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Förord 

Detta arbete har genomförts som ett examensarbete inom utbildningen till högskoleingenjör 

med energiteknisk inriktning vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå 

Universitet.  

Omfattningen av arbetet är femton högskolepoäng och har genomförts vid Skellefteå 

Kommuns fastighetsavdelning. 

Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare Johan Pålsson vid Umeå Universitet, Tomas 

Danielsson från Energibyrån, Hans Forsberg hos KYAB samt Margareth Johansson och Egon 

Lindgren vid Skellefteå Kommun. Ett stort tack riktas också till alla de som arbetar på 

Kaplanskolans matsal och vid Jörnköket för deras vilja att delta i detta projekt och deras 

positiva inställning. 

Skellefteå, Januari 2013 

Olov Bygdén 
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Sammanfattning 

Detta arbete har utförts på Skellefteå Kommuns fastighetsavdelning under hösten 2012 och 

även under början på 2013. Fastighetsavdelningen är ansvariga för bl.a. driften hos Skellefteå 

Kommuns byggnader och därmed också ansvariga för att minska energianvändningen hos 

dessa. Till år 2016 har Skellefteå Kommun som mål att åstadkomma en energieffektivisering 

på 20 % jämfört med utgångsåret 2009. Detta projekt har utförts som en del av detta 

energieffektiviseringsarbete. 

 Projektet omfattar två olika mätperioder, under den andra av dessa mätperioder installerades 

visualiseringsskärmar hos de två berörda objekt som utvalts till detta projekt. På 

visualiseringsskärmarna visades sedan den momentana energiförbrukningen för att brukarna 

skulle kunna hålla koll på om förbrukningen ökade eller minskade sett till den senaste veckan. 

Två informationsträffar, en för varje arbetsplats, hölls också för att informera om projektet 

samt att ge tips på tänkbara förändringar i arbetsmetoderna som skulle kunna medföra 

minskad energiförbrukning och därigenom ett positiv resultat. 

Resultatet av detta projekt blev en mängd mätdata som har sammanställts och analyserats för 

att slutligen resultera i ett utfall i form av att det ena objektet minskade sin energiförbrukning 

med 1,7 % och det andra objektet med hela 24,2 %. 

Slutsatsen har därmed blivit att visualisering samt kommunikation kan vara ett tänkbart 

alternativ till att åstadkomma en minskad energianvändning och motivera brukare av lokaler 

att bli engagerade och bidra själva.   
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Abstract 

This work has been carried out at the property management department of Skellefteå 

municipality during the autumn of 2012 and also at the beginning of 2013. The property 

management department has the responsibility for all operations regarding the buildings 

owned and controlled by Skellefteå municipality. With this responsibility comes also the part 

of performing actions which will help Skellefteå municipality reach the goal of reducing the 

usage of energy by 20 % before the end of 2016, compared with the energy usage of 2009. 

This project is one arrangement of many which are being performed to reach those goals. 

The project contains two different measurement periods, during which the second period 

screens visualizing the energy usage was been installed. The energy usage being displayed 

was the instantaneous utilization. The visualization is meant to help the workers remember to 

work energy-efficient and for them to be able to see if the energy usage was being lower at 

the present moment compared with last week. 

Two meetings was held, one for each workplace, on which information was given about the 

project and also some helpful tips was given about what could be smart things to change in 

their working methods in order to receive a positive result. 

The result of this project was a lot of measurement data which was compiled, analyzed and 

finally an inference could be made that the energy efficiency received was a decrease of 1,7 % 

at one workplace, and a remarkable 24,2 % at the other  workplace. 

With these results in mind an inference was concluded that visualization plus communication 

should be considered as possible means of achieving a decreased energy usage and motivating 

workers and getting them dedicated to contribute.  
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

I EU:s nya 2020-strategi, som presenterades den 3 mars 2012, är resurseffektivitet, effektiv 

energianvändning och gröna jobb viktiga element [1]. Då det kommer till klimat och energi 

pratas det mest om 20/20/20-målen, vilka innebär att EU ska uppnå 20 % förnybar energi,  

20 % mindre utsläpp av växthusgaser samt 20 % energieffektivisering fram till år 2020 

jämfört med utgångsåret 2008 [2]. 

Sverige, som en medlem i EU, är självklart aktiva i denna process och jobbar därmed aktivt 

med att genomföra sin del att nå de mål som är satta till 2020. Sverige har t.o.m. satt högre 

mål än EU då det kommer till vissa delar, se Tabell 1. 

