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This thesis aimed to find how to affect and reduce the tenant electricity use in
Sahlgrenska University Hospital (SU) through behavioural and technical factors. It also
aimed to, in detail, chart and categorize the equipment that constitutes the tenant
electricity and how large their contribution is to the total electricity usage. The
research was delimitated to two separate departments within SU. To meet the goal of
the thesis, a literature study on relevant fields of behavioural change science was
carried out together with qualitative interviews with hospital staff. In addition to this,
electricity use in both office and medical equipment was measured. The resulting
analysis showed that lighting is by far the category of equipment that uses most
electricity, about 50 % of the examined departments total use. The second largest
category was office equipment, such as computers and computer monitors, followed
by medical equipment. The analysis concluded that through use of feedback, nudging
and transformational leadership it should be possible to change the staffs behavioural
pattern. Although, it is probably more efficient to use technical solutions such as
automated lighting and energy saving modes on computers to reduce electricity use.
In addition to the analysis, or as a result thereof, this thesis resulted in a list of
recommendations for the hospital, both for implementing a behavioural change
programme and technical solutions aimed at reducing electricity use.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Att minska sin energianvändning är en viktig fråga för många aktörer i samhället, såväl 

privatpersoner som företag. Västra Götalandsregionen (VGR), som är den politiskt styrda 

organisation i Västra Götaland som ansvarar för bland annat sjukvård och kollektivtrafik, är 

inget undantag. De har satt ett ambitiöst mål att minska energianvändningen i sina lokaler med 

50 % till år 2030 jämfört med år 1995. Till VGR:s lokaler hör bland annat Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, det största sjukhuset i Sverige. Energimålet sattes år 2011 och det har 

sedan dess arbetats med att sänka energianvändningen. VGR upptäckte att medan 

energianvändningen för uppvärmning och fastighetselen, alltså den el som används för att driva 

ventilationssystem, minskade så såg de en ökad användning av verksamhetsel, den 

elanvändning som är ett direkt resultat av de verksamheter som bedrivs i lokalerna. 

Användningen av verksamhetsel måste minska om energimålet ska nås. Som en del av arbetet 

för att minska verksamhetselanvändningen beställde VGR under andra halvan av år 2017 ett 

projekt, Energismarta Avdelningar, av Sweco. Målet med projektet var att se om det var möjligt 

att genom beteendeförändringar hos sjukhuspersonalen minska elanvändningen. Fem 

vårdavdelningar på sjukhus inom Västra Götaland valdes ut att delta i projektet. Genom att 

informera och utbilda personalen och med hjälp av incitament som tävlingar och belöningar 

lyckades projektet få alla deltagande avdelningar att förändra sitt beteende och stoppa trenden 

med ökande elanvändningen. Den vårdavdelning som fick sämst resultat såg ingen förändring 

i elanvändningen under projekttiden och den som lyckades bäst minskade sin elanvändning med 

6 %. Även en oförändrad elanvändning kan ses som ett positivt resultat i sammanhanget i den 

bemärkelse att elanvändningen inte ökade. 

Som en fortsättning och fördjupning på Energismarta Avdelningar ämnade detta 

examensarbete att vidare undersöka hur personalens beteende dels påverkar elanvändningen 

men också hur deras beteende kan förändras för att minska elanvändningen. Arbetet syftade 

också till att kartlägga elanvändningen för att undersöka vilken typ av utrustning, må det vara 

datorer, blodtrycksmätare eller lampor, som står för störst andel av elanvändningen. 

Kartläggningen utgjorde en grund för argumentation kring var det är rimligt att göra insatser 

för att minska elanvändningen. En del av examensarbetet utgjordes av en litteraturstudie av 

forskning på ämnet beteendeförändringar, med ett fokus på beteendeförändringar kopplade till 

energianvändning. En kortare studie gjordes också på forskning kopplad till tekniska lösningar 

för att minska elanvändningen från belysning och även för utrustning som går att försätta i 

standby. För att begränsa arbetets omfattning fick två vårdavdelningar på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset utgöra studieobjekt. Dessa två avdelningar var en 

transplantationsmottagning och en onkologmottagning, där människor med transplanterade 

organ respektive cancer behandlades. Intervjuer utfördes med personal från båda avdelningarna 

för att undersöka frågan ur deras perspektiv, då de är brukarna av verksamhetselen. Främst 

intervjuades sköterskor men även avdelningschefen på onkologmottagningen och 

verksamhetschefen för all onkologi på Sahlgrenska. Intervjuerna utgjorde en möjlighet att få en 

inblick i hur personalen själva såg på sin energianvändning och hur deras tankar gick kring 
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frågan. Som en del i kartläggningsarbetet gjordes utrustningsspecifika mätningar av 

elanvändning samt mätningar på den totala elanvändningen för de båda avdelningarna. 

Resultatet från mätningarna visade att belysningen utgjorde den definitivt största posten av 

elanvändningen på båda avdelningarna, ungefär 50 %. Den näst största posten var administrativ 

utrustning, till vilken datorer, datorskärmar, skrivare och annan kontorsutrustning räknades. 

Den medicinska utrustningen, som på de undersökta avdelningarna utgjordes av allt från 

undersökningslampor och blodtrycksmätare till etikettskrivare och sjukhussängar, utgjorde 

endast en liten del av avdelningarnas elanvändning. Utifrån litteraturstudie, intervjuer, 

mätningar och inventeringar utformades en lista med åtgärder. Dessa utgjorde förslag, både för 

tekniska och beteenderelaterade lösningar, för vad VGR kan göra för att minska den 

verksamhetsbaserade elanvändningen. En viktig slutsats som drogs var dock att de tekniska 

lösningarna utgjorde en större garanti för minskad elanvändning. De är också ett lättare och mer 

tidseffektivt sätt att komma åt de största kategorierna, belysning och administrativ utrustning, 

än de åtgärder som kan förändra personalens beteende. För absolut störst effekt kan dock både 

tekniska och beteendemässiga åtgärder vidtas. De tekniska åtgärderna innebär bland annat en 

översyn och effektivisering av automatiserad belysning (vilket redan fanns på båda 

avdelningarna) och energisparläge på datorer och datorskärmar. Beteendemässiga åtgärder 

innefattar bland annat information, utbildning, återkommande och regelbunden återkoppling på 

avdelningarnas elanvändning, ledargestalter i energi- och miljöfrågor, förstärkning av sociala 

normer och ökad gemenskapskänsla. Även om de tekniska lösningarna som presenteras i arbetet 

förmodas vara mer effektiva än de beteenderelaterade så kan det finnas ett egenvärde i att 

angripa problemet från flera håll. Det finns ett värde i att skapa en medvetenhet hos personalen 

som de på ett personligt plan kan sprida till både kollegor och andra privatpersoner. Att en 

offentlig verksamhet som VGR arbetar aktivt föregår med ett gott exempel i energi- och 

miljöfrågor kan också sprida ett intresse till både andra offentliga men också privata aktörer. 
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1. Inledning 

Det är fastställt att den globala uppvärmning och de klimatförändringar som pågår i dagsläget 

är orsakade av människor (Cook et al., 2016). En av de mest bidragande faktorerna är, och har 

varit, en oförsiktig och oansvarig användning av en genom historien till synes obegränsad 

resurs: energi (IPCC, 2007). Förbränning av olja, kol och naturgas, uranbrytning för 

kärnkraftverk och exploatering av ekosystem för konstruktion av vattenkraftverk har stor 

inverkan på miljön och den planet vi lever på. I ett försök att stoppa och motverka 

klimatförändringarna kom världens ledare år 2015 fram till Parisavtalet, med målet att stoppa 

den globala uppvärmningen genom att minska växthusgasutsläpp världen över (UNFCCC, 

2016). Även FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, där ett av målen berör just energi, 

antogs i anslutning till Parisavtalet. Varje FN-mål har specifika delmål som ska uppnås till år 

2030 och energimålet, nummer sju i ordningen, säger bland annat att 

energieffektiviseringstakten ska vara dubblerad år 2030 jämfört med år 2015 (FN, 2015). FN:s 

globala mål går väl ihop med EU:s mål om att ha ökat energieffektiviteten i medlemsländerna 

med 27 % till år 2030 (EU, 2014).  

Sverige har som medlemsland i EU åtagit sig att uppfylla de mål som är satta men har också 

valt att sätta egna mål. Ett av dessa mål är att Sverige till år 2030 ska ha nått 50 % effektivare 

energianvändning jämfört med år 2016 (Regeringen, 2018), en effektivisering som ska ske 

överallt i samhället. Den sektor som använder störst andel energi i Sverige, nära 40 %, är den 

som Energimyndigheten (2017) benämner bostäder och service. I denna sektor ingår bland 

annat hushåll, jordbruk och offentlig verksamhet. Offentlig verksamhet innefattar bland annat 

skolor och sjukhus och står för över 4 % av Sveriges totala energianvändning. Dryga 4 % kan 

verka försvinnande lite men det motsvarar ungefär 16 TWh, eller hela Sveriges totala 

energiproduktion från vindkraftverk (Energimyndigheten, 2017). För att nå energimålet måste 

effektivisering och besparing ske på alla fronter där möjlighet finns. 

