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Offentliga fastigheter
Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans cirka 90 miljoner 
kvadratmeter lokalyta. De fastighetsorganisationer som hanterar förvaltningen 
av dessa byggnader har som uppgift att ge maximalt stöd till den offentliga 
sektorns kärnverksamheter och att hålla dem med lokaler och service som  
har rätt kvalitet till lägsta kostnad. UFOS (Utveckling av fastighetsföretagande  
i offentlig sektor) bedriver utvecklingsprojekt som ger offentliga  
fastighets  förvaltare verktyg att effektivisera fastighets företagandet och 
att höja kvaliteten för hyresgästerna. Bakom UFOS står Sveriges Kommuner 
och Landsting, Fortifikationsverket, Akademiska Hus och Samverkansforum 
för statliga byggherrar och förvaltare genom Statens fastighetsverk och 
Specialfastigheter. 

Sedan 2004 deltar även Energimyndigheten för att särskilt stötta  
projekt som syftar till energieffektivisering och minskad miljöbelastning i 
fastighets företagandet. Denna satsning går under namnet UFOS Energi. UFOS 
energisamarbete har hittills resulterat i ca 30 publikationer, både handböcker 
och idéskrifter, i något som kallas för Energibiblioteket. Syftet med detta 
är att ta fram goda exempel från offentliga fastighetsägare och att visa på 
praktiska verktyg. Se Energibiblioteket som en verktygslåda – den självklara 
startpunkten för dig som arbetar med energifrågor! 

Mer information hittar du på www.offentligafastigheter.se.
Där kan du även beställa denna och andra skrifter.
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Förord
En av de viktigaste utmaningarna för offentliga fastighetsorganisationer 
är att hålla takten uppe i energieffektiviseringsarbetet. I mångt och mycket 
har energieffektiviseringsarbetet kommit att bli synonymt med tekniska 
resurser och teknisk kompetens. Utvecklingen av tekniska lösningar för 
energisparande och energieffektivisering har definitivt en stor potential att 
bidra till att byggnadssektorns bidrag till växthuseffekten minskar kraftigt. 

Flera studier visar dock att potentialen inte nås, trots att teknikerna i sig 
fungerar klanderfritt. Numera anser många forskare, inom både det teknis-
ka och det samhällsvetenskapliga området att människorna avgör nivån på 
energianvändningen i byggnaderna. I praktiken innebär det här att offent-
liga fastighetsorganisationer måste utveckla sin förståelse för hur brukar-
nas relation till lokalerna påverkar verksamhetens energianvändning. Först 
då kan vi realisera delar av den potential som vi i dag försummar. 

Skriften har initierats och finansierats av Utveckling av fastighetsfö-
retagande i offentlig sektor (UFOS). Här ingår Sveriges Kommuner och 
Landsting, Akademiska Hus, Fortifikationsverket samt Samverkansforum 
för statliga byggherrar och förvaltare genom Statens fastighetsverk och 
Specialfastigheter. Detta projekt har också stöttats ekonomiskt av Energi-
myndigheten. 

Skriften är författad av professor Kajsa Ellegård och doktoranden Josefin 
Thoresson från Tema Teknik och social förändring samt Patrik Rohdin, 
docent och lektor vid IEI – Institutionen för ekonomisk och industriell ut-
veckling. Samtliga tre från Linköpings universitet. Till sin hjälp har förfat-
tarna haft en styrgrupp som medverkat i arbetet, bistått med material och 
lämnat värdefulla synpunkter. Styrgruppen har bestått av Emma Johans-
son, Lejonfastigheter; Cecilia Persson, Linköpings kommun; Lina Hallberg, 
Landstinget i Östergötland; Roland Therus, Riksbyggen; Anders Karlsson, 
Linköpings universitet; Magnus Ohrman, Akademiska Hus, Niklas Bryng-
elsson, Norrköping kommun; Sonja Pagrotsky, Magnus Kristiansson och 
Jacob Hort från Sveriges Kommuner och landsting. 

 
Stockholm i december 2014
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Sammanfattning
Syftet med utvecklingsprojektet har varit att fördjupa kunskapen om hur 
kommuner, landsting och statliga fastighetsorganisationer kan hitta sätt 
att utveckla offentliga verksamheters långsiktiga energi- och miljöarbete 
genom att på olika sätt engagera dem som använder lokalerna. 

I den här skriften får du ta del av resultatet från projektet och skriften 
ska ge inspiration och vara ett stöd för de inom offentlig sektor som är 
intresserade av att engagera brukarna i sitt energi- och miljöarbete.

Forskarna vid Linköpings universitet har identifierat 10 slutsatser från 
utvecklingsprojektet.

1. Utförarnivån måste avsätta tid för att brukarna 
ska kunna engagera sig
I projektets inledning bjöd vi in fastighetsorganisationer och utförare av 
offentliga verksamheter till en workshop med syftet att lyfta brukarper-
spektivet på energianvändning i offentliga lokaler. Det var färre personer 
från utförarorganisationer än vi hoppats på som deltog och kritiken, som 
den i övrigt mycket uppskattade workshopen fick i utvärderingen ef-
teråt, var just att för få brukare var representerade. Vid en närmare analys 
förstod vi att många brukare på utförarnivå i offentliga verksamheter inte 
har möjlighet att komma ifrån sin verksamhet om det inte finns någon 
ersättare under frånvaron. En pressad arbetssituation och tidsoptimerad 
schemaläggning gör att det saknas utrymme för annat arbete än det som 
är schemalagt. Från det snävare verksamhetsperspektivet är detta precis 
som det ska vara, men när verksamheten också ska bidra till att uppnå 
övergripande samhällsmål, som till exempel att minska klimatpåverkan, 
blir denna syn problematisk. Möjligheter att avsätta resurser för en vikarie 
är avgörande för att en anställd till exempel ska kunna gå en utbildning i 
energifrågor eller delta i ett möte om energiarbete. Det finns många som 
gärna vill engagera sig, men deras arbetssituation gör det omöjligt. En hu-
vudslutsats är alltså att det måste avsättas tid på utförarnivån för att brukare ska 
kunna engagera sig i energiarbetet.
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2. Energifrågorna bör integreras i brukarnas 
verksamhetsmål
En näraliggande slutsats handlar om hur energifrågorna ska kunna lyftas 
på utförarnivå inom den offentliga verksamheten utan att bli en belast-
ning för personalen. För att uppnå detta måste energifrågorna integreras 
i det dagliga arbetet inom enheterna. Energifrågor kan få legitimitet om 
de kan anknytas till verksamhetens övergripande mål. Då kan de delar av 
målen som rör energi omformas till konkreta åtgärder som integreras i 
den löpande verksamheten. Det kan vara lättare för förskolor och skolor 
att integrera energifrågor i undervisningen eftersom deras läroplaner 
innehåller mål om miljö och hållbarhet, än vad det är för vårdsektorn att 
integrera energiarbete ute på avdelningarna. Vi visar några goda exempel 
på hur energifrågor har integrerats på utförarnivå i verksamheterna. En 
förskola och en skola i Linköping integrerade energitänkande i arbetet 
med barn och elever på olika innovativa sätt med utgångspunkt från läro-
planerna. Förskolan genomförde experiment och deltog i en tävling, skol-
barnen lärde sig om energisparande och deras resultat visualiserades på 
ett roligt sätt. Jämtlands läns landsting engagerade en person med intresse 
för landstingets arbete med att effektivisera energianvändningen i vården. 
Denna person hade lång erfarenhet från och kunskap om vårdarbetets 
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vardag och sociala gemenskap. Därigenom kom energifrågor att diskuteras 
på ett verksamhetsrelevant sätt, bland annat på arbetsplatsträffar.

Slutsatsen är att verksamhetsmål bör tas som utgångspunkt för att integrera 
energifrågor i verksamhetens dagliga arbete.

3. Energifrågorna måste lyftas fram för varje ny 
generation brukare
Om man en gång har genomfört ett framgångsrikt arbete med energi-
frågor inom en verksamhet, kan det vara frestande att tro att det finns 
relevant kunskap kvar som sedan kan ligga till grund för insatser. Men 
inom flera offentliga verksamheter byts nyttjarna av verksamhetens ser-
vice successivt ut över tid, till exempel lämnar skolbarnen skolan och nya 
generationer av barn kommer in istället.

Då är förstås det arbete som en gång gjordes för att uppmärksamma 
och skapa engagemang för energifrågor okänt för de nya generationerna. 
Omsättningen av brukare kan innebära att de energiansvariga tycker att de 
måste tjata om samma sak om och om igen – men då utgår de bara från sitt 
eget perspektiv. Slutsatsen är att energifrågor genom ett kontinuerligt och uthål-
ligt arbete måste lyftas fram för varje ny generation brukare inom den offentliga 
verksamheten.

4. Kontraktsnivå och utförarnivå måste 
kommunicera om energirelevanta delar i 
hyresavtalen och ta fram verktyg för utförarnivån
Energianvändningen i den offentliga sektorns lokaler påverkas av många 
olika aktörsgrupper. På en övergripande nivå är en aktörsgrupp fastighets-
organisationer och en annan offentliga verksamheter som hyresgäster. 
Kunskap om energifrågor bör finnas inom den professionella kompeten-
sen på båda sidor i relationer på denna nivå (kontraktsnivå). Inom den 
offentliga verksamheten är det av fundamental vikt att avtalens innehåll, 
som överenskommits på kontraktsnivå, också förs vidare in i brukaror-
ganisationen till dem som verkar på utförarnivå. Det gäller till exempel 
så kallade gröna hyresavtal som ska förbättra energihushållningen inom 
offentliga verksamheter. Såväl drifts- och underhållsorganisationen som 
den personal som utför den offentliga servicen, måste få kunskap om hur 
de bör agera för att spara energi så att avtalens energisparpotential kan 
nås. Slutsatsen är att kontraktsnivån och utförarnivån inom offentliga verksam-
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heter måste kommunicera om energirelevanta delar i hyresavtalen. Verktyg för att 
agera enligt avtalen måste ställas till utförarnivåns förfogande om avtalen ska få 
önskade effekterna.

5. Relevanta aktörsgrupper måste identifieras och 
involveras i arbetet för att nå framgång
Beställare inom fastighetsorganisationer som skriver kontrakt med under-
leverantörer måste också se till att uppföljningar av fastighetens energi-
prestanda finns med i avtalen. Lika viktigt är det att uppföljningarna också 
genomförs. Kommunikation inom verksamhetens interna organisation är 
avgörande för om energiåtgärder får genomslag. Det gäller att nå fram till 
och kommunicera med de anställda som utför arbetet inom förvaltningar, 
skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden, sjukhus, museer, häkten, 
fängelser och försvarsanläggningar med mera. Härutöver finns ytterligare 
aktörer som på olika sätt kan påverka energianvändningen i offentliga 
lokaler: nyttjare av servicen (t.ex. elever, patienter, interner, klienter) och 
i vissa fall även deras anhöriga. Slutsatsen är att för att nå goda resultat med 
energieffektiviseringsåtgärder måste relevanta aktörsgrupper identifieras för att 
sedan kommunicera energifrågan till dessa.

6. Dubbelriktad kommunikation måste tillämpas för 
att engagera aktörsgrupperna
Kommunikation om energifrågor är grundläggande för att öka energi-
medvetenheten hos olika aktörer, inte minst anställda. Tidigare forskning 
har tydligt visat att den konventionella kommunikationsmodellen, som 
bygger på enkelriktad information, inte ger tillfredsställande resultat. 
Istället bör dubbelriktad kommunikation eftersträvas, med möjligheter till 
argumentation, diskussion och problematisering. Det personliga samtalet 
(inom och mellan organisationer) kan underbyggas med och kompletteras 
av olika metoder för att skapa intresse för energifrågor. Exempelvis kan 
tävlingar stimulera intresset att bidra till energieffektivisering. Visualise-
ring av energianvändningen gör också fler aktörer nyfikna på energi om 
den anpassas till deras intresse och kunskaper. Visualiseringen måste vara 
lätt att tolka och att få tillgång till. Identifiering av olika aktörer och anpassning 
av information efter deras olika förutsättningar är grundläggande för att lyckas 
engagera aktörsgrupper som inte har energifrågor inom sin profession. Detta 
förutsätter att kommunikationen är dubbelriktad.
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7. Visualisering av energianvändningen måste 
målgruppsanpassas
Om åtgärder för att effektivisera och minska energianvändningen vidtas, 
måste resultaten återkopplas till dem som har ansträngt sig och bidragit 
i arbetet. Här är direkt återkoppling att föredra, till exempel displayer av 
olika slag vilkas budskap är anpassat efter den aktuella brukargruppen. Det 
har visat sig att webbaserade återkopplingar sällan fungerar eftersom det 
krävs såväl internetuppkoppling, tid för att sätta sig ner vid dator/surfplatta 
och eventuella inloggningsuppgifter för att komma åt webbsidan. Slutsatsen 
är att visualiseringar av energianvändningen behöver vara lättillgängliga så att 
verksamheten kan följa upp resultaten av sina ansträngningar att spara energi. 
Återkoppling i form av belöningar måste nå just dem som ökat sitt engagemang.
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8. Ansvaret för investeringar måste framgå tydligt
Inköp, installation och skötsel av displayer för att visualisera energian-
vändningen innebär en kostnad för verksamheten eller för fastighetsorga-
nisationen. Vem som ska ta ansvar för sådana investeringar är en företags-
ledningsfråga. Avgörande är då att ledningen prioriterar energifrågorna 
och föregår med gott exempel. Det är viktigt att undvika överenskommel-
ser som leder till så kallade skilda incitament, exempelvis att energispar-
åtgärder i en del av organisationen leder till att en annan del av organisa-
tionen (eller kanske rent av en helt annan organisation) kan tillgodogöra 
sig vinsterna av åtgärderna. Ansvaret för investeringar som rör återkoppling av 
energianvändning måste framgå tydligt.

9. Drift- och underhållspersonalens samarbete med 
brukarna på utförarnivå är avgörande för att skapa 
långsiktigt engagemang
Fastighetsorganisationerna har således ett stort ansvar för att energief-
fektiviseringsåtgärder via ny teknik genomförs och att utrustningen sedan 
underhålls och sköts om. Här är det viktigt att den interna drifts- och 
underhållsorganisationen eller den entreprenör som i upphandling fått 
förtroendet att sköta drift och underhåll, tar långsiktigt ansvar för utrust-
ningen och byggnaderna. Det betyder bland annat att det kunskapskapital 
som byggs upp hos drifts- och underhållspersonalen kan tas tillvara över 
längre tid. Det är troligen svårare att göra detta om upphandling av en-
treprenörstjänster sker på korta kontraktsperioder. Kontinuitet i beman-
ningen av drifts- och underhållspersonal underlättar också kontakter med 
utförarnivån hos hyresgästerna. Efter ett tag känner brukarna igen drifts-
personalen och kan tipsa om sådant som kan leda till att energi sparas.

Vid upphandling är det avgörande att beställarna är väl förtrogna med 
behoven på utförarnivån inom organisationen, och att de ställer krav på att 
investeringar ska kunna följas upp för att säkerställa att resultaten mot-
svarar de krav som ställts. Slutsatsen är att välfungerande drift- och underhålls-
funktioner är nyckelfaktorer för att utförarnivån ska ta fastighetsorganisationens 
engagemang för energifrågorna på allvar – och därmed också för att utförarnivåns 
aktörer ska känna att det är värt att engagera sig i energiarbetet.
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10. Att engagera eldsjälarna hos brukarna är en 
viktig del i förankringsarbetet

Såväl i fastighetsorganisationer som inom de offentliga verksamheterna 
bör engagemang för energifrågor hos personer som arbetar i de lokaler 
där förändringar behöver göras tas tillvara. Arbetet bör alltså börja med de 
som är positiva och inledas med åtgärder som de vill vara med och påverka. 
Det kan vara eldsjälar, men också personer som har ett allmänt intresse för 
miljö- och energifrågor. Slutsatsen är att ökad samverkan mellan olika aktörer 
kan skapas genom att identifiera och engagera eldsjälar i verksamheten. De kan se 
det verksamhetsnära och konkreta som engagerar andra personer i verksamheten. 
Med detta har en stor del av det svåra förankringsarbetet redan gjorts.

Läsanvisning
De inledande två kapitlen är en introduktion till ämnet och en kortfattad 
beskrivning av den offentliga sektorns lokalbestånd. Här beskrivs också de 
aktuella aktörerna samt hur de skiljer sig i synen på energifrågorna.

Information är en nyckelfaktor som behöver anpassas till olika brukare. 
Information som lämnas till brukare av lokaler bör bottna i de mål som 
ställs upp för organisationens verksamhet och genomförandet av dessa. 
Detta behandlas i kapitel 3.

Men målen kan inte nås om de inte kommuniceras till berörda brukare 
på ett anpassat sätt. Avsnittet därefter handlar om behovet av kommunika-
tion, möten och dialoger för att öka kunskapen och intressera brukarna 
för att bidra till energieffektivisering och energisparande. Det här handlar 
kapitel 4 om.

I kapitel 5 presenterar olika former av visualisering av energianvänd-
ningen. Visualisering är ett sätt att kommunicera och även att möjliggöra 
kontinuerlig återkoppling av åtgärder till brukarna.

Rapporten avslutas med ett avsnitt där vi utifrån slutsatser om mål, 
möten, kommunikation och visualiseringar tar upp frågor om ansvar för 
att genomföra de åtgärder som tillsammans kan leda till att energianvänd-
ningen i offentliga lokaler minskar långsiktigt och bidrar till att energi- 
och klimatmålen nås.



1
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1   
– en fråga om  
samverkan
I den här rapporten lyfter vi fram hur energieffektivisering och energispa-
rande kan hanteras i lokaler där offentligt finansierad verksamhet bedrivs 
och fokus ligger på hur olika aktörer, med helt olika förutsättningar och 
intressen, kan engageras i det arbetet. 

Det finns en hel del forskning om tekniker och tekniska åtgärder för att 
spara energi och energieffektivisera, men däremot är litteraturen om de 
som använder lokaler sparsam.1 Kunskapen om samspelet mellan de som 
arbetar med lokalers utrustning och energianvändning och de som utför 
verksamhet i lokalerna är också begränsad.

Därför kommer vi att utgå från de som vistas i och använder lokalerna, 
både anställda i de verksamheter som bedrivs där och de som utnyttjar den 
service som erbjuds, och hur de kan bidra till energieffektivisering och en-
ergisparande i samverkan med fastighetsorganisationens energiansvariga. 
Från ett övergripande perspektiv påverkar detta alla människor som bor 
och arbetar i Sverige eftersom verksamheterna vi fokuserar på – och deras 
energianvändning – finansieras med skatter och avgifter.

Syftet är att fördjupa kunskapen om hur kommuner, landsting och 
statliga fastighetsorganisationer kan utveckla verksamhetens långsiktiga 
energi- och miljöarbete genom att engagera dem som på olika sätt verkar 
i lokaler med offentlig verksamhet. Rapporten handlar om hur de aktörer 
som inte själva kan besluta om investeringar, ändå kan engageras i ener-
giarbetet inom de verksamheter där de är anställda eller i de lokaler vilkas 
service de nyttjar. Vi har valt att fokusera på dessa aktörsgrupper av två 
skäl: vi vet att den verksamhet som bedrivs i offentliga lokaler står för en 

1. Det finns betydligt mer forskning om brukarsidan i bostadsfastigheter.

Energieffektivisering
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betydande del av energianvändningen och samtidigt är dessa aktörsgrup-
per förbisedda i forskningen. Vi kommer naturligtvis ändå att ta upp de ak-
törsgrupper som kan påverka investeringar och vad som kan påverka deras 
beslutsfattande. Det är dock viktigt att inte bara se på dem som är direkt in-
blandade i energirelaterade investeringar, främst för att utrustningen och 
lokalerna ska användas. De som nyttjar investeringarna behöver medverka 
på olika sätt för att användningen ska bli energieffektiv.

En av de stora utmaningarna för fastighetsorganisationer är att hålla 
uppe takten i energieffektivisering och miljöarbete. Utvecklingen av tek-
niska lösningar för energisparande och energieffektivisering har stor po-
tential att minska byggnadssektorns bidrag till växthuseffekten. Flera stu-
dier visar dock att potentialen inte nås, trots att teknikerna i sig fungerar. 
Numera anser många forskare, både inom teknik och samhällsvetenskap, 
att såväl de som äger och förvaltar fastigheter som de som förvärvsarbetar 
och bedriver verksamhet i lokalerna samt de som utnyttjar verksamhe-
tens tjänster, har ett avgörande inflytande på energianvändningens nivå i 
byggnaderna.