Tabell 1 – Mål för energianvändning i Sverige och EU 

2020 Sverige EU 

Andel förnybar energi 50 % 20 % 

Andel förnybar energi inom 

transporter 

10 % 10 % 

Energieffektivisering 20 % 20 % 

Minskade utsläppt av 

växthusgaser 

40 % 20 % 

Skellefteå Kommun har, som deltagare i detta energieffektiviseringsarbete, om möjligt gått ut 

ännu hårdare och sagt att man istället för att försöka nå målet med 20 % energieffektivisering 

till 2020 skall nå detta mål redan till 2016. Detta medför då självklart att Skellefteå Kommun 

och främst då Fastighetskontoret, som förvaltar kommunens fastigheter och därigenom har 

ansvaret för all drift i fastigheterna, hela tiden måste agera och vara aktiva då det kommer till 

att utföra åtgärder och att genomföra projekt som kan hjälpa till att nå de satta målen. 

Som en del i energieffektiviseringsarbetet togs beslutet att Skellefteå Kommun ska delta i 

projektet ”Testpiloter i praktisk energieffektivisering” och det leds av Nenet (Norrbottens 

energikontor AB) [3]. I detta projekt ingår 10 olika pilotfall som alla ska ges möjligheten att 

genomföra och utvärdera praktisk energieffektivisering i stödprocesser och brukande. Den 

testpilot som Skellefteå Kommun är del av kallas ”Visualisering och kommunikation” och 

den handlar om hur energianvändningen kan visualiseras och kommuniceras för att skapa 

förståelse och engagemang hos lokalers brukare [4], [5]. 

Skellefteå Kommun har väldigt många lokaler, men just för detta projekt valdes två objekt ut. 

Det första var Jörnköket, vilket är ett produktionskök som dagligen tillagar, kyler och 

distribuerar kyld mat till mottagningskökens cirka 10,500 elever inom Skellefteå Kommun [7]. 

Det andra objektet som valdes till detta projekt var Kaplanskolans matsal. På Kaplanskolan 

går det cirka 750 elever och matsalen är ett av de mottagningskök där mat dagligen tas emot 

från Jörnköket för att sedan värmas upp för servering till eleverna [6], [8]. 
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1.2  Syfte 

Syftet med detta projekt var att se om visualisering av energianvändningen samt 

kommunikation och information om hur arbetet kan bli effektivare ur energisynpunkt kan 

åstadkomma en beteendeförändring hos brukarna av lokalerna och på så sätt frambringa en 

effektivisering av energianvändningen. 

 

1.3 Avgränsningar 

Testpilotprojektet är planerat att pågå till 2014-06-30, men för detta projekt har det gjorts 

begränsningar så att det ska vara utförbart på 10 veckor. Efter de tre inledande månaderna då 

mätning samt loggning av energianvändningen har skett så kommer det i testpilotprojektet att 

utföras månatliga sammanställningar av energiförbrukningen för att se om kommunicering 

samt visualisering kan åstadkomma ett förändrat beteende på lång sikt och därmed också ett 

mer effektivt arbete ur energisynpunkt. I detta projekt har det däremot tagits ett beslut att 

endast jämföra de tre inledande månadernas mätningar med den första månadens mätningar 

efter att visualisering samt kommunicering med brukarna skett. Detta för att se om ett 

förändrat beteende kan åstadkommas direkt och därigenom få till stånd en omedelbar 

energieffektivisering. 
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2 Metod 

2.1 Genomförande 

Detta arbete har genomförts hos och på uppdrag av Skellefteå Kommuns fastighetsavdelning. 

Till att börja med skedde en upplärnings- och informationsperiod under vilken det gavs tid för 

att läsa in det arbete som redan skett i testpilotprojektet och se hur långt arbetet hade 

framskridit. De två objekten, Jörnköket samt Kaplanskolans matsal, var bestämda sedan 

tidigare. Installationen av mätare på de undercentraler som reglerar och registrerar 

energiförbrukningen för de båda lokalerna var också redan utförd. 

Då skolorna knappt hunnit börja i augusti och endast sporadisk tillagning av mat skedde under 

den månaden så skulle mätresultaten för augusti kunna vara vilseledande. Därför togs beslutet 

att börja registrera energiförbrukningen den 1:a september då båda objekten vid det datumet 

borde vara igång med fullt arbete. 

