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Sammanfattning 

Föreliggande rapport baseras på ett examensarbete på avancerad nivå inom ämnesområdet 

företagsekonomi. Bakgrunden är att det i dagsläget finns avancerade system för 

driftoptimering av energiförbrukning, vilka energibolagen tillämpar i större energisystem i 

form av exempelvis fjärrvärme. Det har kommit fram ny teknik som billigt möjliggör 

övervakning av mindre sådana system. Rapportens syfte var att undersöka om ett sådant 

system kan appliceras i liknande form i småskaliga energibesparingsprojekt. 

 

Resultatet av föreliggande rapport är att småskaliga energibesparingsprojekt för 

kommunala fastigheter kan organiseras genom en generisk nätverksmodell där både 

kommunala interna resurser och externa resurser kan sammanföras. Nätverket innefattar 

en kunskapstjänst från ett energibolag/energikonsult. Tjänsten är erbjuden till kunden i 

syfte att sänka dennes energiförbrukning till en nivå för vad som anses vara rimlig för 

liknande fastigheter. När förbrukningen har nått en sådan nivå kopplas ett tekniskt 

mätsystem in för att bevaka energinivån och sända signaler vid avvikelser i 

energiförbrukning. En lönsamhetsberäkning påvisar i en praktisk tillämpning att projektet 

kan resultera i att dess initialkostnad återbetalas inom en ettårsperiod. Möjligen kan denna 

återbetalningsperiod bli något längre vid tillämpningar i andra småskaliga system, men en 

tydlig lönsamhet är påvisad. Eftersom den relativa ekonomiska fördelen med att bilda 

denna typ av nätverk för specifika tillämpningar är så tydlig, finns det goda möjligheter till 

snabb spridning av nätverksmodellen. Dock har verifieringen av affärsmodellen genom 

tillämpning av energieffektiviseringsåtgärderna och uppföljning inte genomförts på grund 

av examensarbetenas tidsbegränsning.  

 



 

 

ii 

Innehåll 
1 Inledning ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................. 1 
1.2 Syfte ......................................................................................................................................... 1 

2 Modellresultat ................................................................................................................................. 2 
2.1 Vad är ett nätverk? ................................................................................................................. 2 
2.2 Strategiska nätverk ................................................................................................................. 2 
2.3 Generisk nätverksmodell ...................................................................................................... 3 

3 Tillämpning - Fallstudie ................................................................................................................ 6 
3.1 Borlänge Energi AB .............................................................................................................. 7 
3.2 MinolMätteknik AB ............................................................................................................... 7 
3.3 Tunabyggen AB ..................................................................................................................... 8 
3.4 Genomförande ....................................................................................................................... 8 
3.5 Energibesparingsprojektets lönsamhet ............................................................................. 10 
3.6 Fallstudieresultat .................................................................................................................. 11 

4 Diskussion om spridning av resultatet ..................................................................................... 12 

5 Referenser ..................................................................................................................................... 13 

Bilaga 1 ............................................................................................................................................. 15 

 

 

 



 

 

1 

1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Föreliggande rapport baseras på två examensarbeten, det första är på avancerad nivå inom 

ämnesområdet företagsekonomi [29] vilket syftade till att undersöka affärsmöjligheter och 

utformning av småskaliga energibesparingsprojekt. Det andra examensarbetet är skrivet 

inom ämnet energiteknik [26], detta arbete syftade till att kartlägga vilken mätutrustning det 

finns för fjärravläsning av energianvändning. För mer ingående information kring det 

respektive två ämnena, vilken läsaren uppfattar saknas i denna rapport, hänvisas läsaren till 

dessa examensarbeten vilka återfinns vid Högskolan Dalarna.  