Med tidshorisonten 2050 återstår många år att jobba engagerat och 
uthålligt för att spara energi i offentliga lokaler – men arbetet måste börja 
redan nu. Det ställer höga krav på fastighetsägarnas agerande och deras 
förståelse för vad som driver människor och organisationer att arbeta för 
energieffektivisering och energisparande. Denna rapport handlar om det 
långsiktiga arbetet för uthållighet och om möjligheter till engagemang i 
energifrågor hos chefer, specialister, politiker, hyresgäster, medarbetare 
och andra brukare.

Centrala aktörer
Vi vill fästa uppmärksamheten på hur de olika aktörer som berörs förhåller 
sig till varandra. Det finns flera aktörskategorier som påverkar hur mycket 
energi som används i lokaler för offentligt finansierad verksamhet.2 Vi gör 
en uppdelning i professionella aktörer med energifrågor som en bärande 

2. Rapporten ”Energiskt sparande” (2001) identifierar tre kategorier av aktörer som har betydelse för energian-
vändningen i lokalen under driftskedet: fastighetsägare (styrelse/nämnd, ledningsgrupp, förvaltare, drifttekniker, 
entreprenör för drift, fastighetsskötare), hyresgäst (styrelse/nämnd, verksamhetsledning, enhetschef, personal, 
elever, patienter, vaktmästare) samt övriga (Agenda 21-samordnare, miljöpedagoger, energirådgivare, inköpare, 
miljöingenjör).
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del i sin verksamhet och brukarna av lokalerna. För professionella aktörer 
är således energifrågor en viktig del i det dagliga arbetet med förvaltning 
och drift, medan de som använder lokalen för sin verksamhet inte arbetar 
med energifrågor utan har helt andra uppgifter och intressen. I rapporten 
är de sistnämnda, brukarna av lokalerna, i centrum för våra resonemang.

Vi lyfter fram människor som vistas i offentliga lokaler i sin vardag, 
bland annat i arbetsgrupper på arbetsplatser, och vilka möjligheter de har 
att arbeta med minskad energianvändning. Alla påverkar arbetsplatsens 
energianvändning genom att använda belysning, apparater, värme och 
varmvatten. Det betyder också att alla kan bidra till att minska energian-
vändningen genom att på olika sätt förändra rutiner och vanor. Bidraget 
från varje enskild person betyder mycket när många ger sitt bidrag och 
därför är det av stor vikt att utveckla strukturer som både underlättar och 
skapar engagemang för till minska energianvändning och energieffektivi-
sering i lokalerna.

I figur 1 framgår vårt perspektiv med brukarna av lokaler i fokus. 
Brukarna påverkas såväl av den offentligt finansierade verksamhet som 
bedrivs i lokalerna (till vänster i figuren, exemplifierade med vård och ut-
bildning) som av lokalernas fastighetsägare/förvaltare (till höger i figuren). 
Den offentliga organisation som bedriver verksamhet i lokaler respektive 
ägare/förvaltare av dessa lokaler har mål av olika art och deras förhållande 
till energifrågor skiljer sig också åt. Vi ska översiktligt presentera de aktörs-
kategorier som bildar utgångspunkt för rapporten.
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FIgur 1. Brukarna finns i skärningspunkten mellan olika organisationers mål för sina verk-
samheter.

Skriftens fokus ligger på brukarens position och möjligheter att bidra till energieffektivisering och 
energisparande. Brukaren är beroende av mål som fastställts inom två organisationer med olika 
inriktningar: fastighetsägande/förvaltning (fastighetsorganisation) respektive offentligt finansie-
rad verksamhet av olika slag, där vård, skola och omsorg dominerar men också andra verksamheter 
bedrivs.

De professionella
I en aktörskategori finns de som äger och förvaltar lokaler. Lokaler där offent-
lig verksamhet bedrivs kan ägas av offentliga organisationer, men också 
av privata företag. Ägarna verkar på fastighetsmarknaden där ekonomiska 
överväganden spelar stor roll för hur energifrågan prioriteras. Framåtblick-
ande ägare och förvaltare utarbetar energipolicyer och en förutsättning för 
att dessa ska kunna förverkligas är att det finns kunskap om fastigheternas 
energiprestanda och om hur energieffektivisering och energisparande kan 
bedrivas.

En annan aktörskategori består av dem som dagligen arbetar med under-
håll och skötsel av lokaler. I deras profession ingår att hantera energifrågor i 
fastigheter och lokaler och de har ett stort ansvar för att fastigheterna an-
vänder så lite energi som möjligt och ändå kan fullgöra sin funktion som 
verksamhetslokal. Här spelar såväl erfarenhet som kompetensutveckling 

Brukare
(anställda och

nyttjare av service
i lokaler)

Brukarnivå
där verksamheter 
drivs

Planerings-
och förvaltningsnivå
inom organisationer
med ansvar för
verksamheter och
fastigheter

Offe
ntlig

t fi
nansie

rad ve
rks

amhet 

so
m bedriv

s i 
loka

lerna
Fastighetsägare/förvaltare

Organisationers
mål och ansvars-

fördelning:
Läroplan

Vårduppdrag
etc

Organisationers
mål och ansvars-

fördelning:
Avkastning
Energimål

etc



Tid för brukarengagemang  ·  19

stor roll, liksom kvaliteten på de byggnader som ska underhållas. Budgeten 
kan förstås begränsa möjligheterna att göra energirelaterade investeringar.

Dessa båda kategorier av aktörer kan i sina professionella roller för-
väntas ha god kunskap om hur energieffektivisering och energisparande 
bör hanteras. Energifrågorna, som är en viktig del i deras dagliga arbete, 
påverkar det ekonomiska utfallet i fastighetsorganisationerna. De två 
återstående aktörskategorierna består av människor som påverkar energi-
användningen, men som samtidigt kan förväntas ha mindre kunskap om 
och intresse för energifrågor.

Brukarna
En tredje aktörskategori är de som är anställda för att utföra arbete i lokaler 
där offentligt finansierad verksamhet bedrivs. Det rör personal inom utbild-
ning, vård och omsorg, kriminalvård, försvarsverksamhet, kulturvårdande 
verksamheter och administration/förvaltning. Sådana verksamheter har 
ofta upprättat miljö- och energipolicyer på ledningsnivå, eller policyer som 
är gemensamma med kommun eller landsting, men det är tveksamt hur 
kända sådana policyer är bland medarbetarna.

En fjärde kategori är de som utnyttjar tjänster som erbjuds i lokalerna. För 
det första är det de som använder offentligt finansierad service i fastighe-
ten: till exempel elever, patienter och andra besökare. För dessa är energi 
ingen fråga alls eftersom de framför allt är intresserade av den service som 
erbjuds. De förväntar sig att det finns belysning, varmvatten och värme i 
lokalerna. För det andra är det de som bor i fastigheterna under en kortare 
eller längre period (t.ex. i vård- och omsorgsboenden, militärförläggningar, 
sjukhus, häkten och fängelser) och också för dem är energi något självklart 
i vardagen som gör att de kan genomföra sina aktiviteter (med hjälp av ap-
parater, belysning och varmvatten).

Människorna i de båda sistnämnda kategorierna är vanligen inte ener-
giexperter och jobbar inte med energi i sin profession, vilket människorna 
i de två första kategorierna alltså kan förväntas göra. De två sistnämna 
kategorierna är brukare av lokaler.

Rapporten behandlar följande frågor: Vilka förutsättningar finns för att 
arbeta med energifrågor i offentliga lokaler från fastighetsägares, förvalta-
res respektive brukares perspektiv? Vilka är de olika aktörernas konkreta 
möjligheter att bidra till att minska energianvändningen? Vilka drivkrafter 
har olika aktörer att minska energianvändningen i offentliga lokaler? Vilka 
hinder finns för att minska energianvändningen i offentliga lokaler?



2
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utgångspunkter  
för åtgärder
Det offentliga fastighetsägandet ska präglas av långsiktighet och helhets-
syn. Byggnaderna ska förvaltas väl för att behålla sitt värde och bidra till att 
Sveriges energi- och miljömål nås. Tekniskt grundade energisparåtgärder 
kräver mer investeringar i teknik, och det blir allt viktigare att de som 
nyttjar lokalerna och all den nya tekniken kan bidra till ännu bättre resul-
tat i energiarbetet utan att det går ut över verksamheternas huvudsakliga 
arbetsuppgifter.

Energimyndighetens statistik visar att det totalt sett fanns ca 140 mil-
joner kvadratmeter uppvärmd lokalyta i Sverige år 2012 och den genom-
snittliga energianvändningen för uppvärmning och varmvatten samma år 
var 135 kWh/m2.3 Statistiken visar också att nyare lokaler i allmänhet har 
lägre energianvändning än lokaler i äldre fastigheter. Den totala använd-
ningen av energi för uppvärmning och varmvatten för lokaler generellt har 
minskat något de senaste 10 åren.4

Möjligheterna till anpassning med ny energisnål teknik kan vara större 
i vissa lokaler än i bostadshus. Ett skäl är att ombyggnadstakten till exem-
pel i vårdlokaler är ca 10–15 år jämfört med bostadshus som har ca 40–50 
års ombyggnadstakt.5

Sektorn står inför många framtida utmaningar och elanvändningen i 
lokaler minskar inte. En utmaning när det gäller elanvändning är en ökad 
efterfrågan på kylning av lokaler. Organisationen Utveckling av fastighets-
företagande i offentlig sektor (UFOS) framhåller att det är viktigt att väga 
investeringar i kylningsåtgärder mot de ekonomiska kostnaderna, men 
framförallt gentemot miljö- och energimålen eftersom kylningsteknik 
kan ”äta upp” energiminskningar på andra håll. Det behövs således ett 
vidare systemperspektiv. För att genomföra den kylning som ändå krävs 
rekommenderas så kallade passiva kylningsåtgärder istället för installation 

3. Energimyndigheten, 2012.
4. Energimyndigheten, 2012.
5. U.F.O.S., 2012.
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av kylutrustning. Fastighetsägare eller byggherrar har det övergripande 
ansvaret för inomhusklimatet, även om andra aktörer också är betydelse-
fulla.6

 EnErgIanvändnIng I OlIka  
 TypEr av lOkalEr

I offentliga lokaler står fläktar och belysning för i genomsnitt ungefär 40 
procent av elanvändningen.7 Den totala energianvändningen och hur den 
är uppdelad varierar mellan lokaler beroende på verksamhet. Det finns 
inte så mycket detaljerad statistik för alla typer av lokaler. Däremot har 
Energimyndigheten genomfört specifika studier av energianvändningen i 
skolor och förskolor. Sådana lokaler använder i genomsnitt 213 kWh per 
m2 Atemp och år. Energianvändningen har minskat i skolor och förskolor 
sedan 1990, men elanvändningen har ökat från 59 till 61 kWh per m2. 
Fläktar och belysning använder en tredjedel var av elen. 12,8 procent 
används till storkök. I köken används mest el till spis och ugn, 43,1 pro-
cent. Diskmaskin använder 16,2 procent och kyl, frys och kaffemaskin 
drygt 10 procent vardera.8 Statistik för vårdlokaler visar att fläktar och be-
lysning står för en stor del av elanvändningen också i dessa lokaler. Enbart 
medicinsk utrustning i vårdlokaler står för 7 procent av elanvändningen.9

Enligt SKL används ca 80 miljoner kvadratmeter för offentligt finansierad 
verksamhet, det vill säga knappt 60 procent av lokalytan i Sverige. Det är 
mest lokaler för kommunal verksamhet (skolor, förskolor, fritidsanlägg-
ningar, vård- och omsorgsboenden m.m.), men också landstingskom-
munala verksamheter (hälso- och sjukvård, kontor och en del utbildning) 
och statlig verksamhet (högre utbildning, försvarsanläggningar, museer, 
kulturfastigheter, häkten, fängelser och kontor). Av de offentligt ägda loka-
lerna äger kommunerna ungefär 60 procent, staten 20 procent och lands-
tingen resterande 20 procent.

Sammantaget utgör elever, förskolebarn, lärare och pedagoger ett stort 
antal brukare. Totalt vistas årligen cirka 1,5 miljoner barn och ungdomar 

6. U.F.O.S., 2009.
7. Energimyndigheten, 2013.
8. Energimyndigheten, ER 2007:11.
9. Energimyndigheten, 2008.
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samt cirka 250 000 pedagoger i lokaler ämnade för skola och förskola. Flera 
av rapportens exempel på vad brukare kan göra för att minska energian-
vändningen är hämtade från förskolans område.

Energieffektiviseringsåtgärder kan nå bättre resultat
I både internationella och nationella skrifter om energieffektivisering 
framgår att även om det finns kostnadseffektiva åtgärder för energief-
fektivisering på marknaden, finns det olika hinder som gör att åtgärderna 
inte genomförs. Hindren ger upphov till ett energieffektiviseringsgap som 
utgör skillnaden mellan potentiell och verklig energianvändning. Detta 
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resonemang utgår i stort från neoklassisk ekonomisk teori som menar att 
det är ett marknadsmisslyckande om inte en ekonomisk och energimässigt 
effektiv åtgärd genomförs.10 Energieffektiviseringsutredningen från 2008 
menar att det bara är 15 procent av de energiåtgärder som är lönsamma för 
fastighetsägare som faktiskt genomförs.11 Gapets blotta existens visar att det 
kan behövas policyer för att förhindra misslyckanden och dämpa hindrens 
effekter. Beroende på vilka hindren är kan olika typer av policy behövas.

Det finns beteendemässiga och organisatoriska hinder för energispa-
rande åtgärder. De kan ses mot bakgrund av kritik mot den neoklassiska 
ekonomiska teorin vilken förutsätter att individen har fullständig in-
formation och gör ekonomiskt rationella val för att maximera sin nytta. 
Samhälls- och beteendevetenskaplig forskning utgår istället från att 
organisationer och individer saknar fullständig information, och att de 
har andra bevekelsegrunder för sitt agerande än de som ligger till grund 
för ekonomisk teori. Forskning om beteendemässiga och organisatoriska 
hinder visar att organisationer och individer ofta är tvungna att basera 
sina val på ofullständig information och bristande kunskap. Med andra ord 
måste de bestämma sig utifrån sina speciella förutsättningar, motiv och 
tillgång till information. Utifrån dessa utgångspunkter kan deras val vara 
väl så rationella – men alltså grundas i andra rationaliteter än ekonomisk 
nyttomaximering.

Hur information presenteras antas också ha betydelse för hur organi-
sationer och individer tar den till sig. Stern & Aronsson behandlar bete-
endemässiga och organisatoriska hinder för energieffektivisering, och de 
menar att människor tar till sig och reagerar på information utifrån två 
förutsättningar.12 För det första bör informationen vara riktad och anpassad 
till just dem, och för det andra bör informationen komma från någon de har 
förtroende för och anknytning till. Det gör trovärdighet och tillit till viktiga 
faktorer för att nå minskad energianvändning. Organisationer och indivi-
der tar i olika hög grad till sig information. Det beror på att både organisa-
tioner och individer är olika och att deras intressen och behov varierar. Det 
gör att generell information och generella råd om energisparande inte har 
någon större möjlighet att framgångsrikt påverka energianvändningen.13

Målgruppsanpassning är således viktigt.

10. SOU 2008:110; IEA, 2008; IEA, 2007; Jaffe & Stavins, 1994.
11. SOU 2008:110.
12. Stern & Aronsson, 1984.
13. Stern & Aronsson, 1984.
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Rapportens fortsatta struktur
Information är en nyckelfaktor som behöver anpassas till olika brukare. In-
formation som lämnas till brukare av lokaler bör bottna i de mål som ställs 
upp för organisationens verksamhet och genomförandet av dessa. Detta 
behandlas i nästa avsnitt.

Men målen kan inte nås om de inte kommuniceras till berörda brukare 
på ett anpassat sätt. Avsnittet därefter handlar om behovet av kommunika-
tion, möten och dialoger för att öka kunskapen och intressera brukarna för 
att bidra till energieffektivisering och energisparande.

Därpå följer ett avsnitt där vi presenterar olika former av visualisering 
av energianvändningen. Visualisering är ett sätt att kommunicera och 
även att möjliggöra kontinuerlig återkoppling av åtgärder till brukarna.

Rapporten avslutas med ett avsnitt där vi utifrån slutsatser om mål, 
möten, kommunikation och visualiseringar tar upp frågor om ansvar för 
att genomföra de åtgärder som tillsammans kan leda till att energianvänd-
ningen i offentliga lokaler minskar långsiktigt och bidrar till att energi- 
och klimatmålen nås.



3
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Mål och incitament
I detta avsnitt utgår vi från fastighetsorganisationers perspektiv på energi-
sparande och energieffektivisering. 

Utgångspunkter är målsättningar som ska nås och vilka incitament 
som kan utnyttjas för att styra mot målen. Vi tar upp energieffektivise-
ringsgapet och vilka olika hinder som ligger bakom. Olika perspektiv på 
energianvändning presenteras och energimålen relateras till vad brukarna 
på utförarnivå kan bidra med. Betydelsen av att integrera energifrågor i 
verksamheten utan att ta tid och resurser från verksamheten ifråga lyfts 
fram, liksom behovet av att kombinera strategier, incitament, tekniska 
åtgärder och förändringar av brukarnas rutiner.

Det finns såväl internationella som nationella mål för att minska 
energianvändningen. För att målsättningarna ska bli verklighet krävs 
att de som berörs känner sig delaktiga och kan se hur de själva som 
individer och som del i en verksamhet kan och bör bidra. Det är alltså 
viktigt hur målen tolkas i olika organisationer så att de blir tydliga och en 
del av vardagen. Målen bör bidra till att skapa innehåll i verksamheterna, 
hos brukarna. I en förskola kan detta innebära att läroplanens krav på 
att arbeta med hållbar utveckling och miljö kan inkludera energiarbetet 
och att detta därmed tas in den dagliga verksamheten. Detta kan vara 
ett mycket effektivt sätt att påverka barns lärande samtidigt som den 
direkta energianvändningen minskas.

Europeiska och nationella energimål
Under de senaste tjugo åren har världens efterfrågan på energi ökat kraf-
tigt. I kombination med effekterna av den globala uppvärmningen tvingar 
detta beslutsfattare att formulera nya mål. EU-kommissionens direktiv 
om byggnaders energiprestanda fastställer att byggsektorn ska minska sin 
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energianvändning för att minska CO2-utsläppen.14 Dessutom finns EU-
målet att energieffektiviteten ska ökas med 20 procent senast till år 2020. 
På nationell nivå finns riktlinjer för effektiv energianvändning utöver 
EU-målen.

Energianvändningen inom bostads- och servicesektorn i EU utgör cirka 
40 procent av den totala slutliga energianvändningen. Siffran är ungefär 
densamma för Sverige, även om ursprunget till energin (energislag som 
biobränsle, kärnkraft, vattenkraft m.m.) är väsentligt annorlunda än i EU, 
där fossila bränslen dominerar i energisystemen.

14. EU31/2010.
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Kravet på att genomföra energieffektiviseringsåtgärder inom bostads- 
och servicesektorn understryks i EU:s byggnadsdirektiv från 2010 och 
nu pågår processen att arbeta in detta i det svenska regelverket, främst i 
Boverkets byggregler. 2013 trädde en ny version av byggreglerna i kraft där 
kraven på energianvändningen i bostäder och servicelokaler skärptes. Bo-
verkets byggregler ställer krav på prestanda för olika byggnadstyper, såsom 
tekniska funktionskrav och högsta tillåtna energianvändning per kvadrat-
meter. I denna energianvändning räknas uppvärmning, kyla, varmvatten 
och fastighetsenergi in. Däremot ställs inga krav på verksamheternas 
elanvändning, annat än att de ingår som en post vid energiberäkning.

EU:s byggnadsdirektiv betonar att medlemsländerna ska utveckla och 
tillämpa både finansiella och andra styrmedel för att öka energieffektivite-
ten. Dessutom ska medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att priori-
tera de mest relevanta insatserna. Det finns också en tydlig skrivning om 
att ägare av offentliga lokaler ska gå före och vara föredömen för energieffektivt 
byggande. För att dessa mål och ambitioner ska kunna realiseras behövs en 
kombination av strategi, incitament, tekniska åtgärder och förändring av 
aktiviteter och rutiner.