Visualiseringsskärmarna för Jörnköket och Kaplanskolan hade inte blivit installerade i början 

av projektet, installationen av dessa planerades till sista veckan av november. Detta för att en 

tre månader lång mätperiod skulle genomföras och ett relevant underlag av 

energiförbrukningen, utan att brukarna var medvetna om att den registrerades, kunde uppnås. 

Beslutet att inte meddela brukarna om att energiförbrukningen för deras arbetslokaler 

registrerades togs för att undvika att deras arbetssätt, medvetet eller omedvetet, skulle 

påverkas.  

Parallellt med upplärningsperioden utfördes också planering av informationsmöten för de 

båda arbetsplatserna under vilka kort information om testpilotprojekten skulle ske samt en 

grundligare genomgång kring vanliga saker brukarna kunde tänka på, då det gäller deras 

arbetsmetoder, för att åstadkomma en minskad energiförbrukning. 

Informationsmötet på Kaplanskolan skedde den 26:e 

november. I samband med detta möte togs också 

visualiseringsskärmarna i bruk. På grund av diverse 

tekniska problem under denna vecka så uppstod 

problem med visualiseringen. Dessa kunde dock 

lösas tämligen snabbt, men ett beslut togs ändå att 

räkna den 3:e december som startdatum för den 

visualiserade energiförbrukningsperiodens början. 

Vid Jörnköket skedde informationsmötet den 6:e 

december och här togs visualiseringsskärmarna i 

bruk direkt. Här uppstod inte några tekniska problem 

så för Jörnköket räknas alltså den 6:e december som 

startpunkt för då energiförbrukningen började 

visualiseras.  

Figur 1. Informationsmöte Kaplanskolan 
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Vilket datum som räknas som startpunkt är viktigt att poängtera eftersom det först är efter det 

datumet som en eventuell energieffektivisering till följd av visualisering kan påstås ha 

åstadkommits. 

Både informationsmötet vid Kaplanskolan och mötet vid Jörnköket hölls av en person från 

Nenet. Detta p.g.a. dennes tidigare erfarenhet av arbete i storkök som kom till väl nytta 

eftersom personliga erfarenheter och upplevelser skapade en god grund av förståelse kring 

vilka problem dessa två verksamheter kan stöta på och vilka tänkbara tips som kan vara 

givande att poängtera. Efter det att informationsmöten hållit på båda arbetsplatserna samt att 

visualiseringsskärmarna tagits i bruk börjar den andra mätperioden. Denna period av projektet 

går endast ut på att samla in mätdata och analysera denna mot den första mätperiodens 

samlade data. Därefter studera resultatet och slutligen dra slutsatser.  

2.2 Antaganden 

För att underlätta och förenkla detta projekt något har vissa antaganden gjorts. 

 Energiförbrukningen som krävs för att laga mat varierar beroende på vilken maträtt 

som tillagas vilket gör att mängden energi som förbrukas kommer att vara betydligt 

större vissa dagar/veckor jämfört med andra. Ett antagande har tagits i detta fall som 

innebär att detta bör jämna ut sig sett över en längre period, t.ex. en månad, eftersom 

det också förekommer vissa maträtter som kräver betydligt mindre energi och därför 

bör den genomsnittliga förbrukningen per dag/vecka jämnas ut ju längre mätperioden 

är. Eventuella åstadkomna resultat bör då också vara mer beroende av beteende och 

mindre av vilka maträtter som tillagats/uppvärmts.  

 I resultatet kommer det för Kaplanskolan att visas snittlig kWh/portion. Detta p.g.a. att 

ett antagande har gjorts att detta bör vara enklast att åskådliggöra för de brukare som 

utnyttjar lokalen och på så sätt även få dem mer engagerade i projektets mål, som är 

att minska energiförbrukning med hjälp av just visualisering.  

 Samma antagande som för Kaplanskolan har också tagits då det kommer till 

Jörnköket. Här kommer dock resultatet att visas i kWh/kg. Att inte räkna 

energiförbrukning/portion för Jörnköket beror på att mängden mat som tillagas där ej 

räknas i portioner utan i kilogram mat. 

