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Systematiskt och effektivt
energiarbete
Att arbeta med energieffektivisering blir allt viktigare. Energikostnader, miljöskäl
och minskad känslighet för energiprisökningar är viktiga orsaker till detta. I takt
med att energipriserna stigit har lönsamheten i att genomföra energieffektiviseringsåtgärder ökat och tekniken har utvecklats. En investering i energieffektivisering
är ofta en mycket lönsam investering.
Energieffektivisering kan vara ett komplext arbete, det inkluderar såväl kartläggning av tekniska åtgärder som förändring av rutiner, beteenden och attityder.
Ett strukturerat och systematiskt arbete ger helhetssyn och långsiktighet vilket
underlättar och är en förutsättning för framgång. Det systematiska arbetet håller
energifrågan levande över tid och leder till kontinuerliga effektiviseringar, och
därmed kostnadsminskningar. Helhetssynen säkerställer att åtgärder, tekniska
och mjuka, genomförs på rätt sätt och i rätt ordning.
Ett sätt att arbeta systematiskt med energianvändningen är att införa ett energiledningssystem. Det behöver dock inte vara ett certifierat ledningssystem, utan det
finns andra sätt att arbeta effektivt med energieffektivisering och energiledning.
Vad som passar bäst i en specifik organisation beror på dess tidigare arbete med
energifrågor, storlek på organisationen, vilken typ av verksamhet som bedrivs
samt om någon annan typ av ledningssystem redan finns implementerat.
Denna handbok har tagits fram för att fungera som ett stöd för att stegvist införa
och bedriva ett systematiskt energiarbete. Handboken ger tips och förslag på
hur ett införande kan gå till och hur processen sedan kan fortlöpa för att uppnå
ett väl fungerande och systematiskt energiarbete. Den vänder sig i huvudsak
till dig som är ansvarig för energifrågan på ditt företag eller i din organisation.
Om målet är att införa ett certifierat energiledningssystem så kan handboken
vara ett första steg på vägen.

4

Vilka är fördelarna med att införa ett systematiskt energiarbete?
Systematiskt arbete med energieffektivisering handlar om att samordna, styra
och genomföra åtgärder för att undvika energislöseri utan att verksamheten
påverkas negativt. Ett systematiskt energiarbete ger organisationen bättre
kontroll på sin energianvändning vilket underlättar ett aktivt arbete med
energieffektivisering. Ofta finns stora besparingar att hämta redan i de inledande
faserna av arbetet.
Förutom ekonomiska besparingar ger det systematiska arbetet ofta bättre överblick och kunskap om såväl organisationens energikostnader som dess drift- och
underhållsarbete. Det underlättar i sin tur arbetet med förebyggande åtgärder
och ökar möjligheten att upptäckta förbättringsmöjligheter inom alla områden.
Arbetet kan även leda till utveckling av energismarta rutiner för drift, underhåll,
inköp, ekonomi och projektering.
Systematiskt arbete med energifrågan kan också ge andra mervärden
som förbättrad arbetsmiljö, minskad miljöpåverkan, starkare varumärke,
en förbättrad resurseffektivitet och därmed förbättrad lönsamhet.
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Hur kommer vi igång?
I uppstarten av arbetet kan det vara bra att se över hur utgångsläget ser ut i
företaget. Hos de flesta organisationer finns väl inarbetade arbetsmetoder, rutiner
och kanske till och med ledningssystem. Många gånger går det att bygga vidare
på dessa när arbetet med energieffektivisering ska påbörjas, vilket underlättar
införandet. För att avgöra hur långt ert företag kommit i energiarbetet kan ni
börja med att göra självdiagnosen som tillhör denna handbok. Kanske har ni
kommit längre än vad ni tror?
Självdiagnosen är till för att underlätta i såväl uppstarten som i utvecklingen
av ert systematiska energiarbete. Genom att svara på ett antal ja- och nej-frågor
ger självdiagnosen en fingervisning över vilka delar som redan finns på plats
i er organisation och vilka delar som behöver utvecklas. Genom att återkomma
till självdiagnosen under arbetets gång kan även utvecklingen följas på ett
överskådligt sätt.

Självdiagnosverktyget finns att ladda ner på www.energimyndigheten.se/energiledning
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Inför arbetet steg-för-steg
För att underlätta införandet av ett systematiskt energiarbete har en metod
tagits fram där arbetet delats in i tre nivåer, där varje nivå består av ett antal
steg (se bild till höger). Metoden syftar till att förtydliga hur det går att
arbeta systematiskt med energifrågan utan att direkt införa ett fullskaligt
och certifierbart energiledningssystem. Grovt kan nivåerna förklaras såhär:
Nivå 1 Ett grundläggande systematiskt energiarbete är etablerat
i organisationen.
Nivå 2 Samtliga krav i nivå 1 är uppfyllda och energifrågan är integrerad
i hela verksamheten och hos all personal.
Nivå 3 Samtliga krav i nivå 2 är uppfyllda. Krav i energiledningsstandarden
ISO 50001 uppfylls.
Ständig förbättring är kärnan i energiledningsarbetet och det är därför viktigt
att ni, oavsett om ni arbetar er igenom alla nivåer eller väljer att stanna efter att
ha genomfört nivå 1 eller 2, tar fram en plan för hur arbetet ska hållas uppdaterat
och vid liv.
Handbok och annat stödmaterial
Handboken är uppbyggd efter de tre nivåerna. De inledande avsnitten handlar
främst om grundpelarna i det systematiska energiarbetet och hur dessa kan
införas i organisationen. De följande avsnitten handlar huvudsakligen om hur
vidareutveckling av energiarbetet kan göras genom fördjupning, uppdatering
och breddning. Avslutningsvis behandlas frågan om hur arbetet kan hållas vid
liv och hur man skapar en effektiv organisationskultur som hela tiden utvecklas
och förbättras. Detta avslutande avsnitt är viktigt att läsa oavsett vilket steg ni
arbetar med.
På Energimyndighetens webbplats finns mallar, en självdiagnos och annan
information som komplement till denna handbok. Använd gärna dessa som
stöd i arbetet. Det rekommenderas att ni gör mallarna till era egna genom att
ladda ner dem och anpassa dem efter er verksamhet.

Allt material som handboken hänvisar till finns att ladda ner på:
www.energimyndigheten.se/energiledning. Där finns även publikationen
”Energikoll i små och medelstora företag” (ET2010:29) som är en skrift om
energieffektivisering som har många kopplingar till denna handbok.
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3
NIVÅ

2
NIVÅ

1
NIVÅ

Uppfyll alla krav i standarden ISO 50001

4. Genomför intern revision
3. Utbilda personal och etablera intern kommunikation
2. Integrera energi i den löpande verksamheten
1. Utveckla komplett energiorganisation

6. Involvera anställda
5. Mät, följ upp och rapportera energianvändningen
4. Ta fram energimål och handlingsplan
3. Genomför energikartläggning
2. Fastställ energipolicy
1. Utse energiansvarig
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Nivå 1 – Uppstart och införande
av systematiskt energiarbete
Nivå 1 är strukturerad för att underlätta arbetsgången så mycket som möjligt.
En del av de ingående stegen kanske ni redan uppfyller. Fundera då på om det
fungerar tillfredsställande eller om det behöver förändras på något sätt.
Det behöver finnas ett intresse och ett engagemang hos organisationens ledning
för att det systematiska energiarbetet ska bli lyckat och långsiktigt. För att skapa
detta intresse och engagemang är det en bra början att kunna svara på frågorna
varför och hur införande av systematiskt energiarbete ska genomföras. Fundera
igenom detta och bolla gärna frågan med personer i olika delar av organisationen.
Väl genomtänkta svar på frågorna hur och varför kommer att underlätta när
både ledning och resten av organisationen ska involveras i arbetet.
Ha även i åtanke att arbetet inte behöver vara betungande, att det går att bygga
vidare på arbetssätt som ni redan har i er organisation och att det finns stora
ekonomiska och miljömässiga vinster med att arbeta med energieffektivisering.
Ni väljer själva vilken ambitionsnivå ni har i arbetet och kan stegvis öka den i en
takt som fungerar för er. Om det underlättar kan ni i uppstartsfasen även formulera
övergripande mål som beskriver vad ni vill uppnå med det systematiska energiarbetet inom en viss tidsram.
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Varför ska vi ha ett systematiskt energiarbete?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Möjlighet att spara pengar
Minskad miljöpåverkan
Minskad priskänslighet (riskhantering)
Uppfylla lagar och krav
Verksamhetsutveckling
Affärsmöjligheter
Göra saker rätt
Göra rätt saker
Åstadkomma ständiga förbättringar

När ni kommit igång med
arbetet kan de energi
besparingar som erhålls
läggas i nästkommande
års energieffektiviserings
budget. På så vis får man
en typ av självfinansiering
av arbetet och det kan
öka intresset.