Vad hindrar energieffektivisering?
Såväl inom fastighetsområdet som i andra sektorer finns det en stor 
mängd åtgärder och arbetsprocesser som kan energieffektiviseras och det 
görs många investeringar som minskar energianvändningen. Dock visar 
flera studier att många investeringar för energieffektivisering som är lön-
samma ändå inte genomförs. Denna skillnad mellan potentiellt kostnads-
effektiva energieffektiviseringar och de åtgärder som faktiskt genomförts, 
kallas energieffektiviseringsgapet.

Energieffektiviseringsgapet anses vara en följd av olika faktorer som 
hindrar energieffektivisering. Ett sådant hinder kan definieras som en 
mekanism som hämmar investeringar som är både energieffektiva och 
ekonomiskt effektiva.15

Hindren kan delas upp i tre breda kategorier och vanligen diskuteras 
ekonomiska hinder, beteenderelaterade hinder och organisatoriska hinder. En 
omfattande litteraturstudie kring hinder mot energieffektivisering publi-
cerades av Sussex Energy Group, Science and Technology Policy Research 
Unit (SPRU) och inspirerade till utveckling av en struktur för olika hin-

15. SPRU, 2000.
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der16, se tabell 1. Klassificeringen av hinder är inte entydig, eftersom ett 
fenomen kan förklaras av flera av hindren.17

Denna hinderstruktur kan exempelvis användas i samband med strate-
giarbete och när de övergripande målen omformas till konkreta mål. Kun-
skapen om hinder kan vara ett stöd vid en beskrivning av hur olika typer av 
verksamheter fungerar. Exempelvis är incitamentsproblem ett vanligt hin-
der i fastighetssektorn, det som i tabell 1 kallas ”skilda incitament”. Det rör 
sig ofta om att hyresgästen eller brukaren inte kan se sina energikostnader, 
eftersom den egna kostnaden inte påverkas av hur denne agerar. Energi-
frågan är osynliggjord och det saknas ett tydligt ekonomiskt incitament 
att spara. Denna situation kan till exempel uppstå om energikostnaden 
betalas av fastighetsorganisationen och sedan fördelas per kvadratmeter 
till verksamheterna som nyttjar lokalerna. En koppling till det som de olika 
parterna har rådighet över kan vara en lämplig utgångspunkt för att skapa 
incitament att spara. Detta innebär att verksamheterna som har rådighet 
över verksamhetsel också får ta ansvar för dess kostnader.

Dolda kostnader är ett annat vanligt hinder i stora verksamheter. Det kan 
exempelvis vara kostnader för att skriva avtal eller för att utreda vad som 
är den bästa lösningen lokalt i företaget. Det som ser ut som en kostnads-
effektiv investering när dessa kostnader inte är synliga, kan alltså i själva 
verket visa sig vara alltför dyrt när hela kostnaden för investeringen räknas 
in.

Tröghet är ett annat hinder som ofta diskuteras i samband med stora 
organisationer och då ofta kopplat till långa beslutsled och omfattande 
administration i samband med upphandling eller beslut.

Frågan om makt och energifrågans prioritet är också mycket viktig och 
är starkt kopplad till mål, uppföljning och att verksamheten verkligen läg-
ger vikt vid energiarbetet.

Vid diskussion av frågor om energieffektivisering är hinderstrukturen 
i tabell 1 en bra utgångspunkt från ett fastighetsägar- eller beställarper-
spektiv. Tanken är att om hindren arbetas bort inom en organisation så 
kommer en större andel av åtgärderna vara möjliga att genomföra, det 
vill säga en större del av potentialen kan realiseras. Då är det också viktigt 
att fundera över hur en sådan satsning på energieffektivisering, som kan 
innehålla såväl tekniska som organisatoriska eller beteenderelaterade 
åtgärder, kan få genomslag i praktiken.

16. SPRU, 2000.
17. Weber, 1997.
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 Struktur över teoretiska hinder mot energieffektivisering

Ekonomiska hinder (marknads-/organisationsmisslyckande)
Imperfekt information Brist på information riskerar leda till att kostnadseffektiva inves-

teringar förbises.

Skilda incitament Om den ansvarige för en process inta ansvarar för energikostna-
den finns en risk att en energieffektiv investering förbises.

Ogynnsamma val Innebär att energikostnaden riskerar förbises på grund av trans-
aktionskostnader och det faktum att produktens karaktäristika 
ej är synlig.

Relation chef– 
underställd

Hård styrning på grund av att den ena parten ej kan observera 
den andra parten, kan leda till att energieffektiva investeringar 
negligeras.

Ekonomiska hinder (rationellt beteende)
Heterogenitet En åtgärd kan vara kostnadseffektiv generellt men inte passa 

alla aktörer.

Dolda kostnader Ekonomiska analyser inkluderar inte alla kostnader relaterade till 
en teknikinvestering.

Tillgång på kapital Bristande tillgång på kapital kan vara ett hinder för investeringar 
i energieffektiv teknik.

Risk Korta payoffkrav för energieffektiva investeringar kan ha sitt 
ursprung i en naturlig riskaversion.

Beteendemässiga hinder
Begränsad rationalitet Istället för att fatta beslut med fullständig information fattas be-

slut ”på känn” vilket kan leda till att energieffektiva investeringar 
ej implementeras.

Typ av information Effektiv information måste bland annat vara specifik, personlig 
och enkel om den ska komma till nytta.

Trovärdighet och  
förtroende

Trovärdighet och förtroende för informationskällan är viktig om 
en energieffektiv teknik ska implementeras.

Tröghet Individer inom en organisation som är motståndare till föränd-
ringar riskerar leda till att en mängd möjlightere till energieffekti-
visering blir förkastade.

Värderingar Motiverade individer med miljövärderingar kan ge energieffektiva 
investeringar högre prioritet.

Organisationsteoretiska hinder
Makt Om energiledning har låg status i ledningen kan detta leda till att 

energifrågor ej prioriteras.

Kultur Organisationer kan uppmuntra effektiva investeringar genom att 
utveckla en kultur som eftersträvar miljömässiga förbättringar.

Tabell 1 • Struktur över teoretiska hinder mot energieffektivisering. 
(KäLLA: SPRU, 2000; ROHDIN ET AL. 2007)
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Vilka åtgärder leder till måluppfyllelse?
Stern har utvecklat tre begrepp som kan användas för att beskriva en sats-
ning som görs i en organisation med målet att åstadkomma energieffekti-
visering genom införande av energieffektiv teknik eller förändrade rutiner 
och aktiviteter.18 Hur lyckad satsningen varit, det vill säga dess genomslag 
till exempel mätt i sparade kWh, kan analyseras utifrån begreppen teknisk 
potential, populationsstorlek och åtgärdens plasticitet. Den tekniska potentia-
len anger hur mycket som kan sparas i respektive byggnad inom ett fastig-
hetsbestånd och vad detta kostar. Populationsstorleken är samma sak som 
antalet byggnader inom det fastighetsbestånd där den tekniska potentialen 
beskrivs. Det sista begreppet, plasticiteten, beskriver sannolikheten för att 
en åtgärd verkligen kommer att genomföras.19 Produkten av dessa tre utgör 
det faktiska utfallet. Vi kan då skriva:

I = txpxn

Där I betecknar genomslaget, t den tekniska potentialen, p populations-
storleken och n plasticiteten.20 Tekno-ekonomiska studier och utredningar 
fokuserar främst på t och p, medan samhälls- och beteendevetenskapliga 
studier fokuserar på det som kallas plasticiteten, n. Men för att kunna 
bedöma de troliga konsekvenserna av en satsning på energieffektivisering behöver 
alla tre beaktas.

Dietz et al. anger i en artikel värden för plasticiteten för olika åtgärder.21 
Det rör främst satsningar riktade mot hushåll, och eftersom liknande 
siffror inte finns att tillgå för andra sektorer, får dessa resultat fungera som 
utgångspunkt för resonemang kring storleksordningar även i lokaler. Vär-
dena bör dessutom ses som maximala utfall vid omfattande och effektiva 
satsningar.

De åtgärder som kan genomföras är av två olika slag: införande av teknik 
respektive teknikanvändning. I det här sammanhanget står begreppet tek-
nikanvändning för organisering, styrning och rutiner. Införande av teknik 
innebär till exempel tätningsåtgärder, VVS-tekniska åtgärder, snålspolande 
munstycken, effektivisering av tappvarmvattensystem och teknisk utrust-
ning. Åtgärder som rör teknikanvändning berör främst hur driftsperso-

18. Stern, 2011.
19. Plasticiteten visar att det finns en tröghet i arbete som syftar till förändringar av en verksamhet. Trögheten har 
flera olika orsaker.
20. Stern, 2011.
21. Dietz et al., 2013.
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nalen underhåller den tekniska utrustning som finns och kan exempelvis 
innebära regelbundna filterbyten, injustering, energirutiner i samband 
med underhåll, minskning av tomgångsförluster och samåkning.22 

Generellt sett är det mer sannolikt att åtgärder av den första typen, infö-
rande av teknik, genomförs än åtgärder av den andra typen, teknikanvänd-
ning. För klimatskalsåtgärder (som tätning) har så höga plasticitetsvärden 
som 90 procent rapporterats från väl utformade satsningar där finansiella 
incitament och information kombinerats. För övriga åtgärder när det gäller 
införande av teknik finns siffror på upp emot 80 procent i plasticitet.

När fokus istället riktas mot åtgärder som rör teknikanvändning sjun-
ker plasticiteten, även i mycket väl utformade satsningar. För rutiner kring 
filterbyte och injustering har en 30-procentig plasticitet rapporterats. För 
samåkning rapporterar studier om ett tak på 15 procent.

Detta sätt att resonera kring införande av energieffektiva åtgärder ger 
intressanta möjligheter att inkludera effekter som inte kan förklaras uti-
från ekonomisk rationalitet, till exempel påverkan från tidigare nämnda 
föreställningar om vad som hindrar energieffektivisering. Därför kommer 
vi i de två närmast följande kapitlen (3 Möten, dialog, kommunikation 
och information respektive 4 Visualisering, uppföljning och återkoppling) 
återknyta vi till hur effektiva satsningar på energisparande kan utformas 
och vad som enligt tidigare forskning är viktigt för att nå en hög grad av 
genomförande.

Perspektiv på energianvändning
Energianvändningen inom ett landsting, ett sjukhus, en skola eller annan 
enhet där offentlig verksamhet bedrivs är kopplad till många aktiviteter 
och aktörer. Dessa olika aktörer och deras verksamhet har olika mål och 
för flertalet är energi inte en primär fråga. I inledningen av detta projekt 
anordnades en workshop för att diskutera mål, aktörer och verksamheter 
från olika perspektiv och temat var ”Vem vill spara energi och varför?” (se 
bilaga 1). Här kommer två perspektiv, brukar- och hyresgästperspektivet 
respektive marknadsperspektivet (med fastighetsorganisation och bestäl-
lare i fokus) att lyftas fram mot bakgrund av workshopens diskussioner.

22. Samåkning är teknikanvändning av helt annan karaktär än organiseringen av hur tekniken används.
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Brukar- och hyresgästperspektivet
Brukare från några verksamheter som var representerade i workshopen, 
skola och förskola, framhöll att energimål bör kopplas till andra befintliga 
styrdokument. För förskolan och skolan är detta primärt läroplanen, som 
innehåller en skrivning om hållbar utveckling. Det ger möjligheter att 
arbeta med energifrågor i verksamheten tillsammans med eleverna.

Flera verksamheter diskuterade att mål behöver kopplas ihop med 
befintliga rutiner för exempelvis personal, tid och resurser. Varje enhet 
behöver mer makt för att kunna påverka energianvändningen bättre. Man 
behöver kunna visa att man sparar energi (vilket kräver mätning) och om 
en viss andel energi sparas (vilket kräver uppföljning) ska det komma 
enheten till godo. Diskussionen gav exempel på problemet med skilda 
incitament som är vanligt inom fastighetssektorn, det vill säga att den som 
påverkar vissa delar av energianvändningen (till exempel på en förskoleav-
delning eller en vårdavdelning) inte kan dra nytta av en besparing efter-
som mätning inte sker avdelningsvis.

För att öka genomslaget i verksamheten behöver åtgärderna i sats-
ningar på energieffektivisering kopplas till den dagliga verksamheten. 
Energi bör ingå i de dagliga rutinerna på ett naturligt och enkelt sätt så att 
åtgärderna tillför värde till verksamheten istället för att vara ytterligare en 
pålaga. När det gäller skolan kan det handla om utveckling av pedagogiska 
paket med fokus på energi, vilka många skolor erbjuds att jobba med. Detta 
kan både bli en effektiv åtgärd ur ett energiperspektiv, innebära stöttning 
till de som jobbar i verksamheten och vara ett led i att uppfylla läroplanen.

På workshopen diskuterades också behovet av personer som brinner 
för energifrågan, så kallade eldsjälar. Dessa är ofta initiativtagare och sär-
skilt viktiga i uppstarten av konkreta arbeten med energifrågor. Ofta anses 
de också utgöra en viktig kontaktpunkt mellan verksamheten och fastig-
hetsorganisationen. Eldsjälar i verksamheten har tillgång till information 
om hur den dagliga verksamheten fungerar och hur detta kan kopplas till 
energianvändningen. Behovet av eldsjälar lyfts också fram i forskningsrap-
porter, främst när det gäller industrin23 men också i byggprojekt av ener-
gisnåla hus24 samt i andra verksamheter. När eldsjälarna har lyft energi-
frågorna i en organisation behöver intresset förvaltas och omformas till 
rutiner och åtgärder för att arbetet inte ska avstanna. Det kan då behövas 
andra färdigheter som komplement till de som eldsjälen har.25

23. Rohdin, P. & Thollander, P., 2006.
24. Glad, 2006.
25. Kaarhus, 1991.
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Fastighetsorganisationers perspektiv –  
med förvaltning i fokus
Vid workshopen representerades förvaltnings- och beställarperspektivet 
av kommunala fastighetsorganisationer, Facilities Management-(FM) 
centrum inom Östergötlands läns landsting, Akademiska Hus, Fortifika-
tionsverket och privata aktörer. För att kunna arbeta effektivt med energi-
frågan inom dessa organisationer togs flera frågor som rör målsättningar 
och instrument för satsningar upp:

 Offentlig verksamhet ska vara föregångare
 Vikten av bra förebilder och goda exempel
 Vikten av energikrav vid upphandling
 Vikten av reglering och krav
 Vikten av stöd från ledningen för att driva energifrågor
 Möjligheter till effektiv samordning med (och mellan) kommun och 

landsting
 Skillnaden mellan att arbeta med implementering av teknik och med att 

främja effektivare energianvändning genom förändrade brukaraktiviteter
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Deltagarna i workshopen var väl medvetna om att offentliga verksamheter 
enligt byggnadsdirektivet ska vara föregångare när det gäller energifrågor. 
Det påverkade bland annat målsättningarna för de kommunala och statliga 
fastighetsorganisationer som deltog. Enligt hinderteorin (som presente-
rades i tabell 1) kan bra förebilder användas för att minska hinder som rör 
såväl information som risk.

Förebilder ger också förslag på hur information kan formuleras på ett 
effektivt sätt för att leda till ett framgångsrikt genomförande.

Exempel
Linköpings universitet

Anders Carlsson, tidigare miljösamordnare för Linköpings universitet, 
arbetade under många år med att minska energianvändningen genom 
förändrat brukarbeteende i universitetets lokaler. Linköpings universitet 
vill vara en föregångare för energieffektivisering och energisparande. 
Universitetet har tillsammans med fastighetsägaren Akademiska Hus och 
det lokala energibolaget Tekniska Verken beslutat att universitetsområdet 
Campus Valla ska vara en testbädd för nya energilösningar. För att enga-
gera brukare har universitetet försökt att lyfta fram och arbeta med goda 
exempel istället för att komma med förmaningar och måsten.

Linköpings universitet bedrev en kampanj för att synliggöra vad som 
faktiskt var bra i syfte att skapa stolthet och förmedla till studenter och 
anställda att de gör något viktigt och bra. Tillsammans med energibolaget 
Tekniska Verken och Akademiska Hus samt designstudenter genomförde 
universitetet en kampanj där designstudenterna synliggjorde hållbara 
lösningar på Campus på annorlunda och inspirerande sätt.

Projektet kallades ”walk the talk” och innebar till exempel att en toalett 
målades om och dekorerades med texten ”ta i för miljön” som kopplades 
ihop med möjlighet att skapa biogas. De målade också gröna parkerings-
rutor där universitetets biogasbilar står uppställda och tog fram en ”smart-
bänk” med möjlighet att ladda mobiltelefonen med hjälp av el från solceller 
och även spela upp musik från mobilen i en högtalare.

Att gestalta fjärrvärmerören var svårare eftersom de var så djupt ner-
grävda. Energibolaget gjorde istället en film om fjärrvärme. Alla åtgärderna 
tillsammans syftade till att lyfta energifrågorna till något positivt istället 
för att de bara skulle kännas som ett ok och ett måste att göra något.
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Exemplet visar på vikten av att samla in och lyfta fram vad som redan 
gjorts för att spara energi. Det kan bidra till stolthet och till insikten att det 
inte behöver vara jobbigt att dra sitt strå till stacken.

När energikrav kombineras med en långsiktig strategi vid upphandling 
blir det möjligt att arbeta aktivt med energifrågan med en lång tidshori-
sont. Det är viktigt eftersom det som byggs idag kommer att existera under 
lång tid, och nästa tillfälle att göra stora förändringar infaller i allmänhet 
inte förrän byggnaden behöver renoveras. För klimatskalsåtgärder kan det 
röra sig om 50 år fram i tiden. Vid inköp av teknik gäller i princip samma 
sak även om tidshorisonten i många fall är kortare. För exempelvis VVS-
tekniska installationer är tidshorisonten ofta över 10 år.

I samband med diskussioner kring regleringar och krav, främst kopplat 
till Boverkets byggregler (BBR), arbetsmiljökrav och socialstyrelsens krav, 
framhöll deltagarna i workshopen att BBR inte ser den totala energian-
vändningen för en fastighet. Fastigheten betraktas således som oberoende 
av den verksamhet som bedrivs där och BBR skiljer på verksamhetsel och 
fastighetsenergi. BBR ställer alltså krav på användning av fastighetsen-
ergi, men inga krav på verksamhetsel. Denna uppdelning har fördelar, 
men om verksamhetselen ska inkluderas i energieffektiviseringsarbetet 
är den inte nödvändigtvis effektiv. Det finns risk för ett ensidigt fokus på 
nybyggnadsfasen och på att spara fastighetsenergi samt höja fastighetens 
prestanda. Det innebär att man i alltför liten utsträckning involverar bru-
karnas aktiviteter, vilka långsiktigt står för en stor del av den totala ener-
gianvändningen i exempelvis vårdlokaler. Denna problematik kan delvis 
överbryggas med energimål för individuella projekt där verksamheten är 
inkluderad.

Vikten av att ledningsnivån ger stöd för energifrågan är en annan 
vanlig strategisk fråga. Stor vikt har lagts vid detta inom både industri- 
och fastighetssektorerna. Tydliga mål ses ofta som en utgångspunkt för 
ett framgångsrikt energiarbete. Deltagare i flera av diskussionerna på 
workshopen betonade att en viktig del i kommunikationen om energimål 
inom byggprojekt är att konsulterna också involveras och får ta del av och 
förhålla sig till företagens energikrav. En av deltagarna sa:

”Problemet är att (fastighets)bolaget inte kommunicerar målen till konsulterna. 
Det gör att konsulterna sitter och gör det de har gjort i 20 år och de behöver inte 
förnya sig eftersom de inte får reda på målen.”
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Möjligheter till effektiv samordning mellan fastighetsorganisationer och 
kommuner eller landsting avseende mål om energieffektivisering var en 
annan fråga som togs upp i workshopen, främst av kommunala fastig-
hetsorganisationer. Diskussionen rörde kopplingen mellan kommunens 
energimål och hur de kommunala bolagen ska arbeta med dessa. Dels be-
hövs tydlighet i krav och dels bör energi vara en parameter när kommunen 
handlar upp verksamhet och lokaler.