 

Bakgrunden till denna rapport är att det i dagsläget finns avancerade system, för 

driftoptimering, vilka energibolagen tillämpar i större energisystem i form av exempelvis 

fjärrvärme. I dessa system finns möjlighet för avläsning, bearbetning av energidata och 

uppföljning samt potential till att finna lösningar för identifierade problem. Detta innebär 

att de stora systemen oavbrutet kan hållas på en nästintill optimal nivå över tid. En 

frågeställning utifrån detta är om ett liknande system kan appliceras på mindre 

energisystem? En möjlighet kan vara att genomföra ett projekt med EPC som affärsmodell 

vilket har visat sig ha en ungefärlig, beroende på fastighetsbestånd, energieffektivisering 

med 22 %. EPC är en affärsmodell vilken används för investeringar i 

energibesparingsåtgärder [1]. Projekt med energibesparande åtgärder där affärsmodellen 

används bör enligt Energimyndigheten utföras av en och samma entreprenör för att 

fastighetsägaren skall erhålla energibesparingsgaranti.[2] 

 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur ett småskaligt energibesparingsprojekt kan vara 

utformat för att vara applicerbart och lönsamt i kommunala fastigheter eller för andra 

centrala aktörer i ett energinätverk. 
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2 Modellresultat 

Nya och relativt billiga tekniska lösningar för att presentera data om statusen på 

energisystemet gör det teoretiskt möjligt att tillämpa EPC på mindre system, men detta 

sker inte utan att det skapas nya organisatoriska lösningar. Föreliggande studie testar en 

nätverksmodell som en möjlig sådan lösning. Först presenteras modellen, och därefter ett 

tillämpningsexempel. 

 
2.1 Vad är ett nätverk? 

Signifikant för företagsmarknaden är ett tydligt beroendeförhållande mellan dess aktörer 

vilket yttrar sig i form av ömsesidiga relationer. Dessa inbördes beroende relationer kan 

beskrivas vara inbäddade i en mer omfattande struktur, dvs. ett nätverk. [3] I ekonomisk 

litteratur har relationernas affärsmässiga betydelse ideligen åsidosatts trots att de troligtvis 

alltid varit betydelsefulla i praktiken. [4] Enligt [5] är innebörden av ett nätverk enheter, 

företag/verksamheter, vilka har förbindelser med varandra, dvs. olika slags 

samverkansrelationer. Nätverk kan vara mycket svävande och tillfälliga för ett kortsiktigt 

produktionssamarbete eller mer formaliserade och vara bestående under en längre tid för 

ett arbete med utveckling. Varje aktör i nätverket bedömer händelser och analyserar 

samband på olika vis, de uppfattar nätverket utifrån sina egna intressen och mål. [6] 

 

2.2 Strategiska nätverk 
Strategiska nätverk uppstår när någon eller några aktörer vill uppnå ett specifikt syfte och 

därmed medvetet binder samman olika företag för att detta syfte ska åstadkommas. [7] 

Detta till skillnad mot den organiska nätverksformen vilken beskrivs vara ett framväxande 

nätverk med grund i löpande samarbete utan gränser för vilka de ingående aktörerna är, 

bara de innehar en relation. Strategiska nätverk är på så vis planerade former av nätverk. 

Här är samtliga aktörer medvetna om varandra och har gemensamma mål samt 

komplementära resurser. [8] Det kan bestå av två eller flera företag vilka strävar efter att 

uppnå sitt mål. De aktörer vilka tillhör nätverket samarbetar, resterande aktörer betraktas 

vara konkurrenter. [9] Strategiska nätverk används som begrepp när [10] och [11] beskriver 

ett avsiktligt skapat nätverk vilket innefattar ett organiserat samarbete mellan två eller fler 

företag. Strategiska nätverk varierar i form av struktur, genomförande samt prestanda 

beroende på syftet till nätverkets bildande. [12] För mer ingående information om olika 

typer av nätverk se, [29].  
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2.3 Generisk nätverksmodell 

Den genomförda studien påvisade att utformningen för ett småskaligt 

energibesparingsprojekt kan anta formen av en generisk nätverksmodell (Se: fig. 1) med 

branschrelaterade aktörer.  

 

Figur 1: Generisk nätverksmodell 

Modellen innefattar ett energibolag/energikonsult (E) vilken förser kunden (K) med en 

kunskapstjänst. Denna tjänst innebär att energibolaget/energikonsulten granskar kundens 

historiska energiförbrukning utifrån redan befintlig data. Detta möjliggörs då det i 

dagsläget finns tillgång till avläsning av timvärden och dessa kan används i syfte att 

identifiera de främsta orsakerna till avvikelser baserat på kundens historiska förbrukning. 