Utgå från den befintliga organisationen
För att det systematiska arbetet ska bli en naturlig del i ert dagliga arbete bör
införandet baseras på hur er organisation ser ut idag. Använd därför era
befintliga mötesplatser, arbetssätt, rutiner och kommunikationsvägar som
utgångspunkt. De flesta organisationer arbetar med någon form av systematiskt
förbättringsarbete som kan vara relevanta att koppla samman med energiarbetet.
Exempel är miljöledning (ISO 14001), kvalitetsledning (ISO 9001), Lean, Sex
Sigma och systematiskt arbetsmiljö- eller brandskyddsarbete. Energiarbetet
kommer bli enklare att få accepterat i organisationen om det bygger vidare på
rutiner och metoder från befintliga system

Vill ni veta mer om frågan Är energieffektivisering intressant för vårt företag kan ni
läsa om detta i Energikoll i små och medelstora företag (ET2010:29) som finns på
www.energimyndigheten.se/energiledning
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Exempel på metoder för systematiskt förbättringsarbete

ISO 14001 och ISO 9001
ISO 14001 är en standard för miljöledning och ISO 9001 en standard för kvalitetsledning. Dessa standarder specificerar ett antal olika krav som organisationen ska
uppfylla. Systemen är vanligt förekommande och har en grundläggande intention
att leda till ständiga förbättringar.
I ISO 14001 är kopplingen mot energifrågan naturlig eftersom energianvändning
alltid har en miljöpåverkan. I ISO 9001 finns bland annat intressant koppling
till produkt- och processutveckling. Genom att lägga in energiaspekter i målen
med miljö- och/eller kvalitetsarbetet samt utgå från och utveckla befintliga rutiner
underlättas införandet av ett systematiskt energiarbete.
Lean
Lean är en ledningsfilosofi som fokuserar på behovsstyrd produktion, värdeskapande aktiviteter och minimering av slöserier. Lean är ett system som handlar
om hur resurser kan hanteras så effektivt som möjligt, strävar efter ständig
förbättring och att det finns en tydlig och enkel arbetsmetodik.
Filosofin inom Lean passar utmärkt ihop med energieffektivisering. Genom att
bygga in energifrågan i Leanarbetet finns det stora möjligheter att minimera
nödvändig men icke värdeskapande energianvändning.

Använd befintliga mötesplatser och kommunikationsvägar
På en arbetsplats finns alltid ett flertal olika officiella och inofficiella kommunikationsvägar och mötesplatser. Det kan vara vecko-, kvartals- och årsrapporter,
personal-, produktions-eller ekonomirelaterade möten. Identifiera och använd
de mötesplatser och kommunikationsvägar som ni anser är lämpliga för att
samla in och sprida information om energiarbetet. Speciellt lunchmatsalen
brukar vara en bra informationsplats. Se till att energi blir en stående punkt på
veckomöten i olika delar av organisationen och lyft in energifrågan bland
övriga frågor. Se även till att energi finns med som en stående punkt i kvartalsrapporter och årsredovisningar. Idéer på energieffektiviserande åtgärder kan
samlas in genom förslagslistor i anslutning till anslagstavlor där energiarbetet
presenteras eller i förslagslådor i fikarummet.
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Sex sigma
Filosofin bakom Sex Sigma fokuserar mycket på att eliminera fel genom att
använda mer eller mindre avancerade statistiska metoder som underlag för
identifiering av förbättringsområden. Ett flertal av verktygen inom Sex Sigma
finns i bilindustrins kvalitetsstandard ISO/TS 16949.
Kopplingen mot energifrågan blir naturlig genom att all felaktig produktion
kan anses ge onödig energianvändning.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetet med arbetsmiljöförbättringar påminner i mångt och mycket om ett
systematiskt energiarbete. Nuläget kartläggs, mål sätts upp, förbättringsområden
identifieras och åtgärder genomförs.
Arbetsmiljöarbetet är ofta energirelaterat. Ett byte till modern ventilation med
värmeåtervinning och anpassning av luftflöden eller en justering av belysning
ger ofta både en förbättrad arbetsmiljö och en energibesparing. I energiarbetet
är det därför bra att försöka väga in även arbetsmiljörelaterade faktorer. En bra
och trivsam arbetsmiljö ger ofta lägre sjukfrånvaro och nöjdare medarbetare,
så energiarbetet är viktigt ur andra aspekter än bara kostnadsbesparing och
minskad miljöpåverkan.

Utgångspunkter
• Vilka systematiska arbetssätt har vi redan idag?
• Vilka naturliga mötesplatser och kommunikationsvägar har
vi i organisationen? Personalmöten, ledningsgruppsmöten,
anslagstavlor, lunchrum, produktionsrapporter m.m.
• Vilka personer har stor möjlighet att påverka den framtida
energisituationen?
• Har vi någon eldsjäl som brinner för energifrågan?
• Vad tjänar vi på att systematisera vårt energiarbete?

Tänk noga igenom vilka ni
vill kommunicera ert arbete till.
Förslag är styrelse, ägare,
tidningar, kunder, leverantörer,
andra koncernbolag och
energileverantörer
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Utse en energiansvarig
Som i allt arbete är resultatet beroende av att det finns en tydligt utpekad person
som har ansvar för att arbetet blir genomfört. Organisationens ledning behöver
därför tillsätta en person som får ansvar för energifrågan. Det betyder dock
inte att det är den personen som ensam utför allt arbete.
Personen som ledningen tillsätter bör ha god kunskap om energieffektivisering
och har med fördel ett stort engagemang för energi- och miljöfrågor. Hos många
företag kombineras rollen som energiansvarig med andra arbetsuppgifter till
exempel miljö och kvalitet. Det är dock viktigt att energiansvaret är tydligt
utpekat och resurssatt. För att specificera vilken kompetens som efterfrågas och
för att hitta rätt person är ett tips att skriva en tydlig kravspecifikation i form av en
”platsannons” att använda internt. Platsannonsen kan senare fungera som underlag
till en arbetsbeskrivning för den energiansvariga och/eller för att identifiera behov
av kompetensutveckling.

Intern platsannons: Energiansvarig
För att effektivisera företagets energianvändning ska vi börja arbeta med systematisk
energieffektivisering. Vi söker nu en person som ska ansvara för energifrågorna i vårt
företag. Du bör ha…
• Kompetens och intresse avseende
energi och miljöfrågor
• Erfarenhet av företagets verksamhet

• Förmåga att inspirera och engagera andra
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av projektarbete