Precis som Sverige har upprättat egna energimål inom EU finns det i sin tur organisationer inom 

Sverige som har satt egna energimål. Västra Götalandsregionen (VGR) är en sådan 

organisation. VGR är politiskt styrt och ansvarar för sjukvård, tillväxt, utveckling och 

kollektivtrafik inom regionen (VGR, 2017). VGR har, som ett steg mot att bli mer miljövänliga, 

satt målet att minska förbrukningen av köpt energi i sina lokaler med 50 % till år 2030, jämfört 

med år 1995 (VGR, 2018). Det innebär att framtida lokaler ska byggas mer energieffektiva, 

men också att befintligt bestånd måste effektiviseras. En stor del av VGR:s fastighetsbestånd 

består av sjukvårdlokaler, bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Som en 

del i det pågående effektiviseringsarbetet undersöktes just sjukhusverksamheten för att se vilka 

möjligheter till energibesparing som fanns. Undersökningen visade att fastighetsel och 

värmeenergi båda har minskat i användning men att användningen av verksamhetsel har ökat 

(Bjurbäck et al., 2015). För att nå energimålet måste användningen av verksamhetsel i VGR:s 

lokaler, däribland sjukhusen, effektiviseras. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att ge en djupare förståelse för vad det finns för möjligheter till 

driftoptimering på vårdavdelningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset avseende 

användningen av verksamhetsel. Dessa möjligheter presenteras i form av en generell 

handlingsplan, och viktiga aspekter att ta i beaktning, som kan användas för att effektivt nå en 

minskad förbrukning av verksamhetsel på flertalet vårdavdelningar. Specifikt ställs mänskliga 

och sociala aspekter1 i relation till tekniska lösningar2 och samspelet dem emellan undersöks. 

Frågorna som ska besvaras är följande: 

▪ Var finns det störst potential till besparingar? 

o Vilken utrustning? 

o Vilket beteende? 

▪ På vilket sätt gestaltar sig den mänskliga faktorn?  

o Hur kan beteendet hos personalen på bästa sätt påverkas för att minska 

elanvändningen? 

o På vilken nivå påverkar det mänskliga beteendet elförbrukningen? 

▪ Vad finns det för tekniska lösningar för att: 

o  Skapa direkta besparingar av el? 

o  Underlätta förändring av mänskligt beteende som leder till besparingar? 

1.2 Begränsningar och avgränsningar 

Undersökningen begränsades till två vårdavdelningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för 

att arbetet skulle kunna hållas inom ramen för ett examensarbete. En mer omfattande 

undersökning där flertalet vårdavdelningar med olika verksamhet undersökts hade potentiellt 

kunnat leda till en mer diversifierad bild av hur verksamheten bedrivs på sjukhuset. Detta hade 

i sin tur kunnat leda till att den generella handlingsplan som konstruerats hade kunnat fånga upp 

olika variationer och detaljer i verksamheten på ett bättre sätt. 

På sjukhuset är olika typer av utrustning (laster) klassificerad utifrån tre kategorier: mycket 

viktig, viktig och övrig. Utrustning som klassas som mycket viktig, exempelvis livsuppehållande 

utrustning och nödbelysning, får inte uppleva ett brott i strömförsörjningen och är kopplad till 

en batteribank. Viktig utrustning kan märka av tillfälligt brott men inte långvarig strömförlust 

och är kopplat till reservgenerator. Övrig last är enbart kopplad till elnätet utan någon form av 

reservsystem. De olika typerna av utrustning är alltså kopplade till olika strömkällor beroende 

på prioriteringsgrad. På grund av bristande tillgång till mätutrustning kunde enbart den totala 

elförbrukningen av utrustning och belysning kopplad till övrig last mätas. Hade den totala 

förbrukningen för viktig och mycket viktig last kunnat mätas hade avdelningarnas totala 

förbrukningar kunnat mätas på ett enkelt sätt. Det hade öppnat upp för möjligheter att jämföra 

de olika lasterna med varandra för att lätt kunna se vilken typ av utrustning som är mest 

                                                           
1 Mänskliga och sociala aspekter, exempel: långsiktigt beteende, vanebildning, ledarskapets och 

gruppdynamikens inverkan, incitament till förändrat beteende 
2 Tekniska lösningar, exempel: Sensorer, timers, informationssystem för förbrukning (feedback) 
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energikrävande. En sådan jämförelse hade kunnat användas för att på ett bättre sätt identifiera 

vart energieffektiviserande åtgärder hade varit mest effektiva. Utöver mätning av total 

elförbrukning av övrig last fanns möjlighet till utrustningsspecifika mätningar med nio stycken 

stickkontaktsmätare3. Dessa kunde användas för att mäta viss utrustnings energianvändning 

men inte all. Dels på grund av det begränsade antalet men också på grund av att viss utrustning 

inte kopplades med stickkontakt i väggen. Sådan utrustning är ansluten till elnätet på annat sätt 

och går därför inte att koppla till stickkontaktsmätare. Utöver detta så var mätperioden relativt 

kort och ojämn i det avseende att den varade under en period då dagarna blir ljusare. Detta kan 

ha påverkat mätningarna då mängden belysning förmodligen minskat i takt med att dagsljuset 

varar längre under dagen. En optimal mätperiod hade varat under ett eller två år för att få en 

mer rättvis bild av energianvändningen. 

2. Bakgrund 

Att energieffektivisera ett sjukhus är ett mångfacetterat projekt. En del av VGR:s tidigare arbete 

med att energieffektivisera sjukhusen i regionen kommer att redovisas i detta kapitel för att 

redogöra vilken riktning arbetet haft tidigare och vilken det har i dagsläget. Även andra projekt 

kommer presenteras för att sätta VGR:s arbete i perspektiv. För att ge en djupare förståelse för 

energieffektivisering genom optimerad användning av verksamhetsel så kommer dels 

beteendeaspekter beskrivas utifrån forskning på ämnet, men även tekniska lösningar kommer 

lyftas. 

2.1 Tidigare studier: energieffektivisering på sjukhus 

VGR satte målet att halvera energianvändningen år 2011 och ett extensivt arbete har pågått 

sedan dess. Bland annat har det gjorts en utvärdering av målet och det har också genomförts 

projekt där syftet varit att undersöka hur målet ska nås. Energieffektivisering av sjukhus är inget 

som enbart VGR sysslar med, en sökning på ”energy efficiency hospitals” (energieffektivitet 

sjukhus) ger i skrivande stund över 20 miljoner träffar på Google. Det pågår ett omfattande 

energieffektiviseringsarbete i många delar av världen och utöver rapporterna kring VGR:s 

arbete kommer ett projekt som genomförts i USA också undersökas i det här avsnittet. 

2.1.1 Energimålet: konsekvensutredning och mätstudie 

Som ett svar på det satta energimålet gjordes 2012 en konsekvensutredning för att kartlägga 

vilka tekniska och ekonomiska konsekvenser det skulle ha för fastighetsägaren. I rapporten, 

Konsekvensutredning av det långsiktiga energimålet att halvera energianvändningen till 2030 

(Lagerkvist & Walter, 2012), läggs det också fram en grundläggande strategi för att kunna nå 

målet. Dels föreslås det att det ska ställas höga krav på energieffektivitet vid nybyggnation och 

underhåll eller ombyggnation av befintligt bestånd. Rapportförfattarna belyser också vikten av 

                                                           
3 Stickkontaktsmätare definieras i denna rapport som en typ av elmätare som kopplas in mellan utrustningens 

strömförsörjningskabel och strömkällan. Ett exempel är att mätaren kopplas in i vägguttaget och en dators 

elsladd kopplas sedan in i mätaren. 
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att minska verksamhetsenergin i byggnaderna vilket de menar kan göras dels med tekniska 

åtgärder men att ”beteendepåverkande åtgärder är av stor betydelse” (s. 17). För att kunna nå 

energimålet, vid rapportens författande, måste en energieffektivisering med 25 % ske i det 

redan befintliga byggbeståndet. Rapportförfattarna räknar med en merinvesteringskostnad på 4 

miljarder kronor fram till år 2030 för att nå målet. 

År 2013 skrevs en lägesrapport som en prognosavstämning för arbetet kring energimålet. 

(Walter et al., 2013). I lägesrapporten läggs än större vikt på att verksamhetselen är en post där 

stora energibesparingar kan göras. I rapporten görs uppskattningen att 20–30 % av den totala 

energianvändningen i en ny byggnad utgörs av verksamhet genom användning av medicinsk 

utrustning, datorer och övrig utrustning. Författarna menar att kompetenshöjning, dels genom 

nyrekrytering men också genom informationsspridning till nuvarande personal, är behövligt för 

att optimera driften av de tekniskt komplexa anläggningar som dagens sjukhus utgör. 

För att öka förståelsen för den verksamhetsbaserade energianvändningen gjordes år 2015 en 

mätstudie (Bjurbäck et al.) där en stor mängd utrustning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

inventerades och dess elförbrukning mättes. Som en del av mätstudien undersöktes också 

driftpersonalens egna uppfattningar hur utrustningen användes, vilket jämfördes med den 

faktiska användningen. Resultatet visade ”att den subjektiva uppfattningen kring hur utrustning 

används ofta avviker från hur den faktiskt används” (s.10). Utrustningen används mer än vad 

de som använder den tror. Rapportförfattarna menar att det finns stora energibesparingar att 

göra bara genom att viss utrustning stängs av i större omfattning. 