Skillnaden mellan att arbeta med genomförande av åtgärder som rör 
teknik och att arbeta med att förändra aktiviteter och rutiner är direkt 
kopplad både till begreppet plasticitet, som diskuterats tidigare, och de 
olika verksamheternas fokus. Beroende på hur energifrågan organiseras 
är det viktigt att tänka på vilka företrädare för olika aktörer (fastighet eller 
verksamhet eller båda) som behöver vara med i arbetet. Ett centralt FM-
centrum, som det inom landstinget i Östergötland, som arbetar utanför 
verksamheten är kravställare och beställare och kan vara effektivt för att 
ställa krav vid nybyggnation, ombyggnation och för rutiner kring tekniska 
installationer. Denna typ av organisering har rimligen svårare att agera 
direkt i verksamheten. Detta kan få till följd att fokus läggs på frågor som 
denna typ av organisation har makt över och därmed enkelt kan arbeta 
med, det vill säga nybyggnation, ombyggnation och automation. Detta kan 
ge följande perspektiv:

”Ur ett fastighetsägarperspektiv är utgångspunkten att vårdpersonalen ska göra 
det som de är bäst på, det vill säga att ge vård. Energieffektivisering får man i första 
hand försöka lösa på annat sätt, främst genom automatisering”.

Med ett sådant synsätt utvecklas inget engagemang för energifrågan hos 
verksamheten och brukarna. Fokus ligger istället på införandet av teknik.

I Jämtlands läns landsting har ett projekt drivits för att öka samverkan 
mellan de energiansvariga och personalen på vårdavdelningar:
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Exempel
Jämtlands läns landsting
Istället för att låta den ansvarige energiingenjören sköta energiinformatio-
nen ute i vårdorganisationen projektanställde Jämtlands läns landsting en 
person med ekoteknisk utbildning som själv jobbat länge i vården och som 
även varit miljöombud under flera år, Margita Eriksson. Med sin bakgrund 
inom vården har Margita god kännedom om uttryckssätt, tankegångar och 
resonemang hos vårdpersonalen. Inom projektet kontaktade hon chefer 
och miljöombud på vårdenheter och pratade energibeteende och erbjöd 
olika former av stöd, bland annat att komma och diskutera energifrågor på 
arbetsplatsträffar, lämna informationsmaterial och genomföra så kallade 
energironder. Margitas arbete har varit uppskattat och efterfrågan har ökat 
på hur man kan göra för att spara energi, bland annat efterfrågas stöd till de 
chefer som själva bekostar sin utrustning så att de kan välja energieffektiva 
alternativ och argumentera för detta alternativ inom organisationen. Det 
verkligt positiva har varit att energifrågorna lyfts in i vårdavdelningarnas 
diskussioner mot bakgrund av att den projektanställda har egen vårderfa-
renhet och därmed vet hur man kan uttrycka sig för att bli förstådd och sätta 
in energifrågorna i sitt vårdnära sammanhang. Landstinget tror att arbetet 
har inneburit att fler anställda än tidigare tänker till kring energifrågor, både 
hemma och på jobbet. Det märks till exempel att anställda reagerar mer idag 
än tidigare på om belysning och apparater står på när de inte används.

Frågor och osäkerheter om hur brukargrupper kan involveras utan att det 
ställs ytterligare krav på dem diskuteras mer i följande avsnitt.

I detta avsnitt har vi visat på betydelsen av att mål för energisparande 
och energieffektivitet kopplas till den verksamhet som bedrivs i lokalerna 
och att incitamentsstrukturen anpassas till hur verksamheter är organi-
serade. På så sätt kan åtminstone ett dominerande hinder mot energief-
fektivisering, skilda incitament, undvikas. Vi har redovisat flera hinder för 
att lyckas med energieffektivisering och även lyft fram exempel på lyckade 
strategier för att involvera brukare i energiarbetet. Linköpings universitet 
engagerade en eldsjäl som lyckades skapa stolthet inom universitetet över 
de åtgärder som vidtogs. Jämtlands läns landsting projektanställde en per-
son som jobbat länge i vården och som hade ekoteknisk utbildning och in-
tresse för att lyfta in energifrågor i det dagliga arbetet på vårdavdelningar.
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kommunikation 
med brukare
I detta avsnitt lyfter vi fram behovet av att skapa förutsättningar för dia-
loger och kommunikation mellan fastighetsorganisationer och brukare i 
lokaler. Vem som bör delta i kommunikationen problematiseras utifrån 
den mångfald av aktörer som berörs. 

Aktörerna finns på olika nivåer och vi betonar betydelsen av att över-
enskommelser som rör energifrågor översätts till åtgärder som är begrip-
liga och genomförbara ute på enheternas olika avdelningar. Vi lyfter fram 
behovet av en kommunikationsmodell som bygger på ömsesidighet och 
dialog, snarare än på enkelriktad information.

När barn och förskolepedagoger i förskolan experimenterar för att se hur mycket 
vatten de kan spara genom att tvätta händerna på olika sätt handlar det om 
ömsesidig nyfikenhet och om hur man gör och tänker. Kan man tvätta sig på något 
annat sätt än man brukar? Hur kan man göra för att se hur mycket vatten som 
används – det rinner ju rakt ut i avloppet? Och varför ska man spara på vatten och 
särskilt på varmvatten? För att svara på sådana frågor, genomföra experiment och 
stilla sin nyfikenhet måste barn och vuxna mötas och kommunicera med varandra. 
Förskolepedagoger är experter på sådan kommunikation, men de behöver också 
inspel och inspiration från energiexperter för att hantera frågorna – och de behöver 
stöd från läroplanen eller andra måldokument.

Möten och samtal mellan människor med olika kompetenser i situationer 
där energi används är grundläggande för lärande om hur man kan spara 
energi och för att väcka intresse för frågan. I detta avsnitt ska vi ta upp 
några förutsättningar för hur sådana möten kan skapas och hur männ-
iskor kan lära av och med varandra för att bli bättre på att spara energi i 
lokaler med offentligt finansierad verksamhet. För att kunna diskutera hur 
insatser för energieffektivisering och energisparande kan riktas till dem 
som faktiskt kan bidra till måluppfyllelsen, oavsett vilken organisation de 
tillhör, vilken kunskap de besitter i energifrågor och vilken nivå de arbetar 
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på, behöver man veta mer om vilka som avses med begreppen fastighets-
organisation respektive hyresgäst/brukare. Vi kommer att ta upp ett par 
kommunikationsmodeller. Först beskriver vi en etablerad, enkelriktad 
kommunikationsmodell.

Sedan tar vi upp en modell som bygger på möten och dialog, och som 
hjälper oss att identifiera brukarna och uppmuntra dessa att vara aktiva i 
sitt förhållande till energianvändning. Till slut reflekterar vi över hur förut-
sättningarna för möten och kommunikation kan utvecklas och förbättras.

En enkelriktad kommunikationsmodell – baserad på 
informationsöverföring
Det finns många modeller för hur kommunikation går till. En etablerad 
och mycket spridd modell utvecklades i slutet av 1940-talet på Bells labora-
torier i USA av Shannon och Weaver.26 Den består i sin enklaste form av en 
sändare av ett budskap och en mottagare av detta budskap, se figur 2.

Därefter förväntas mottagaren agera i enlighet med budskapets inne-
håll. Modellen har kritiserats för att kommunikationen är enkelriktad och 
egentligen bara visar hur information förs över från sändare till mottagare. 
Modellen utvecklades för att möta telefonindustrins behov av att höja den 
tekniska kvaliteten vid informationsöverföring, men har sedan kommit 
att användas i överförd bemärkelse inom andra områden. I sin överförda 
bemärkelse förutsätter modellen att den mänskliga mottagaren av budska-
pet tolkar innehållet på samma sätt som sändaren och därmed också börjar 
agera så som sändaren förväntar sig. Modellen antar således att mottagaren 
inte har några svårigheter att ta till sig budskapets innehåll och inte heller 
ifrågasätter det. Mottagaren antas alltså vara passiv i förhållande till budska-
pets innehåll och göra (eller bete sig) precis så som sändaren förväntar sig.

FIgur 2. Etablerad enkel kommunikationsmodell, fritt efter Shannon & Weaver.

26. Shannon & Weaver (1949).

Sändare Mottagare
Budskap/information
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Samverkan och samarbete betonas i forskning om byggnaders energian-
vändning, men detta syftar främst på samverkan för att få ut och föra över 
rätt typ av information till de som använder och sköter driften av loka-
lerna. Den enkla kommunikationsmodellen ligger bakom dessa synsätt. 
Hur fungerar egentligen sådan enkelriktad information? Den frågan har 
hittills huvudsakligen behandlats i forskning om hur energianvändning 
i hushållssektorn ska kunna minska. Resultaten visar att enbart informa-
tion inte är särskilt effektivt när målet är att minska energianvändningen i 
byggnader.27

En slutsats är att den enkla kommunikationsmodellen som baseras på 
enkelriktad information inte är tillräcklig eftersom mottagaren inte säkert 
tolkar den på samma sätt som sändaren. Därför är det inte heller säkert 
att mottagaren agerar i enlighet med informationen. Istället bör vikten av 
dubbelriktad kommunikation och dialog mellan verksamhetsföreträdare 
och de som arbetar med lokalens energiprestanda för att finna lösningar 
som fungerar för alla parter, oavsett om det är fastighetsägare, driftsperso-
nal eller brukare, framhävas.

Ojämlikhet i kunskap om energianvändning kan 
bädda för kulturkrockar
När upphandlingar ska göras och hyresavtal skrivas möts fastighetsorgani-
sationer och offentliga verksamheter på kontraktsnivå, se figur 3 nedan. Då 
möts experter från respektive part utifrån sina professionella positioner 
för att förhandla och komma överens om villkor. Här finns utrymme för att 
till exempel komma överens om gröna hyresavtal och att skriva in ener-
gifrågorna i program för drift och underhåll. Vid upphandlingar och inför 
projektering kan också funktionskrav ställas som tvingar entreprenörer 
att välja energisparande lösningar och tekniker som de annars inte skulle 
valt.28

27. Abrahamse et al., 2005; Stern & Aronsson, 1984.
28. Ekelin et al., 2012.

Fastighets-
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Upphandling Hyresavtal

FIgur 3. Mötet på kontraktsnivå mellan fastighetsorganisation och verksamhet.
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Gröna hyresavtal syftar till att skapa samverkan mellan hyresvärd och 
hyresgäst för att de ska kunna enas om en gemensam ambitionsnivå för 
energianvändning i lokalen och en gemensam miljöagenda. Avtalets 
målbild ska sedan ligga till grund för fortsatt samverkan mellan hyresvärd 
och hyresgäst kring bland annat energisparande.29 En överenskommelse 
mellan hyresgäst och hyresvärd om till exempel inomhustemperatur 
kan tydliggöra den ömsesidiga nyttan av både bra installationer och bra 
brukarbeteende.30 Det anses också viktigt att hyresgäster och förvaltare 
tillsammans tar fram gemensamma riktlinjer för inomhusklimatet i en 
övergripande policy.31

Gröna hyresavtal skrivs på kontraktsnivå, men hur kommuniceras de 
till dem som utför det dagliga arbetet i offentligt finansierade verksamhe-
ter och där brukare av olika slag möts? Har brukarna förutsättningar att 
omsätta avtalen i sin praktiska verksamhet? Finns det någon mekanism 
i arbetet som påverkar den enskilda avdelningen att vidta åtgärder som 
sparar energi? Det handlar alltså om behovet av kommunikation om hyres-
avtalen även inom hyresgästens organisation. I diskussionerna under vår 
workshop ställdes frågan:

”Gröna hyresavtal verkar bra – men hur ska man egentligen göra?”
När fastighetsorganisationen inte vet hur dess information, till exem-

pel om gröna hyresavtal, passar in på utförarnivå i hyresgästens dagliga 
verksamhet är det orimligt att förutsätta att den enkla informationsba-
serade kommunikationsmodellen fungerar. Bara genom att utvidga den 
enkla kommunikationsmodellen till en dialog om energifrågor skapas 
en bra grund för fastighetsorganisationer att få bättre genomslag för sina 
ansträngningar att spara energi. De flesta hyresgäster saknar naturligtvis 
den professionella kunskap om energifrågor som fastighetsorganisationer 
besitter. Istället har de expertkunskaper om sådant som fastighetsorgani-
sationerna kan väldigt lite om, nämligen den egna verksamheten och dess 
behov och dagliga utförande. Denna ojämlika och olikartade kunskap om 
energianvändningens förutsättningar kan ge upphov till missförstånd 
mellan fastighetsorganisationer och hyresgäst (verksamhet/brukare) 
– men den kan också utnyttjas som utgångspunkt för en förbättring av 
energieffektiviteten i verksamheten, till nytta för både fastighetsorganisa-
tion och hyresgäst.

29. Koutny, Sochman & Ödman, 2012.
30. Ekelin et al., 2012.
31. U.F.O.S., 2009.
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Vid workshopen betonades att beställaren måste ha mer kunskap om 
utförarnivån inom sin egen organisation för att beställningar och gröna 
hyresavtal ska ge bättre resultat. Där underströks betydelsen av att förstå 
den verksamhet som bedrivs och att utgå från de dagliga aktiviteterna i 
lokalerna. Beställarna måste kunna ge begriplig information både till dem 
de ska träffa avtal med och till dem som sedan ska använda det som upp-
handlats. Workshopen lyfte alltså fram svårigheter med kommunikation 
mellan nivåer inom en verksamhet som berörs av avtal.

Hur översätts kontrakten till praktisk handling?
De funktionskrav som ställs på tekniska lösningar i kontrakt ska sedan 
implementeras i den dagliga verksamheten och användas av de som arbe-
tar i lokalen. Här finns en risk för kulturkrock mellan kontraktsnivå och 
utförarnivå.

Om fastighetsorganisationen saknar kunskap om hyresgästerna och 
om hyresgästernas avtalstecknare saknar kunskap om den konkreta verk-
samhet som ska bedrivas i lokalen, är förutsättningarna att lyckas med att 
spara energi inte särskilt goda. Utan kunskap om dem som ska använda 
lokalerna, eller deras specifika behov, finns det risk för att lokalen och de 
installerade tekniska lösningarna inte utformas på ett ändamålsenligt sätt. 
Vid workshopen betonades vikten av att utgå från brukarnas behov när of-
fentliga verksamhetslokaler förändras.

För att kunna minska energianvändningen i en byggnad måste därför 
många människor, med olika positioner inom såväl fastighetsorganisatio-
ner som offentligt finansierad verksamhet, arbeta i samma riktning.

Mötet mellan fastighetsorganisationer och brukare
Brukare av lokaler behandlas nästan uteslutande som en homogen grupp i 
modeller och skrifter som förespråkar minskad energianvändning. Denna 
förenklade föreställning behöver ifrågasättas. Vilka är brukarna, hur ser de-
ras vardag ut och vilka specifika aktiviteter utför de som påverkar vilka be-
hov lokalerna måste tillgodose för att verksamheten ska kunna genomföras 
väl? I en större fastighet kan det finnas flera typer av verksamheter som har 
olika behov av funktioner i sina lokaler, och olika möjligheter att arbeta med 
energisparande lösningar eller aktiviteter. Det saknas ofta relevant kunskap 
om vilka som arbetar och vistas i lokalen och vad deras verksamhet innebär, 
samt om vad som kan driva dem att verka för en minskad energianvändning 
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i lokalen. För dem som arbetar och verkar i lokalerna står sällan eller aldrig 
byggnadernas energianvändning i fokus. Det är alltså viktigt att ha i åtanke 
att människor primärt inte vistas i offentliga lokaler för att konsumera 
energi. De som kommer till lokalen har andra mål och när de vistas i lokalen 
konsumeras energi, bland annat för att hålla acceptabel inomhustemperatur, 
för att torka barnens blöta kläder på en förskola, för att hålla en god luftkvalité 
i klassrummet, eller för att få tillräckligt med ljus för att kunna undersöka en 
patient på en vårdcentral. I offentliga lokaler handlar det därför inte om att 
minska energianvändningen i sig, utan om att ta reda på vad som kan göras 
utifrån den verksamhet som bedrivs i lokalen. Det måste därför skapas möj-
ligheter att integrera energifrågorna i det dagliga arbetet i byggnaderna.32

Brukare på olika nivåer och med olika relation till 
hyresavtalet 
Även om de finns i samma organisation är de som genomför organisatio-
nens huvudsakliga verksamhet i de lokaler som hyresavtal och upphandling 
avser, i allmänhet helt andra människor med helt andra arbetsuppgifter, 
kunskaper och intressen än de experter på organisationens kontraktsnivå 
som sköter upphandling och tecknar hyresavtal. Figur 4 ger en översikt-
lig bild av vilka kategorier av människor som utgör brukare/användare 
av lokalerna. I kontraktsskrivande företräds således dessa kategorier av 
organisationernas respektive experter som skriver hyresavtal (kontrakts-
nivå i figur 3). Men hur mycket vet experterna om verksamheten och dess 
vardagliga förutsättningar?

Fastighetsorganisationens dagliga kontakter med lokalens brukare sker 
inte på kontraktsnivå där avtal skrivs, utan på utförarnivå. Det är fastig-
hetsorganisationens drifts- och underhållspersonal som har de dagliga 
kontakterna med de som vistas i och bedriver verksamhet i lokalerna. Dessa 
kontakter kan skötas av fastighetsorganisationens personal eller av anställ-
da hos en underentreprenör.

32. U.F.O.S., 2012.
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FIgur 4. Exempel på möten mellan fastighetsorganisation och brukare på två nivåer: kon-
traktsnivå och utförarnivå. 

Figuren visar att det är viktigt att ta reda på vilka av alla olika typer av brukare som är aktuella i det 
enskilda fallet.

Figur 4 betonar att fastighetsorganisationens primära relation till hyres-
gästen är lokalen sedd som en yta eller rymd med tekniska installationer. 
Hyresgästernas rum för verksamhet finns i bakgrunden (till höger om den 
streckade linjen). Det är många olika kategorier av brukare som nyttjar 
lokalen som hyresgästen hyr: de anställda i verksamheten ifråga (exempli-
fierat med vård, skola, förskola och omsorg) och brukare av verksamhetens 
service (exemplifierat med förskolebarn, skolbarn, studenter patienter och 
boende). Utöver detta finns ”indirekta brukare”, som föräldrar och anhöriga. 
Med en så stor mängd olika kategorier av brukare är det förstås krångligt att 
hantera en osynlig resurs som energi. Men sannolikt är mycket vunnet om 
möten och dialoger utvecklas mellan olika brukargrupper och företrädare 
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för fastighetsorganisationens förvaltare, drifts- och underhållspersonal, och 
att grupperna består av människor som möts i de aktuella lokalerna. I de fall 
drift och underhåll utförs av entreprenörer är det viktigt att också de bjuds in 
till dialogen, eftersom de har viktiga kunskaper om tekniken.

 STEgvIS BäTTrE kunSkap
Ekelin et al. beskriver hur en organisation stegvis kan förbättra sin 
kunskap om hur energianvändningen i offentliga lokaler kan minskas.
Först behövs ökad kunskap om metoder för samverkan mellan 
fastighetsorganisation, hyresgäster och utförarnivåns brukare. Sedan 
handlar det om att förankra frågorna internt, formulera en gemensam 
målsättning, göra ekonomiska bedömningar, ta tillvara erfarenheter, 
utnyttja stöd från nätverk, genomföra ett testprojekt och slutligen 
utvärdera försöket. 

Litteratur vi läst visar att det idag främst handlar om att fastighetsorgani-
sationen lämnar information till brukarna om energifrågor. Här ligger alltså 
den enkelriktade modellen till grund för information från hyresvärden 
till hyresgästen. Brukarna av lokalerna bör naturligtvis få information om 
sådant som de behöver känna till för att byggnaden ska fungera normalt, 
men då är inte den enkla modellen tillräcklig. På workshopen framkom 
bland annat att kommunikation måste vara begriplig, det vill säga att den 
måste anpassas efter den brukargrupp och brukarnivå den riktar sig till. 
Där efterfrågades också utbildning, snarare än information.

Vid workshopen framgick att det när en ny fastighet ska tas i bruk, 
krävs utbildning av personalen som ansvarar för driften av de tekniska in-
stallationerna. Det behövs väl utarbetade rutiner baserade på en checklista. 
De personer som sedan kommer att ansvara för fastigheten behöver vara 
med vid överlämningen. Om fastigheten ska kunna följas upp och kon-
trolleras under längre tid får inte överlämningen göras till en vikarie. Alla 
inblandade, fastighetsägare, driftspersonal, entreprenörer och hyresgäst, 
bör samlas vid överlämningen av fastigheten och otydligheter klargöras.