Givetvis kan personen även rekryteras externt. Befattningen energisamordnare,
energiansvarig eller energiledare börjar bli vanligare inom många olika typer
av organisationer. En nackdel med extern tillsättning är att personen i fråga
inte känner till företagets verksamhet så väl men detta kan även vara en fördel
då det innebär att personen kan gå in i arbetet med nya perspektiv och inte är
inlåst i befintliga arbetssätt och rutiner.
När den energiansvarige är tillsatt behöver ledningen säkerställa att personen
har tillräckligt med tid för att arbeta med den nya uppgiften. I den energiansvariges arbetsbeskrivning anges hur stor del av arbetstiden som ska läggas på
energiarbetet. Energiarbetet bör också få en egen budget så att den ansvarige vet
vilka resurser som finns att tillgå. Om det inte finns tydligt nedskrivet hur mycket
tid och vilken budget som finns riskerar energiarbetet att rinna ut i sanden då
andra arbetsuppgifter blir prioriterade.
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Ta fram en energipolicy
En energipolicy ska fungera som en ledstjärna i arbetet med att införa och förbättra organisationens systematiska energiarbete. Policyn beskriver kortfattat
organisationens övergripande målsättning och ambitionsnivå med energiarbetet
och bör vara utformad så att alla i organisationen enkelt kan förstå dess innebörd. Det är också önskvärt att alla kan koppla den till sitt eget arbete och de
uppgifter som utförs. Om policyn ska kommuniceras externt måste den även vara
begriplig för människor utanför den egna organisationen. Det är därför bra att
i ett tidigt skede bestämma policyns målgrupp. Om ni redan har en miljöpolicy
kan energipolicyn med fördel integreras i den.
Policyn bör med jämna mellanrum ses över och hållas uppdaterad så att den
inte bara blir en pappersprodukt som blir liggande, utan något som hela
organisationen arbetar efter och tror på. Tänk även på att ledningen
i organisationen måste upprätthålla policyn genom att själva följa den

Tänk på detta när ni tar fram energipolicyn:
• Börja med att tänka igenom vad ni har för syfte med er energipolicy.
Vad vill ni uppnå och till vem vänder den sig? Kunder, anställda, omvärlden?
• Säkerställ att policyn är relevant för organisationens aktiviteter,
produkter och tjänster.
• Förankra policyn hos alla anställda, hela organisationen ska omfattas
av policyn.
• Gör policyn kort, kärnfull och lättbegriplig.
• Sätt policyn på en nivå som gör den rimlig att leva upp till.
• Säkerställ att policyn stämmer överens med övriga strategier och visioner
som organisationen har.

Exempel på en energipolicy kan ni hitta på www.energimyndigheten.se/energiledning
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Kartlägg energianvändningen och ta fram en åtgärdslista
För att få bättre kontroll på energianvändningen och få en bra utgångspunkt i det
fortsatta energiarbetet behöver ni göra en energikartläggning av era byggnader och
er verksamhet. En väl genomförd energikartläggning är en förutsättning för att
ni effektivt ska kunna arbeta vidare med att minska företagets energianvändning.
Energikartläggningen kommer ge er kunskap om:
• hur mycket energi som tillförs och används i er verksamhet och vad den kostar
• hur denna energi är fördelad i olika delar av er anläggning
• inom vilka områden det finns möjlighet till energieffektivisering

Extern hjälp eller göra kartläggningen själv?
En energikartläggning kan ni genomföra själva eller genom att ta in extern hjälp.
Saknas kompetens, tid, eller mätutrustning för att göra kartläggningen eller
om ni helt enkelt vill ha in en opartisk person rekommenderas att ni tar hjälp
av en energikonsult som är specialist på energikartläggningar.
Om ni tar hjälp av en konsult, försök ändå att vara involverad i arbetet för att
lära. Dessutom ger det konsulten möjlighet att utföra ett bättre jobb. Stöd för
att beställa en energikartläggning finns på energimyndighetens webplats.

Mängden tillförd energi får ni fram via energistatistik från era leverantörer, till
exempel elnätsägare och leverantörer av fjärrvärme och olja. Statistik för
transporter får ni genom att sammanställa inköp av fordonsbränslen. För att få
en bild över total energianvändning är det bra om allt räknas om till samma
enhet, förslagsvis kWh eller MWh.
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Nästa steg är att kartlägga vart energin tar vägen, det vill säga göra en energibalans. När den inköpta energin fördelas ut på olika energianvändare får ni en
ökad medvetenhet om hur stor andel energi som går till olika processer och
system. Till en början kan det vara tillräckligt att ta fram uppgifter om hur stor
del av all energi som går till produktionsprocesser och hur stor del som går till
stödprocesser, för att sedan utveckla arbetet till en fullskalig kartläggning av
användningen fördelat på energislag och användare. En bra början är då att
lista vilka grupper av energianvändare som finns. Det kan handla om olika
produktionsprocesser, belysning, ventilation, värme, kyla, tryckluft, varmvatten,
kontorsutrustning och interna transporter. För ett producerande företag kan
det vara bra att dela upp produktionsprocesser i underkategorier.
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Så kan du beräkna energianvändningen
Exempel:
• En viss utrustning kräver 3 kW i eleffekt för att drivas.
• Utrustningen är i drift måndag till fredag 0618.
• Energianvändningen räknas fram genom att multiplicera effekten med drifttiden.
• Drifttid = 12 timmar per dag, 5 dagar i veckan,
52 veckor per år = 12x5x52 = 3120 timmar.
• Energi = 3x3120 = 9360 kWh/år.

För att ta fram hur mycket energi varje process eller system använder behöver
mätningar och/eller beräkningar genomföras och energistatistik analyseras.
Viss energianvändning kan räknas fram genom att titta på hur mycket
energianvändningen minskat om exempelvis en viss maskin är avstängd
jämfört med normalläget.
Förutom en energibalans innehåller en energikartläggning även en analys av
energianvändningen och åtgärdsförslag för energieffektivisering. Åtgärdsförslagen
kan variera från enkla och billiga åtgärder som exempelvis uppdaterade drifttider
för ett ventilationsaggregat, till mer omfattande som kräver vidare utredningar
för att ta fram beslutsunderlag, exempelvis ett nytt värmesystem.
Under arbetet är det troligt att ni upptäcker både tomgångsförluster som kan
minskas, samt system och processer som kan förbättras. Åtgärderna bör inte bara
innefatta tekniska åtgärder utan även omfatta åtgärder av mjukare karaktär,
exempelvis utbildningar och informationsspridning. För varje åtgärd, beräkna eller
uppskatta möjlig energi- och kostnadsbesparing samt kostnad för genomförande.
Ta även fram någon form av ekonomisk kalkyl som visar återbetalningstiden.
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Åtgärdslista
Genom energikartläggningen har möjliga åtgärdsförslag för energieffektivisering
identifierats. För att minska risken att åtgärder bli bortglömda eller faller mellan
stolarna, behöver dessa åtgärdsförslag sammanställas i en åtgärdslista.
Ett tips är att grovsortera åtgärderna i olika grupper, exempelvis:
• Åtgärder som måste genomföras för att uppfylla lagkrav.
• Åtgärder som är enkla att åtgärda utan investering till exempel
införa nya driftrutiner med energieffektivare användningssätt.
• Åtgärder som kräver vidare utredning för att bedöma lönsamhet,
konsekvenser och besparingsmöjlighet innan beslut till exempel genom
riskanalys, bedömning av eventuell påverkan på produktkvalitet
eller annan utrustning.
• Åtgärder som kräver investeringar. Här kan det göras en grov uppdelning
baserat på trolig investeringskostnad och/eller återbetalningstid.
• Åtgärder som för närvarande inte är aktuella att genomföra men som kan
bli aktuella om förutsättningar ändras till exempel ombyggnationer eller
stigande energipriser
Energikartläggningen med dess åtgärdsförslag utgör sedan underlag
för att ledningen ska kunna fatta beslut om hur mycket tid och
pengar som ska avsättas i det kommande arbetet med att
minska företagets energianvändning.

Tänk även tidigt igenom hur
åtgärderna ska följas upp. Upp
följningen kan t.ex. kräva att
mätningar görs både före och
efter genomförande av åtgärden.
Detta måste då tas med
i beräkningarna.

Åtgärdslistan kan även lyftas ur energikartläggningen och
användas som ett levande dokument som hela tiden fylls på
med nya förslag och aktiviteter under arbetets gång. Förslag
och idéer från personal kan till exempel läggas in i åtgärdslistan. Gå igenom listan regelbundet, gör uppdateringar och nya
prioriteringar. Glöm inte att ett åtgärdsförslag som vid tidigare utredning
inte bedömts som lönsamt eller inte var genomförbart mycket väl kan bli det
senare, exempelvis om energipriset stiger eller kostnaden för åtgärden sjunker.
Ta därför inte bort åtgärder utan flytta bara ner dem i åtgärdslistan med en
kommentar om att åtgärden ska omvärderas om något eller några år.