 De mätresultat som uppmätts under lov som inträffat under den period som detta 

projekt pågått har uteslutits då ett resultat skall beräknas. Detta p.g.a. att det i resultatet 

beräknas genomsnittlig förbrukning per vecka för att ett så korrekt resultat som 

möjligt skall erhållas. Under lov kan sporadisk verksamhet ibland förekomma och det 

kan då vara svårt att få tag i all fakta för dessa dagar såsom antal tillagade kilogram 

eller portioner. Inom tidsperioden för detta projekt inträffade två lov, nämligen 

novemberlovet som sträckte sig från 29:e oktober t.o.m. 4:e november samt jullovet 

som pågick mellan 24:e december t.o.m. 6:e januari. 

 Alla eventuella resultat antas bero på de visualiserande och kommunicerande åtgärder 

som har utförts inom projektet. 
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2.3 Utrustning 

2.3.1 Saber Professional 

För detta projekt valdes KYAB som tillhandahållare av utrustningen [9], [10]. När det gäller 

energimätningen valdes ett av deras system som heter Saber professional och det är ett 

molnbaserat energiövervakningssystem för kommuner, myndigheter, företag och 

fastighetsägare som vill minska energianvändningen. Saber professional fungerar med de 

flesta marknadsledande el-, värme-, kyl-, vatten- och gasmätare på marknaden. 

Fördelar med detta system är bl.a: 

 Helt webbaserat, möjlighet att övervaka och jämföra alla byggnader online 

 Fokuserar på visualisering och beteendeförändring och vill genom detta hjälpa till att 

minska energianvändningen 

 Anpassningspart efter kundens önskemål, både grafiskt och funktionsmässigt 

2.3.2 Saber Visualizer 

Då även visualiseringen var ett stort fokus i detta projekt valdes ett tilläggspaket som heter 

Saber Visualizer. Det visar energiförbrukningen i realtid via, just i detta projekt, två tv-

skärmar på vardera Jörnköket och Kaplanskolan. Saber Visualizer är tänkt att ge de kunskaper 

samt incitament som krävs för att minska energianvändningen. Tidigare kunder som använt 

sig av detta system har lyckats sänka sin energiförbrukning med i snitt 10-20%. 

Fördelar med detta system: 

 Sänker energianvändningen genom förändrat beteende. Väggmonterade skärmar ger 

hög synlighet för personal och kunder 

 Kostnadseffektivt 

 Perfekt för företag, offentliga miljöer, restauranger och skolor 

 Helt anpassningsbart tillsammans med Saber Professional.  

Installerade visualiseringsskärmar visar alltså den momentana energiförbrukningen, och i 

detta projekt visas förbrukningen såsom nedanstående figur visar.

 

Figur 2. Saber Visualizer – Momentan energiförbrukning (bild hämtad från KYAB.se) 
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2.3.3 Gröna Kommuner 

Den energiförbrukning som mäts och insamlas presenteras för brukarna på 

visualiseringsskärmar, precis som figur 2 visar. Ansvariga för projektet får användare till en 

hemsida som heter www.gronakommuner.se [11], användare tillhandahålls av KYAB, och där 

presenteras all mätdata som insamlas med hjälp av Saber Professional för alla berörda objekt.  

 

Figur 3. Energiförbrukning för Kaplanskolan under en dag (bild hämtad från gronakommuner.se) 

2.4 Formler 

Vissa maträtter kräver, som tidigare nämnts, en större energiförbrukning vilket kan leda till att 

vissa dagar eller vissa veckor får en betydligt högre energiförbrukning jämfört med andra. 

Därför kommer det i resultaten att beräknas en genomsnittlig förbrukning per vecka, där 

energiförbrukning för hela perioden med skärmar läggs ihop samt energiförbrukningen för 

hela perioden utan skärmar läggs ihop. Därefter delas den totala förbrukade energimängden 

med antal veckor och på så vis erhålles en genomsnittlig energiförbrukning per vecka. 

Genomsnittlig energiförbrukning per vecka: 

 
                   [   ]

                               [     ]
            (1) 

                   [   ]

                              [     ]
            (2) 

http://www.gronakommuner.se/


Examensarbete 15 hp, Umeå Universitet 

Testpiloter i praktisk energieffektivisering 

 
 
 

7 
 

Antal tillagade portioner för Kaplanskolan samt kilogram för Jörnköket fås fram på samma sätt som 

energiförbrukningen, d.v.s. enligt följande två formler: 

                          [         ]

                               [     ]
                  (3) 

                         [  ]

                               [     ]
           (4) 

                          [         ]

                              [     ]
                  (5) 

                         [  ]

                              [     ]
           (6) 

För att sedan se om energiförbrukningen har minskat med hjälp av visualisering av 

energianvändningen är det mest intressant att titta på hur mycket energi som har använts per 

portion för Kaplanskolan och per kilogram för Jörnköket. 