I början av år 2017 gjordes en uppföljning (Lindquist & Walter, 2017) av 

konsekvensutredningen från 2012. Uppföljningen visar att en minskning med 27 kWh/m2, år 

har ägt rum sedan konsekvensutredningen skrevs och totalt sedan 1995 har energianvändningen 

minskat med ungefär 34 % vilken vid rapportens författande låg på 179 kWh/m2, år. För att nå 

målet (137 kWh/m2, år) krävs ytterligare en minskning på 42 kWh/m2, år. I linje med 

lägesrapporten så visar även uppföljningen att ett kvarstående hinder för att nå målet är 

verksamhetselen. Genomsnittlig fastighetsel och energi till uppvärmning minskar i lokalerna 

medan fastighetselen är en ständigt ökande post. I rapporten framgår det att ”stor potential finns 

till att effektivisera verksamheternas elanvändning, främst genom förändrat beteende […] 

kunskapen måste höjas och samverkan måste öka” (s.8). 

2.1.2 Energismarta avdelningar 

Hösten 2017 utfördes det pilotprojekt som utgör grunden för det här examensarbetet, 

Energismarta Avdelningar (Walter et al., 2018). Projektet syftade till att undersöka om, och i 

sådana fall till vilken grad, det går att minska verksamhetselanvändningen på vårdavdelningar 

på Västra Götalandsregionens sjukhus. För att få en bra spridning på vilken typ av verksamhet 

som bedrevs på avdelningen valdes följande fem avdelningar ut att delta i projektet: 
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▪ Onkologmottagning 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 

▪ Transplantationsmottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 

▪ Operation 2, Östra Sjukhuset, Göteborg 

▪ Specialistmedicinmottagning, Norra Älvsborg Länssjukhus, Trollhättan 

▪ Strokeavdelning, Södra Älvsborg Sjukhus, Borås 

Under projektets gång lyckades avdelningarna sänka sin elförbrukning med mellan 0–6 % och 

resultatet visade att det finns stor potential till besparing i ”mängdutrustning”. Exempel på detta 

är etikettskrivare, vilket det finns många av, som alltid står på trots att de bara används någon 

minut emellanåt. Även datorer, monitorer och belysning står ofta på dygnet runt även om det 

inte bedrivs någon verksamhet under helger och nätter på många avdelningar. En generell 

slutsats som dras efter projektets genomförande är att ”en stor del av den verksamhetsrelaterade 

elanvändningen på sjukhus är sådan som inte genererar tänkt nytta.” (Walter et al., 2018, s. 14). 

Detta beror till viss del på beteende men är också beroende på tekniska aspekter. Viss utrustning 

har till exempel hög förbrukning även vid energisparläge, viss utrustning går inte att stänga av, 

det kan vara svårt att upptäcka hur mycket energi utrustning förbrukar och det finns 

belysningssystem som inte fungerar optimalt. Författarna till projektrapporten föreslår att 

tekniskt relaterad elförbrukning kan minskas framöver genom att högre krav ställs vid 

upphandling av utrustning. Eftersom projektet syftade till att undersöka just beteendeaspekterna 

testades inga tekniska lösningar under projektets gång. De metoder som användes för att försöka 

minska förbrukningen var informationsspridning och utbildning av vårdpersonalen och 

avdelningschefer. Informationen handlade om vilken utrustning som förbrukade mycket energi, 

hur mycket energi som kunde sparas och vilka åtgärder personalen kunde genomföra för att få 

ner sin avdelnings elförbrukning. Projektet ledde fram till slutsatsen att det är stor individuell 

skillnad när det kommer till personalens engagemang i frågan och att det har stor inverkan på 

slutresultatet. Vad de olika avdelningarna tyckte var rimliga åtgärder, upplevd arbetsbelastning 

och hur organisationen på avdelningen fungerande var också faktorer som förmodas ha påverkat 

resultatet. I rapporten sammanfattas de faktorer som upptäckts underlätta beteendeförändring 

som: samarbete, personer som driver på och påminner, bred förankring i gruppen och att 

åtgärderna upplevs genomförbara. De faktorer som ansgås försvåra för beteendeförändring var: 

svårigheter med utrustning, flera olika team och yrkeskategorier, hög arbetsbelastning och 

tvetydig information (s. 19). Projektet visade som tidigare nämnt en minskning av 

elanvändningen på avdelningarna på 0–6 % (värt att notera att den tidigare trenden är att 

förbrukningen ökar, alltså är även 0 % ett positivt resultat) men rapportförfattarna menar att i 

denna siffra döljer det sig ytterligare minskning. Eftersom mätperioden var relativt kort (juni 

till december) så kan periodvisa förändringar i verksamheten, som kanske påverkar 

förbrukningen, inte påvisas. Framförallt så har mängden solljus minskat under mätperioden 

vilket har lett till en ökad förbrukning av elenergi till belysning, som också är en ”betydande 

del av avdelningarnas verksamhetsel” (s. 10). Slutsatsen som dras är att det finns stor potential 

till att göra energibesparingar enbart genom beteendeförändringar, uppskattningsvis 10 % av 

verksamhetselen kan sparas in på detta sätt. Återkoppling, ledarskap, arbetsmiljö samt ökat 

samarbete mellan olika ansvarsområden på vårdavdelningarna är viktiga delar för att realisera 

en sådan besparing (s. 25). 
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2.1.3 Energy Connect 

Carolinas Healthcare System (CHS) i Carolina, USA, hade som mål att reducera sin 

energiintensitet4 med 20 % till och med slutet av 2017 (Cowan et al., 2017). CHS består av över 

900 vårdanläggningar i North Carolina och South Carolina och har över 60 000 anställda 

(Carolinas HealthCare System, 2017). Som en del av strategin utvecklades ett program för att 

åstadkomma ett mer energismart beteende hos sjukhuspersonalen. Programmet, Energy 

Connect, utvecklades tillsammans med både personal på sjukhuset och utomstående experter. 

Hela processen, samt hur programmet såg ut, finns redovisat i rapporten Designing a Behaviour 

Change Programme for Hospital Facilities Staff (Cowan et al., 2017). CHS gick med detta 

projekt bortom infrastrukturella förändringar för att uppnå energieffektivisering och ämnade att 

åstadkomma en kulturell förändring. Projektet inleddes med att intervjua anställda på CHS, 

vilket visade på att det dels fanns en efterfrågan på mer kapital och uppgradering av utrustning 

men framförallt efterfrågades mer information och träning i energieffektivisering. Det framgick 

också att de intervjuade ansåg att övrig personal prioriterade energieffektivisering lågt och att 

de skulle behöva någon form av motivation eller incitament. Dessutom efterfrågades ett större 

engagemang i frågan från anställda i högre positioner inom organisationen. Baserat på 

intervjuerna och genom workshops och träffar fastställdes mål och en plan togs fram för hur 

dessa mål skulle nås. I rapporten delger författarna vad de anser är nyckelelementen för att 

lyckas med den här typen av program. Cowan et al. menar att det som behövs, bland annat, är: 

en dedikerad ledare, inkludering av personal och ledning i programkonstruktionen i ett tidigt 

skede samt en panel av utomstående experter. En dedikerad projektledare är nödvändig för att 

föra planen framåt och för att föra samman den helhet som krävs för att planen ska fungera. Det 

är också viktigt att ledaren har specifikt avsatta resurser och tid för projektet i fråga. Ledaren 

har också ett ansvar att engagera och involvera personal och chefer samt att hyra in utomstående 

experter. Att inkludera all personal i planeringen är viktigt för att alla ska känna sig delaktiga i 

projektet. Cowan et al. skriver att det är låg sannolikhet att ett program eller projekt är effektivt 

om det av personalen känns påtvingat. För en långvarig effekt är det viktigt att eftersträva en 

kulturförändring på arbetsplatsen och då är det av betydelse att personalen är inkluderad. 

Dessutom, menar Cowan et al., kan personalen komma med viktiga synpunkter om planen som 

är specifika för just deras avdelning eller verksamhet. Att anpassa planen efter just de personer 

och den verksamhet som omfattas av den ökar chansen att planen lyckas. Det sista av de tre 

element som Cowan et al. anser är nödvändiga för att konstruera en beteendeförändringsplan, 

de utomstående experterna, bidrar med nya perspektiv som saknas inom den egna 

verksamheten. 

2.2 Beteendepåverkan för energibesparing 

Det finns olika metoder som kan tillämpas för att förändra människors beteende. I avseende att 

minska energianvändning diskuteras ofta prisbaserade åtgärder, som att höja elpriser eller införa 

energiskatter (Allcott & Mullainathan, 2010). Eftersom en förändring av energianvändningens 

kostnad inte direkt påverkar personalen på ett sjukhus är den typen av åtgärder inte relevanta i 

                                                           
4 Energiintensitet beräknas som energianvändning per yta och år, exempel på en energiintensitetsenhet är 

kWh/m2, år. 
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det här sammanhanget. Det finns en växande samling forskning som visar på att icke-

prisbaserade åtgärder kan vara både billiga och extremt kraftfulla (ibid.). Tre typer av sådana 

åtgärder, återkoppling, transformatoriskt ledarskap och nudging, beskrivs mer detaljerat i detta 

avsnitt. 