Syftet med tjänsten är att energibolaget/energikonsulten genom granskning kan påvisa en 

eventuell onormal energikonsumtion, i förhållande till liknade fastigheter vad gäller 

exempelvis storlek och verksamhet, samt de främsta orsakerna till denna. Utifrån detta ger 

energibolaget/energikonsulten kunden åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen är mycket 

kundspecifika och varierar från förslag om beteendeförändringar av energikonsumtion till 

förslag på utbyte av föråldrade vitvaror beroende på vad som utgör orsaken till den 
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onormala energiförbrukningen. Kunden och eventuell behörig personal är därmed direkt 

involverad redan från energiprojektets start.  

 

När kunden vidtagit föreslagna åtgärder och energibolaget/energikonsulten kan konstatera 

att kundens energiförbrukning uppnått en nivå vilken anses vara normal beroende på 

kundens fastighet och behov installeras ett mätsystem vilket införskaffas från ett bolag 

vilket tillhandahåller mätsystem (M). Detta mätsystem1 bevakar energiförbrukningen i en 

fastighets olika enheter och signalerar till kunden när ett förinställt energinivåspann bryts. 

Detta i syfte att bevaka och långsiktigt bibehålla den sänkta energiförbrukningsnivån. 

Kunden kan själv välja om detta mätsystem ska installeras redan i början av projektet 

samtidigt som kunskapstjänsten genomförs, detta för att erhålla två referensvärden och på så 

vis kunna utvärdera vilken påverkan åtgärdsförslagen haft på dennes energianvändning. 

Det första referensvärdet blir kundens energianvändning i nuläget, vid projektets början, 

och den andra referenspunkten blir kundens reducerade energianvändning efter att 

åtgärdsförslagen har utförts. Detta ”nya” referensvärde kommer vara referenspunkt för 

kundens energianvändning och med hjälp av denna referenspunkt sätts ett larm som 

signalerar när energinivåspannet bryts. På så vis kan kunden tydligt se åtgärdsförslagen 

resultat samtidigt som syftet med en långsiktig bevakning uppnås och bibehålls.  

Kort sammanfattning av kundens största fördelar;  

 Medvetenhet om dennes ”energitjuvar” och de främsta åtgärdsförslagen genom en 

kunskapstjänst där kunden och behörig personal är direkt involverad redan från 

energiprojektets början. 

 Kunden kan själv göra en tydlig utvärdering av åtgärdsförslagens resultat i och med 

två referensvärden av kundens energianvändning, ett i projektets början och ett nytt 

värde efter de utförda åtgärdsförslagen.  

 Långsiktigt och bibehållet resultat i och med bevakning av nytt referensvärde och 

larmsignal när detta referensvärde bryts.    

 

Den generiska modellen innefattar ett från början strategiskt nätverk vilket har ett 

övergripande långsiktigt ändamål och är medvetet utformat. De ingående aktörerna är väl 

medvetna om varandra och har en vilja att ingå i nätverket samtidigt som de är medvetna 

om att samarbetet med kunden kan pågå under en längre tid. De ingående aktörerna har 

sina respektive företagsmål vilka kan vara av olika karaktär. De ingående aktörerna måste 

                                                 
1 För mer information kring olika mätsystem och dess egenskaper se Bilaga 1 samt [26]. 
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även vara medvetna om att nätverket inte ska vara statiskt eftersom nya aktörer kan ansluta 

sig för att driva ett optimalt koncept och följa den tekniska utvecklingen, samhällsmässiga 

förändringar samt möta kundernas föränderliga efterfrågan och behov. Detta medför att 

det från början medvetet utformade strategiska affärsnätverket efter mognad och 

stagnation möjligen transformeras till en organisk nätverksform. 
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3 Tillämpning - Fallstudie  
Vid tillämpningen av den generiska nätverksmodellen på ett fall används de 

branschspecifika aktörer vilka vi samarbetat med under studiens gång. Studiens utformade 

strategiska nätverk har ett övergripande långsiktigt ändamål i form av energibesparing i 

kommunala fastigheter. Såvida fallstudien praktiskt genomförs kommer aktörerna 

Borlänge Energi (B) och MinolMätteknik (M) att vara medvetna om varandras respektive 

deltagande och roller. Aktörerna kommer vara medvetna att samarbetet mellan dem och 

kunden kan komma att vara av långsiktig karaktär, eftersom beteendeförändringar kan ta 