Hjälp för att beställa och genomföra en energikartläggning, instruktioner för hur
en energikartläggningsrapport skrivs och hur en åtgärdslista utformas hittar ni på:
www.energimyndigheten.se/energiledning
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Sätt upp mål för arbetet
Genom att sätta upp och förankra mål för energieffektiviseringsarbetet, blir
det enklare att få igång ett strukturerat arbete med ständiga förbättringar.
Energikartläggningen och åtgärdslistan har gett information om nuläge och
möjligheter till energieffektivisering, vilket utgör viktig input när målen ska
sättas upp. Fundera på vad ni vill uppnå på kort och lång sikt med utgångspunkt i den policy som satts upp.
Målen som tas fram bör vara SMARTA (se nedan). Det är viktigt att inledningsvis
hitta en nivå som är ambitiös samtidigt som ribban inte får läggas så högt att
det känns orimligt att nå de uppsatta målen.

SMARTa mål är:
Specifika

– Säger exakt vad du vill uppnå och fördelarna du får på köpet.

Mätbara

– Så att du vet när du uppfyllt målet och på ett enkelt sätt
kan följa upp det.

Accepterade – Är målet förstått, meningsfullt, relevant och angeläget?
Realistiska

– Finns förutsättningar att nå målet?

Tidssatta

– Ha en tidsperiod som underlättar planeringen.

Försök att sätta upp kvantitativa mål så att de kan följas upp på ett bra och
tydligt sätt. Om det i uppstartsfasen krävs mer kunskap, kan vissa mål i ett första
skede formuleras som utredande aktiviteter. Målen kan vara både övergripande
och gälla hela verksamheten, eller mer specifika för en utvald process. Det viktiga
är att målen är beslutade av ledningen, väl anpassade till verksamheten och tydligt
kommunicerade. De kan då fungera som en extra sporre i ert energiarbete.
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Det är även viktigt att målen följs upp regelbundet. Härigenom får ni information
om ni är på rätt väg och kan kommunicera resultatet till berörda. Verkar det
bli svårt att nå era uppsatta mål, har ni även möjlighet att i god tid utöka, eller
på annat sätt förändra de aktiviteter som planerats. För att göra uppföljningen
möjlig bör ni koppla tydliga nyckeltal till målen. Läs mer om nyckeltal under
rubriken ”Följ upp energianvändningen och ta fram nyckeltal”.

Glöm inte att fira när målen har uppnåtts! Det ger återkoppling till de
som arbetat med att uppfylla målen att de har lyckats och att deras
arbete är uppskattat.
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Ta fram en handlingsplan för hur åtgärderna ska genomföras
När energikartläggningen har genomförts och energimålen formulerats är det dags
att ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen utgår från energikartläggningens
resultat och beskriver de åtgärder som behöver genomföras för att uppnå de
beslutade energimålen. Om ni redan har en handlingsplan, eller andra liknande
dokument i organisationen, integrera gärna med dessa.
Handlingsplanen bör omfatta aktiviteter som skall genomföras under de
kommande ett till två åren. När ni tagit fram ett utkast till handlingsplan bör
ni summera tidsåtgången för genomförandet av åtgärderna och säkerställa att
ni verkligen har de tidsresurser som krävs.
Börja med att genomföra de åtgärder som följer av lagkrav, därefter åtgärder som
inte kräver investeringar och som förväntas ge stora eller medelstora besparingar.
Ta sedan de med låg investeringskostnad och stor besparing, det vill säga åtgärder
med kort återbetalningstid. På det här sättet kommer arbetet med åtgärderna
enklare igång. Förhoppningsvis syns resultatet av de första åtgärderna omgående,
vilket ökar intresset för ett fortsatt energieffektiviseringsarbete.

Om ni identifierat åtgärdsförslag med hög investeringskostnad kan ni skapa
ett åtgärdspaket, där ni samlar åtgärder med både låg och hög insats.
Ni kan då få en total investeringskalkyl som är positiv och samtidigt nå en
högre energibesparing. Prioriterar ni enbart åtgärder med liten ekonomiskt
insats finns en risk att de stora energibesparingarna uteblir.

Följ upp energianvändningen och ta fram nyckeltal
Att kontinuerligt följa upp vart den inköpta energin tar vägen är en av de viktigaste
byggstenarna för ett framgångsrikt energiarbete. Uppföljningen kommer ge er
kunskap om hur er energi används och om det sker större förändringar har ni
möjliget att i ett tidigt skede reagera och göra eventuella korrigeringar. Uppföljning
av energianvändningen, inklusive effekterna av genomförda åtgärder ger även
information om resultatet av det systematiska energiarbetet. Sammanställ
därför regelbundet hur mycket energi som köps in och dela upp energin på olika
energislag. Glöm inte att även följa upp energianvändningen för transporter.

Exempel på hur en handlingsplan kan se ut finns på:
www.energimyndigheten.se/energiledning
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Mycket av den energistatistik ni behöver för den löpande uppföljningen kan ni
få från er energileverantör. Elnätsägarna kan nästan alltid lämna ut statistik
om elanvändningen ner till timnivå, antigen direkt via sin webbplats eller
genom personlig kontakt. För fjärrvärme och olja kan det vara tillräckligt att
läsa av månadsvisa fakturor och lägga in siffrorna i er uppföljning. Genom att
sammanställa inköp av fordonsbränsle får ni statistik för era transporter. För
att enkelt summera total energianvändning räknas alla mätetal om till en och
samma enhet, förslagsvis kWh eller MWh. Att enbart följa upp energin i dessa
enheter kan dock vara abstrakt för dem som inte är så insatta och det kan därför
vara bra att även ange kostnaden i kronor när den inköpta energin följs upp.
Redovisa gärna kostnaderna både uppdelat per energibärare och totalt.
Till en början kan det vara tillräckligt att använda enkla Word- eller
Exceldokument för uppföljningen. Med tiden, och om behov identifieras,
kan övervakningssystem som omfattar automatisk insamling av
mätvärden, beräkning av nyckeltal och framtagning av rapporter
Tänk på att en del av energi
köpas in. Ni måste själva hitta ert sätt att arbeta på och integrera
användningen, speciellt för värme,
det i den befintliga verksamheten. Det gäller även hur ofta ni följer
beror på hur varmt eller kallt det är
ute. Denna energi behöver därför
upp er energianvändning. Har er organisation låg energianvändnormalårskorrigeras
för att kunna
ning kan det vara tillräckligt att följa upp energiräkningarna
vara jämförbar från år till år.
månadsvis. Har ni däremot en hög energianvändning kan det vara
bra att följa upp energianvändningen på veckobasis eller ännu oftare.
Ta fram nyckeltal
Nyckeltalen används för att göra uppföljningen av energianvändningen tydligare
och koppla den till hur verksamheten eller andra faktorer varierat över tid.
Många organisationer arbetar med olika typer av nyckeltal, oftast finansiella,
såsom likviditet, soliditet och avkastning. Att komplettera med energinyckeltal
är ett sätt att få fram ytterligare relevant information som ligger till grund för
styrning och målsättningar.
Exempel på nyckeltal:
• kWh/omsättning
• kWh/m²
• kWh/producerat gods, vara etc.
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• kWh/drifttimme
• kWh/förädlingsvärde eller produktionsvärde
• Andel fossila bränslen

Det är viktigt att de nyckeltal som tas fram är relevanta för er organisation.
Är ni ett producerande företag kan antal producerade enheter eller antal ton vara
lämpligt att koppla mot energianvändningen. Är verksamhetens energianvändning
i huvudsak kopplad till lokalernas uppvärmning passar kanske kWh/m 2 bäst
och är ni ett tjänsteföretag eller en annan icke producerande organisation kan
kWh/arbetad timma vara ett lämpligt nyckeltal.
Tänk på att energianvändningen inte alltid är direkt kopplad till det ni mäter
mot. Exempelvis är inte sambandet linjärt mellan producerade enheter och
energianvändning då en viss energimängd krävs oavsett om något produceras
eller inte. När ni tar fram nyckeltal är det därför viktigt att säkerställa att de
visar det ni tänkt er. Ett kompletterande nyckeltal kan vara till hjälp för att
uppföljningen ska bli så bra som möjligt. Gör även ekonomiska nyckeltal
av energianvändningen för att underlätta den finansiella rapporteringen.
När ni beslutat vilka nyckeltal ni ska använda, är det viktigt att ni även arbetar
fram rutiner för hur ni kontinuerligt följer upp nyckeltalen och uppdaterar de
ingående värdena.