Även om kommunikationen fungerar väl så kan det vara svårt för 
personalen i den offentliga verksamhet som bedrivs i lokalerna att bryta 
sina vanor och rutiner. Det krävs fördjupad dialog mellan de inblandade 
för att informationen ska bli begriplig i det specifika sammanhanget. Till 
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exempel går det att förmedla till vårdpersonal hur mycket energi som går 
åt till utrustningen, men det kan behövas incitament för personalen att 
omsätta sådan information i praktiken.33 Ekelin et al. framhäver att det 
viktiga är det kontinuerliga arbetet med ”att få hyresgästerna att förstå hur 
viktigt deras beteende är och säkerställa att de kan framföra sina önskemål 
och behov så att de slipper ge sig på installationer och teknikutrustning 
själva.”34 Det antas samtidigt vara viktigt att få med brukarna och skapa en 
känsla av delaktighet och en drivkraft att förändra.35 Behovet av samarbete 
kring energifrågor och energieffektivisering mellan hyresgäst och fastig-
hetsägare framhålls alltså i flera studier. För att åstadkomma en förändring 
krävs att alla aktörer som påverkar lokalens energianvändning arbetar 
tillsammans.36

Brukarna behöver information och återkoppling för att känna sig delak-
tiga i energiarbetet.37 I en rapport sägs att hyresgästerna ofta glömmer bort 
energifrågorna, men att de är positivt inställda om fastighetsförvaltaren 
tar upp frågorna.38 Under workshopen framkom många synpunkter om 
hur fastighetsägarna och förvaltarna kan samverka med de av brukarna 
som visar intresse för energifrågorna. Om förvaltaren tycker att arbetet 
med energi är roligt är det lätt att engagera brukare. Man bör leta efter 
engagemang hos personer som arbetar i de aktuella lokalerna och inleda 
arbetet underifrån med åtgärder som dessa vill genomföra. Det kan vara 
eldsjälar, men också personer som har ett allmänt intresse för miljö- och 
energifrågor. På workshopen uttrycktes en liknande strategi för ökad sam-
verkan mellan olika aktörer som att det kan vara bra att börja med sådant 
som folk redan bryr sig om, för man kan lyckas ännu bättre när man gjort 
åtgärder tillsammans.

Hyresgästens personal kan delvis påverka hur apparater används i 
lokalen, som att stänga av datorer eller belysning när de inte används.39 Alla 
hyresgäster, som skolpersonal i kommuner och vårdpersonal i landsting, 
kan vara med och arbeta för minskad energianvändning på olika sätt.40 
Många organisationer har redan strategier för detta och har haft framgång 

33. U.F.O.S., 2012.
34. Ekelin et al., 2012; U.F.O.S., 2012.
35. Hautajärvi & Landfors, 2013.
36. U.F.O.S., 2009.
37. U.F.O.S., 2012.
38. U.F.O.S., 2007.
39. U.F.O.S., 2009.
40. Hautajärvi & Landfors, 2013.
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i kommunikationen med brukare, men det kan bli bättre. Ledningen bör ta 
initiativ och skapa incitament för nära kommunikation och delaktighet.

”Möten och dialogerna med brukarna behöver därför ses som ett kontinuerligt 
arbete. Dessa bör kompletteras med energiuppföljning som en stående punkt på 
agendan i verksamheten. Kundenkäter och fokusgrupper med brukarna antas 
skapa incitament för engagemang och delaktighet.”

Även om energisparande åtgärder som baseras på förändrade aktiviteter 
och rutiner hos brukare inledningsvis kan vara framgångsrika, riskerar 
verksamheten efter ett tag att falla in i vad som kan kallas en bekvämlig-
hetszon, där energifrågor får stå tillbaka. Då måste organisationen fortsätta 
med insatser och skapa kontinuitet. Möten och dialogerna med brukarna 
behöver därför ses som ett kontinuerligt arbete. Dessa bör kompletteras 
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med energiuppföljning som en stående punkt på agendan i verksamheten. 
Kundenkäter och fokusgrupper med brukarna antas skapa incitament för 
engagemang och delaktighet.41 Det handlar också om att lyssna på brukar-
na och deras önskemål.

Krav på att myndigheter ska hyra energieffektiva lokaler kan vara en 
början till dialog. Nästa steg kan vara att skaffa sig fördjupad kunskap ge-
nom att ta reda på brukarnas drifttider, verksamhetstyper, hur stor perso-
nalstyrkan är, närvarotider och krav på innemiljö. Dessutom att följa upp 
och kommunicera med brukarna, informera om energieffektiviserings-
möjligheter och ge exempel på hur de kan minska sina driftkostnader.42

Drifts- och underhållspersonal möter brukare
Det saknas ofta samsyn och ett långsiktigt förhållningssätt kring energi-
frågor eftersom det för det mesta inte är samma organisation som bygger 
lokalen som sedan ska förvalta och använda den.43 Det handlar dels om de 
som ska arbeta i och besöka byggnaden, och dels om de som ska underhålla 
byggnadens funktion. När driftförvaltningen utförs av samma organisa-
tion som äger lokalen, anses det vara lättare att förlänga optimeringspro-
cessen och inkludera krav och riktlinjer för energianvändning och ener-
gieffektivisering. Om en extern entreprenör har hand om driften ska det 
tydligt framgå i entreprenadkontraktet vad entreprenören ska göra. UFOS 
betonar att det vid extern driftorganisation inte går att hänvisa till ett kon-
cernansvar på samma sätt som vid en intern driftorganisation.44 Erfarenhe-
ter visar också att det inte är säkert att en extern driftorganisation fung-
erar lika bra som en intern driftförvaltning. Driftentreprenaderna är ofta 
tidsbegränsade och vid byte av driftentreprenör är risken stor att påbörjade 
optimeringsarbeten avstannar. En sämre utförd entreprenad beror i många 
fall på låg aktivitetsnivå hos beställaren och att det ansvar som fastställts 
för entreprenören i upphandlingsunderlaget inte följs upp. Ibland handlar 
det också om att den externa entreprenören inte har den kunskap som 
krävs för ett bra driftoptimeringsarbete. Vid extern driftentreprenad är det 
därför viktigt med en kompetent beställarorganisation som kan formulera 
krav på hur entreprenören ska arbeta med energifrågor.45

41. Hautajärvi & Landfors, 2013.
42. Ekelin et al., 2012.
43. Hautajärvi & Landfors, 2013.
44. U.F.O.S., 2007.
45. U.F.O.S., 2007.
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Fastighetsskötare, driftpersonal och andra som på olika sätt arbetar 
med den dagliga driften av en lokal, har i forskning pekats ut som en grupp 
som arbetar ”hands-on” med byggnaden. De har i sin vardag kontakt med 
både brukare och teknik och har, genom möjligheten att förbättra samspe-
let mellan dessa, stor potential att bidra till energieffektivisering i bygg-
nader.46 Fastighetsskötare vistas ute i lokalerna där de möter brukarna och 
snabbt kan svara på deras frågor och ta hand om eventuella klagomål.47

De utvecklar över tid en känsla för sina lokaler och lär sig hur det ska 
låta och lukta när allt fungerar – liksom när något är på väg att gå sönder. 
Denna ”tysta” kunskap kan vara av stort värde vid energieffektivisering.

Brukarnas expertkunskap och lokalernas funktion
Brukarna är, oavsett om de är elever, vårdpersonal, lärare eller andra, förut-
om fastighetsskötarna de som främst vistas och verkar i lokalerna. De har 
dagliga möjligheter att se potentialer för minskad energianvändning och 
kan därför ha ett avgörande inflytande för att minska energianvändningen.

Men de kanske inte ”ser” möjligheterna på grund av att arbetet löper 
på enligt gamla rutiner. De behöver stöd för att komma igång och kunna 
medverka i energisparande arbete.48 De behöver hjälp med tips på hur de 
kan etablera nya rutiner och nya sätt att agera i verksamheten, samt hjälp 
med att följa upp åtgärder och resultat av dessa. I en skrift gör UFOS en 
uppdelning mellan energiexperter i fastighetsorganisationer och brukare 
och menar att de måste nyttja varandras kompetens vid energisparande 
arbete.49 Experterna kan mycket om tekniska lösningar, men mindre om de 
lokala förutsättningarna för brukarna. Brukarna kan sin verksamhet, men 
behöver få veta mer om tekniska lösningar och hur de ska användas för ett 
optimalt resultat och minskad energianvändning.

En viktig faktor som påverkar möjligheterna för brukare inom de 
offentligt finansierade verksamheterna att delta i energieffektiviserings- 
och energispararbete, oavsett om det gäller kontinuerliga eller tillfälliga 
insatser, är att verksamheternas bemanning är dimensionerad enkom 
efter den egna verksamhetens behov. Det innebär att det är mycket svårt 
för personalen att komma ifrån den dagliga verksamheten, till exempel på 
en förskola, en skola eller ett vård- och omsorgsboende, för att bidra i en-

46. Aune, Berker et al., 2009.
47. U.F.O.S., 2009.
48. U.F.O.S., 2009.
49. U.F.O.S., 2009.
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ergiarbetet genom att tala om hur det är att arbeta i lokalerna. Det behövs, 
till exempel, möjligheter att ta in en vikarie under den tid en person går på 
utbildning eller möten om energifrågor. Utan sådana möjligheter går man 
miste om ett viktigt perspektiv i energispararbetet.

Under workshopen framhölls även behovet av tid för att bidra i arbetet 
med energieffektivisering och energisparande. Även om det avsätts tid för 
energiarbetet får det inte bli en belastning, utan det måste integreras som 
en naturlig del i vardagsarbetet. Landstinget i Östergötland framförde en 
liknande aspekt, nämligen att även om brukarna på utförarnivån är viktiga 
så finns en osäkerhet om hur vårdpersonalen kan involveras utan att det 
tar för mycket tid från vården.

”Det framgick tydligt att vårdenheternas arbetssituation är hårt pressad och då 
prioriteras tid och information till den nära verksamheten – och där ingår inte en-
ergi- och miljöfrågor. Vidare har tiden som funnits tillgänglig på arbetsplatsträffar 
ibland varit väl knappt tilltagen och ibland har arbetsplatsträffar ställts in.”

För att överhuvudtaget börja prata om energianvändning i offentlig verk-
samhet krävs att frågan kommer upp på agendan och ses som betydelsefull 
att prata om och åtgärda. Förskolans läroplan ger förskolepedagogerna 
möjlighet att ordna aktiviteter för barnen som handlar om miljö och 
hållbar utveckling och i detta ryms energifrågor. På så sätt skapas ett möte 
mellan generationer med ett tydligt fokus på energifrågor. Fastighetsäga-
ren kan även ta initiativ till tävlingar mellan olika förskolor eller skolor för 
att väcka intresse för energisparande. Förskolan Bokhagsvägen i Linköping 
har genomfört både läroplansgrundade pedagogiska aktiviteter och delta-
git i en tävling inom miljöområdet. Det behövs engagerade förskollärare 
som vill och kan ha dialog både med fastighetsägaren och med barnen och 
kollegerna. I förskolan står dock inte energisparande i centrum, men kan 
som antytts ovan integreras i verksamheten genom organisering utifrån 
läroplanen där miljöfrågor behandlas. Detsamma gäller för skolan. Det är 
svårare att integrera energifrågan i verksamheten inom till exempel vård- 
och omsorgsboenden, sjukhus och vårdcentraler där helt andra mål är i 
fokus. Exemplet från Jämtlands läns landsting i föregående avsnitt visar 
på ett sätt att lyfta in energifrågor i vården och nå riktigt bra resultat. Ändå 
upplevde den projektanställde svårigheter i sitt arbete.
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Omsättning av brukare och konsekvenser för 
insatser med energifokus
Många offentliga serviceverksamheter har en sak gemensamt: de som 
är elever, sjuka, rekryter, interner och äldre vid ett visst tillfälle är inte 
desamma vid nästa tillfälle. Eleverna lämnar förskolan för skolan som de 
sedan också lämnar. Rekryterna rycker ut, de sjuka blir förhoppningsvis 
friska, internerna fria och de äldre bor i allmänhet inte särskilt många år på 
vård- och omsorgsboende.

Personalen i den verksamhet som bedrivs i fastigheterna stannar 
däremot i allmänhet kvar under längre tid vilket skapar viss kontinuitet. 
Det betyder att vissa av brukarna byts ut på kort sikt och andra på längre 
sikt. Detta påverkar möjligheterna till dialog och kommunikation mellan 
fastighetsägare och brukare. Både driftspersonal och fastighetsorganisatio-
ner måste ständigt knyta nya kontakter, utrusta sig med stort tålamod och 
upprepa energirelaterade uppmaningar och råd till ständigt nya generatio-
ner av brukare i lokalerna. Även om det kan bli tjatigt för dem som ständigt 
måste upprepa sig är det första gången som de nya brukarna hör om saken. 
På workshopen sa en fastighetsägare att ”Tjat lönar sig”.

Detta visar på behov av rutiner i verksamheten där energisparande 
integrerats så att frågorna inte glöms bort, liksom på behov av kontinuitet 
bland anställda och chefer. Fastighetsägaren möter alltså ibland nya perso-
ner i verksamheten och då är det viktigt att vara beredd att börja om från 
början med dialog om energifrågorna. De barn som lämnar förskola och 
skola tar förhoppningsvis med sig de kunskaper de fått i samspelet med 
förskolepedagoger och lärare när de går vidare i vuxenlivet.

När det gäller nytillkomna förskolebarn och skolelever krävs att för-
skolepedagogerna och lärarna börjar om igen med att kommunicera om 
energifrågor.
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Några punkter att reflektera över
Avsnittet ger upphov till några reflektioner som kan användas som ut-
gångspunkt vid arbetet med energieffektivisering och energisparande i 
offentliga lokaler:

 Börja med att identifiera brukarna. De representerar en mångfald av olika 
intressen och har olika möjligheter att bidra i energiarbetet. Man kan 
alltså inte förvänta sig att alla tänker och gör på samma sätt även om de 
får samma information. De har inte heller samma drivkrafter.

 Utveckla en dialogbaserad kommunikationsmodell där de olika 
brukargrupperna på olika nivåer i verksamheten betraktas som 
tillgångar – då kan alla känna att de bidrar och det brukar kunna leda till 
engagemang. Tro inte att enkelriktad information räcker för att skapa 
engagemang.

 Utbyte av personer inom olika aktörsgrupper kan innebära problem på kort 
sikt, men bli en stor fördel för samhället på lång sikt om energifrågorna 
ges kontinuitet. Arbetet med energifrågor blir aldrig färdigt utan kunskap 
om energifrågor måste ständigt kommuniceras till nya generationer av 
brukare. Eleverna i skolan byts ut generationsvis och om deras intresse 
för energifrågor väcks tidigt och kunskap om energifrågans betydelse 
stimuleras i skolan, så kan det leda till ett livslångt engagemang. Vanor 
sitter i! De tar med sig betydelsen av att spara energi till både arbetsliv 
och privatliv och bidrar därmed, utan att reflektera närmare över det, till 
att målen för energianvändningen i samhället uppnås. Även om det kan 
bli tjatigt ur fastighetsorganisationens professionella experters perspektiv 
är just det kontinuerliga arbetet med generation efter generation viktigt 
eftersom budskapet är nytt för varje generation.

 Om fastighetsorganisationen och hyresgästen kommer överens om 
gröna hyresavtal, så måste innehållet i dessa avtal förankras både på 
utförarnivå och med driftspersonalen. Det är också viktigt att ställa tydliga 
krav när avtal skrivs, så att det är möjligt att följa upp de mål som skrivits 
in i avtalen.

 Det är viktigt att försöka integrera energieffektivisering i verksamhetens 
rutiner på utförarnivå. Verksamhetens målformuleringar kan ibland 
utnyttjas som motiv för detta. I förskolans läroplan står att barnen ska 
lära sig naturkunskap och då kan detta utnyttjas för att genomföra 
energisparprojekt med barnen.
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 Undvik korta energirelaterade projekt som saknar kontinuitet och 
samband med varandra – skapa istället en långsiktig och övergripande 
process kring energieffektivisering och energisparande. I den processens 
övergripande struktur kan kortare projekt inrangeras.

 Brukare kan inte engagera sig, hur gärna de än vill, om de inte får tid för 
att medverka i energiarbetet. De måste prioritera verksamheten inom sin 
egen organisation.
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I detta avsnitt har vi visat på betydelsen av dubbelriktad kommunikation, 
dialog och interaktion kring energifrågor. Den traditionella kommunika-
tionsmodellen som bygger på enkelriktad information till brukarna ger få 
dugliga resultat. Istället visar vi på möjligheter att utgå från måldokument 
för verksamheten ifråga och utifrån målen identifiera var energifrågor kan 
integreras i verksamheten på utförarnivå. Vi exemplifierar med förskolan 
där läroplanen talar om miljö och hållbarhet vilket rymmer energifrå-
gorna.

Vi visar också på betydelsen av att klargöra vilka olika aktörskategorier 
som påverkar energianvändning i lokaler, och att de gör det på helt olika 
sätt. Fastighetsorganisationernas professionella aktörer har kunskap som 
de offentliga verksamheternas aktörer (såväl anställda som nyttjare av 
servicen) saknar. Samtidigt har de sistnämnda aktörerna erfarenheter av 
att vistas i och använda lokalerna och de kan både ge information om den 
dagliga användningen och bidra till energieffektivisering genom att ändra 
på sina aktiviteter och rutiner.

Vi har också identifierat några svårigheter med att involvera nyttjare av 
lokaler i energiarbetet. Det framgår tydligt att de som bedriver den offent-
liga verksamheten i lokalerna inte har tid att engagera sig och lägga ner ex-
tra ansträngningar på energifrågor. Slutsatsen är att om de ska engageras 
så måste tid avsättas för det ändamålet, till exempel genom att en vikarie 
kan sättas in när en person går en utbildning eller ägnar sig åt att följa upp 
energianvändningen. En annan slutsats är att arbetet med energieffekti-
visering behöver integreras i de dagliga arbetsuppgifterna på ett sådant 
sätt att det inte blir en extra pålaga, utan istället ett meningsfullt bidrag till 
verksamhetens utveckling.

Vidare har vi sett att många brukare byts ut över tid även om den offent-
liga verksamheten i lokalen fortsätter år efter år. Dessa ständigt nya gene-
rationer av brukare måste involveras i energiarbetet. På lång sikt kommer 
förskolebarnen ut i arbetslivet och bildar hushåll i egna bostäder och då har 
de – om de under barn- och ungdomstiden fått klart för sig energifrågornas 
betydelse – goda förutsättningar att utifrån energisynpunkt bidra till ett 
hållbart samhälle.



5
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visualisering,  
uppföljning och 
återkoppling
I detta avsnitt behandlas betydelsen av visuell uppföljning och återkopp-
ling av energiåtgärder för att minska energianvändningen i offentliga 
lokaler. Varför är det viktigt att synliggöra brukarna vilka aktiviteter i deras 
verksamhet som använder mycket energi? Vad innebär visuell återkopp-
ling? Vilka effekter kan visualisering ha på energianvändningen i loka-
ler? Hur sker återkoppling och uppföljning av energiåtgärder? Varför är 
återkoppling och uppföljning viktiga aspekter i arbetet med att minska 
energianvändningen i lokaler?

Behovet av visualisering är stort, men det krävs också uppföljning och 
återkoppling av energianvändningen för att åtgärder ska kunna vidtas. 
Uppföljning är ofta en förbisedd del av energieffektiviseringsarbetet.

Hjulsbroskolan i Linköping har inte arbetat med direkta siffror som 
återkoppling i energispararbetet för elever och lärare. Man har istället 
installerat en energiklocka i matsalen som alla kan se. Klockan visar om 
skolan minskar sin energianvändning. Om energianvändningen minskar 
visar energiklockan en glad gubbe vilket betyder att eleverna och lärarna 
gör någonting bra. Eleverna tycker det är roligt och arbetar för att 
gubben på energiklockan ska vara glad. Det är också viktigt att en sådan 
teknik fungerar. I början fungerade inte energiklockan och den visade 
bara en ledsen gubbe. Elever och lärare fick då ingen sann återkoppling 
av sina ansträngningar vilket gjorde det lätt att börja ifrågasätta varför 
de skulle anstränga sig.
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Behov av att synliggöra energianvändning
Användning av energi kan betraktas som en osynlig form av konsumtion. 
Energi syns inte. Vi ser när apparater sätts igång och känner när värme 
kommer ut ur elementen, men vi ser inte energin i sig. Det är svårt att 
försöka minska användningen av något som är osynligt. I forskning om 
energifrågor konstateras att människor ofta har en mycket vag idé om hur 
mycket energi de använder vid olika aktiviteter i sin vardag. Det är svårt att 
uppskatta hur mycket energi en apparat använder eller hur mycket energi 
det behövs för att ha fortsatt varmt i rummet om fönstret är öppet en kall 
dag. Vad kan egentligen vara en energibov i en verksamhet, och vilka akti-
viteter i verksamheterna kräver mycket energi?