Genomsnittlig energiförbrukning per portion respektive kilogram: 

                                    [         ]

                                    [               ]
               (7) 

                                    [         ]

                               [        ]
         (8) 

Skillnad mellan de två mätperioderna ger alltså den sparade mängden energi, som kan 

beräknas genom dessa två formler: 

                            [
   

       
]                        [

   

       
]   

                      (9) 

                            [
   

  
]                        [

   

  
]   

                (10) 

Den totala besparingen som åstadkoms med hjälp av visualisering samt kommunikation kan 

slutligen beräknas med följande formler där antal portioner och antal kilogram alltså är de 

totala antalent tillagade portioner samt tillagade kilogram under de visualiserade 

mätperioderna: 

                                                       (11) 

                                                 (12) 

För att se vilken procentuell besparing detta innebär kan följande formler användas: 

           

                                                          
                        (13)  
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3 Resultat 

3.1 Kaplanskolan 

3.1.1 Icke visualiserad mätperiod – 3:e september t.o.m. 2:a december 

Den 3:e december togs visualiseringsskärmarna i bruk vid Kaplanskolan. Detta medför att 

perioden 1:a september t.o.m. 2:a december är perioden under vilken mätning samt insamling 

av data skedde utan att brukarna gjordes medvetna om den mängd energi som förbrukades.  

Totalt under perioden utan skärmar genomfördes 12 stycken hela mätveckor. De två första 

dagarna i september räknas bort då det var en helg. Perioden 29:e oktober t.o.m. 4:e november 

räknas inte heller eftersom skolorna då var stängda p.g.a. novemberlov.  

För Kaplanskolans totala energiförbrukning under hela projektet se Bilaga 1. Totalt antal 

tillagade portioner under projektet presenteras i sin helhet i Bilaga 2. Använd energimängd 

för den icke visualiserade perioden, d.v.s. 3:e september t.o.m. 2:a december, se Tabell 2 och 

totalt antal tillagade portioner för samma period presenteras i Tabell 3. 

Tabell 2. Energiförbrukning Kaplanskolan 3:e september t.o.m. 2:a december 

Månad Energiförbrukning (kWh) 

September 2496 

Oktober 2542 

November 2495 

December 22 

Totalt: 7555 

 

Tabell 3. Tillagade portioner Kaplanskolan från 3:e september t.o.m. 2:a december 

Månad Tillagade portioner (antal) 

September 10360 

Oktober 10365 

November 10914 

December 0 

Totalt: 31639 

Genomsnittlig energiförbrukning för Kaplanskolan per vecka: 

                   [   ]

                               [     ]
 
    

  
                       

Antal tillagade portioner i snitt per vecka: 

                          [         ]

                               [     ]
 
     

  
                       

Den genomsnittliga energiförbrukningen per portion för perioden utan visualiseringsskärmar 

beräknas sedan enligt följande formel: 

                                    [         ]

                                    [               ]
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3.1.2 Visualiserad mätperiod – 3:e december t.o.m. 13:e januari 

Den visualiserade mätperioden för Kaplanskolan sträcker sig alltså från den 3:e december 

t.o.m. den 13:e januari. Under tiden 24:e december t.o.m. 6:e januari inträffade jullovet för 

skolorna. Detta medför att mätresultat under denna period alltså inte ingår i det beräknade 

resultatet. Totalt under den visualiserade mätperioden genomfördes, med jullovet borträknat, 

alltså 4 hela veckor med mätningar. 

För använd energimängd under den visualiserade mätperioden se Tabell 4 och totalt antal 

tillagade portioner för samma period kan ses i Tabell 5. 

Tabell 4. Energiförbrukning Kaplanskolan 3:e december t.o.m. 13:e januari 

Månad Energiförbrukning (kWh) 

December 1665 

Januari 450 

Totalt: 2115 

 

Tabell 5. Tillagade portioner Kaplanskolan från 3:e december t.o.m. 13:e januari 

Månad Tillagade portioner (antal) 

December 7145 

Januari 1869 

Totalt: 9014 

Genomsnittlig förbrukning per vecka: 

                   [   ]

                              [     ]
 
    

 
                

Antal tillagade portioner i snitt per vecka: 

                          [         ]

                              [     ]
 
    

 
                       

Den visualiserade mätperiodens genomsnittliga energiförbrukning: 

                                    [         ]

                                    [               ]
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3.1.3 Slutresultat Kaplanskolan 

Den genomsnittliga energiförbrukningen per portion för visualiserad samt icke visualiserad 

mätperiod åskådliggörs i Figur 4. 