tid att implementera och utvärdera beroende på kund. Det främsta målet för studiens 

strategiska nätverk är energibesparing, men eftersom kunden betalar för den elkraft denne 

betalar blir energibesparing per automatik även en monetär besparing. När det strategiska 

nätverket påbörjar sitt praktiska arbete kan möjligtvis upptäckas att nätverket är i behov av 

flera resurser för att bli optimerat. Detta kan innebära att nya aktörer behöver anslutas 

vilket innebär att nätverket inte bör vara statiskt. Denna nya aktör kan i Borlänge kommun 

utgöra företaget Husakuten (H) vilka tillhandahåller hjälp vid driftstopp för kunder utan 

egna resurser. Fallstudien valdes i samråd med P. Börjesson från Borlänge Energi och fallet 

blev Skräddarbacksskolan vars fastighet ägs av Tunabyggen AB. Detta företag utgör i 

tillämpningen av den generiska nätverksmodellen kunden (T).   

Figur 
2: Tillämpad generisk nätverksmodell i ett fall 
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Nedan följer en kort företagspresentation av de ingående aktörerna i den generiska 

nätverksmodellens tillämpning. 

 

3.1 Borlänge Energi AB 
Borlänge Energi AB har som affärsidé att tillhandahålla vatten, el, värme och statsnät till 

Borlänges invånare samt erbjuda dem avfall- och avloppshantering. [13] Företaget ägs i sin 

helhet av Borlänge kommuns Förvaltning AB. [14] AB Borlänge Energi ingår som 

moderbolag i Borlänge Energikoncernen tillsammans med det helägda dotterbolaget AB 

Borlänge Energi elnät samt det till hälften ägda företaget Lennheden Vatten AB.  [15] 

Borlänge Energi elnät kan montera mätare vilka ger datainformation om energiförbrukning 

per timme. I hushåll finns idag mätare vilka ger information om den faktiska 

energiförbrukningen per dag. Ett fungerande signalsystem för fjärravläsning på vattenflöde 

testas nu på ca 5000 hushåll där en signal skickas till bolaget när vattenflödet är onormalt i 

hushållet. Vissa av Borlänge Energis kunder, vilka i dagsläget abonnerar på en tillvalstjänst 

med 24-timmars service vid energifel, kan ringa till Husakuten för att få fel åtgärdade. [16] 

 

3.2 MinolMätteknik AB 
MinolMätteknik är en internationellt verksam totalentreprenör vilken tillhandahåller hela 

system för avläsning och hantering av mätdata som ger kunden kontroll över varmvatten, 

kallvatten, el och värmeförbrukning. Företaget installerar mätsystem med olika mätpunkter 

i fastigheten beroende på kundens behov och fastighetens storlek. Kunden väljer själv i hur 

stor utsträckning företaget ska ta hand om bevakning av kundens energiförbrukning. 

Förbrukningen kan visualiseras genom ”Minoweb” vilket utgörs av en webbaserad portal 

där både fastighetsinnehavare och ansvariga får full kontroll på förbrukningen av vatten, 

värme och el. Här kan man exempelvis se aktuell förbrukning, statistik, jämförelse mellan 

enheter i fastigheten etc. Delar av den här statistiken kan kunden avläsa på dygnsnivå 

direkt via internet eller mobiltelefonen. I och med denna funktion kan kunden direkt se 

effekten av att stänga av stand-by funktioner, släckta lampor, avstängd golvvärme etc. 

Relevanta personer såsom fastighetsägare, fastighetsskötare och fastighetsförvaltare kan få 

tillgång till fastighetens totala förbrukning och dess historik. [17] Energiförbrukningen 

mäts efter referensvärden och signaler sänds via web och sms när förbrukningen når 

onormala nivåer.[18] 
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3.3 Tunabyggen AB 
AB Stora Tunabyggen grundades genom bostadsstiftelsen hyreslägenheter i Borlänge år 

1948 [19]. Företagets affärsidé är att bygga, äga samt förvalta prisvärda bostäder och 

lokaler i Borlänge. Affärsidén ska uppnås genom exempelvis rätt kompetens inom 

områdena teknik, miljö samt ekonomi.[20] Borlänge kommun har även delegerat skötsel, 

drift samt uthyrning av kommunala fastigheter åt AB Stora Tunabyggen. Företaget utgör 

tillsammans med dotterbolaget Studentbostäder AB en koncern och ägs till 100 % av 

