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INSTRUKTIONER TILL ÖVNINGSUPPGIFTER 

Tema 3 – Energi 
 
Allmänt 
Till varje tema finns övningsuppgifter som du och dina medarbetare ska arbeta med. Tanken 
är inte att ni ska göra alla övningar, utan låt din arbetsplats behov och intressen styra. För att 
arbetsplatsen ska ha genomfört utbildningen enligt målsättningarna rekommenderas dock att 
grundnivån genomförs. 
 
Som fördjupning till filmen och som stöd till övningsuppgifterna för temat finns ett faktablad 
och en PowerPoint-presentation med manus. Stödmaterialet kan vara en hjälp vid eventuella 
frågor och diskussioner. Du och gruppen väljer själv om och hur stödmaterialet ska användas. 
 

Grundnivå 
Övning 1: Energikartläggning av arbetsplatsen 
Övningen går ut på att ni gör en enkel beskrivning av arbetsplatsens energianvändning 
och diskuterar förslag på förbättringar. Till er hjälp har ni en checklistan Checklista – 
energikartläggning, samt broschyren Stoppa onödan (se nedan). 
 
Gör så här: 

1. Gå in på karlstad.se/klimatubildning och tema 3. Ladda ner Checklista –
energikartläggning. 

Dela ut checklistan och broschyren Stoppa onödan.  
2. Diskutera arbetsplatsens energianvändning utifrån frågeställningarna nedan: 

• Hur, i stora drag, ser energianvändningen ut idag på arbetsplatsen (för t.ex. 
uppvärmning och ventilation, elektriska apparater och maskiner)? 

• Finns det sätt för oss att spara energi utan att vi försämrar förhållandena på vår 
arbetsplats? 

• Vad kan jag själv göra? Vad kan arbetsplatsen göra?  
• Vad kan vi göra på kort sikt? Vad kan vi göra på lång sikt? 

 
Stoppa onödan – energisparkampanj för arbetsplatsen 
Karlstads kommun och Karlstads universitet har genomfört ett samarbetsprojekt, Stoppa 
onödan, i syfte att minska energianvändningen på arbetsplatser. I projektet ingick att ta fram 
en broschyr med spartips, som med fördel kan användas till denna övningsuppgift. Du hittar 
broschyren på karlstad.se/klimatubildning tema 3 
Om du vill beställa broschyren, kontakta per-olof.haster@karlstad.se, 054- 540 46 75 
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Fördjupningsnivå 
 
Övning 1: Energistatistik – ett hjälpmedel vid energikartläggning 
Sammanställ energianvändningen på arbetsplatsen utifrån fakturor eller kontakta 
energileverantör för att få en sammanställning. Flera energileverantörer har även hemsidor 
med personlig inloggning (inloggningsuppgifter finns på fakturan) där energianvändningen 
finns sammanställd. Energistatistiken visar hur energiförbrukning ser ut per månad och år och 
det går även att ta fram timvisning. Det går också göra jämförelser bakåt i tiden. Detta är 
uppgifter du och dina medarbetare kan ha nytta av om ni vill göra en energikarläggning av 
arbetsplatsen. 
 
Kommunens Energi- och klimatrådgivaren ger också tips om hur du kan gå tillväga för att 
göra en energikartläggning. I Karlstad finns Energi- och klimatrådgivaren på Rådrummet, dit 
både företag och privatpersoner kan vända sig för opartisk och kostnadsfri rådgivning.  
 
Övning 2: Kvällsvandring 
Det här kräver en del förberedelser. Någon eller några genomför en kvällsvandring genom 
lokalerna och inventerar arbetsplatsens energianvändning. 
 
När arbetsdagen är slut, vandra igenom lokalerna och se efter vilka apparater som fortsätter att 
använda energi. Genom att lägga handen på apparaterna och känna efter om de fortfarande är 
varma kan du uppskatta standbyförlusterna. Ju varmare apparaten är desto högre är 
standbyförlusten. Ta gärna med en elmätare och mät förbrukningen. Att använda hörseln är ett 
annat sätt att hitta standby, många apparater som använder el ger ifrån sig ett lågfrekvent ljud.  
 
Hur kan arbetet fortsätta efter utbildningens slut? Kan en återkommande årlig nattvandring 
kombineras med säkerhets- och brandskyddsarbetet? 
 
Redovisa resultatet för gruppen under några minuter. Diskutera om till exempel el-, vatten- 
och värmeanvändningen går ner så mycket som man kan förvänta sig under lågsäsong som 
semester. 