 
Figur 4. Genomsnittlig energiförbrukning per portion för båda mätperioderna 

Den energieffektivisering som kan påstås ha åstadkommits med hjälp av visualisering och 

kommunikation är alltså: 

                            [
   

       
]                        [

   

       
]   

                                

Totalt antal portioner tillagade på Kaplanskolan under den visualiserade mätperioden var, 

vilket visas i Tabell 5, 9014 stycken. Detta ger en slutlig energieffektivisering på: 

                             
   

       
                    

Vilket ger en procentuell besparing för den visualiserade mätperioden på: 
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3.2 Jörnköket 

3.2.1 Icke visualiserad mätperiod – 3:e september t.o.m. 2:a december 

Visualiseringsskärmarna vid Jörnköket togs i bruk den 6:e december. Då den 6:e december 

var en torsdag har ett beslut tagits att helt utesluta denna vecka i resultatberäkningarna. Detta 

eftersom ett snitt räknas för energiförbrukningen utifrån antal hela mätveckor som utförts i 

projektet. I övrigt så gäller samma sak som för Kaplanskolan, d.v.s. att den 29:e oktober t.o.m. 

den 4:e november utesluts ur beräkningarna p.g.a. novemberlovet. Detta medför alltså att den 

icke visualiserade mätperioden för Jörnköket, precis som den icke visualiserade mätperioden 

för Kaplanskolan, består av 12 stycken mätveckor. 

För den totala energiförbrukningen samt alla sammanställda energidata för Jörnköket se 

Bilaga 3. Total producerad mängd mat i kilogram finns sammanställt i Bilaga 4. 

Använd energimängd för den icke visualiserade perioden, d.v.s. 3:e september t.o.m. 2:a 

december, se Tabell 6 och totalt antal tillagade kilogram för samma period presenteras i 

Tabell 7. 

Tabell 6. Energiförbrukning Jörnköket 3:e september t.o.m. 2:a december 

Månad Energiförbrukning (kWh) 

September 6799 

Oktober 6196 

November 7716 

December 17 

Totalt: 20728 

 

Tabell 7. Tillagade kilogram vid Jörnköket från 3:e september t.o.m. 2:a december 

Månad Tillagade kilogram (kg) 

September 37953 

Oktober 37038 

November 35502 

December 0 

Totalt: 110493 

Genomsnittlig energiförbrukning för Jörnköket per vecka: 

                   [   ]

                               [     ]
 
     

  
                         

Antal tillagade kilogram i snitt per vecka: 

                         [  ]

                               [     ]
 
      

  
                

Den genomsnittliga energiförbrukningen per kilogram för den icke visualiserade mätperiod 

vid Jörnköket beräknas sedan med följande formel: 

                                    [         ]

                               [        ]
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3.2.2 Visualiserad mätperiod – 10:e december t.o.m. 13:e januari 

Den visualiserad mätperiod vid Jörnköket började den 10:e december och pågick t.o.m. den 

13:e januari. Den visualiserade mätperioden består alltså av 3 stycken mätveckor, då 24:e 

december t.o.m. 6:e januari inte kan räknas i mätresultatet p.g.a. jullov. 

För använd energimängd under den visualiserade mätperioden se Tabell 8 och totalt antal 

tillagade kilogram kan ses i Tabell 9. 

Tabell 8. Energiförbrukning Jörnköket 10:e december t.o.m. 13:e januari 

Månad Energiförbrukning (kWh) 

December 2663 

Januari 1572 

Totalt: 4235 

 

Tabell 9. Tillagade kilogram vid Jörnköket från 10:e december t.o.m. 13:e januari 

Månad Tillagade kilogram (kg) 

December 20577 

Januari 9487 

Totalt: 30064 

Genomsnittlig energiförbrukning per vecka: 

                   [   ]

                              [     ]
 
    

 
                 

Kilogram/vecka i snitt: 

                         [  ]

                              [     ]
 
     

 
                 

Slutligen beräknas den genomsnittliga energiförbrukningen per kilogram för den visualiserade 

mätperioden enligt följande: 

                                    [         ]

                               [        ]
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3.2.3 Slutresultat Jörnköket 

Genomsnittlig energiförbrukning per tillagat kilogram vid Jörnköket för båda mätperioderna 

visualiseras nedan i Figur 5. 