Borlänge kommuns Förvaltnings AB. Företaget förfogade år 2010 över ca 6000 bostäder 

samt 350 kommersiella lokaler. [21]   

   

3.4 Genomförande 
För att undersöka om det påtänkta energibesparingsprojektet, med sin 

nätverkskonstellation och de ingående aktörernas respektive utförande, är praktiskt möjligt 

att applicera har ett specifikt fall antagits, Skräddarbacksskolan. Vid genomförandet av 

fallstudien undersöktes de praktiska möjligheterna till applicering, dvs kan företagens 

respektive tjänster appliceras och kombineras vid denna enhet samt om det finns ett 

befintligt intresse för genomförandet. Fallstudien användes även i syfte att utvärdera om 

det fanns lönsamhet för att kunna driva projektet. MinolMätteknik hade ett fast pris för 

sina produkter, dess installation samt tilläggstjänster. Detta var inte fallet för Borlänge 

Energi då tjänstens utformning var påtänkt men marknadens intresse och värdering var 

outforskat. Därmed ingick i studien en utvärdering av kundens intresse samt monetära 

värdering av Borlänge Energis kunskapstjänst. Eftersom kundens intresse och behov är 

avgörande för tjänstens antagande fick kunskapstjänstens prissättning bli 

kundvärdesbaserad. I ett erbjudande där priset är baserat på kundvärde är erbjudandets 

värde unikt för den enskilde kunden och måste därmed fastställas i samspel med kunden. 

Detta till skillnad från den kostnadsbaserade prissättningen där säljaren räknar fram ett pris 

vilket kunden ska acceptera. 

 

Modellen för prissättning efter kundvärde är mycket svårare än att formulera ett pris med 

hjälp av en självkostnadskalkyl vilket är både enkelt och bekvämt. Prissättningen i dess 

utformning innebär en långdragen process och är i princip helt beroende av 

kommunikation. Ett erbjudande blir även specifikt utformat för en enda kund eftersom 

prissättningen är beroende av kundnyttan. Utformas erbjudandet till ett specifikt 

kundsegment blir processen mindre mödosam då prissättningen kan innefatta ett större 
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antal kunder. För mer ingående information om olika modeller kring prissättning av 

produkter, se [29]. 

 

För att kunna presentera kunskapstjänsten för den tilltänkta kunden Tunabyggen AB 

erhölls relevanta faktauppgifter om Skräddarbacksskolans energiförbrukning och möjliga 

besparingsmöjligheter från energikoordinator P. Börjesson vid Borlänge Energi. Denna 

information användes sedan för att beräkna den monetära besparingspotentialen och på så 

vis erhålla ett referensvärde. Denna besparingspotential, referensvärde, skulle användas 

som underlag vid diskussion om kunskapstjänstens prissättning med Tunabyggen AB. 

 

Beräkningen av besparingspotentialen för Skräddarbacksskolan uppgick till ett värde av 

approximativt 58 000 kronor per år. Grunden för beräkningen är endast konsekvenser av 

olika beteendemönster, exempelvis en påslagen fläkt i skolköket under en helg eller ett 

skollov. En faktor att ta hänsyn till vid denna beräkning är att de upptäckta 

konsekvenserna av beteendemönster inte är verifierade med behörig personal då vissa 

beteenden eventuellt kan vara oundvikliga även om det ger negativa konsekvenser för den 

totala energiförbrukningen. Med detta referensvärde, den årliga besparingspotentialen på 

58 000 kr, som grund vände vi oss till Tunabyggens energicontroller P. Larsson som 

handhar energifrågor för Skräddarbacksskolan. Vid samtalet med energicontrollern 

presenterades P. Börjessons kunskapstjänst. Denna information skulle sedan föras vidare 

till projektansvaring H. Törnblom vid Tunabyggen AB för att denne sedan skulle 

återkomma med en monetär värdering.  

 

Vid en telefonkonversation med H. Törnblom erhölls intresset för det tilltänkta 

energibesparingsprojektet samt det kundvärderade värdet i monetära termer av P. 