Eftersom det kan vara svårt för personalen på utförarnivå inom en verk-
samhet att veta vad som kräver mycket energi, har de flesta svårt att avgöra 
vilka förändringar som skulle kunna minska energianvändningen. Lokaler 
används för vardagliga aktiviteter inom den aktuella verksamheten.

Enligt forskning om energianvändning är det därför viktigt att visa 
för brukarna vad i en lokal som använder energi och vilka aktiviteter som 
därigenom är energikrävande.50 Energi kan göras synlig genom att visa 
hur mycket energi en aktivitet eller en lokal använder och då krävs med-
vetenhet om att olika aktiviteter genomförs i olika sammanhang. Att visa, 
förmedla och återföra hur energianvändningen ser ut i en lokal handlar 
således om att göra energi synligt för både brukare, fastighetsägare och 
driftorganisation.51

Att synliggöra energianvändning kan göra det lättare för såväl bru-
kare som fastighetsägare att få insikter om vilka aktiviteter som utövas i 
lokalerna i den dagliga verksamheten och som samtidigt använder mycket 
energi. Detta är viktigt för att i nästa steg kunna förändra aktiviteter och 
för att kontrollera eller minska energianvändningen över tid. När ener-
gianvändningen är synliggjord kan det visa sig att det går att ändra vissa 
energikrävande rutiner och ofta förekommande aktiviteter. Om energian-
vändningen inte synliggörs före och efter förändringar av rutiner är det 
svårt att se och visa på energieffekter av förändringarna.52 Visualisering av 
energianvändningen är ett viktigt hjälpmedel för att visa vilka aktiviteter 
som använder mycket energi.53

50. Jensen, 2003; Darby, 2006.
51. Darby, 2006.
52. Darby, 2006.
53. Darby, 2006.
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Förskolan på Bokhagsvägen i Linköping har arbetat med olika former 
av synliga exempel som visar för barnen vad energi kan vara och hur 
mycket energi det går åt att göra olika saker som de gör varje dag. 
Förskolan arbetar med att släcka lamporna när barn och pedagoger 
lämnar ett rum och att samtidigt prata om varför lamporna ska släckas. 
Det är lätt för barnen att ta till sig att det är onödigt att ha lamporna 
tända i ett rum som ingen befinner sig i. El liknades med glass – glass 
smälter och försvinner om den inte äts upp och samma sak händer 
med elen som ger ljus åt lamporna. För att hjälpas åt att komma ihåg 
att släcka lamporna, får barnen turas om att särskilt komma ihåg och 
påminna de andra att släcka lamporna. 

Varje vecka utses två barn till miljöhjältar. Det finns instruktioner för vad 
miljöhjältarna ska göra. Det ska helst vara en pojke och en flicka i olika 
åldrar för att barnen också ska få träna på att samarbeta, något som 
också är ett mål i läroplanen som förskolan ska uppfylla i sitt arbete. 
Miljöhjältarna ska hjälpas åt att släcka lampor och stänga av kranar för 
att inte använda mer energi än vad som behövs. Det är också viktigt 
att pedagogerna föregår med gott exempel och släcker lamporna och 
stänger av datorer. De försöker påminna varandra om vad de ska göra, 
annars är detta något som barnen brukar påminna pedagogerna om!

Förskolan visar också utåt att de arbetat med miljö- och energifrågor. 
Med hjälp av verktyget ”Grön flagg” som bland annat innebär att en 
grön flagga sätts upp utanför förskolan, kan förskolan visa för alla att de 
arbetar med hållbarhetsfrågor. Det innebar en del arbete för förskolan 
att få en grön flagga. Fastighetsägaren kunde bistå förskolan och 
underlätta arbetet genom att hjälpa till att arrangera och rapportera in 
deras arbete.

Föräldrarna till barnen har i sin tur bara reagerat positivt på förskolans 
arbete, och barnen tar ofta med sin nyvunna kunskap hem för att lära 
sina föräldrar.
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Att synliggöra energianvändningen och ge 
återkoppling
När energianvändningen synliggjorts kan resultaten återkopplas för 
att visa vad som använder mycket energi, vilka aktiviteter som kan vara 
energikrävande och hur mycket energi en lokal använder. Om brukarna i 
lokalen ansträngt sig genom att göra något på ett annat sätt än vad de bru-
kar för att försöka minska energianvändningen, behöver det kännas, synas 
eller märkas på något sätt så att de kan se effekter av sina ansträngningar 
och eventuella förändrade aktiviteter. Återkoppling kräver därför ofta nå-
gon form av utvärdering av åtgärder och ansträngningar.

Återkoppling kräver utvärdering
Något som de flesta aktörer på workshopen var överens om att de behöver 
bli bättre på, var uppföljning av hur mycket energi en lokal använder eller 
av genomförda projekt och åtgärder som syftar till att minska energian-
vändningen. Det är lätt att starta upp och driva projekt men utvärderingen 
glöms ofta bort eller hinns inte med, även om de ofta är skyldiga att göra en 
utvärdering. I en utredning av Solna kommuns energiarbete framgick det 
exempelvis tydligt att kommunen inte gjort någon utvärdering av koldi-
oxidutsläpp hos sin egen förvaltning eller sina bolag, trots att detta skulle 
göras enligt ett energirelaterat program de deltog i.54

Om energianvändningen i lokaler inte utvärderas, eller följs upp, efter 
genomförda åtgärder blir det svårt att visa och veta vad åtgärderna faktiskt 
resulterat i och vad som fungerade bra eller dåligt.

Utan utvärdering går det inte att säga om energianvändningen ökat 
eller minskat, eller om uppsatta mål med projekt uppnåtts eller inte. Om 
återkopplingen brister blottläggs oförmåga att visa på effekter och resultat 
av åtgärder, vilket kan göra det svårt att motivera brukare att fortsätta sitt 
arbete med energieffektivisering eller starta och delta i nya projekt.

Om återkopplingen brister vid upprepade tillfällen ökar risken för att 
aktörerna börjar tänka att det inte är någon idé att ens försöka bidra till 
någon förändring eftersom resultatet av vad man tidigare gjort ändå inte 
följts upp.

54. Energimyndigheten, ER 16:2004.
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Incitamentens betydelse
Återkoppling kan motivera till minskad energianvändning när den följs av 
olika former av incitament. Incitament kan vara olika saker som bidrar till 
att brukare av lokaler motiveras att ändra sin användning av lokalen. Det 
är vanligt att incitament ses som ekonomiska styrmedel och då utvecklas 
ekonomiska incitament för att ändra användningen av energi. Ett incita-
ment kan också vara relaterat till miljö- och klimatfrågor genom positiv 
återkoppling där mängden minskad energianvändning översätts i miljö-
termer. Andra rapporter har hävdat att förmedlande av kunskap genom 
återkoppling kan vara ett incitament som på sikt kan leda till mer miljö- 
och energianpassade handlingar hos brukare av byggnader.55

Vilka incitament kan ges för att förskolan ska arbeta för att minska sin 
energianvändning?

För förskolan Bokhagsvägen är det viktigt att dess arbete belönas 
på något sätt. Man var med i en energispartävling där vinsten var en 
summa pengar direkt till verksamheten för att ändra något i lokalen 
utifrån barns och pedagogers önskemål. Det gjorde att förskolan 
arbetade aktivt med att försöka minska sin energianvändning, men 
man vann inte tävlingen och fick inget pris den här gången. Särskilt för 
pedagogerna är ett viktigt incitament att se att verksamheten på något 
sätt gynnas av arbetet och att de får återkoppling på att de gör något 
bra.

Återkoppling kan göras på olika sätt
Hur ska återkoppling av energianvändning förmedlas till verksamheter 
och lokaler, fastighetsägare, beställare, driftorganisation och brukare? Åter-
koppling kan göras på olika sätt. Generellt har forskning visat att synlig, 
enkel och lättförståelig återkoppling av energianvändningen är mycket 
viktigt för att människor ska kunna lära sig om vilka aktiviteter som kräver 
energi.56 Återkoppling kan vara såväl direkt som indirekt.

55. Energimyndigheten ER 16:2004.
56. Darby, 2006.
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Direkt återkoppling 
Direkt återkoppling visar hur mycket energi en aktivitet använder i realtid. 
Energianvändningen kan visas direkt via en display, tavla eller något annat 
visuellt verktyg. Det viktiga är att det är synligt och lätt att se och förstå. 
Direkt återkoppling av vad som använder energi och hur mycket energi 
som används, kan vara ett sätt att engagera – och utmana – såväl brukare av 
lokalen som fastighetsägare och driftorganisationer.

En display eller tavla som visar energianvändningen måste vara använ-
darvänlig och lätt att tolka för brukare. Displayer eller monitorer som visar 
energianvändning är mest effektiva om de visar den pågående energian-
vändningen. För att kunna jämföra energianvändningen över tid behöver 
den relateras till kostnader eller andra jämförelsedata som historisk data.57 
Direkta displayer har den fördelen att de omedelbart visar om det sker en 
förändring i elanvändningen, till exempel om ett par lampor släcks, en tv 
stängs av eller ett torkskåp slås av. Det förutsätter att tavlan eller displayen 
är kopplad till en mindre byggnad eller en begränsad del av en byggnad. 
Om tavlan visar den samlade energianvändningen för en större byggnad 
med flera hundra, eller över tusen brukare, kan det vara svårt eller omöjligt 
att skilja ut förändringar i enskilda aktiviteter även på avdelningsnivå.

Direkt synlig återkoppling har uppmärksammats av Akademiska Hus som i sam-
verkan med Linköpings universitet arbetar med olika former av synlig återkopp-
ling till brukarna av lokalerna. De arbetar med visuell återkoppling på displayer 
vid entréerna i en byggnad som visar aktuell energianvändning för byggnaden.

Visualisering av energianvändningen i siffror kan vara effektivt för vissa 
grupper som vistas i en lokal. Det kan ge information om hur stor ener-
gianvändningen är, men det är viktigt att också ta hänsyn till vilket sam-
manhang som användarna och brukarna befinner sig i.58 Hur mycket en 
kilowattimme är, eller kostar, är inte självklart för alla som brukar lokalen. 
Det gör det viktigt att anpassa återkopplingen av energianvändningen 
efter vilka som brukar lokalen, och visa energianvändningen på ett enkelt 
sätt som är lätt att förstå och ta till sig.

57. Darby, 2006.
58. Darby, 2006.
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Förskolepedagogerna på Bokhagsvägen i Hjulsbro arbetar tillsammans 
med barnen med att undersöka, synliggöra och visa hur de kan minska 
sin användning av energi i saker som barn och pedagoger gör varje dag. 
Förskolan arbetar redan med att lära barnen att tvätta sina händer varje 
gång de är på toaletten. På samma gång har de uppmärksammat att det 
går åt varmvatten för att tvätta händerna, och varmt vatten värms upp 
med energi. Det gör det viktigt att minska användningen av varmvatten 
men få i personalen trodde i förväg att det skulle gå att minska den 
vattenanvändningen. 

För att testa om det går att spara varmvatten även om barnen ska 
tvätta händerna, genomförde förskolan ett experiment där barnen 
först fick tvåla in sig och tvätta händerna som vanligt under rinnande 
vatten. Under kranen ställdes en hink för att mäta hur mycket vatten 
som gick åt för en handtvätt. Det var 1,4 l vatten. Barnen fick sedan 
testa att först snabbt blöta händerna och stänga av kranen. De tvålade 
in händerna när kranen var stängd, och satte sedan på kranen för att 
skölja händerna. Detta gjordes också med en hink under kranen. Till en 
sådan handtvätt gick det bara åt 0,4 l vatten! 

Ett sådant experiment blev ett tydligt bevis för både pedagoger och barn 
på hur mycket vatten det gick åt för att tvätta händerna. En hink med 
mindre vatten var en konkret återkoppling till barn och pedagoger som 
visade hur lätt det var att minska på vattenanvändningen genom att 
bara göra på ett annat sätt. 

När barn och pedagoger testar att tillsammans göra på ett annat sätt, 
får de också verktyg att faktiskt ändra på hur de kan tvätta händerna. 
Det var inte svårt eller krångligt, bara annorlunda mot hur de gjort 
tidigare.

Synlig återkoppling via webblösningar är en annan form av direkt åter-
koppling. Det handlar om att visa hur mycket energi lokalen använder i 
realtid via en hemsida eller webbapplikation.
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Indirekt återkoppling
Indirekt återkoppling är när informationen om energianvändningen har 
bearbetats på något sätt innan den når användarna. Hyresgästen ser inte 
energianvändningen direkt när den sker utan får istället se den i efter-
hand. En vanlig form av indirekt återkoppling är energiräkningen, som 
kan visa energianvändningen för exempelvis föregående månad.59

Individuell mätning av el, värme, varm- och kallvatten och debitering 
av faktisk användning genom en energiräkning, är en form av indirekt 
återkoppling. Tanken bakom en sådan indirekt återkoppling är att en 
energiräkning automatiskt kommer att fungera som ekonomiskt incita-
ment genom att en hög energiräkning medför högre kostnader. Ett sådant 
resonemang bygger på ett antagande om att människan är ekonomiskt ra-
tionell och kommer att reagera på ökade kostnader. Om energikostnaderna 
skiljs ut från andra hyreskostnader kommer brukare, driftorganisation och 
fastighetsägare att bli medvetna om kostnaderna för energianvändningen 
och brukarna av lokalen kommer att minska sin energianvändning.

Vilken effekt har återkoppling på energianvändning  
i lokaler?
Direkt och indirekt återkoppling av energianvändningen kan kombineras. 
En långsiktig minskning av energianvändningen kommer till stånd när 
återkoppling påverkar människor till den grad att de utvecklar nya vanor 
och rutiner för dagliga aktiviteter.60 Vilken typ av återkoppling fungerar 
bäst? Några tydliga svar kan inte forskningen ge, men det finns några saker 
som visat sig fungera bättre än andra när det gäller hur återkopplingen kan 
göras och vad den ska innehålla.61

Direkt återkoppling
Direkt återkoppling, genom en display eller ett annat verktyg som är syn-
ligt för brukarna, har i forskning generellt visat sig mest effektivt för att 
minska elanvändning specifikt.

Det finns olika uppfattningar inom fastighetsbranschen om vilka effek-
ter direkt återkoppling via visuella hjälpmedel som displayer eller klockor 
kan ge. Är det en stor nyhet som efter ett tag tappar nyhetens behag? Forsk-
ningsresultat genom mätningar av effekter av direkt återkoppling som 

59. Darby,.2006.
60. Darby, 2006.
61. Fischer, 2008.
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sker omedelbart via en synlig monitor eller display, har visat att det går att 
minska energianvändningen, men resultatet varierar.62 De flesta studier av 
effekter på energianvändningen har skett i hushåll och det finns mycket få 
studier av effekter av monitorer och displayer i offentliga lokaler. De stu-
dier som finns om den här typen av återkoppling visar varierande resultat. 
En studie utförd i Kanada och USA visar att återkoppling av elanvändning 
via små monitorer minskar elanvändningen med i genomsnitt 7 procent.63 
En annan studie som gjort en översikt av 38 studier om direkt återkopp-
ling av energianvändningen visar att besparingarna generellt ligger på 
mellan 5 och 15 procent.64 De flesta studier poängterar därför att resultaten 
av återkoppling beror på sammanhanget, det vill säga hur monitorer och 
displayer ser ut, var de placeras, vilka som brukar lokalen, vilka aktiviteter 
som sker i lokalen, sociala sammanhang, regleringar och så vidare.

Återkoppling via webbsidor kan på papperet verka vara ett enkelt och 
billigt sätt att visa en lokals energianvändning för brukarna, men har i 
många fall visat sig vara en mindre framgångsrik lösning. Flera studier har 
visat att även om det finns väl utformade webblösningar som tydligt visar 
en byggnads energianvändning i realtid och hur den sett ut över tid, besöks 
de tyvärr inte i någon högre grad och har därför lite eller ingen effekt.65 För 
återkoppling via webbsidor gäller för det första att brukarna faktiskt besö-
ker sidan, och för det andra att sidan visar byggnadens energianvändning 
på ett tydligt och enkelt sätt anpassat till brukarna. Har brukarna tillgång 
till datorer med internetuppkoppling i lokalen och har de tid att under sin 
vistelse i lokalen besöka en hemsida och är det lätt att förstå vad sidan vill 
förmedla? Det är frågor som behöver ställas för att ta reda på om återkopp-
ling via en webblösning är ett bra sätt att jobba på för respektive lokal och 
verksamhet. En webbsida kan vara tydlig i sig, men ändå inte nödvändigt-
vis synlig eller tillgänglig för användarna och brukarna av en lokal.

Indirekt återkoppling
Indirekt återkoppling, som via individuell mätning och debitering ur-
skiljer och visar energikostnaderna i en energiräkning, har generellt visat 
sig vara mer effektiv än en webblösning för att motivera till påverkan av 
energianvändningen för uppvärmning i byggnader. Energiräkningen som 
visar hur mycket energi som används till uppvärmning kan därför vara ett 

62. Löfström, 2008.
63. Faruquai et al., 2010.
64. Darby, 2006.
65. Darby, 2006; Ketola, 2001.
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sätt att återkoppla användningen av värme. Det gäller dock att inte över-
skatta effekterna av sådan återkoppling. Studier på området har visat att 
återkoppling via en energiräkning generellt har gett besparingar på mellan 
0 och 10 procent.66 Det går därför att diskutera vilka effekter återkoppling 
av energianvändning genom energiräkning har. En studie har visat att 
människor som uppmuntrats att minska sin energianvändning på olika 
sätt genom direkt och indirekt energiinformation, minskar sin energian-
vändning mer och blir mer energimedvetna än en kontrollgrupp som inte 
fått någon uppmuntran. Här handlade det om 5,1 procent jämfört med 
kontrollgruppen som sparade 0,7 procent.67 Mest forskning på området 
har skett inom hushållssektorn och det finns betydligt färre forskningsre-
sultat som behandlar effekter på energianvändning i lokaler.

66. Darby, 2006.
67. Abrahamse et al., 2007.
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Ger återkoppling minskad energi användning? 
Viktiga förutsättningar och villkor att tänka på för återkoppling  
av energianvändning
När det gäller återkoppling av energianvändning är det viktigt att komma 
ihåg att alla människor inte lockas av samma typ av återkoppling och det 
finns heller ingen enkel eller färdig lnösning på hur återkopplingen ska 
utformas. Med andra ord finns det inte någon perfekt typ av återkoppling 
eller universallösning som gör att människor och verksamheter minskar 
sin energianvändning.

Internationella studier visar att återkoppling av energianvändning är 
nödvändigt, men att det inte är säkert att det räcker för att faktiskt få till 
stånd en minskning av energianvändningen. Det är därför mer effektivt att 
kombinera olika typer av återkopplande åtgärder.68

Baserat på resultat från flera studier69 och erfarenheter från worksho-
pen, går det ändå att ge några rekommendationer om hur återkoppling av 
energianvändning kan utformas och vad den kan innehålla:

 Återkopplingen bör baseras på aktuell energianvändning.
 Återkopplingen bör ges frekvent.
 Återkoppling bör ges under en längre tidsperiod och täcka in att brukare 

byts ut, och inte vara ett tillfälligt tidsbegränsat projekt.
 Återkoppling bör vara synlig för de som berörs, involvera moment av 

interaktion och möjlighet att göra olika val.
 Återkopplingen bör vara anpassad till alla som vistas i lokalen och inte 

bara vissa grupper.
 Återkopplingen bör bryta ner energianvändningen på aktiviteter för att 

visa hur mycket energi enskilda aktiviteter använder.
 Återkopplingen kan involvera historiska jämförelser eller jämförelser med 

andra lokaler och verksamheter (effekter av detta och t.ex. av tävlingar där 
lokaler jämförs med varandra är inte belagda i forskning, men det är något 
som en del tycker är intressant att relatera till).

 Återkopplingen bör presenteras på ett lättförståeligt sätt som attraherar 
de som använder lokalen. Är det klart för alla hur mycket en kilowattimme 
är, eller går det att presentera energianvändningen på ett sätt som är 
lättare för de specifika brukarna att ta till sig?