2.2.1 Återkoppling 

Återkoppling, eller feedback på engelska, är information som ges till någon som ett svar på 

dennes agerande eller handling. Återkoppling som ett verktyg för att effektivisera 

energianvändning kan vara effektivt, om det används på rätt sätt (Abrahams, 2005). Den här 

rapporten utgår främst från den litteraturstudie Darby (2006) utfört på ämnet samt en 

metaanalys utförd av Karlin, Zinger och Ford (Karlin et al., 2015). Båda studierna behandlar 

främst energibesparingar i hemmet men det finns många områden där kunskapen och 

lärdomarna är applicerbara även på sjukhusverksamhet. Metaanalysen är omfattande och 

innefattar 42 noga utvalda studier, publicerade mellan 1976 och 2010, som innefattar forskning 

på återkoppling som medel att minska energianvändning. Rapporten inleds med en beskrivning 

av den allmänna problematik som dyker upp när människors beteende kring just energi ska 

påverkas. Fyra problem listas, där det första är att energi som koncept är abstrakt. 

Konsekvenserna av energiproduktionen uppenbarar sig inte direkt i samband med att en lampa 

tänds. Karlin et al. skriver att det inte finns något medvetet mål, när personer använder energi, 

att påverka miljön. De otydliga och icke direkt märkbara konsekvenserna av energianvändning 

gör det svårt att påverka energisparande beteende. Ett annat problem är att energi hos 

slutanvändaren, är osynligt, tyst och ogreppbart. Energianvändning går att mäta men 

alternativet kommer alltid finnas att inte se eller ta till sig den återkoppling som mätningen 

utgör, menar Karlin et al. Det tredje problemet är att energianvändning består av flertalet olika 

beteenden och handlingar. El används på många olika sätt och till många olika saker och 

besparingar kan också ske på många olika sätt. Den här diversiteten, tillsammans med 

allmänhetens okunskap kring hur mycket energi som kan sparas genom individuella handlingar, 

gör att det blir svårt för individen att identifiera vilka specifika handlingar som kan leda till 

meningsfull förändring. Det sista problemet som Karlin et al. lyfter är att energianvändning 

sällan har potentiellt allvarliga konsekvenser för användaren. Detta väger ännu tyngre i och med 

det faktum att personalen på det sjukhus som undersökts i den här rapporten inte betalar för 

elförbrukningen, som exempelvis privatpersoner gör för förbrukningen i sina hem. 

Darby (2006) delar upp återkoppling i två olika kategorier: direkt och indirekt. Direkt 

återkoppling innebär precis som namnet anger att återkopplingen är direkt kopplad till den 

energianvändande handlingen. Den direkta återkopplingen kan exempelvis gestaltas i form av 

en display som anger energianvändningen för utrustningen som används eller att konsumenten 

själv går och läser av elmätaren om en sådan finns tillgänglig. Att använda en dator för att 

komma åt informationen går också in under den här kategorin. Enligt den litteratur som Darby 

studerat så kan den här typen av återkoppling leda till 5–15 % energibesparing. Indirekt 

återkoppling innebär att informationen över förbrukningen, rådata, har blivit behandlad och 

formaterad på något sätt innan den når användaren. Ett exempel på detta är till exempel 

elräkningar. Besparingar från indirekt feedback har visat sig ligga på mellan 0–10 %, enligt 
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Darbys studie. Den här typen av återkoppling lämpar sig enligt Darby oftast bättre när effekten 

av större systemändringar ska påvisas, exempelvis inköp av nya maskiner eller förändrad 

inomhustemperatur. Direkt återkoppling, menar hon, har däremot en större effekt på 

beteendeförändringar.  

Darby studerade också olika typer av jämförelser, hur energibesparingen påverkas av att 

jämföra användarens förbrukning med sin egen tidigare, andra användares eller en normativ 

förbrukning. Dessa olika typer av återkoppling kallas historisk, komparativ respektive normativ 

återkoppling. Den tidigare forskning som Darby studerat visar att det hos användare finns ett 

intresse för jämförelser men att detta intresse inte nödvändigtvis behöver leda till besparingar. 

Det finns även en problematik kring vilken grupp, eller användare, som ska användas som 

jämförelseobjekt vid en komparativ återkoppling. Användarna kan känna sig missnöjda med 

vilka de jämförs med om de känner att de inte liknar jämförelseobjektet, om jämförelseobjektet 

har en upplevt orättvis fördel eller skiljer sig på annat sätt. Dessutom kan det utebli en positiv 

effekt om den användaren redan är bättre än den jämförda, även om de båda har utrymme för 

förbättring. Detta gäller även för en normativ återkoppling. En sådan situation kan leda till att 

användaren känner sig nöjd där den befinner sig och inte gör någon ansträngning för förbättring. 

Av dessa tre menar Darby att historisk återkoppling är den mest effektiva. Det är alltså bättre 

att visa energianvändningen i relation till den egna tidigare förbrukningen jämfört med att visa 

energianvändningen i relation till andra användare eller något normvärde. Utöver detta kan det 

också finnas ett värde i att ha en detaljerad återkoppling menar Darby. En detaljerad 

återkoppling skulle kunna innebära, beroende på detaljgrad, att användaren kan se specifikt vart 

elen används, vilken utrustning som förbrukar mest energi och under vilken tid. Med en 

detaljerad återkoppling får användaren en bättre bild över hur elförbrukningen ser ut och har 

därför också större möjlighet att påverka sin förbrukning där det gör störst skillnad. Karlin et 

al. (2015) belyser också nyttan med detaljerad återkoppling, speciellt under en upplärningsfas. 

De poängterar dock att enbart denna utökade information inte nödvändigtvis ger användaren de 

verktyg eller information som krävs för att faktiskt göra något åt sin förbrukning. Dessutom 

påpekar de att trots att det finns forskning som visar på att detaljerad återkoppling är effektivt 

(Darby, 2006; Fischer, 2008; Electric Power Research Institute, 2009) så utgör det inte 

tillräckligt bevis för att bekräfta det. 

Karlin et al. har i sin studie funnit variabla faktorer som kan påverka hur stor effekt 

återkopplingen har. De faktorer som är mest relevanta för den här rapporten är frekvens, medium 

och mätenhet. Metaanalysen visade att en daglig återkoppling, en högfrekvent återkoppling, 

inte var effektivare än en lägre frekvens av återkoppling. Återkoppling med frekvensen en till 

fyra gånger i veckan var den mest effektiva.  Karlin et al. poängterar dock att det är viktigt att 

särskilja på hur ofta återkopplingen ges och hur ofta den tas emot och att detta kan påverka 

studieresultatet. Det betyder att även om det finns mätare som kontinuerligt visar exempelvis 

elförbrukning betyder det nödvändigtvis inte att användaren hela tiden är tillgänglig eller villig 

att ta till sig informationen. De ser också en koppling mellan frekvensen och det medium som 

återkopplingen presenteras igenom. Karlin et al. använder sig av begreppen tryck (eng. push) 

och drag (eng. pull) för att särskilja mellan olika typer medier som återkoppling kan gestaltas 

genom. En elräkning beskriver de som något som trycks på användaren, jämfört med att 
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exempelvis gå in på en dator för att dra fram informationen om sin förbrukning från 

mätsystemet. Återkoppling som har hög frekvens, exempelvis dagliga mätningar, men som 

måste dras fram (användaren måste aktivt gå och kolla på mätaren) kanske i realiteten har 

samma frekvens som återkoppling med låg frekvens, exempelvis en räkning i slutet av 

månaden, som trycks på användaren (någon berättar för användaren hur mycket den förbrukat). 

Informationen kanske når användaren i samma utsträckning i båda fallen. Studien visar dock 

att den minst engagerande typen av medium, exempelvis en elräkning, har en sämre effekt än 

mer engagerande och interaktivt medium, som exempelvis en dator. Även Darby styrker detta 

i sin studie där hon skriver att ett användarvänligt gränssnitt för mätningen kan ha stor 

betydelse. Att på ett enkelt sätt kunna se sin förbrukning och data som rör den kan hjälpa 

användaren att bli mer engagerad. Den tredje variabeln som Karlin et al. utforskade var själva 

mätningen, specifikt i vilket enhet som förbrukningen presenterades. Exempelvis kan 

energianvändningen presenteras i motsvarande generad mängd koldioxid eller kostnad för 

miljöpåverkan. Studien visade dock inte på något samband mellan vilken enhet som användes 

och förbättrad effektivitet av återkopplingen. En aspekt som lyfts är att omvandling till 

exempelvis koldioxid resulterar i till synes små mängder (10 kWh blir 0,007 kubikmeter 

koldioxid i författarnas exempel) vilket kan minska effekten återkopplingen har på användaren. 

Istället, menar Karlin et al., kan återkopplingen visas i relation till ett satt mål. Detta ska ha en 

betydande inverkan på hur effektiv återkopplingen är. Att visa mätresultatet i relation till ett 

satt mål, som användaren själv har godkänt och tycker är rimligt, visade sig ha betydande effekt 

till skillnad från att jämföra med andra användare där det inte gick att påvisa någon signifikans. 