 
Figur 5. Genomsnittlig energiförbrukning per kilogram för båda mätperioderna 

Den energieffektivisering som kan påstås ha åstadkommits med hjälp av visualisering och 

kommunikation är alltså: 

                            [
   

  
]                        [

   

  
]                            

Totalt antal kilogram mat som tillagades vid Jörnköket under den visualiserade mätperioden 

var, vilket visas i tabell 9, 30064 kilogram. Detta ger en energieffektivisering på: 

                            
   

  
                       

Detta ger att den procentuella energieffektiviseringen är: 
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3.3 Slutlig sammanställning av resultat 

I Figur 6 visas en slutlig sammanställning av de uppnådda samt beräknade resultaten. 

 
Figur 6. Sammanställning av beräknade resultat för Jörnköket samt Kaplanskolan 

Resultatet visas i form av ett stapeldiagram, där varje stapel vid 100 % symboliserar den 

energiförbrukning som, utan visualisering eller kommunikation, borde ha använts under den 

visualiserade mätperioden. De ljusgröna fälten är den mängd kilowattimmar som, enligt beräkningar 

utförda här ovan, har sparats vid respektive objekt. De mörkgröna spalterna representerar slutligen den 

mängd kilowattimmar som verkligen användes under visualiseringsperioden för varje objekt. 
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4 Diskussion 
Redan vid informationsmötet på Kaplanskolan uppdagades det att de som jobbar där redan var 

tämligen duktiga på att jobba ”energismart”. Föreslagna åtgärder såsom att flytta över bläck 

med mat till endast ett värmeskåp successivt under dagen allt eftersom behovet av flera skåp 

minskade var redan något som utfördes. Även stekbord startades endast vid behov och var 

inte igång hela dagarna. Diskmaskin kördes endast då diskkorgar var fulla, värmebad för 

varmhållning av mat som serverades kördes också endast i det antal som krävdes och även 

med dessa fungerade det så att brukarna stängde av och lastade över till ett värmebad då 

belastningen av lunchgäster minskade. Arbetarna visade också en väldigt positiv inställning 

vid introduktionen och har under hela arbetets gång varit mycket tillmötesgående och 

hjälpsamma.  

Likafullt är ändå en energiminskning med 1,7 % inte att förkasta, det är trots allt ett resultat 

som uppfyller förhoppningen om att visualisering samt kommunicering av 

energiförbrukningen skall kunna åstadkomma ett förändrat beteende och på så vis 

åstadkomma just en minskad energiförbrukning. 

Jörnköket däremot var det objekt som förhoppningarna i detta projekt var störst på. Redan på 

förhand kändes det som att störst förändringar skulle vara möjliga att åstadkomma där. Dessa 

föraningar bekräftades också vid informationsmötet där personalen vid flertalet av de 

föreslagna förändringarna i arbetssätt utbrast att det var saker som de inte tänkt på men genast 

skulle börja arbeta efter.  

Det uppnådda resultatet, som visar på en energiminskning med 24,2 %, är ett fantastiskt utfall 

och visar tydligt på att förändringar kan åstadkommas genom tämligen enkla medel och en 

positiv inställning. 

Givetvis kan det vara så att resultaten i detta projekt kan vara lite missvisande. En förändring 

på 1,7 %, eller 36 kWh, som det var då det gäller Kaplanskolan kan självklart bero på andra 

saker. Det kan vara så att maträtterna som tillagades under den visualiserade perioden råkade 

vara sådana maträtter som krävde mindre energi i snitt per portion än vad medelförbrukningen 

brukar vara. En svaghet med just detta projekt var naturligtvis också den korta mätperiod med 

visualiseringsskärmarna monterade som hann genomföras.  