 Displayer och monitorer som visar återkopplingen behöver vara estetiskt 
tilltalande och passa in i miljön, annars används de inte.70

68. Darby, 2001; Darby, 2006; Fischer, 2008.
69. Fischer, 2008; Darby, 2006, Hargreaves et al., 2010.
70. Fischer, 2008; Hargreaves et al., 2010.
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Några viktiga frågor att fundera över som gäller hur återkoppling av ener-
gianvändning kan utformas, och vilka typer av incitament som kan locka 
och inspirera brukare av lokaler, är:

 Anpassa (visuell) återkoppling till mottagaren.
 Skapa incitament via återkoppling som är anpassade till de som berörs.
 Skapa förutsättningar för att kunna ändra aktiviteter efter återkoppling 

och incitament.

Återkoppling behöver anpassas till mottagaren
En gemensam nämnare för återkoppling av energianvändning är att den 
måste väcka uppmärksamhet hos dem som den riktar sig till. Återkopp-
lingen måste tydligt visa på relationen mellan specifika aktiviteter och 
deras effekter på energianvändningen. Det kan i sin tur leda till att brukare 
börjar ifrågasätta varför vissa aktiviteter genomförs på ett visst sätt, och 
motiven för detta.

”Att mäta är att veta” – men minskar exakt mätdata 
energianvändningen?
Ett vanligt uttryck bland driftorganisationer och förvaltare av lokaler är ”att 
mäta är att veta”, vilket också var en vanlig kommentar under workshopen. 
Ett problem för fastighetsorganisationer är att det idag ofta anses vara både 
tekniskt och ekonomiskt svårt att mäta och dela upp energianvändningen 
inom större lokalkomplex. Både forskning och deltagare i workshopen på-
pekar att de som använder lokalen, exempelvis en specifik vårdavdelning, 
måste få veta vad det är som just de gör som kräver mycket energi för att 
kunna förändra aktiviteter och minska energianvändningen. Hur går det 
att lösa detta dilemma?

Energianvändning kan göras synlig av fastighetsägaren och verksamhe-
ten på andra sätt än via exakta och regelbundna mätningar i en avgränsad 
verksamhetslokal. Faktisk energianvändning behöver inte stanna vid att 
varje vårdavdelning, klassrum eller kontorsavdelning mäts var för sig. Hur 
mycket energi som används i en viss verksamhet eller aktivitet kan skiljas 
ut via andra typer av mätningar eller uppskattningar.
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Exempel
Linköpings universitet
Linköpings universitet arbetade under lång tid med att ta fram en webb-
sida som kunde visa lokalernas energianvändning. Erfarenheterna från 
energieffektiviseringsarbetet visade att det för att realisera energisparpro-
jekt behövs tydliga energimätningar som kan visas upp och fungera som 
återkoppling genom att visa på energianvändningen. Det var dock inte 
alldeles lätt att få fram en sådan lösning. Fastighetsägaren Akademiska 
Hus hade mycket energistatistik för byggnaderna och deltagare i projektet 
arbetade i ett halvår med ett sätt transformera energidata från Akademiska 
Hus i format som kunde visas på universitetets hemsida. Trots ett långva-
rigt arbete hittade de ingen som kunde omvandla energidata till hanterliga 
dataformat för en hemsida som visar energianvändningen för användarna 
av byggnaden.

Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att mycket mätdata och informa-
tion om vad som förbrukar energi inte alltid leder till att energianvänd-
ningen minskar. Mycket mätdata kan kräva stora resurser att hantera, och 
enligt kommentarer under workshopen anses insamlingen av data vara 
ekonomiskt kostsam. Mätdata behöver dessutom bearbetas för att visas 
i form av energistatistik och i en sammanställning av hur energianvänd-
ningen sett ut över tid. I många fall måste den översättas i andra termer än 
kilowattimmar för att anpassas till mottagaren. Mycket mätinformation i 
sig gör därför liten eller ingen nytta om den inte kan bearbetas och sedan 
kommuniceras på ett enkelt och lättförståeligt sätt.

Skapa incitament via återkoppling för att minska 
energianvändningen
Återkoppling behöver anpassas till mottagaren och det gäller också de 
incitament som kan användas för att försöka minska energianvändningen. 
I en offentlig lokal, oavsett om det är ett sjukhus, en militär anläggning 
eller en skola, verkar många olika typer av brukare. Det är anställda admi-
nistratörer och tjänstemän, militärer, vårdpersonal, pedagoger och lärare, 
patienter och elever. Det är inte säkert att de motiveras och drivs av samma 
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typer av incitament. Är det olika grupper av brukare i lokalen kan det vara 
så att incitamenten via återkopplingen bör ha olika utformning.

Incitamenten för att minska energianvändningen i en offentlig lokal 
behöver därför synliggöras och anpassas till vad som är viktigt och relevant 
för de olika grupperna av brukare.

Individuell mätning och debitering behöver inte vara en bra återkopp-
ling för att nå brukare av offentliga lokaler Workshopen visade att en 
vanlig uppfattning bland fastighetsorganisationer är att om det bara går att 
visa att energi kostar pengar, så kommer brukare att minska sin energi-
användning i lokalerna. Argumentet är att om de faktiska ekonomiska 
kostnaderna för energianvändningen synliggörs, så skapas transparens 
för dessa kostnader vilket kommer att motivera till minskad energian-
vändning eftersom det leder till lägre energikostnader. Återkoppling av 
energianvändningen genom en energiräkning som visar faktiska kostna-
der för energin genom individuell mätning och debitering av el, vatten 
och värme71, anses därför bland fastighetsägare och driftpersonal som det 
bästa sättet att minska energianvändningen i en lokal. Ägare av bostadsfas-
tigheter anser exempelvis att möjligheten att spara pengar är störst med 
individuell mätning av varmvatten.72

Forskningen om återkoppling av energianvändning håller inte helt 
med om detta73 och hinderteorins förespråkare menar också att det kan 
finnas flera anledningar till att människor inte reagerar på ekonomiska 
incitament. Studier har visat att människor reagerar olika på ekonomisk 
återkoppling och att flera faktorer påverkar detta. En storanvändare av 
energi kan exempelvis reagera på ett annat sätt än en mindre användare. 
Ekonomisk situation kan också påverka energianvändningen, liksom 
utbildningsnivå och intresse för teknik.74

Återkoppling via individuell mätning och debitering av energian-
vändningen bygger på att brukarna genom energiräkningen får veta de 
faktiska kostnaderna för energianvändningen och att de motiveras av att 
få minskade energikostnader. Det bygger på att brukarna får ta del av de 
ekonomiska besparingar som en minskad energianvändning kan medföra. 

71. Individuell mätning av värme är omdiskuterat och något många fastighetsägare är kritiska till eftersom det i nu-
läget inte anses finnas bra teknik för att mäta faktisk värmeanvändning i en lokal (se Siggelsten, 2010 för liknande 
resonemang om mätning i flerbostadshus), att det riskerar att öka värmeanvändningen snarare än att minska den 
(för bostäder se SABO, 2013) samt kan minska fastighetsägarens motiv att arbeta med t.ex. fönsterbyten och till-
läggsisolering.
72. Siggelsten, 2010.
73. Hargreaves et al., 2010.
74. Fischer, 2008.
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Innebär individuell mätning och debitering att energianvändningen och 
kostnaderna blir synliggjorda för brukarna, eftersom det är de som genom 
ändrade aktiviteter kan minska användningen av energi i lokalen?

Här är det viktigt att gå tillbaka till bilden av vilka aktörer som kan 
knytas till en lokal (se figur 4). En offentlig lokal ägs av en fastighetsägare. 
Det kan vara en kommun, ett landsting eller staten, men också en privat 
fastighetsägare. Fastighetsägaren kan mäta energianvändningen och sedan 
debitera hyresgästen för faktisk energianvändning genom energiräkning-
en. Hyresgästen kan vara en omsorgs- eller skolförvaltning på kommunen, 
landstingens produktionsenheter eller ett statligt verk. De dagliga bru-
karna av lokalerna är de som verkar på utförarnivå i en enskild skola, ett 
vård- och omsorgsboende, i en kontorslokal eller en vårdavdelning på ett 
sjukhus. Hyresgästen och brukarna tillhör inte alltid samma organisations-
nivå eller ens samma organisation. I många fall går energiräkningen, och 
därmed återkopplingen, till hyresgästen och inte till de som brukar lokalen 
i sin vardag. Om energiräkningen går till brukarorganisationen når den 
främst verksamhetschefer och administrativ personal. Har verksamhets-
ledare och verksamhetschefer tid och möjlighet att sprida sådan typ av 
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ekonomisk återkoppling ut till verksamheten? Det beror på vilken syn på 
ledning och organisation som utfärdare av sådana typer av incitament har. 
Att visa energianvändningen för en chef eller verksamhetsledare behöver 
inte vara detsamma som att nå ut med ett budskap till organisationens 
utförarnivå.

Det är därför viktigt att ha i åtanke att ekonomiska incitament utifrån 
faktisk debitering av el, värme och vatten inte självklart innebär att ener-
gianvändningen synliggörs för utförarnivån. Utifrån dessa resonemang 
är individuell mätning och debitering av energi troligen inte den mest ef-
fektiva åtgärden för att minska energianvändningen på utförarnivå bland 
brukare i lokaler och verksamheter i dagsläget. För att återkoppling via 
energiräkningen och ekonomiska incitament ska få verkan ute i organisa-
tionen, kan det krävas att chef och verksamhetsledare ”packar om” åter-
kopplingen och i sin tur sprider den via energiräkningen och skapar egna 
incitament för att nå ut till de som använder och brukar lokalen. Det kan 
kräva en chef som själv är mycket intresserad av energifrågor och vill lägga 
ner egen kraft och därmed fungera som en eldsjäl för frågorna.

Ekonomiska incitament som lägre energiräkning eller lägre hyra blir 
därför främst en återkoppling till hyresgästen som kan vara en förvaltning 
på kommunen, och i bästa fall till en chef för verksamheten i lokalen, men 
inte till de som främst använder och brukar lokalen.

Det är viktigt att nå olika grupper av brukare med sådana belöningar 
och beröm som de bryr sig om och kan ta del av. Frågan behöver då stäl-
las om, och handla om på vilket sätt ekonomiska incitament, till exempel 
återkoppling av faktiska energikostnader, kan motivera exempelvis fång-
vaktare och interner i fängelse till förändring. Det kan vara svårt att rikta 
ekonomiska incitament och att hitta lösningar på hur det ska genomföras i 
praktiken. Går det att nå utförarnivåns brukare av lokaler med andra typer 
av incitament? Visuella hjälpmedel som energiklockan i Hjulsbroskolan är 
ett sätt. Belöningar till brukare kan också innebära annat än ekonomiska 
incitament och flera förslag framkom under workshopen. Kanske kan per-
sonalgrupper som når energimålen bjudas på middag? Kan skolans elever 
fira att de sparat energi med något som bidrar till verksamheten, eller bara 
genom att alla barnen bjuds på något extra gott eller en kul överraskning? 
Kan studenterna på universitetet få rabatt på kaffet eller lysen till cykeln?
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Skapa förutsättningar för att ändra aktiviteter efter 
återkoppling och incitament
För att motivera människor att ändra sina aktiviteter och vanor med hjälp 
av återkoppling krävs att möjligheter till alternativa arbetssätt erbjuds. 
Skulle aktiviteterna kunna genomföras på ett annat sätt? Är det möjligt att 
avstå från att använda spisen, tv:n eller torkskåpet för att minska elanvänd-
ningen? För de flesta verksamheter är detta inte möjligt. Resultatet av olika 
former av återkoppling varierar därför mellan olika typer av verksamheter 
vilka i sin tur har olika förutsättningar.

De som bäst kan besvara frågan om vad som kan förändras och vilka ak-
tiviteter som går att genomföra på andra sätt är brukarna av lokalen. Dessa 
kan dock behöva hjälp och stöd av fastighetsägare, driftorganisation eller 
den nivå i organisationen som hyr lokalen (kontraktsnivå) för att komma 
fram till alternativ och möjligheter anpassade till verksamheten och vilka 
möjligheter att agera (utförarnivå) som finns. Visuell återkoppling som 
tydliggör vad som använder mycket energi och hur aktiviteterna kan 
ändras, kan riva ner informella hinder för att ändra aktiviteter och ener-
gianvändningsmönster. Det kan också krävas strukturella eller materiella 
åtgärder för att uppmuntra till förändring av aktiviteter.75

Förskolan har i vissa fall specifika förutsättningar och begränsade 
möjligheter att arbeta med energifrågor eftersom den, utöver läroplanen, 
måste följa många andra lagar och krav i sin verksamhet. Vad kan försko-
lan göra åt det?

Det finns saker som förskolan på grund av lagar och regler inte kan 
påverka. Förskolan får till exempel inte spara matrester enligt de 
regleringar för mathygien som gäller.

Istället arbetar personalen tillsammans med barnen och uppmuntrar 
dem att ta mindre portioner och hellre flera gånger. De anställda på 
förskolan försöker se möjligheterna utifrån vad som går att göra även 
om de inte kan göra allt de vill, istället för att fokusera på det som inte 
går att göra.

75. Whitmarsch et al., 2011.
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Automatiserad teknik kan vara en lösning men är 
inte en återkopplande teknik
För fastighetsägare kan en enkel lösning vara att installera teknik som au-
tomatiserar funktioner som minskar energianvändningen. Närvarostyrd 
belysning är en teknik som gör att lampor tänds när någon vistas i lokalen. 
Denna teknik visar att det inte alltid behöver vara tänt i lokaler där ingen 
befinner sig. Sådana lösningar kan vara bra i lokaler som inte används ofta 
eller som används av många, men kan också försvåra brukarnas verksam-
het om belysningen tänds vid sådana tillfällen då verksamheten faktiskt 
vill att den ska vara släckt även när många personer vistas i lokalen.

Närvarotändning eller automatisk släckning av tomma lokaler kan 
vara en bra teknisk lösning, men det är viktigt att komma ihåg att den inte 
återkopplar att aktiviteter använder energi, och inte visar brukarna vad 
de gör för att påverka energianvändningen. Tekniken synliggör inte hur 
människors aktiviteter påverkar elanvändningen i en lokal, utan energi 
blir istället en del av bakgrunden och brukarna förblir omedvetna om sin 
energianvändning. Det innebär att viss teknik som är energisparande och 
förenklar brukarnas vardag, ändå inte fungerar som återkopplande teknik.

I detta avsnitt har vi visat på behovet av att visa hur energianvändning 
hänger ihop med de aktiviteter som utförs i verksamheters lokaler. Synlig-
görandet är ett första steg i processen att skapa energimedvetenhet och lika 
viktigt är sedan att återkoppla resultaten av de åtgärder som vidtagits för att 
minska energianvändningen. Skillnader mellan direkt och indirekt åter-
koppling har lyfts fram och vanligen brukar direkt återkoppling fungera 
bäst. Det finns webbaserade återkopplingsmetoder som är väl utformade 
och som i princip borde kunna fungera bra men som inte används eftersom 
det krävs både internetuppkoppling, tid för att studera dem och ofta även 
inloggningsuppgifter. Det är helt enkelt för många moment på vägen.

När energiarbetet lett till goda resultat är det viktigt med någon form av 
belöning till de som ansträngt sig. Ekonomiska incitament fungerar inte 
alltid eftersom en helt annan nivå i organisationen kan bli belönad än den 
nivå där åtgärderna utförts. Om verksamhetens ledning (kontraktsnivå) 
får en belöning för att verksamhetens personal (utförarnivå) har sparat 
energi, måste ledningen hitta sätt att kanalisera belöningen till utförar-
nivån. Sådant som mätarens placering i byggnaden kan utgöra ett hinder 
om de enskilda avdelningarnas energianvändning inte kan särskiljas. Det 
är viktigt att den som sparar belönas. En belöning kan vara en tårta, eller 
något nyttigare, till den avdelning som framgångsrikt sparat energi.
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Vi har också visat att det finns många sätt att utifrån verksamhetens 
mål integrera synliggörandet av energianvändningen i det dagliga arbetet: 
energispartävlingar, energiklockan som visar en glad gubbe när energi spa-
ras, grön flagg, displayer där energianvändningen framgår eller bilder som 
visar vad man gör på sin avdelning och vem som har veckans ansvar för att 
energifrågorna hålls levande.



6
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ansvar, kontinuitet 
och långsiktighet
I detta sista avsnitt lyfter vi fram behovet av att tydliggöra ansvaret för 
energifrågor och att samverkan krävs: 

 mellan olika organisationer (fastighetsorganisationer och offentliga 
verksamheter)

 mellan nivåer inom en och samma organisation och 
 mellan människor med olika kompetenser (både inom och mellan 

organisationer).

Energifrågor måste kontinuerligt ingå i samtal och tas upp på arbetsplat-
sträffar så att energifrågan behålls synlig. Vi noterar också att det inte är 
tillräckligt att genomföra enstaka kortvariga projekt kring energifrågor.

Energifrågan ställer stora krav på att erfarenheter och befintlig kompe-
tens tas tillvara samt att ny kompetens utvecklas när en driftsorganisation 
byts ut mot en annan.

De som arbetar professionellt med energifrågor inom offentlig verk-
samhet möter olika grupper av människor som ständigt, men i olika takt, 
byts ut. Nya elever, patienter, interner, rekryter och andra som vistas i de 
offentliga lokalerna måste informeras om energifrågans betydelse. Det blir 
tjatigt för energispecialisterna, men ger varje ny generation av nyttjare nya 
lärdomar. Ett sådant kunskapsbyggande kan också få positiva effekter på 
lång sikt genom att de som i tidig ålder lär sig tänka och agera energisnålt 
tar med sig detta till arbetslivet och det egna hemmet. På lång sikt kan 
detta bidra till att de nationella miljö- och energimålen uppnås och att de 
skattefinansierade verksamheternas kostnader för energi minskar.

En erfarenhet och slutsats från litteraturstudien och workshopen är att 
frågan om energieffektivisering av lokaler är komplex och berör många 
aktörsgrupper, men att det med tydliga mål och visualiseringar av energi-
användningen samt incitament och kommunikation som anpassas efter 
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brukarnas behov på utförarnivå, går att få ett engagemang som kan leda till 
omfattande minskningar av energianvändningen.

Vi har grupperat våra primära slutsatser i tre områden. Grupperingen 
syftar till att öka förståelsen för behovet av att prioritera arbetet med 
energifrågor och att skapa engagemang för dessa hos de som verkar i och 
ansvarar för offentliga lokaler. Områdena är:

 Målsättningar och ansvarsfördelning mellan aktörer med olika roller.
 Ekonomiska incitament och administrativa rutiner.
 Tid som viktig resurs för att skapa möjlighet för brukarna att engagera sig 

i energisparande.

Målsättningar och ansvarsfördelning mellan aktörer 
med olika roller
Ansvaret för energifrågan är kopplad till många aktörer från beställare 
till brukare, och som vi sett i tidigare kapitel tar sig detta ansvar olika 
former beroende på vilken verksamhet och vilken aktör det handlar om. 
För fastighetsorganisationer och beställare är det betydelsefullt att arbetet 
med att skapa en energieffektiv organisation leder till en övergripande, 
långsiktig process som är väl känd på utförarnivå. Det arbetet bör alltså 
inte behandlas som ett enskilt, konkret projekt. Däremot kan vissa delar av 
denna långa process med fördel delas upp i mindre (och sammanlänkade) 
projekt, som t.ex. att samlas för att uppföra en energieffektiv byggnad eller 
ta fram ett energirelaterat utbildningsmoment i skolan. Men för att lyckas 
över tid krävs att de olika projekten är sammanvävda och kopplade till den 
övergripande processen och organisationens mål så att organisationen 
kontinuerligt arbetar med energifrågan. Det är därmed viktigt att arbeta 
in mål, rutiner och uppföljning i den dagliga verksamheten på samma 
sätt som i många andra kostnadsrelaterade processer. Utöver detta är det 
viktigt att ha en person med speciellt ansvar för energifrågorna, såväl inom 
organisationen som i olika delprojekt. I nybyggnads- och ombyggnadspro-
jekt har det blivit allt vanligare att det är en energiansvarig i projekt- och 
projekteringsgruppen. Inom fastighetsorganisationen är det någon med 
ansvar att bevaka, arbeta med och utveckla energirelaterade frågor i förhål-
lande till utförarnivån i den offentliga verksamheten.