Det främsta målet med återkoppling är att se en beteendeförändring som är ihållande. Darby 

skriver att en ihållande effekt kan ses när återkopplingen har lett till och understött en inre 

förändring hos användaren, en beteendeförändring som leder till nya vanor. Återkoppling kan 

på ett effektivt sätt fungera som en gnista som leder till ett ändrat beteende, som ett hjälpmedel 

för personer som redan har motivationen att förändra sitt beteende och som en signal som 

påminner de som redan är igång med sin beteendeförändring (Fogg, 2009). Återkoppling kan 

också leda till momentan energieffektivisering när informationen kan påvisa vinsterna med att 

investera i mer energieffektiv utrustning. Dock kan det behövas mer än återkoppling skriver 

Darby. För att få ut maximal effekt av återkoppling kan det finnas ett värde i att kombinera den 

med andra typer av styrmedel. Ett belöningssystem, exempelvis en tävling av något slag, kan 

ha en tydlig påverkan men risken är att denna effekt försvinner när belöningen försvinner. För 

en mer långvarig effekt rekommenderar Darby att rådgivning ges i kombination med 

återkopplingen. Tips och råd kan hjälpa användaren att minska sin förbrukning när den väl 

förstått hur förbrukningen ser ut. Återkopplingen kan också kombineras med en målsättning 

och information om konsekvenserna av energiproduktionen. Darbys studie visade att en 

kombination av ovanstående medel är ett effektivt sätt att få användare att minska sin 

elanvändning. Hon kom också fram till att det finns en risk att elanvändningen ökar om enbart 

återkoppling ges utan kompletterande styrmedel. 

I sin metaanalys kommer Karlin et al. fram till att återkoppling i genomsnitt kan leda till en 

minskning av energianvändning med ungefär 7,2 %. De poängterar dock, tillsammans med 

Darby, att det finns mycket utrymme för fortsatt forskning inom området. Det finns ett 
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begränsat antal studier och dessa har sällan studerat någon av de ovanstående faktorerna 

isolerade. Det går inte med säkerhet säga hur effektivt återkoppling är och det behövs mer 

forskning på bland annat hur olika individer mottar olika typer av återkoppling i kombination 

med andra styrmedel så som målsättning och information. 

2.2.2 Ledarskap 

Ledare och deras ledarskap kan ha stor inverkan på sina medarbetare, däribland deras beteende. 

Robertson & Barling (2013) skriver att ledarens roll i att göra en organisation mer miljövänlig 

kan vara av stor vikt och ha betydande inverkan. I en studie så undersöker de om 

transformatoriskt ledarskap, en av de mest studerade ledarskapsteorierna (Barling et al., 2010; 

Judge & Piccolo, 2004), är applicerbart på miljöpåverkande beteende på arbetsplatsen. De 

använder sig av fyra väl etablerade begrepp inom transformatorisk ledarskapsteori för att 

beskriva hur en ledare kan påverka sina medarbetare att agera mer miljövänligt. De fyra 

begreppen är: idealiserat inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulans och 

individuell omtanke (eng. idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation 

och individualized consideration) (Robertson & Barling, 2013, s.178). Idealiserat inflytande 

innebär att ledaren, genom att göra vad som är rätt (stänga av datorn för att spara energi) snarare 

än att göra vad som är enkelt (lämna datorn på), utgör en förebild för sina medarbetare att agera 

miljövänligt. Genom att följa ett moraliskt åtagande, att värna om miljön och i sin tur sina 

medarbetare, bidrar ledaren till ett högre idealiserat inflytande på sina medarbetare. När ledaren 

går bortom att enbart göra vad som är moraliskt rätt och visar passion och optimism för 

miljöfrågan utgör hen en källa till inspirerande motivation. Robertson och Barling beskriver 

det som att medarbetarna blir inspirerade att gå bortom vad som endast är bra för dem själva 

och anstränger sig ytterligare för att förminska sin miljöpåverkan. Ledare som erbjuder 

intellektuell stimulans både uppmuntrar sina medarbetare och ger dem en möjlighet att själva 

tänka kring sitt beteende, ifrågasätta gamla rutiner och antagande och lösa miljörelaterade 

problem på innovativa sätt. Det sista begreppet, individuell omtanke, betyder att ledaren skapar 

en nära relation med medarbetarna och låter sina egna värderingar spilla över till dem. Utöver 

detta så ger det också ledaren en plattform för att på ett personligt plan diskutera frågor kring 

miljö. Robertson och Barlings studie visar att genom transformatoriskt ledarskap med 

miljöfokus så kan ett mer miljövänligt beteende åstadkommas genom att ledaren medvetet 

påverkar och uppmuntra sina medarbetare till att agera mer miljövänligt på arbetsplatsen.  

2.2.3 Nudging 

Nudging är ett relativt nytt begrepp inom beteendevetenskapen och myntades av Thaler & 

Sunstein (2008) i boken Nudging. Improving decisions about health, wealth and happiness. 

Nudging, att ”knuffa” på svenska, definieras av Thaler och Sunstein som ”alla aspekter inom 

valarkitekturen5 som förändrar människors beteende på ett förutsägbart sätt utan att förbjuda 

något alternativ eller göra signifikanta ändringar i deras ekonomiska incitament” (2008, s. 6). 

Sådana aspekter kan till exempel vara att olika alternativ beskrivs med olika värderingar, att det 

                                                           
5 Valarkitektur (eng. choice architecture) är den genomtänkta design som ligger bakom hur olika val presenteras 

för en konsument, vilket kan påverka vilket val konsumenten gör. 
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finns ett förbestämt utgångsläge eller standardalternativ och att antalet alternativ som 

presenteras kan variera. Thaler & Sunstein argumenterar för att nudging är användbart för att 

reglera utfallet när val är svåra, har fördröjd effekt, sker med låg frekvens, när de har låg grad 

av återkoppling och när kopplingen mellan valet och resultatet är tvetydig. Ölander & 

Thøgersen (2014) menar att dessa aspekter alla går att koppla till de olika vardagliga val 

människor gör som påverkar miljön. Konsumentens val har ofta fördröjd effekt på miljön och 

det går sällan att se direkt återkoppling till vilka miljöeffekter som just det valet har orsakat. 

Valen kan också ofta vara kostsamma på något sätt för individen, vilket gör dem svåra, och de 

val som kan ha störst påverkan på miljön sker i regel sällan, exempelvis inköp av elintensiv 

utrustning. Med denna koppling i åtanke finns det goda skäl för att använda nudging för att 

främja miljövänligt beteende (Ölander & Thøgersen, 2014). Ölander & Thøgersen menar att 

utav de olika typer av nudging som finns så är förankring (eng. anchoring), standardalternativ 

(eng. default option) och social nudging de som har störst potential att leda människor till ett 

miljövänligt beteende.  

När en person ska fatta ett beslut så påverkas ofta detta av framträdande information i personens 

omgivning, beslutet är förankrat (Pashler, 2013). Detta kan ske oavsett om informationen är 

relevant för beslutet eller ej (ibid.). Vilken information som presenteras, och hur, i samband 

med att ett val ska göras kan vara av vikt om ett beteende ska styras i en viss riktning. Ett 

exempel Ölander & Thøgersen (2014) visar är en studie där konsumenter skulle välja nya TV-

apparater utefter ett antal kriterier, däribland energieffektivitet. I två olika grupper bedömdes 

energieffektiviteten på två olika sätt. I den ena gruppen användes EU:s gamla skala för 

produkters energieffektivitet som går från G till A (där A var mest energieffektivt) och i den 

andra gruppen användes den nya skalan från D till A+++ (där A+++ är mest energieffektivt), 

se Figur 1. Resultatet från studie visade att konsumenterna värderade det högsta betyget i den 

gamla skalan högre än i den nya skalan. Att en TV hade energieffektivitet A i gruppen med den 

gamla skalan påverkade alltså mer än om en TV hade betyget A+++ i den andra gruppen. Detta 

menar Ölander & Thøgersen beror på att personerna i gruppen med den nya skalan hade 

förankrat sitt beslut i den tidigare informationen att A var det högsta betyget, även om A i den 

nya skalan motsvarade ett D i den gamla. Personerna upplevde att allt som var bättre än A bara 

var små förbättringar jämfört med exempelvis skillnaden mellan C och B (motsvarande A+ och 

A++) eller B och A (motsvarande A++ och A+++). En TV med betyget A upplevdes alltså som 

bra även om den i realiteten hade ett medelbetyg. 
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Den andra typen av nudging, standardalternativ, har visat sig vara ett väldigt effektivt sätt att 

förändra beteenden. I en studie visade exempelvis Johnsson & Goldstein (2013) att andelen 

organdonatorer är mycket större i länder där medborgarna aktivt måste välja att inte donera än 

i länder där det är tvärtom. I länder som Österrike, Frankrike och Ungern, där medgivande för 

organdonation är antaget, är antalet medgivande invånare över 99,9 procent. I Holland, 

Storbritannien och Tyskland, där medgivande måste ges individuellt, är medgivandeantalet hos 

befolkningen ungefär 28 %, 17 % respektive 12 % (Johnsson & Goldstein, 2013). Ölander & 

Thøgersen (2014) kopplar valet av standardalternativ och miljövänlighet till en studie där 

elbolagskunder fick välja att vara en del av ett smart elnät6 eller ej. Studien visade, precis som 

Johnsson & Goldsteins studie, att de kunder som aktivt fick välja att delta hade ett lägre 

deltagarantal (~60 %) än de som aktivt fick välja att inte delta (~78 %). Ölande & Thøgersen 

förklarar att standardalternativ är effektivt för att det spelar på människans begränsade förmåga 

att behandla information. Standardalternativet väljs när det inte finns en vilja eller möjlighet att 

fatta ett beslut när valet presenteras eller för att det råder en osäkerhet kring utfallet av valet 

och att det antas att standardvalet är förifyllt för att det är det bästa alternativet.  