Samma sak gäller även för Jörnköket då det kommer till vilken mat som har tillagats under 

perioderna. Vissa veckor kan vara mer krävande rent energimässigt och är det två sådana 

veckor i rad kan det medföra stora förändringar i resultatet. Men en minskad 

energianvändning på totalt 24,2 % har jag mycket svårt att se ska kunna bero på endast vilka 

maträtter som lagats. När det är så stor skillnad är övertygelsen stor att det till stor del beror 

på de anställdas positiva inställning till att göra ett bra jobb och deras engagemang i att kunna 

förändra sitt beteende. Att hela tiden kunna följa utvecklingen vecka för vecka och se att 

denna vecka har den genomsnittliga energiförbrukningen minskat i förhållande till den förra, 

har spelat en stor roll det är jag övertygad om. 
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Tänkbara åtgärder som kan utföras för att uppnå ett ännu pålitligare resultat är självklart att 

utföra långa och grundliga mätperioder. Men det finns också en del praktiska åtgärder som 

kan bidra till att minska energiförbrukningen. Ett studiebesök till Jörnköket visade bl.a. att 

belysningen i alla kylrum, frysrum och svalrum stod på i stort sett hela dagarna. Detta 

eftersom det ej fanns någon knapp för av/på intill dörren. Belysningen för köksdelen, 

specialkostköket samt diskavdelning och diverse lagerlokaler tändes till största delen på ett 

och samma ställe. När då brukare gick in i kylrum eller frysrum för att hämta ingredienser till 

matlagningen var det inte många som tänkte på att gå 30 meter till ett annat ställe för att 

släcka lyset. 

Att belysningen stod på hela dagarna ger inte bara utslag på att mängden energi till just 

belysning är betydligt högre, utan de äldre armaturer som satt i kylrummen m.m. genererar 

stora mängder värme vilken i sin tur värmer kyl- och frysrummen. Detta gör att kylaggregaten 

måste jobba ännu hårdare och därmed också använda en större mängd energi.  

Tänkbara åtgärder är alltså: 

 Nyare energisnålare armaturer 

 Rörelsesensorer som stänger av lamporna efter en stund 

 Dörrstängare till kylrum/frysrum/svalrum 

Något som också är viktigt att tänka på vad gäller detta arbete är att arbetarna på de båda 

arbetsplatserna inte fått något slags incitament för att börja förändra sitt arbetssätt och börja 

jobba mer energieffektivt. Här finns det alltså stort utrymme att genomföra en utvärdering av 

detta projekt med personalen och intervjua dem kring vad som kan göras för att ytterligare 

öka deras engagemang och på så sätt också kanske lyckas åstadkomma ännu bättre resultat. 

Tyvärr gavs det ej tid för detta under själva examensarbetets utförande, därför kan det vara 

bra att ha detta i åtanke vid fortsatt arbete kring detta projekt. 
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5 Slutsatser 
Ett ökat medvetande kring arbetsmetoder har åstadkommits hos brukarna med hjälp av tydlig 

kommunikation och visualiseringen har i sin tur bidragit till att motivera samt upprätthålla 

engagemanget. Dessa åtgärder har lett till att ett mycket godkänt resultat har uppnåtts med 

tanke på de uppsatta målen. De erhållna resultaten varierar stort men förutsättningarna skiljer 

sig mellan de två objekten så det vore orimligt att ha förväntningar på lika goda resultat på 

båda arbetsplatserna.  

En djupare förståelse för betydelsen av god kommunikation och tydlig visualisering har också 

åstadkommits hos ansvariga vilket mycket väl kan leda till fler projekt av samma sort inom 

Skellefteå Kommun och förhoppningsvis kan också information kring detta projekt inspirera 

andra att utföra liknande åtgärder. 

Förslag på fortsatt arbete inom detta projekt är att fortsätta den visualiserade mätperioden och 

följa upp mätresultaten under en längre period för att på så vis erhålla en mer fördjupad studie 

och därigenom förhoppningsvis också åstadkomma ett grundligare slutresultat. 

Uppföljning bör också göras med personalen på arbetsplatserna för att få deras respons kring 

vad som kunde ha gjorts bättre, om incitament kunde ha höjt deras engagemang samt om 

några fler åtgärder möjligtvis kunde ha gjorts. 

Ett annat intressant område att fortsätta dessa studier skulle kunna vara hos t.ex. hyresgäster i 

bostadsföreningar, eller hos villaägare, för att öka medventandet kring effektivt 

energianvändande också hos privatpersoner. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1 – Energiförbrukning för Kaplanskolan september t.o.m. 13 januari
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Bilaga 2 – Tillagade portioner Kaplanskolan september t.o.m. 13 januari 
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Bilaga 3 – Energiförbrukning Jörnköket september t.o.m. 13 januari 
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Bilaga 4 - Tillagade kilogram Jörnköket september t.o.m. 13 januari 
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