Glöm inte att regelbundet förmedla nyckeltalen och energistatistik till hela
organisationen så att alla blir medvetna om hur energianvändningen
förändras. Detta visar att ni arbetar systematiskt med energifrågorna.
Sätt gärna upp nyckeltalen på informationstavlor och förmedla dem på
personalmöten eller använd er av andra lämpliga informationskanaler.
Glöm inte heller att göra koppling till era beslutade energimål.
Det kan vara bra att kommunicera energieffektivisering även i form av
sparade kronor, då kan fler inom organisationen förstå nyttan med de
insatser som görs.

På www.energimyndigheten.se/energiledning finns det mallar som beskriver
hur ni kan följa upp er energianvändning.
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Involvera medarbetarna
För att arbetet ska bli lyckat och långsiktigt är det av största vikt att samtliga
medarbetare involveras. Detta görs genom att försöka skapa engagemang hos
alla, framförallt hos de som kan påverka energianvändningen mest. Betona att
energieffektivisering är allas ansvar och att alla kan bidra. Ökar medvetenheten
och kompetensen hos personalen ger det i sin tur ett ökat engagemang i energiarbetet. Prata om frågorna vid personalmöten och ta in tips och förslag från
alla medarbetare. Det kan också vara lämpligt att hålla en kortare utbildning
i grundläggande energikunskap.
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En utbildning eller annan informationsinsats ökar möjligheterna att uppnå
ett ökat engagemang. Dra gärna paralleller till privat energianvändning och
besparingsmöjligheter. Det ger medarbetarna ett mervärde genom kunskaper
om vad de kan göra hemma för att minska sin energianvändning. Förklara på
ett begripligt sätt varför ni ska arbeta med systematiskt energieffektiviseringsarbete. Presentera gärna energistatistik, nyckeltal och exempel på de åtgärder
som ska genomföras. Informera även om hur åtgärderna kommer att påverka
energianvändningen, verksamheten och arbetsmiljön. Visa även hur medarbetarna
kan vara med och påverka.
Om ni väljer att ha en förslagsverksamhet, där energieffektiviseringsförslag från
medarbetarna samlas in, är det viktigt att ge återkoppling så att det går att följa
förslaget genom processen från åtgärdslista, till handlingsplan och genomförande
och avslutningsvis uppföljning av vad åtgärden gav för resultat.

Exempel på innehåll i grundläggande energiutbildning för all personal:
• Generellt om energianvändning (påverkan på t.ex. kostnad, klimat)
• Ert företags energianvändning och energikostnader.
Jämfört med t.ex. andra rörliga kostnader och påverkan på vinsten.
• Hur kan energianvändningen påverkas, vilka åtgärder gör störst skillnad
• Företagets energiarbete
• Resultat av energikartläggning
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Följ upp det genomförda arbetet
Efter att åtgärder i handlingsplanen har genomförts är det viktigt att resultatet
följs upp och utvärderas.
Dokumentation tas fram där det framgår:
• Vad som är gjort
• Om det har gått enligt plan
• Hur stor besparing (i MWh och kronor) som erhållits
Energibesparingen tas fram genom beräkning av energianvändning före och
efter åtgärden eller ännu hellre genom att göra mätningar för att säkerställa den
aktuella besparingen. För vissa åtgärder kan det dock räcka med att analysera
energistatistik. Förmedla informationen om åtgärdernas effekt till både medarbetare och ledning för att visa vad som genomförts, vilket resultat det fått och
åtgärdernas bidrag till att uppfylla energimålen. Det sporrar till att hitta och
genomföra nya åtgärder och ger en ökad förståelse för arbetet. Det är mycket
viktigt att ledningen får ta del av resultatet – att visa på besparingar skapar
förutsättningar för fortsatt arbete och framtida investeringsmedel.
Förutom att följa upp genomförda åtgärder och handlingsplanen, är det bra om
ni minst årligen utvärderar det systematiska energiarbetet som ni har byggt upp
för att kunna hitta förbättringsområden. Följs de eventuella rutiner som ni har tagit
fram? Behöver någon förändring av ert arbetssätt genomföras? Är energipolicy
och mål fortfarande relevanta? Behöver energikartläggningen ses över? Det är
exempel på frågor som ni kan fundera kring och besvara. Sammanställ resultatet
och presentera en nulägesbild och eventuella förbättringsförslag för ledningen.
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CHECKLISTA ATT BOCKA AV FÖR NIVÅ 1

Vi har utsett en energiansvarig
Vi har en energipolicy
Vi har gjort en energikartläggning
Vi har tagit fram energimål och handlingsplan
Vi har tagit fram nyckeltal och följer upp
vår energianvändning
Vi har involverat våra medarbetare
Vi följer upp och utvärderar det genomförda arbetet
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Nivå 2 – Utveckla energiarbetet
till att omfatta hela organisationen
I Nivå 2 bygger ni vidare på det arbete som är gjordes i nivå 1. Ni kommer nu
uppdatera och fördjupa er i de olika aktiviteter som är påbörjade, bygga på med
ytterligare aktiviteter och involvera fler medarbetare och funktioner i företaget.
Det är nu viktigt att hela organisationen är medveten om det systematiska
energiarbete som pågår. Den nya kunskapen om energianvändningen och de
åtgärder som genomförts har förmodligen förändrat förutsättningarna och
därför bör ni nu se över policy och mål och vid behov uppdatera dessa.

Ett sätt att få stöd och inspiration i arbetet är att delta i så kallade
industrinätverk för energieffektivisering. Nätverken är ett sätt att öka
engagemanget och lära av andra. Genom att ett flertal företag arbetar
tillsammans ökar förutsättningarna för att uppnå ett långsiktigt
effektiviseringsarbete. Nätverkets roll är att under en koordinator hjälpa
företagen att komma igång och stötta i det fortsatta arbetet. Med
regelbundna träffar kan exempelvis utbildningar samordnas och stöd
i energikartläggningar ges av experterna. Nätverken kan drivas av olika
aktörer, vänd dig gärna till din kommunala energi och klimatrådgivare
eller ditt regionala energikontor vilka ofta har god kännedom om
nätverksinitiativ på lokal och regional nivå.

Utveckla energiorganisationen
När arbetet ska fördjupas kommer energiansvarig behöva stöttning i sitt arbete av
personer från olika delar av organisationen. Det kan vara personer från produktion, underhåll, konstruktion, inköp och ekonomi. Det är ledningen som
tillsätter resurser så att den energiansvarige kan få den stöttning som krävs.
För att övertyga ledningen om att tillsätta ytterligare resurser, i form av tid och
pengar, kan arbetet som är gjort under nivå 1 användas. Visa på den nytta som
arbetet har lett till hittills och förklara varför ni behöver utveckla arbetet. De
resurser som krävs, beror till stor del på storlek och typ av organisation. För en
liten organisation kan det vara tillräckligt att vara två, tre personer medan det
i en stor organisation kan krävas ett större antal.
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Sätt gärna ihop en energigrupp för att tydligare samla de personer
som kommer arbeta med energifrågan. För att nå ett lyckat resultat,
bör dessa personer vara intresserade av energiarbetet samt vara
Det är viktigt att energigruppen
drivande för att utveckla nya idéer och åtgärder. Det är forthålls uppdaterad om vilka åtgärder
farande den energiansvarige som ansvarar för att saker blir
som är genomförda och hur stor
effektivisering som uppnåtts.
gjorda och gruppen blir en resurs att använda för att genomföra
De olika medlemmarna i
aktiviteter. Ledningen tillsammans med energigruppen sätter
energigruppen kan sedan sprida
vid behov upp nya mål och uppdaterar handlingsplanen för att nå
informationen vidare till sina
målen. På nästa sida presenteras hur olika delar av organisationen
respektive avdelningar.
kan involveras i arbetet.
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Produktions och underhållsavdelning
Produktionsavdelningen har både praktiska erfarenheter och kunskaper
om organisationens energianvändning. De kan vara med och genomföra en
nulägesanalys och delta i det fortsatta åtgärdsarbetet.
Underhållsavdelningen är bra att ha med i arbetet eftersom effektivt underhåll
inte bara förlänger livslängden på utrustning utan även håller energianvändningen
nere. Om underhållsavdelningen genomför ronderingar kan dessa utvecklas till
att även omfatta energi.
Inköp och projektering
Inköpsavdelningen bör upprätta rutiner för hur energianvändningen ska värderas
vid inköp. Ur ett energiperspektiv är det viktigt att rätt utrustning köps in och
det gäller därför att både inköpskostnad samt kostnad för energianvändningen
värderas vid inköp.
Viktiga frågor i sammanhanget är:
• Hur mycket energi kommer denna utrustning kräva när den är i drift?
• Finns det andra alternativ som ger samma funktionalitet men
kräver mindre energi?
• Går utrustningen att styra med något styrsystem?
• ”Behövs den nya utrustningen eller går det att lösa driften med
befintlig utrustning?”