Att spela på människors tendens att vilja anpassa sig efter gruppen är det som Ölander & 

Thøgersen (2014) kallar för social nudging. Genom att visa för en individ vilka sociala normer 

som gäller, antingen föreskrivna eller deskriptiva, så kan hens beteende påverkas (Cialdini et 

al., 1990) med förhoppningen att styra det i en viss riktning. Föreskrivna normer relaterar till 

ett regelverk, antingen moraliskt eller lagstadgat, som visar vilket beteende som är accepterat. 

Deskriptiva normer är det faktiska beteendet som majoriteten av människor utövar. Båda dessa 

normer är användbara vid social nudging men för att de ska fungera måste det vara tydligt för 

individen att de existerar (Cialdini & Goldstein, 2004). Det här undermedvetna, eller medvetna, 

flockbeteendet kan dels orsaka miljöproblem, det är lättare att slänga skräp i naturen om andra 

redan gjort det (Cialdini et al., 2006), men har också potentialen att sporra miljövänligt 

                                                           
6 Smarta elnät är elnät där information om elanvändning hos konsumenten och elproduktion hos producenten kan 

användas för att styra och anpassa elanvändningen på elnätet utefter bland annat tillgänglighet, konsumtionsnivå 

och pris. 

Figur 1. EU:s gamla (t.v.) och nya skala för att 

bedöma energieffektivitet hos elektrisk utrustning. 
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beteende. Goldstein et al. (2008) undersökte hur de skulle få gäster på ett hotell att återanvända 

sina handdukar istället för att be om nya varje dag. Det visade sig att genom att använda sig av 

skyltar som antydde ett normativt beteende, till exempel ”majoriteten av hotellgäster 

återanvänder sina handdukar”, hade en mycket bättre effekt på återanvändningsgraden än 

skyltar som bara anspelade på miljöaspekten, exempelvis ”genom att återanvända handduken 

sparar du på miljön.” Studien visade också att meddelanden som bäst matchade gästens närmsta 

omgivning, till exempel ”majoriteten av gäster i detta rum…” gav ännu bättre resultat än mer 

generella normerande meddelanden. Social nudging är tänkt att, precis som alla aspekter av 

valarkitekturen, fungera utanför en persons medvetande och påverka det undermedvetna, 

instinktiva beteendet (Ölander & Thøgersen, 2014). Studier visar att om en person saknar 

intresse eller involvering i en fråga kommer denne med största sannolikhet inte överlägga sitt 

beslutsfattande. Snarare kommer personen automatiskt grunda sitt val på information som 

framträder i valsituationen, där sociala normer kan vara en typ av sådan information (ibid.). Det 

är alltså lättare att påverka ointresserade individer med social nudging än de som är engagerade 

i frågan.  

2.3 Tekniska lösningar för energibesparing 

Det finns olika typer av tekniska lösningar för att åtgärda onödig energianvändning. Dessa kan 

antingen kringgå, eller vara beroende av, mänsklig interaktion, exempelvis närvarostyrd 

belysning respektive eluttag med strömbrytare. I följande avsnitt kommer tidigare studier på 

olika typer av tekniska lösningar presenteras. 

Sensorstyrd, rörelsestyrd eller närvarostyrd belysning är alla ord för samma typ av teknik som 

bygger på en sensor som elektroniskt mäter om en person befinner sig inom ett, av sensorn 

uppmätt, område och styr belysningen därefter. Sensorn kan aktiveras av exempelvis ljud eller 

rörelse, beroende på vilken typ av sensor det är, och tänder vid aktivering den belysning som 

sensorn är kopplad till. Efter en förinställd tidsfördröjning släcks sedan belysningen igen. Det 

finns också sensorer som aktiveras av utebliven närvaro och istället släcker belysningen vid 

aktivering. Att använda sensorstyrd belysning gör att det mänskliga beroendet, att någon 

kommer ihåg att släcka ljuset, plockas bort ur energibesparingsekvationen. En studie har visat 

att närvarostyrd belysning i kontorsmiljöer kan minska energianvändning med 30 % 

(ASHRAE, 1989). Andra studier visar att: en- till tvåpersonskontor kan minska energiåtgången 

med 25–50 % (California Energy Commission, 1993), närvarostyrd belysning på kontor kan 

minska energianvändning med 40 % (CADDET, 1995), 25–75 % energibesparing är möjlig 

med hjälp av närvarostyrning i olika typer av rum (EPRI, 1994). Energibesparingsnivån beror 

på tidigare förbrukningsgrad och på vilken typ yta eller rum det rör sig om men det är tydligt 

att närvarostyrd belysning kan minska energianvändningen (Garg & Bansal, 2000). 

Även utrustnings energianvändning, exempelvis datorer och skrivare, kan styras genom att 

graden av interaktion mäts. När en dator eller skrivare inte använts under ett förbestämt 

tidsintervall kan de försättas i någon form av strömsparläge. Utrustning och apparater kan också 

försättas i strömsparlägen eller standby-lägen manuellt. En amerikansk studie har dock visat att 

elektriska apparater försatta i standby, eller lågenergiläge, kan förbruka förvånansvärt mycket 
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energi. Studien utfördes på hushåll i Kalifornien och den visade att apparater i lågenergiläge 

utgjorde 13 % av den totala elanvändningen i hemmen under år 2006 (Meier & Nordman, 

2008). Ungefär hälften av de elektroniska apparaternas totala elanvändning skedde i 

lågenergilägen. Projektet Energismarta Avdelningar visade att detta även stämmer för viss 

sjukhusutrustning. Under projektet upptäcktes exempelvis att standby-läget på en apparat för 

att analysera blodprover reducerade elanvändningen med cirka 7 % (Walter et al., 2018). 

Projektet visade däremot att de bildskärmar som används på sjukhuset var energisnåla i standby 

där de har en effekt på 1 W jämfört med 50–100 W när de används. Många apparater använder 

fortfarande ström även när de ”stängts av” eller inte används, till exempel TV-apparater eller 

laddare till bärbara telefoner. För att kringgå detta kan den typen av elektronik kopplas till en 

stickkontakt med strömbrytare vilket gör det enklare för användaren att helt stänga av 

apparaterna och minska energianvändning till noll. Det finns varianter som kan styras med 

fjärrkontroll för att underlätta för användaren, om strömbrytaren sitter otillgängligt. Den 

mänskliga faktorn kan dessutom helt kringgås om strömbrytare med timer-funktion används, 

som exempelvis skulle kunna stänga av all strömtillförsel till utvald utrustning vid slutet på 

arbetsdagen. Tidsinställd elförsörjning skulle också kunna användas till utrustning som kräver 

laddade batterier för att kunna användas på morgonen. En timer skulle kunna ställas in så att 

laddaren sätter igång tillräckligt lång tid innan arbetsdagen börjar för att batterierna ska vara 

fulladdade när de behövs. 

2.4 De undersökta vårdavdelningarna 

Studien begränsades till två vårdavdelningar på Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset (hädanefter Sahlgrenska): en 

onkologmottagning (onkologen) och en 

transplantationsmottagning (transplantation). På onkologen, som 

är en öppenvårdsmottagning för cancerbehandling, tas patienter 

emot som redan har diagnostiserats med cancer. Att det är en 

öppenvårdsmottagning innebär att patienter endast befinner sig 

på mottagningen under dagen och kommer och går ungefär som 

på en vårdcentral. Patienten träffar en läkare och/eller 

sjuksköterska för undersökning och bedömning av vilken typ av 

behandling som är lämplig. Mottagningen arbetar också med 

uppföljning av patienter vilka är under, eller har avslutat, 

behandling. Uppföljningen kan ofta ske via telefon. Endast 

patienter som har en cancertyp som är möjlig att undersöka 

visuellt utan utrustning eller med hjälp av fiberskop7 och otoskop, 

se Figur 2, tas emot på mottagningen. Det finns alltså ingen 

utrustning för att undersöka hjärnan eller andra organ som 

behöver röntgen. Mottagningen har öppet dagtid måndag till 

fredag men med väldigt lite patientnärvaro under fredagen. På 

                                                           
7 Ett fiberskop, fiberoptiskt endoskop, är ett långsmalt rör med kamera och lampa i ena änden, vilken kan föras 

in i kroppen på det ställe som skal undersökas, exempelvis halsen.  

Figur 2. Ett otoskop på 

laddning. Används för att 

undersöka öron. 
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mottagningen finns det dels expeditioner där sköterskorna arbetar med datorer och telefon och 

dels mottagningsrum där patienter undersöks. Det finns också ett lunchrum, desinfektionsrum 

med diskdesinfektor och spolmaskin samt ett rum för post och dokumentering.  Till 

mottagningen hör också en reception med kassa och ett väntrum. 

Även transplantation är en öppenvårdsmottagning dit patienter kommer som har fått eller ska 

få inre organ transplanterade. Inga operationer utförs på mottagningen, där sker endast 

utredningar, uppföljningar och undersökningar. Till exempel utförs mätningar, provtagningar, 

ultraljud och såromläggningar på patienter. Personalen som jobbar på mottagningen är 

undersköterskor, sjuksköterskor och specialistläkare. Transplantationsmottagningen har öppet 

dagtid på vardagar, måndag till fredag. Det finns två patientrum med justerbara sängar och TV-

apparater, ett antal läkar- och sköterskemottagningar med utrustning för undersökningar, 

expeditioner med kontorsutrustning så som datorer och skrivare, ett provtagningsrum med 

utrustning för bland annat blodanalys, ett mindre labb med frys och kyl för prover, 

desinfektionsrum samt ett litet pentry för patienter. Det finns också en reception/kassa och ett 

väntrum. 

