomisystem. Mina sökningar finns kvar, men om jag 
stänger av [datorn] måste jag börja från början igen. 

I: Då undrar jag om en arbetsuppgift avbryts… är elanvändningen verkligen onödig? 

D1: Nej… så man kanske inte ska sträva efter att den ska vara noll 

D2: Om man kunde stänga av datorn med en knapp och starta den igen med en knapp… 

D1: … och det skulle se likadant ut [på skärmen]... Då skulle det inte vara något problem 

Deltagarna i intervjun beskriver situationer där de avsiktligt har lämnat sina datorer påslagna när de 
lämnar sina kontorsrum, eftersom det tar för lång tid och ansträngning att börja om från början igen 
när de återvänder. Frågan ställs på sin spets om vad som egentligen räknas som onödig elanvändning. 
Om användningen sparar tid och arbete åt den anställde är det kanske nödvändig elanvändning. 

Energikortens påminnande roll 

Påståenden som kategoriseras inom temat har att göra med reflektioner, observationer och åsikter om 
hur prototypens blotta existens - alltså inte nödvändigtvis funktion - uppmärksammar medarbetare 
att spara energi. 

Utdrag från intervju, arbetsplats 1+4 

D1: Vissa personer stängde inte alls av sina datorer tidigare, men nu har de faktiskt börjat med det. Så 
beteendet har antagligen påverkats en del… 

I: Hur kommer det sig? 

D1: Det är antagligen allt prat… workshoppen och att vi säger att vi deltar i ett projekt… 
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D2: Ja… den där rutan som kommer upp [Energikorten] blir som en påminnelse… att datorn förbrukar 
energi… Jag drog ut sladdarna [från apparater på skrivbordet] när jag gick på semester. 

Utdrag från intervju, arbetsplats 3 

D3: Jag skäms att erkänna det… men den här övervakningsgrejen - den funkar för mig. Jag vill inte vara 
den enda personen som inte stänger av min skärm när jag lämnar mitt rum. Jag har vetat under en 
längre tid, men jag har faktiskt inte tagit steget att stänga av skärmen. Men nu har jag börjat göra det. 

Upplevelsen av att individuellt beteende inte medför en stor förändring 

Påståenden som kategoriseras inom temat har att göra med reflektioner, observationer och åsikter om 
att en individs beteendeförändring är ett för litet bidrag jämfört med förändringar som kan uppnås 
genom förbättring av elektrisk utrustning. 

Utdrag från intervju, arbetsplats 1+4 

D3: Det är faktiskt bara datorn… den kan vara påslagen hela natten om ingen stänger av den. Vi har 
närvarostyrd belysning överallt. Många tror säkert att vi är bra… Man kan antagligen komma längre 
med beteende… men många är nöjda… vi ha så mycket bra grejer [utrustning] och de tycker att “vad 
spelar det för roll?”... Det är svårare att engagera folk när man tror att man redan har kommit långt  

Individers inflytande över arbetsplatsens energieffektiviseringsarbete 

Påståenden som kategoriseras inom temat har att göra med reflektioner, observationer och åsikter om 
möjligheten för individer på arbetsplatsen att påverka organisationens energieffektiviserings-
strategier. 

Utdrag från intervju, arbetsplats 1+4 

I: Vad behövs för att gå från en enskild eldsjäl till att inkludera resten av organisationen? 

D1: Utbildning… några få börjar och sedan kan andra hänga på 

D3: Arbetsplatsmöten… man måste ta upp vissa saker. Då skulle miljöarbete kunna bli del av detta. 

D1: Ja, det skulle vara bra att vara två eller tre [personer]... arbetsuppgifterna skulle vara ganska enkla 
till att börja med.  
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Bilaga 4 – Mätdata 

För att analysera mätdata har följande antaganden och justeringar av mätdata gjorts:  

• Mätdata med registrerad närvaro och eleffekten 0 W, har inte tagits med i analysen av 
närvaroelanvändning (troligen har eleffektmätaren varit urkopplad denna period), medan 
mätdata med registrerad frånvaro och eleffekten 0 W har tagit med i analysen.  

• I tidsintervall om 10-minuter där både frånvaro och närvaro har registrerats och effekten är högre 
än 0, så beräknas denna period som närvaro.  

• Vissa tidsperioder har varken registrerad närvaro eller frånvaro, och dessa tidsperioder har 
exkluderats ur analysen. 

 

 

Figur 1. Total elanvändning i kWh per år för sex individuella kontor, samt medel för dessa.  
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Figur 2. Elanvändning vid närvaro respektive frånvaro, kWh per år, för sex individuella kontor, samt medel för dessa. 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 MEDEL

Elanvändning vid närvaro respektive 
frånvaro [kWh]

Elanvändning närvaro kWh

Elanvändning frånvaro kWh



 

 

 

28 

BEYONDVIZ  

Bilaga 5 – Yanzi Networks rapport 
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