Be leverantörerna att beräkna en LCC för sina produkter. Om ni tar fram
vilka parametrar som är specifika för er verksamhet kan de använda
dessa för sina produkter. När ni sedan samlar in kalkylerna från olika
leverantörer är det enklare att göra en rättvis bedömning av vilket
alternativ som är bäst.

Att använda LCC-kalkyler (livscykelkostnad) eller resultatpåverkanskalkyler
är att föredra då de tar hänsyn till den totala kostnaden inklusive framtida
underhållskostnader för en inköpt produkt, inte bara inköpspriset. När en förändring eller ett inköp ska göras finns möjligheten att lyfta in energifrågan från
början. Ta tillvara på den möjligheten.
Exempel på checklista för energirondering finns på
www.energimyndigheten.se/energiledning
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För att inköpsavdelningen ska förstå varför energiaspekten är viktig och få
dem involverade i arbetet kan ni låta någon eller några från avdelningen gå en
utbildning i hur energi kan värderas vid inköp.
Energianvändningen bör också värderas när det genomförs en projektering,
ändring eller renovering av anläggningen eftersom energieffektiva lösningar då
kan väljas. Ta gärna fram rutiner för hur energifrågan ska komma med vid
projektering. För att rutinerna ska bidra till en så stor energieffektivisering
som möjligt är det viktigt att de kommer in i ett tidigt skede. Ju tidigare desto
större potential till stora energieffektiviseringar!
Ekonomi
Ekonomiansvarig/-avdelningen kan hjälpa till att ta fram information i arbetet
med nyckeltal, uppföljning och analys av energiarbetet. De kan också hjälpa
till med att visa på lönsamheten i åtgärder och att med sin kunskap jämföra en
åtgärd med andra åtgärder på ett rättvist sätt. Även här kan utbildning och
informationsinsatser vara lämpliga.
Vissa företag involverar även den ekonomiska revisorn i arbetet. Denna person
sitter ofta på mycket finansiell information om företaget som kan vara till nytta
för arbetet. En revisor kan också hjälpa till att göra vissa kalkyler och känslighetsanalyser utifrån bokföringen samt analysera hur en föreslagen åtgärd kan
påverka resultat- och balansräkningen.
Ett tips är att göra en enkel riskanalys för att titta på hur resultatet påverkas
om energikostnaden ökar med 5, 10 eller 20 %.

Anpassa kontoplanen med specifika konton där energianvändning
fördelas på värme, verksamhetsel och fastighetsel så går det enklare att
få in detta i rapporter och nyckeltalsanalyser.

Läs mer om LCC och andra kalkylmetoder på www.energimyndigheten.se/energiledning
och i Energikoll i små och medelstora företag (ET2010:29).
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Exempel:
Resultatpåverkanskalkylen kan användas för att se hur en viss åtgärd påverkar
resultatet och vilken avkastning den ger på satsat kapital. Exemplet visar byte
från elpanna till värmepump. Investeringen är på 1,5 MSEK och kalkylräntan är
4 %. Avskrivningstiden är 15 år. Ett plustecken visar positiv resultatpåverkan
och minustecken negativ.
Energibesparing
Avskrivningskostnad
Räntekostnad
Förändrad underhållskostnad

+300 000 kr
100 000 kr
60 000 kr
+10 000 kr

Total resultatpåverkan

+150 000 kr

Avkastningen på åtgärden är 10 %, d.v.s. total resultatpåverkan/investering.
Denna siffra kan sedan ställas mot andra typer av investeringar på ett jämförbart
sätt. Ni kan också ställa er frågan ”Hur mycket mer behöver vi öka intäkterna
med hänsyn taget till vinstmarginal för att få samma resultatpåverkan?”

Kvalitetsansvarig och miljöansvarig
Arbetet med produkt- och produktionskvalitet påverkar också energianvändningen.
Att producera rätt saker och att producera saker rätt, gör att energianvändningen
hålls nere. Ofta glöms energi bort i den aspekten men den kan vara nog så viktig.
Lyft fram hur mycket energi som sparas genom att minska felaktig produktion.
Om energi- och miljöansvaret är uppdelade på olika personer bör organisationens
miljöansvariga person involveras eftersom all form av energianvändning har en
miljöpåverkan. Energimål kan integreras i miljömålen då de har koppling till
varandra. Det bör finnas ett nära samarbete mellan miljö- och energiansvarig
så att deras arbete kan komplettera varandra på ett bra sätt.

Genom att minska spill och kassationer i produktionen ökar
energieffektiviteten. Ta hjälp av kvalitetsansvarig för att analysera
vad som kan förbättras.
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Utveckla energiuppföljning och energikartläggning
En grund för arbetet i nivå 1 var att göra en energikartläggning och ta fram en
energibalans med tillhörande åtgärdsförslag. För att hålla arbetet aktuellt kan
det vara dags att uppdatera energikartläggningen. Kanske har verksamheten
ändrats eller har åtgärder gjort att energianvändningen ser annorlunda ut? Det
kan också vara så att ni erhållit ny kunskap och känner att arbetet kan utvecklas
vidare genom att göra en mer detaljerad energiuppföljning och energikartläggning.
En uppdatering av energikartläggningen behöver inte vara så omfattande som
den inledande. Tänk på att ju oftare uppdateringarna görs, desto mindre
arbetsinsats krävs per översyn.

Förslag på fördjupande aktiviteter vid uppdatering av energikartläggning:
•
•
•
•
•