Börjessons konsulttjänst. H. Törnblom var väldigt tillmötesgående och fann ett intresse för 

energibesparingsprojektet. H. Törnblom påvisade, enligt honom, en positiv faktor med att 

anamma detta projekt var att Tunabyggens egna kompetenta personalresurser kan tas i 

anspråk vid behov. H. Törnblom påtalade att en lämplig pay-off tid för detta projekt bör 

ligga mellan 1-5 år. Den monetära värderingen av P. Börjessons konsulttjänst resulterade i 

att Tunabyggen ansåg sig villiga att investera approximativt 20-30 000kr, givetvis beroende 

på tjänstens utformning med förstudie, eventuella föreläsningar etc. Vad gäller det totala 

priset för hela energibesparingsprojektet ansåg H. Törnblom att en rimlig investering är 

approximativt 50 000kr vid en beräknad årlig besparingspotential på motsvarande cirka  

58 000 kr. 
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3.5 Energibesparingsprojektets lönsamhet  
För att bedöma projektets lönsamhet användes Pay-off metoden vid den ekonomiska 

beräkningen vilken låg till grund för lönsamhetsbedömningen. Pay-off metoden används 

vanligtvis vid mindre investeringar. [22] Pay-off metoden är en enkel och i praktiken 

frekvent använd kalkylmetod vid investeringsberäkning. [23] Metoden fastställer hur lång 

tid det fordras innan de framtida inbetalningsöverskotten betalat den initiala investeringen. 

[24] Investeringens återbetalningstid (pay-off tid) beräknas genom att varje kommande år 

minska intäkterna med driftkostnaderna och därigenom erhålla ett årligt driftöverkott. För 

att sedan få fram den återbetalningstid (i år) vilken investeringen kräver dividieras 

grundinvesteringen med det årliga driftöverskottet.[25] 
 

H. Törnblom angav en monetär värdering beroende på tjänstens utformning för Borlänge 

Energis tjänst på 20-30 000kr, vid investeringsberäkningen antogs ett medelvärde på  

25 000kr. Vid ett samtal med T. Borgström från MinolMätteknik AB framlades 

information om projektet samt det specifika studiefallet och fallspecifika prisuppgifter 

erhölls. T. Borgström gav en positiv respons angående projektet och delgav följande 

prisuppgifter om mätvärdessystem för både el- och vattenbevakning då Tunabyggen AB 

även var intresserade av en vattenbevakningstjänst: 

 

• Kostnad för 2 stycken monterade Elmätare 2500 kr/mätare. 

• Kostnad för 2 stycken monterade kallvattenmätare 1800 kr/mätare. 

• Kostnad för insamlingssystem driftsatt och klart 8000 kr. 

Initial installationskostnad: 16 600 kr 

• Kostnad för bevakningstjänst 600 kr/mätare och per år.  

Årlig driftkostnad: 2400 kr/år 
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En lönsamhetsberäkning för införande av ett småskaligt energibesparingsprojekt vid 

Skräddarbacksskolan tyder på lönsamhet då projektets initialkostnader återbetalas inom 

mindre än ett års tid. Hänsyn bör även tas till att det vid denna lönsamhetsberäkning 

medtagits kostnader för vattenmätare, på kundens begäran, men Skräddarbacksskolans 

besparingspotential är endast beräknad utifrån dess elenergiförbrukning.    

 

3.6 Fallstudieresultat 
Fallstudiens resultat påvisade att det finns möjlighet att applicera ett nätverksbaserat 

energibesparingsprojekt vid Skräddarbacksskolan. Detta eftersom samtliga aktörer, 

Minolmätteknik AB, Borlänge Energi AB samt Tunabyggen AB har visat ett tydligt 

intresse och samtidigt konstaterat att projektet är möjligt att genomföra med de angivna 

förutsättningarna vad gäller utformning och värdering. Resultatet har även påvisat att ett 

utförande av projektet vid Skräddarbacksskolan är lönsamt, eftersom projektets totala 

initialkostnader kan återbetalas inom loppet av ett år, förutsatt att de påtalade åtgärderna är 

möjliga att vidta och vidtas. Utifrån fallstudiens resultat kan påpekas att den monetära 

värderingen av P. Börjessons tjänst bör kundanpassas efter den enskilde kunden, dess 

intressen, behov och resurser. Detta kan framhållas eftersom det värde på tjänsten vi 