Energifrågor behöver också lyftas fram och prioriteras inom de offent-
liga verksamheter som ska utnyttja lokalerna. Det behövs någon som han-
terar energifrågor så att de inte faller mellan stolarna. Fastighetsorganisa-
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tioner och offentliga verksamheter har olika drivkrafter men det behövs 
gemensamma ansträngningar. Det räcker inte med att överenskommelser 
träffas på kontraktsnivå, till exempel om gröna hyresavtal. Inom de of-
fentliga verksamheternas organisationer kan det vara långt mellan de som 
skriver kontrakten och de som verkar på utförarnivå, där de överenskomna 
åtgärderna ska genomföras.

Olika organisationer har olika energimål. För en fastighetsorganisation 
handlar det om driftkostnader och miljömedvetenhet, för en fastighets-
skötare eller driftentreprenör om att få fastigheten att fungera väl och att 
brukarna ska vara nöjda, medan det för brukarna som utför verksamheten 
i lokalerna inte primärt handlar om energi utan främst om hur verksamhe-
ten i lokalen ska utföras.

För en fastighetsskötare eller driftorganisation påverkas mål och incita-
ment av organisationsformen. Om driftorganisationen är en intern avdel-
ning i en fastighetsorganisation, som kan arbeta långsiktigt med energifrå-
gor, ges möjligheter att arbeta i en struktur där behovet av kontinuitet är 
centralt och tydligt. Om driftorganisationen istället är utlagd på entrepre-
nad med korta avtalstider, måste fokus ligga på att få med energifrågorna 
i kontrakt och överenskommelser. Ett stöd för att arbeta in energi- och 
miljöfrågor i dessa kontrakt kan vara att koppla det till gröna hyresavtal76 
eller ett övergripande energiledningssystem.

En viktig aspekt att beakta vid drift och underhåll på entreprenad är 
även att bemötandet av kunder påverkas. Då är den person från driftper-
sonalen som exempelvis en hyresgäst möter inte anställd av fastighetsä-
garen, utan tillhör en annan organisation med andra mål, logotyper och 
eventuellt även andra värderingar. Det kan göra det svårt för brukaren att 
veta vem som gör vad och därmed aktualiseras frågan om förtroende.

Utöver detta tillkommer frågan om fastighetsägarens kunskap om och 
erfarenhet av sina fastigheter. Entreprenadformen kan på sikt leda till att 
kunskapskapitalet inom fastighetsorganisationen minskar eftersom fast-
ighetsskötare och driftorganisation inte tillhör den egna verksamheten. 
Den erfarenhetsbaserade tysta kunskap om fastigheten som utvecklas vid 
långvariga relationer till utrustningens och värmesystemets funktionalitet 
ska inte underskattas. En van driftsansvarig kan höra och lukta sig till när 
något håller på att bli slitet eller gå varmt redan innan något allvarligt in-
träffat. Detta handlar inte bara om organisationsform, det är lika viktigt att 

76. U.F.O.S., 2012.
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människor inom en intern driftsorganisation får möjlighet att lära känna 
sina fastigheters utrustning ordentligt som att en entreprenörs anställda 
får det. Diskussionen om entreprenad berör här främst energifrågor. Det 
kan självfallet ha andra positiva aspekter, men när det gäller kontinuitet, 
långsiktighet och ansvar för fastigheten samt möjligheter till långsiktig 
kontakt och dagliga möten med brukarna är det viktigt att ta ovanstående i 
beaktande.

Även ur ett brukarperspektiv är kontinuitet centralt, men på ett annat 
sätt. I förskole- eller skolmiljö är det hög genomströmning av barn och 
ungdomar och lokalerna får nya brukare varje år. I denna typ av verksamhet 
är det viktigt med kontinuerlig kommunikation och rutiner för energifrå-
gor. Det är lämpligt att anknyta rutiner för brukarrelaterade åtgärder till 
läroplan och andra aktiviteter som berör brukarnas mål och att detta görs år 
efter år med nya generationer. Detta är ett sätt att göra energiarbetet kon-
kret och direkt kopplat till verksamheten och att ge ungdomar ett energire-
laterat kunskapskapital när de lämnar skolan och ger sig ut i vuxenlivet.

Ekonomiska incitament och administrativa rutiner
Vad kan olika aktörer göra för att få till stånd en effektivare energianvänd-
ning? Ledningen behöver vara tydlig med vad som ska uppnås och vilka 
mål som gäller för verksamheten, hur de ska tolkas och hur de ska följas 
upp. Uppföljning av energifrågor bör vara en återkommande punkt på 
dagordningen vid ledningsmöten.

Från ett organisatoriskt perspektiv bör det vara tydligt hur ansvaret för 
energifrågor ska fördelas mellan ny- och ombyggnadsprojekt, drift och 
underhåll och brukarrelaterade frågor. Från driftorganisatoriskt perspek-
tiv och vid outsourcing behöver energi bli en tydlig del i kontrakten. När 
energifrågan hanteras inom fastighetsorganisationen bör den vara en del 
i uppföljningen av energiprocesser och projekt. De mål som kommunice-
ras på denna nivå måste stämma överens med målen på den övergripande 
nivån.

Från utförarnivåns brukarperspektiv betonades vikten av att arbeta in 
frekvent återkommande aktiviteter som är viktiga för att minska ener-
gianvändningen i de dagliga rutinerna. Kombinationen av information, 
incitament och återkoppling är även här central. Budskapet att energi är 
viktigt behöver vara tydligt.

Av diskussionerna i avsnittet om mål och incitament framgår att en 
kombination av ekonomiska incitament, enkla administrativa regler eller 
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rutiner och återkoppling är nyckelfaktorer för genomförande. Ekonomiskt 
incitament för att minska eller effektivisera energianvändningen är en för-
utsättning för att kunna identifiera åtgärder. Detta betyder att strukturen 
måste ändras så att, med begrepp från hinderteorin, det som kallas skilda 
incitament minimeras. En incitamentsstruktur som innebär att exem-
pelvis en avdelning eller en skola som minskat sin användning av verk-
samhetsel får ta del av kostnadsminskningarna, uppmuntrar de anställda 
att aktivt jobba vidare med energisparande. Brukarna kan då exempelvis 
arbeta för att få in åtgärder som minskar deras elanvändning. För att detta 
ska vara möjligt krävs återkoppling via uppmätt faktisk förbrukning eller 
uppskattad förbrukning. Sådan information måste också kommuniceras 
visuellt på ett sätt som är anpassat till brukarna och deras intressen, så att 
de får reella möjligheter att minska elanvändningen.

”Det ska vara enkelt, eller gärna enklare, att göra rätt” är ett uttryck som 
ofta används på miljösidan när vi talar om sopsortering. Detta uttryck är 
centralt även när det gäller energifrågor. De strukturer som byggs upp för 
att arbeta in energifrågor i rutiner och uppföljning måste vara enkla och 
väl förankrade i alla verksamheters vardag, på alla nivåer hos såväl bestäl-
lare som driftorganisation och brukare. Sådana rutiner kan inkluderas på 
olika sätt:

Exempel
Linköpings universitet

Akademiska Hus i Linköping tar hjälp av lokalförsörjningsenheten för 
lokalerna för att hitta personal som kan involveras i arbetet med att upp-
täcka vad fastighetsägaren kan göra för att energianvändningen i lokalen 
ska kunna minska. Det kan vara att uppmärksamma och återkoppla till 
fastighetsägaren vilka utrymmen som är belysta även när de inte används, 
eller när lokalerna inte används för att kunna styra lokalens ventilation 
efter det.
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Ekonomiska incitament och att energi kostar pengar kan vara viktiga 
aspekter för alla aktörer och alla brukare av lokaler, men det gäller att hitta 
den nivå i organisationen som påverkas av ekonomiska incitament. Att 
ekonomiska incitament kan vara viktiga gäller särskilt för aktörer som 
kommun, landsting och stat i rollen som beställare, och för driftorganisa-
tioner. Uppmärksamheten bör riktas mot att minskad energianvändning 
kan spara pengar och därmed minska användningen av skatteresurser. 
Detta skulle kunna vara ett incitament för att göra energisparande till en 
del av de vardagliga rutinerna med att beställa och handla upp lokaltjänster 
och verksamheter, samt en del i det dagliga arbetet med lokalerna i drift-
organisationen. Även för hyresgästen kan ekonomiska incitament vara 
viktiga, men som beskrivits i tidigare avsnitt behöver de vara riktade till 
rätt nivå.

Det är stor skillnad på kontraktsnivån och utförarnivån i en organisa-
tion. Att en hög elanvändning innebär högre kostnader behöver inte vara 
ett incitament för de anställda på utförarnivån, om de inte får direkt åter-
koppling på elanvändningen eller direkt får ta del av vinsterna av en lägre 
elanvändning. Om energikostnaderna är inkluderade i hyran bör fastig-
hetsägaren ha incitament att investera i visuella lösningar för återkoppling 
av energianvändningen. Om beställaren eller verksamheten i lokalen står 
för energikostnaderna, bör fastighetsägaren ändå stötta verksamheten 
genom att ta fram visuella lösningar för återkoppling eftersom det är fast-
ighetsägaren som har den tekniska kompetensen och möjlighet att ta fram 
sådana typer av lösningar.

Tid är en viktig resurs för att brukare ska kunna 
engageras i energifrågor
Brukare av offentliga lokaler har olika möjligheter att arbeta med energi-
frågor. I förskolan, liksom i skolan och vården, är tiden knapp. Pedagogerna 
i förskolan är schemalagda för pedagogiskt arbete och vårdpersonal har op-
timerade scheman för vård- och omsorgsarbetet. Det är en pressad arbets-
situation och det finns mycket lite eller ingen tid under arbetsdagen för att 
arbeta med andra frågor. Därmed saknas utrymme inom verksamhetens 
ramar för pedagoger eller vårdanställda att under en timme eller två delta i 
möten, utbildningar eller seminarier som handlar om energifrågor:
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Lena Andersson som arbetar som förskollärare i förskolan på Bokhags-
vägen i Hjulsbro har aktivt bidragit till uppslag i denna rapport och deltog 
i den workshop som rapporten bygger på. För att kunna delta under en 
dags workshop behövde hon komma ifrån sitt vanliga arbete. Därför gick 
vi in med resurser så att förskolan kunde ta in en vikare för Lena. Det fanns 
inga resurser inom förskolans verksamhet för att frigöra Lena från hennes 
pedagogiska arbetsuppgifter ens för några timmar för att arbeta med andra 
former av verksamhetsutveckling – som energifrågor.

För Lena på förskolan, liksom för de flesta ute i skolor, vård- och om-
sorgsboenden, sjukhus och vårdcentraler, finns det mycket liten eller 
ingen möjlighet att komma ifrån sina vanliga arbetsuppgifter ens för en 
timme. De har sin specialisering. De flesta tjänstemän i kommunerna, 
landstingen och staten, eller inom fastighetsförvaltning verkar under 
andra förhållanden mot bakgrund av sina specialiseringar. De har en 
viss flexibilitet inom sina tjänster och för många av dem ingår dessutom 
arbete med energirelaterade frågor och utveckling i arbetsuppgifterna. 
Inom offentlig service, som förskola, skola, vård- och omsorgsboenden och 
fängelser är varje timme av de anställdas arbetstid oupplösligen förenad 
med andra människor som är direkt beroende av deras närvaro. Om inte 
alla anställda är där är det mycket svårt för verksamheten att fullgöra sina 
åtaganden.

För utförarnivåns brukare får naturligtvis energisparande arbete inte 
bli en pålaga som läggs utanpå eller tar tid från det ordinarie arbetet. Hur 
ska då specialiseringens fördelar kunna kombineras med åtgärder som 
gör det möjligt att tillvarata utförarnivåns erfarenheter och drivkrafter för 
energifrågor? Energisparande bör bedrivas över interna avdelningsgrän-
ser och bygga på samverkan. Det gör det viktigt med ett energispararbete 
byggt på kommunikation och dialog samt återkoppling av energianvänd-
ning. Kort sagt, energiarbetet behöver inkluderas i brukarnas dagliga 
verksamhet så att det faller sig naturligt att tänka på energi när man 
genomför sitt vanliga arbete. Går det att inkludera dialog om energiarbete 
och återkoppling av energianvändning i befintliga möten, rutiner och 
handlingsplaner?

Ett exempel på hur detta hanterats finns i Jämtlands läns landsting. Där 
var det svårt att engagera vårdpersonalen för energieffektivisering och 
energisparande eftersom schemat inte hade utrymme för fler uppgifter. Ett 
nytt grepp prövades och en person med vårderfarenhet fick ansvar för att 
bygga upp en samverkan mellan energiorganisationen och vården. Erfa-
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renheterna är positiva och mer intresse än tidigare visas för energirelate-
rade frågor inom vårdavdelningarna. Jämtlands läns landsting menar att:

Det märks till exempel att anställda reagerar mer idag än tidigare på om belysning 
och apparater står på när de inte används.

Vad skulle brukarna på utförarnivå kunna göra inom ramen för sin befint-
liga verksamhet och hur skulle energifrågor kunna inkluderas i det dagliga 
arbetet? Det är frågor som brukarna bäst kan besvara själva om de bara 
får stöd av beställare och verksamhetsledare. De sistnämnda har större 
möjlighet att skapa förutsättningar, uppmuntra och stödja initiativ att 
arbeta med energifrågor i brukarnas dagliga verksamhet. Här handlar det 
inte i första hand om materiella möjligheter utan främst om att frigöra tid 
och resurser så att de brukare som vill arbeta med energifrågor också kan 
göra det. Det finns ofta ett intresse hos brukare på utförarnivå och det gäl-
ler att väcka, möta och fånga upp detta intresse så att det utvecklas till ett 
långvarigt engagemang. Många fastighetsorganisationer är osäkra på hur 
de ska gå till väga. Det krävs tid för att intresserade brukare ska kunna gå 
på utbildning, delta i dialogmöten och utforma ett energisparande arbete 
inom ramarna för sitt vanliga arbete och för verksamheten. Intresse finns 
inte bara hos chefer och verksamhetsledare utan också bland vårdperso-
nal, elever eller lärare finns det personer som känner för frågorna och vill 
engagera sig i energiarbete.

Fastighetsorganisationen har även andra möjligheter att stödja energi-
sparande arbete i de offentliga verksamheterna. Man kan ta fram och förse 
lokaler med billigt material för visuell återkoppling, eller ta fram annan 
form av återkoppling som verksamheten är intresserad av, till exempel för 
att identifiera aktiviteter som är elbovar i lokalen. Fastighetsägaren kan 
särskilt återkoppla till brukare och användare av lokalerna när de gör något 
bra.

Fastighetsorganisationer skulle kunna skapa utrymme för att anställa 
exempelvis personer med förskollärarkompetens, som har intresse av 
energifrågor och som kan konsten att kommunicera energieffektivise-
ring och energifrågor. Landstingen kan, på liknande sätt som Landstinget 
i Jämtland har gjort, anställa en person från vården som kommunicerar 
energifrågor till olika vårdverksamheter. När utförarnivåns brukare möter 
energiintresserade personer och delar erfarenheter från den egna verk-
samheten är det lättare att se hur energiarbetet kan bedrivas.
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Bilaga

Workshop som metod för kunskapsbildning
Den här skriften baseras på en litteraturgenomgång och på resultat från en 
workshop som hölls på Linköpings universitet den 14 oktober 2013. Här 
beskriver vi hur workshopen gick till, vilka som bjöds in att delta som in-
ledare och deltagare, vilka svårigheter vi hade att få med brukare och något 
från utvärderingen av workshopen.

Workshopen arrangerades eftersom det visade sig i vår litteraturge-
nomgång att det finns mycket lite skrivet om energifrågan från ett bru-
karperspektiv när det handlar om offentliga lokaler. Vårt syfte var att få 
inspiration till hur brukarperspektivet kan lyftas fram och problematise-
ras, och därför sökte vi aktivt engagera inledare som kunde presentera sina 
erfarenheter som brukare av offentliga lokaler vid sidan av företrädare för 
fastighetsägare och fastighetsförvaltare.

Inledarna kom från Akademiska Hus, Lejonfastigheter, Riksbyggen, 
skola och förskola i Hjulsbro i Linköping, Linköpings universitet samt 
Landstinget i Östergötland.

Workshopen inleddes med mycket korta introduktioner (max 10 minu-
ter var) till de olika inledarnas perspektiv på frågan ”Vem vill spara energi 
och varför?” Därefter följde gruppdiskussioner där varje inledare mötte 
deltagarna gruppvis. Varje gruppdiskussion varade ca 15 minuter och se-
dan fick varje grupp diskutera lika länge med nästa inledare och så vidare. 
Upplägget syftade till att inledningarna skulle inspirera till och locka fram 
frågor som deltagarna sedan kunde ställa till inledarna under gruppdiskus-
sionerna.

Deltagarna i workshopen kom från olika typer av verksamheter och var 
såväl förskollärare och rektorer, energicontrollers på kommun- och lands-
tingsägda fastighetsbolag, konsulter och driftcontrollers, fastighetsdirektö-
rer, energisamordnare och energi- och klimatstrateger på kommunal nivå, 
representanter från intresseorganisationer som forskare och representan-
ter från SKL. Totalt deltog drygt 50 personer i workshopen.

Under gruppdiskussionerna fördes anteckningar av en person som följ-
de med samma inledare under hela eftermiddagen. Från anteckningarna 
har vi sedan tematiserat påståenden, erfarenheter och argument. Utifrån 
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temana har vi identifierat vilka frågor som var aktuella för de olika typerna 
av verksamheter, samt deras perspektiv på att spara energi. Detta mate-
rial, tillsammans med vår litteraturgenomgång, har vi sedan använt som 
underlag för rapporten. Huvudpunkterna i rapporten: Mål och incitament; 
Möten, dialog och kommunikation; Visualisering, uppföljning, återkopp-
ling och åtgärder samt Ansvar, kontinuitet och kort- och långsiktighet, 
bygger på teman som identifierats under workshopen.

Efter workshopen genomfördes en utvärdering där deltagarna skriftligt 
fick ange dels intryck av workshopen, dels specifikt vilka frågor gällande 
energianvändning som deras verksamhet behöver arbeta med, samt hin-
der och möjligheter för att arbeta med energifrågor i sin verksamhet. Även 
dessa svar har använts som underlag till skriften.

Workshopen upplevdes som mycket intressant och med ett bra upp-
lägg. Det var många som betonade vikten av brukarperspektivet och flera 
hade gärna sett fler med det perspektivet som inledare.

reflektioner över brukarmedverkan i energieffektiviseringsarbete
Det var svårt att hitta brukare som kunde ställa upp för att ge en kort inled-
ning på workshopen. Undantaget var brukarföreträdaren från Linköpings 
universitet som arbetat som miljösamordnare med stort kontaktnät inom 
universitetet. Det var också ganska lätt att engagera en person som arbe-
tade inom skolsektorn, en rektor. Däremot var det betydligt svårare att få 
med företrädare för förskoleverksamhet och vård- och omsorgssektorerna. 
Till slut, sedan vi gått in och garanterat ersättning för en vikarie, lyckades 
vi engagera en förskolepedagog. Hon är mycket engagerad och bidrog själv 
till att hitta lösningen på problemet – det behövdes en vikarie eftersom 
barnen ju inte kan lämnas utan den tillsyn som krävs enligt regelverket. Vi 
lyckades inte, trots många försök på olika nivåer och inom olika organisa-
tioner, hitta någon på utförarnivå i vård- och omsorgssektorn som kunde 
ställa upp.

När vi funderade på upplägget för workshopen hade vi inte insett hur 
verksamhetsoptimerad bemanningen ute i de olika verksamheterna inom 
förskola, skola, vård och omsorg är. Det finns helt enkelt inte utrymme 
att komma ifrån om verksamheten ska fungera. Denna insikt är en av 
huvudslutsatserna från studien: ska brukarna kunna engageras måste det 
finnas tid för dem att bidra. Annars kan inte brukarperspektivet tas tillvara 
i energispararbetet och det så kallade energieffektiviseringsgapet kommer 
att bestå.





Det går åt mycket energi i offentliga lokaler; förvaltningar, skolor, 
vård- och omsorgsboenden, sjukhus med mera. Små förändringar 
som minskar energiåtgången ger sammantaget stora resultat när 
de görs av många människor. Det finns mycket att spara, både 
i skattepengar och miljö. Men för att det ska bli möjligt krävs 
att personalen som arbetar i lokalerna får den tid och kunskap 
som behövs för att de ska kunna engagera sig i miljö- och 
energisparfrågor.

Om förutsättningarna för att engagera brukarna i de offentliga 
fastighetsorganisationernas energieffektiviseringsarbete handlar 
denna skrift om. Skriften är ett resultat från ett av UFOS-Energis 
utvecklingsprojekt.
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