3. Metod 

Avdelningarna studien är begränsad till valdes ut baserat på det tidigare projektet Energismarta 

Avdelningar. Detta gjordes då det fanns etablerade kontakter på avdelningarna som kunde 

nyttjas samt ett engagemang hos personalen på avdelningarna, vilket bäddade för att få 

deltagare till intervjuer. Dessutom fanns det redan utplacerade elenergimätare på 

onkologmottagningen som kunde fortsätta användas. Onkologmottagningen, som är samma 

mottagning som var med i Energismarta Avdelningar, Onkologmottagning 2, valdes då det 

både var en av de avdelningar som visat störst intresse i Energismarta Avdelningar och även 

uppnådde bäst resultat. Transplantationsmottagningen, vilka också visat stort engagemang, 

valdes då det är en avdelning som är lik onkologmottagningen med avseende på utrustningen 

som finns där. Att ha två snarlika mottagningar underlättade möjligheten att se generella 

mönster utifrån mätningar och intervjuer. Transplantationsmottagningen är uppdelad i två 

avdelningar med skild personal och funktion och under Energismarta Avdelningar deltog 

främst den administrativa delen. I det här examensarbetet skiftade fokus mot vårdsidan. Detta 

innebar att de intervjupersoner som arbetade på transplantationsmottagningen inte varit 

delaktiga i projektet i lika stor utsträckning som personalen på onkologmottagningen.  

För att få en djupare förståelse för sjukhuspersonalens beteenden har åtta djupintervjuer utförts 

i ett försök att fånga in personalens tankar och upplevelser. Utrustningen på de undersökta 

vårdavdelningarna har inventerats och elförbrukning har också mätts för få en bättre insikt i 

vilken utrustning, och vilken av de tre lastvarianterna (övrig, viktig, mycket viktig), som 

förbrukar mest elenergi och vart det finns potential för energibesparande beteendeförändringar. 

Resultatet från mätningarna har också ställts i relation till den information som framkom i 

intervjuerna, för att se om den upplevda användningen av utrustning överensstämmer med den 

faktiska. 
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3.1 Inventering av vårdavdelningar 

Inventering av vårdavdelningarna gjordes genom platsbesök. Listor över de elanslutningar och 

eluttag som fanns på avdelningen samt vilken prioritering de hade (mycket viktig, viktig, övrig) 

jämfördes med den utrustning och de apparater som fanns på plats. Speciellt intressant var det 

att identifiera vilken utrustning som var kopplade till mycket viktig eller viktig last, eftersom 

dessa inte fångades upp av den totala mätningen. Genom inventeringen klargjordes också var 

det var möjligt att placera ut stickkontaktsmätare. 

3.2 Djupintervjuer 

Syftet med djupintervjuerna var tvådelat. Dels intervjuades sköterskor och läkare för att 

undersöka frågan från perspektivet av den personal som arbetar på mottagningarna. Dels 

intervjuades personer högre upp i sjukhusets hierarki, personer på chefsposition, för att få en 

inblick i hur organisationen ser ut rent administrativt: vad det finns för organisatoriska 

möjligheter och svårigheter. 

Intervjuerna var av semistrukturerad typ vilket innebär att det, till skillnad från en strukturerad 

intervju, inte fanns specifika frågor som skulle besvaras. Istället fanns en rad olika teman, eller 

riktningar, som skulle beröras utigenom intervjun. Den semistrukturerade intervjumetoden 

lämnar utrymme för att utforska nya intressanta vinklar och ger intervjupersonen en möjlighet 

att framträda som en kunskapsskapande deltagare i processen snarare än en person som bara 

svarar på frågor (Brinkmann, 2013). Samtidigt har den som intervjuar möjlighet att styra in 

samtalet på de ämnen som på förhand bestämts intressanta. Brinkmann (2013) skriver att en bra 

intervju bygger på frågor som låter intervjupersonen beskriva, snarare än svara på abstrakta och 

komplicerade frågor. Detta rimmar väl med syftet med intervjuerna, att hitta och identifiera dels 

hur intervjupersonernas egna uppfattning kring deras beteende men också hur det såg ut i 

praktiken. Under intervjuerna lämnades också utrymme för att tillsammans med 

intervjupersonen tolka det som sagts och följa upp olika tankespår för att verkligen fånga 

intervjupersonens tankar. Intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte med en intervjuperson i 

taget. Detta eftersom individuella intervjuer dels gör det lättare att styra intervjun i den 

eftersökta riktningen och dels bidrar till en tryggare och mer konfidentiell miljö för den som 

blir intervjuad (Brinkmann, 2013). 

För att hitta vårdpersonal som kunde delta i intervjuerna kontaktades ledningen på de 

undersökta vårdavdelningarna. Dessa kontaktade i sin tur kollegor de trodde kunde vara 

intresserade av att delta i en intervju. Informationen som gick ut till personalen delgav 

intervjuns tema, energisparande. Intervjuerna ägde rum på respondentens arbetsplats och 

varade i ungefär 60 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan i nära 

anslutning till intervjuns utförande. Detta för att på ett enkelt sätt kunna gå tillbaka till 

transkriptionen för att bearbeta och analysera det som sades under intervjun. Totalt utfördes åtta 

intervjuer, fyra på varje vårdavdelning. Antalet intervjuer begränsades av arbetets omfattning 

men ansågs tillräckligt för att ge ett underlag för att identifiera aspekter som påverkar 

elförbrukningen. 
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På onkologen intervjuades två sköterskor som arbetar på mottagningen, avdelningschefen som 

är chef för bland annat mottagningen samt verksamhetschefen, som är chef för hela 

onkologverksamheten på Sahlgrenska. På transplantation intervjuades fyra sköterskor, varav en 

agerade som miljöombud på mottagningen. 

Tabell 1. Intervjupersonernas befattning, den avdelning där de är verksamma och datum då 

intervjun utfördes. 

Avdelning Namn Befattning Intervjutillfälle 

Onkologen 

Camilla Sköterska 18-02-26 

Kerstin Sköterska 18-02-26 

Annika Vårdenhetschef 18-03-02 

Johanna Verksamhetschef 18-03-07 

Transplantation 

Maria Sköterska 18-03-20 

Susanna Sköterska, miljöombud 18-03-21 

Monica Sköterska  18-03-21 

Ellen Sköterska 18-03-26 

 

Intervjuguiden, som främst användes i intervjuerna med vårdpersonal, konstruerades med 

inspiration från tidigare studier, däribland Energismarta Avdelningar och den amerikanska 

fallstudien. Syftet med intervjuerna var att fånga upp olika aspekter av energibesparingar på 

arbetsplatsen. Intervjuguiden kan utifrån detta delas upp i två teman: individnivå och 

arbetsplatsaspekter. Dels fanns det intresse i att veta hur intervjupersonen själv såg på 

energibesparing och energieffektivisering. Är det något denne värderar eller reflekterar över? 

Det var också intressant att veta hur intervjupersonen uppfattade sin kunskap kring 

energianvändning och de konsekvenser som deras beteende kan leda till. En tredje aspekt på 

individnivå som togs upp under intervjuerna var vad intervjupersonerna upplevde hindrade dem 

från att bete sig mer energismart och hur de trodde att dessa hinder kunde överkommas. När det 

kom till arbetsplatsaspekterna fick intervjupersonen berätta hur denne upplevde hur kollegornas 

engagemang såg ut och om det delgavs tillräcklig 

information eller ställdes några krav från ledning eller 

ansvariga. Hur intervjupersonen uppfattade den 

allmänna inställningen till att införa, eller upprätthålla, 

ett energibesparande beteende på arbetsplatsen 

efterfrågades också. Intervjupersonen fick också 

berätta hur de upplevde att rutinerna såg ut, om sådana 

fanns, kring hantering av energianvändande 

utrustning. De två temana med tillhörande 

underkategorier illustreras i Figur 3.  

3.3 Mätning av elförbrukning 

Mätning av elförbrukning gjordes främst för att identifiera var den största elförbrukningen äger 

rum och hur stor andel av den totala elförbrukningen de olika typerna av utrustning samt 

belysning står för. Mätresultaten användes också som ett komplement till intervjuer för att se 
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Figur 3. De två temana, med 
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hur den faktiska energianvändningen ser ut i jämförelse med den uppfattade. Eftersom 

mätningarna skedde under en begränsad tidsperiod med ett begränsat antal mätare gick det inte 

att göra en fullständig och komplett kartläggning av elanvändningen. Målet var att, med hjälp 

av utrustningsspecifika mätningar, kunna bryta ner den totala elanvändningen för övrig last och 

se hur stor del av den totala förbrukningen de olika apparaterna stod för. Då det fanns ett stort 

antal apparater av samma typ, som till exempel datorer och bildskärmar, användes medelvärdet 

av en till två mätningar för all utrustning av samma typ, på grund av begräsningar i tid och 

mätutrustning. 

3.3.1 Mätutrustning 

För mätning av utrustning med stickkontakt användes mätare av modellen Standby Energy-

Monitor SEM16+ USB från NZR®. För totala energianvändningen från övrig last användes 

Tinytag Energy Logger från Gemini Data Loggers (UK) Ltd. I enlighet med den tidigare 

mätstudien utförd av Bjurbäck et al. (2015) användes ett loggningsintervall på en minut och i 

regel en mätperiod på en vecka, ibland längre, för mätning av specifik utrustnings 

energianvändning med stickkontaktsmätare. Mätutrustningen som använts har begränsningar i 

hur mycket data som kan lagras och därför är inte en högre upplösning möjlig, men det är i 

realiteten inte heller nödvändigt. För utrustning som används frekvent är en vecka tillräckligt 

för att fånga både användning, stillestånd och standby. Utrustning som används mer sällan 

kräver en längre mätperiod. Den totala energianvändningen mättes med loggintervall på fem 

minuter och över en längre tidsperiod på 14 och 19 veckor på transplantations- respektive 

onkologmottagningen. 