Långtidsmätning av el på större elförbrukare
Beräkning och mätning av energianvändning
Insamling och analys av timvärden för el
Högre upplösning på uppföljningen
Djupare analys av insamlad information
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Den uppdaterade energikartläggningen ger en bra utgångspunkt i det kommande
arbetet. Den ger en möjlighet att hitta fler åtgärdsförslag och underlättar uppföljningen av de åtgärder som genomförts. Åtgärdsförslagen kopplas till energimål
och handlingsplan precis som i nivå 1. Använd de mallar ni har om de fungerar
bra eller utveckla dem om ni känner att de kan förbättras. Genomförda åtgärder
utvärderas och dokumenteras som tidigare.
För att utveckla energiuppföljningen som inleddes i nivå 1, rekommenderas en
djupare analys av tillgänglig statistik. Det kan ni göra genom att i detalj studera
timstatistik för el, vilket gör att det går att se hur mycket el som används utanför
produktionstid samt om det finns effekttoppar som kanske går att kapa. Att ta
fram diagram som visar genomsnittligt värmeeffektuttag som funktion av
utomhustemperatur eller specifik energianvändning (MWh/producerad enhet)
som funktion av producerade enheter per månad är ytterligare fördjupad uppföljning som kan göras. Detta kallas för EP-diagram eller energisignatur.
Genom att mäta på enskilda maskiner och annan teknisk utrustning kan ni
följa upp hur avstängningsrutiner fungerar och driftförändringar påverkar
energianvändningen.
Energirondering
De flesta organisationer gör olika typer av ronder inom ramen för sitt underhålls-,
miljö-, arbetsmiljö- eller brandskyddsarbete. På samma sätt kan ni använda
energironderingar i syfte att säkerställa att löpande underhåll och drift av
teknisk utrustning och byggnader sker på ett bra och energieffektivt sätt samt
att styrningen till olika system är anpassad efter verksamhetens behov.
Det går med fördel att integrera denna med andra checklistor för exempelvis
löpande underhåll. Exempelvis kan den som byter filter i ventilationsaggregatet
även kontrollera värmeväxlarens effektivitet samt kontrollera att tiduret är rätt
i förhållande till verksamhetens tider. När radiatorerna luftas kan ventilens och
packboxens funktion samtidigt kontrolleras liksom skicket på tätningslisten
som sitter i fönstret ovanför. Genom att tänka ”finns det något annat jag kan
göra när jag ändå ska göra det här?” kan ni kan hitta ett tidseffektivt sätt att
arbeta på och samtidigt få flera nödvändiga kontroller gjorda.
Utbildning och intern kommunikation
Att anordna utbildningar och seminarier för medarbetarna gör att energiarbetet
långsiktigt stärks och blir en viktig fråga i organisationen. Har ni inte genomfört
en grundläggande energiutbildning för all personal är det dags att göra det nu.
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Det är även viktigt att nyckelpersoner höjer kunskapsnivån så att alla delar av
arbetet kan förbättras. Det kan handla om att göra kalkyler som LCC, använda
mätutrustning för långtidsmätning av el, eco-driving för chaufförer, ökad intern
kommunikation eller att bättre kunna strukturera arbetet. Här kan ni ta hjälp av
externa konsulter eller gå kurser.

Utbildning och kommunikation:
• Planera regelbunden fortbildning för nyckelpersoner
• Ge vidareutbildning och löpande information till all personal om hur
energiarbetet fortlöper
• Ta vara på idéer och förslag från alla medarbetare
• Var uppdaterad på vad som händer och sker inom energibranschen

Genom att gå på mässor, seminarier och konferenser, läsa nyhetsbrev och ha möten
med branschorganisationer och leverantörer knyts kontakter samtidigt som ni
ges möjligheter att jämföra olika effektiviseringslösningar och få kunskap om ny
teknik. I företagarföreningar kan ni jämföra er energianvändning med liknande
verksamheter och även ge varandra tips samt inspiration för det fortsatta arbetet.
Ju mer personalen kan om energieffektivisering och systematiskt energiarbete,
desto fler och bättre tips kommer in och viljan ökar att implementera energiåtgärder. Ge medarbetarna till uppgift att hålla sig uppdaterade inom ett visst
område, som belysning eller ventilation och låt dem avrapportera det vid lämpliga möten. På så sätt engageras fler personer och arbetet med att samla in ny
kunskap om tekniska lösningar fördelas ut på fler individer. Genomför idémöten
där ni kan diskutera kring ny teknik och tillämpa ny kunskap för att hitta ännu
fler energiåtgärder.
Intern revision
Intern revision är en viktig del i arbetet med att förbättra och utveckla ert systematiska energiarbete. Syftet är att säkerställa att de rutiner och processer ni har
tagit fram verkligen följs samt att hitta förbättringsområden. Utgångspunkten
för en intern revision blir därför att beskriva vilka krav som ska uppfyllas,
exempelvis rutiner, policys och arbetsprocesser, och sedan följa upp att dessa
krav följs. Krav kan vara lag- och författningskrav eller krav från standarder.
Glöm inte att även den funktion som är ansvarig för energifrågor och organisationens ledning ska omfattas av revisionen. Den interna revisionen bör därför
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genomföras av någon person som är insatt i arbetet men inte är operativ i energigruppen och som kan göra en opartisk och objektiv bedömning. Glöm heller
inte att följa upp policy och mål för att se om ni lyckats uppfylla dem. Det kan
vara lämpligt att ta fram en plan för att beskriva när olika delar av verksamheten
ska revideras och vilka områden som då ska omfattas.
Revisionen kan leda till att ni upptäcker förbättringsområden och brister som
bör rättas till, så kallade avvikelser. Dessa avvikelser kan handla om att rutiner
eller policys inte följs men även om att rutiner faktiskt behöver förändras för att
de inte fungerar tillfredsställande. Det är viktigt att dokumentera avvikelserna/
förbättringsmöjligheten, vem som är ansvarig för att genomföra en åtgärd och
slutligen vilken förbättringsåtgärd som kommer att genomföras. Vid kommande
revisionstillfälle följer ni upp beskrivna åtgärder för att kontrollera att de fått den
effekt som ni tänkt. Det är även viktigt att resultatet från revisionen sprids till både
ledning och medarbetare för att visa resultatet som det systematiska arbetet har gett.
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CHECKLISTA ATT BOCKA AV FÖR NIVÅ 2

Vi uppfyller alla steg i nivå 1
Vi har en komplett organisation för energiarbetet
(t.ex. bildat en energigrupp)
Vi har integrerat energifrågan i den löpande verksamheten
(inköp, projektering, ekonomi, miljö och kvalitet)
Vi har genomfört utbildning av personal
Vi har tydliga rutiner för hur vi kommunicerar energifrågan
Vi har utsett en intern revisor och har en plan för att
årligen genomföra intern revision
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Nivå 3 – Inför och certifiera ett
energiledningssystem
Om ni kommit så långt att ni uppfyllt Nivå 2, helt eller till en större del, kan ni
överväga om ni vill arbeta vidare mot att införa ett certifierat energiledningssystem. Fördelarna med att certifiera sig är att ni får en oberoende granskning
av hur ert arbete fungerar. De revisorer som certifierar systemen har ofta
erfarenheter och kunskap om hur andra organisationer har gjort för att få rutiner
att faktiskt fungera i praktiken och ni får ett fysiskt kvitto på att ni har ett väl
fungerande arbetssätt. Det kan även ge er konkurrensfördelar jämfört med
andra leverantörer.
För att ta reda på vilka åtgärder ni har kvar att göra för att uppfylla standardens
krav, kan ni börja med att göra en så kallad GAP-analys. Genomför denna analys
genom att gå igenom varje enskilt krav i standarden och, med hänvisning till
befintliga rutiner och arbetssätt, bocka av vilka ni redan idag uppfyller. Då får ni
ett kvitto på vad som behöver göras ytterligare för att uppfylla alla standardens
krav och ni kan utifrån det skapa en handlingsplan för införandet.

Den internationella energiledningsstandarden heter ISO 50 001.
Köp den på: www.sis.se.