erhållit i vår fallstudie är en specifik värdering för Tunabyggen AB med 

Skräddarbacksskolans besparingspotential för elenergiförbrukning, intresse och 

infrastruktur. Eftersom denna rapport har sin grund i en magisteruppsats har tidsfaktorn 

varit begränsad och därmed har inte detta energibesparingsprojekt i dagsläget antagit en 

praktisk tillämpning. Därmed finns ingen utvärdering av det påtänkta 

energibesparingsprojektets praktiska resultat när denna rapport skrivs.   
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4 Diskussion om spridning av resultatet 
Att det finns en stark teknisk utveckling för mätutrustningar och att dessa numera kan 

köpas till ett förhållandevis lågt pris gör att den relativa fördelen att skaffa ett 

övervakningssystem är mycket intressant även i småskaliga system.  Som [27] påpekar är 

det den relativa fördelen och jämförbarhet med tidigare erfarenheter som avgör om en 

spridning blir framgångsrik. Lönsamheten i investeringen visar att den relativa fördelen är 

mycket påtaglig, men möjligheten att arbeta på detta affärsnätverkande sätt är relativt 

okänd.  

 

Genom att skapa fler tillämpningar kan modellen sprida sig. Denna spridningsprocess 

behöver dock flera aktiviteter innan den når den s.k. kritiska massan, där den börjar sprida 

sig automatiskt. 

 

[27] lyfter fram att det för att starta spridningen är viktigt att kommunicera de relativa 

fördelarna med innovationen och att det finns två olika kommunikationskanaler som är 

relevanta för denna kommunikation. I initialskedet av innovationen är det enligt [28] 

viktigast med massmedial uppmärksamhet. 

En andra faktor som är viktig för spridningen är de sociala systemen. Vår studie har visat 

på vikten av att etablera affärsnätverk för att skapa goda tillämpningar. Sådana 

affärsnätverk kan och bör startas i första hand av kommunala energibolag eller av 

byggföretag. Ofta finns det nyckelpersoner i denna typ av organisationer som kan ta till sig 

konceptet och skapa tillämpningar. Det gäller att nå dessa nyckelpersoner med kunskap 

om de relativa fördelarna. 

För att skapa spridning behövs det att: 

 
 det skapas massmedial uppmärksamhet om de relativa fördelarna, d v s 

lönsamheten i energieffektiviseringen. 
 

 innovationen sprids till några nyckelpersoner  
 

 det kontinuerligt informeras om modellen och dess fördelar  
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Bilaga 1 

Matris över olika mätsystem [26]. 
 

Mät-system ECO 
GUARD 

MINOL PIGAB 
Process- 
information 

SABER INFO-
METRIC 

LOG-
GER 
2020 

INERG
I 

SAU-
TER 

Mät-område: 
El 
Vatten 
Temp. 
Värme 

        

X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
X  X X X X X X 
X X X X X X X X 

Internet 
uppkoppling2 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Kommunik
ation:3 
3G 
GSM 
GPRS 
Ethernet 

      
 

  

     X   
      X  
 X   X  X  
X X X X X X X X 

Tråd-
bundet4 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

Tråd-löst5 X X X X X  X X 
Använd-
ning: 
Hushåll 
Större 
fastighet 
 

Industri 

        
 

 X  X  X   
X X X X X X X X 
 
X 

  
X 

 
X 

    
X 

Installation 
Enkel själv 
 

Företaget 
eller 
behörig 
installatör 

        
 
 

  Saber 
Home 

  
X 

  

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

Saber  
Proffe- 
ssional 

 
 
 
X 

  
 
 
X 

 
 
 
X 

Larmtjänste
r (sms) 

 
X 

 
X 

 
(Vet ej) 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

Gränssättni
ng för larm 

 
X 

 
X 

 
(Vet ej) 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

Styrning via 
web6 

 
X 

  
X 

    
X 

 
X 

Tjänster kan 
köpas till7 

 
X 

   
X 

 
X 

  
X 

 

 

                                                 
2 För visning i webportal 
3 Mellan insamlingsenhet och server 
4 Mellan mätpunkter och insamlingsenhet 
5 Mellan mätpunkter och insamlingsenhet 
6 Av givare/utrustning 
7 Exempelvis övervakning eller styrning 