Certifiering utfärdas av ackrediterade energiledningsrevisorer och när certifieringen av energiledningssystemet är genomförd följs efterlevnaden av systemet
regelbundet upp.
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Så hålls arbetet vid liv
Förutsättningar för att det systematiska energiarbetet ska hållas vid liv ökar
om det integreras i befintlig verksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Ibland
innebär det systematiska förbättringsarbetet dock att det behövs en förändring
av organisationen och dess rutiner. Det är organisationens ledning som måste
säkerställa att dessa förändringar blir bestående och att arbetet inte med tiden
går tillbaka mot ursprungsläget.
I detta sammanhang brukar man prata om relevans. Om en person ska känna
sig trygg med en förändring måste den kännas relevant, det vill säga den måste
ge personen någon form av ”vinst”. Vinsten kan vara ekonomisk men kan lika
gärna handla om att det frigör tid, ger fördjupad kunskap och kompetens, ger
en ökad yrkesstolthet eller skapar en känsla av att göra något bra för miljön.
Här är det också viktigt att personer som är involverade i energiarbetet har en
viss förståelse för samanhanget, det vill säga vilken är min funktion i detta och
varför är det som jag gör viktigt. Följande avsnitt beskriver framgångsfaktorer
för att hålla det systematiska energiarbetet levande.
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Engagerad ledning
Att ledningen tydligt visar att de värderar energifrågan högt är A och O i förändringsarbetet. Detta kan de visa genom att tillföra resurser såsom tid och
pengar och möjlighet till kompetensutveckling. De kan också visa det genom att
prata om energifrågor, lyssna på personalen och agera som förebilder i företaget
utifrån olika policys. Har ni exempelvis en resepolicy som säger att ni i första
hand ska använda er av telefon- eller videomöten för att minska på resandet med
bil så måste företagsledningen i första hand använda sig av dessa mötessätt för
att medarbetarna ska ha ett förtroende för policyn.
Tydliga mål och strategier
Att målen måste vara SMARTa har tagits upp tidigare i handboken. Det skapar
en tydlighet i arbetet. Både energiansvarig och organisationsledningen behöver
också kunna visa att de åtgärder som genomförs leder mot att de uppsatta
målen uppfylls.
• Visa hur tekniska förbättringar lett till energibesparingar
• Visa andra mervärden som inte behöver vara energirelaterade
• Visa hur förändrat beteende leder mot målen, till exempel hur
de nya släcknings- och avstängningsrutinerna för maskiner har
minskat energianvändningen.
Om ni lyckas med att kommunicera resultat har ni kommit en bra bit på vägen
att hålla det systematiska energiarbetet vid liv.
Engagerad organisation
Organisationen, med ledning och energigrupp i spetsen, måste hela tiden säkerställa
att det är enkelt att arbeta med energifrågorna och att arbetet fördelas ut på rätt
personer med rätt kompetens. Det måsta vara lätt för medarbetare att veta vem
de hör av sig till med förslag på åtgärder och att de känner att de blir lyssnade på.
Genom att emellanåt fundera kring frågor som ”Når informationen ut till alla?”
och ”Finns det en fungerande förslagsverksamhet där medarbetarna kan lämna
förslag på möjliga förbättringar?” kan ni själva göra en analys av om organisationen och informationsspridningen fungerar som det är tänkt. Gör gärna en
ordentlig utvärdering av vad medarbetarna tycker med jämna mellanrum. Det
kan göras genom enkäter eller intervjuer.
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Motivation och engagemang
Alla har en möjlighet att påverka den framtida energianvändningen och därför
måste alla ha kunskap om hur deras påverkan ser ut och vilka möjligheter de
har att förändra. Alla måste känna att de är en viktig del i energiarbetet och att
de har möjlighet att påverka organisationens policy och mål. Att fördela energifrågan på flera personer skapar både motivation och engagemang. Att hålla
tävlingar eller använda sig av andra incitament kan också vara ett sätt att öka
engagemanget.
Bra och snabb återkoppling på förslag och resultat av arbetet håller motivationen
uppe. Tävlingar kan även vara externa, som att utmana grannföretaget i en
energispartävling. Att emellanåt genomföra workshops med medarbetarna
med såväl kunskapshöjande åtgärder som utmaningar är också ett bra sätt.
Ett exempel på en utmaning är: Om vi skulle minska driftbudgeten med hälften
nästa år, vad skulle vi behöva göra? Genom att visa på vad energikostnaderna
hade varit om ni inte hade gjort något får ni ytterligare en sporre genom att i ser
hur mycket pengar som frigjorts för att kunna användas till annat.
Vidmakthållet beteende
Efter kunskapshöjande insatser är det mycket viktigt att medarbetarna får tid
att tillämpa den nya kunskapen för att på så sätt öka sin kompetens. Eftersom
energiarbetet ofta kan innebära förändrade synsätt, attityder och rutiner är det
nödvändigt att alla hjälper varandra att påminna om detta genom att ständigt
ha frågan uppe på avdelningsmöten och liknande. Att energi finns med som en
punkt på dagordningen är ett enkelt sätt att hålla medvetenheten uppe.
Att i kommunikationen med medarbetarna använda sig av bilder från den egna
verksamheten, exempelvis ett tomt och upplyst omklädningsrum eller kontor,
eller en öppen port eller fönster mitt i vintern är ett sätt att öka medvetenheten.
Var dock försiktig med att peka ut enskilda personer som ”förövare” använd
istället bilderna som exempel.
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Kontinuitet i drift
Kontinuitet i driften handlar i det här fallet om att ha väl fungerande rutiner
för drift, skötsel och underhåll av teknisk utrustning men lika mycket om att
säkerställa att kompetensen finns kvar i organisationen om medarbetare slutar
eller går i pension.
För att säkerställa att information och kunskap inte försvinner vid personalförändringar kan väl dokumenterade driftrutiner för olika energianvändare
och en bra överlämning till ny personal vara avgörande. Energigruppen kan
bistå med mallar för driftrutiner och säkerställa att de blir ifyllda och ledningen
behöver se till att det finns tillräckligt med tid för en överlämning.
Enkelt system för information och styrning
Att samla in och bearbeta information tar tid från det som verkligen effektiviserar
energianvändningen, det vill säga genomföra åtgärder för att spara energi. Ju mer
av detta informationsinsamlande som kan automatiseras desto mer tid över till
annat. Det gäller dock att inte samla in mer information och data än vad som
behövs eller vad ni klarar av att hantera.
Att automatisera insamlandet och bearbetningen av energianvändningen i stort och
för olika processer bör vara ett mål på sikt. Ta gärna hjälp av olika funktioner
i organisationen för att samla in informationen. Ekonomiavdelningen kan samla
in energistatistik och produktionsavdelningen statistik kring producerade enheter
eller drifttimmar etc. Den energiansvarige kan ha uppgiften att delegera arbetet
och som tidigare är påpekat så är det viktigt att förklara varför och hur det
kan göras samt att återkoppla det utförda arbetet.
Finansiering
Finansiering av åtgärder är alltid en utmaning. Det finns alltid en begränsad pott
med pengar. Kom ihåg i sammanhanget att energieffektivisering frigör kapital som
istället kan användas till andra investeringar eller för att förbättra lönsamheten.
Eftersom energieffektivisering minskar kostnadsmassan och därmed har en
direkt positiv resultatpåverkan, speciellt genom enklare driftåtgärder, ses ofta
snabbt en förbättrad lönsamhet.

45

Att använda en rullande energiinvesteringspott har ofta visat sig vara effektivt.
Det börjar med att ledningen avsätter en viss summa pengar och tid för att
genomföra åtgärder. När sedan energikostnaderna minskar återförs en del av
vinsten till investeringspotten för fortsatta energiinvesteringar. En del av vinsten
används för andra saker i organisationen. Genom att för olika åtgärder räkna
fram en avkastningsränta kan det beräknas om det är lönsamt att låna pengar
för att genomföra åtgärden eller om den ska genomföras med eget kapital.
Ekonomiavdelningen eller revisorn kan involveras så deras kompetens kan
användas om den inte redan finns i energigruppen.
Bevakning av ny teknik
Teknikutvecklingen går idag oerhört fort. Detta beror bland annat på EU-direktiv
inom energiområdet men också på ökat fokus på just energifrågor. Att hålla sig
uppdaterad och analysera i fall ny teknik passar för just er kan därför vara
svårt men är viktigt. Denna uppgift bör som tidigare nämnts fördelas ut på
flera personer men ni kan med fördel även använda er av kunskap som finns
hos myndigheter, leverantörer, installatörer och konsulter.
Systematisk uppföljning och utvärdering
Genom att se till att göra rätt saker, göra saker rätt och lära av misstag eller
brister får man ett långsiktigt och hållbart energiarbete. Uppföljning och
utvärdering är därför en mycket viktig byggsten i organisationens lärprocess.
Såväl handlingsplan och mål som nya arbetssätt och rutiner behöver löpande
följas upp och utvärderas. Det är även viktigt att resultatet från uppföljningen
på ett tydligt sätt återkopplas till ledning och medarbetare så att energiarbetet
hålls levande i organisationen. Det kan öka engagemanget och viljan att satsa
fortsatta resurser på energifrågan.
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Ett hållbart energisystem gynnar samhället
Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar
ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och
andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.
Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och
framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt
genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.
Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar
olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter.
Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges
officiella statistik på energiområdet.

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016544 20 00, Fax 016544 20 99
Epost registrator @ energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se