3.4 Metodkritik 

Då de undersökta avdelningarna bland annat valdes utifrån vilka avdelningar som visat stort 

engagemang under Energismarta Avdelningar kan detta ha påverkat resultatet från de intervjuer 

som utförts. Det finns i detta sammanhang en risk att de personer som intervjuats inte har gett 

en representativ bild av sjukhuspersonalens åsikter och tankar. Utöver riskerna att 

intervjupersonerna kanske är avvikande i sitt beteende gentemot övrig sjukhuspersonal finns 

också risk att intervjuer oavsiktligt påverkas av den som intervjuar eller att respondentens svar 

och berättelser feltolkas. För att undvika detta har intervjuerna varit löst strukturerade, som 

tidigare nämnts, och längre citat från intervjuerna har getts mycket utrymme i rapporten för att 

ge läsaren en möjlighet att följa den tolkning och analys som gjorts. 

4. Mätresultat 

I detta kapitel presenteras mätdata i form av veckovis elanvändning för de båda avdelningarna 

samt en sammanställning av de utrustningsspecifika mätningarna som utförts. Bland annat 

kommer samband mellan elanvändning och utomhustemperatur och/eller dagsljus kommer 

undersökas och det kommer redogöras för hur stor elanvändningen är under respektive utanför 

verksamhetstimmar. Även hur stor andel olika utrustningskategorier utgör av den totala 
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elanvändningen på de båda avdelningarna kommer presenteras. Mätdatan kommer även i 

korthet att diskuteras i detta kapitel för att sedan mer utförligt analyseras och diskuteras i kapitel 

6 respektive 8. 

4.1 Dagsljus och utomhustemperatur 

Mottagningarnas elanvändning summerades veckovis för att se om det fanns en trend kopplad 

till temperatur och/eller dagsljus. Båda mottagningarnas elanvändning minskar gradvis från och 

med vecka 9 till och med vecka 15 för transplantation och vecka 18 för onkologen, vilket är 

tydligt i Figur 4 nedan. Det finns ingen mätdata för transplantation tidigare än vecka 7. Figuren 

visar mottagningarnas veckovisa elanvändning i relation till antalet timmar dagsljus 

motsvarande vecka. 

 

Figur 4. Mottagningarnas veckovisa elanvändning och antalet timmar som solen är uppe 

varje vecka. 

Ur figuren kan utläsas att det finns en starkare korrelation mellan dagsljus och elanvändning 

för transplantation än vad det gör för onkologen. Faktum är att R2-värdet8 är så pass lågt på 

onkologen att det bedöms inte finnas någon korrelation. Båda mottagningarna har automatisk 

tidsstyrd belysning i korridorer och väntrumsutrymmen, men transplantations sådan var ur 

funktion under mätperioden. Onkologen hade också mer utbredd användning av sensorstyrd 

belysning än transplantation. Det är därför ett rimligt resultat att onkologen, där en mindre del 

av belysningen styrs manuellt, har en sämre korrelation mellan dagsljus och elanvändning än 

transplantation, där belysningen styrs manuellt i större utsträckning. Det spelar ingen roll om 

det är ljust ute eller ej, onkologens belysning tänds oavsett. På transplantation kan personalen 

                                                           
8 R2-värdet beskriver sambandet mellan x- och y-axeln, den förklarar hur förändringar i ena variabeln kan 

förklaras med den andra variabeln. Ett värde på 1 anger ett perfekt samband eller linjäritet. 
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själva tända om det är mörkt ute eller lämna belysningen släckt om tillräckligt med ljus kommer 

in utifrån. En bidragande faktor kan också vara att transplantationsmottagningen är på sjätte 

våningen jämfört med onkologen som ligger på markplan. Ljusinsläppet till onkologen är därför 

naturligt lägre än det till transplantation. Jämförelsen av mätdatan talar dock emot ett enskilt 

samband mellan dagsljus och elanvändning, även för transplantationsmottagningen, då 

elanvändningen verkar öka fram till vecka 9 på båda avdelningarna, trots att dagsljuset också 

ökar under denna period. Vecka 13 och vecka 14 var dessutom inte hela arbetsveckor vilket 

gjorde att elanvändningen dessa veckor var lägre och därför inte är representativa för en vanlig 

vecka. Det finns också värde i att poängtera att om en korrelationsanalys skulle utföras för 

enbart vecka 9 och framåt skulle sambandet mellan dagsljus och elanvändning bli tydligare, 

även för onkologen. Detta är tydligt i figuren, när dagsljusnivåerna ökar så minskar 

energianvändningen på båda avdelningarna från och med vecka 9. Det är också rimligt att anta 

att mängden dagsljus påverkar graden av belysning på båda mottagningarna, då personalen kan 

förmodas känna att de inte behöver tända lika mycket lampor när mer ljus kommer in utifrån. I 

vilken grad personalen tänder eller släcker lampor på mottagningarna i relation till mängden 

dagsljus går dock enbart att spekulera i utifrån mätdatan.  

För att undersöka andra möjliga samband jämfördes elanvändningen med 

utomhustemperaturen. Vecka 9 var den vecka då båda mottagningarna hade den högst uppmätta 

elförbrukningen, vilket korrelerar med medeldygnstemperaturen utomhus (SMHI, 2018), se 

Figur 5. 

Figur 5. Mottagningarnas veckovisa elanvändning under veckorna 2–15 med 

korresponderande veckomedeltemperatur utomhus. 

Vecka 9 var den kallaste veckan under mätperioden. På transplantationsmottagningen fanns det 

på övrig last inkopplat värmeslingor som låg i stuprören på byggnaden där mottagningen ligger. 

Dessa värmeslingor aktiveras automatiskt baserat på utomhustemperatur och fuktnivå marken 

för att förhindra isbildning i stuprännorna och möjliggöra dagvattenavrinning. I Figur 5 syns 

det tydligt att det sker en märkbar temperaturnedgång under vecka 9 och att elförbrukningen på 

transplantation går upp under denna vecka. Detta indikerar att värmeslingorna aktiverats. Även 
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onkologens elförbrukning verkar till viss del svara på temperaturförändringar under 

mätperioden. I onkologmottagningens väntrum fanns två stycken eldrivna värmefläktar med 

effekten 2 kW kopplade till övrig last. Det fanns även en portabel elradiator bakom 

receptionsdisken. Både värmefläktar och radiator startades manuellt av personal på avdelningen 

vilken kan vara orsak till att det inte finns en lika tydlig korrelation mellan elanvändning och 

temperatur. Personalen kan ha satt på värmefläktarna när de upplevde att det var kallt, vilket 

utöver temperaturen också kan bero på exempelvis luftfuktighet, drag, fysisk aktivitet, klädsel 

etc. Att vecka 9 är den vecka som onkologmottagningen har använt mest energi kan med stor 

sannolikhet bero på just värmefläktar och radiator. Även under vecka 6 ses en märkbar ökning 

i elförbrukningen med en sammanfallande dipp i medeltemperaturen.  

4.2 Medelveckoförbrukning, baslast och verksamhetstider 

Medelvärdet för onkologmottagningens totala elanvändning, utifrån mätning på övrig last, 

beräknades och presenteras i Figur 6. Även den vecka som hade störst total elanvändning 

(”sämsta” veckan, i det avseende att mottagningarna vill förbruka så lite el som möjligt) samt 

den med lägst (”bästa” veckan) presenteras i figuren. En jämförelse dem emellan visar på en 

stor differens. ”Bästa” veckan hade en total elanvändning på 434 kWh, ”sämsta” veckan 

540 kWh och medelveckan ungefär 485 kWh. Helgdagar, så som 1:a maj, exkluderades ur 

beräkningen för medelveckan och även de veckor där helgdagar (vecka 13,14,18 och 19) 

infaller exkluderades ur beräkningen av ”bästa” veckan. För att minska risken att värmefläktar 

och elradiator skulle påverka medelvärdet räknades inte de veckor där medeltemperaturen låg 

under -0,5°C (vecka 8, 9 och 10). I Figur 6 går det att utläsa att den ”bästa” veckans 

elanvändning under nätterna är lägre än både den ”sämsta” veckan och medelveckan för alla 

nätter förutom natten mellan måndagen och tisdagen. Detta kan ge en fingervisning om hur låg 

elanvändningen faktiskt kan vara under nätterna om så mycket utrustning och belysning som 

möjligt är avstängd och släckt. 
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Figur 6. Graf över total elanvändning för övrig last på onkologmottagning. Linjerna visar 

den vecka som hade lägst total elanvändning (”bästa” veckan), högst total elanvändning 

(”sämsta” veckan) samt medelvärdet för alla veckor. 

Värmeslingan på transplantation hade en betydande inverkan på mottagningens elanvändning 

men klassas snarare som fastighetsel än verksamhetsel. Även onkologens värmefläktar och 

radiator faller in under samma kategori, men i det fallet var det svårare att urskilja när fläktarna 

var igång eller ej. Det var lättare att utifrån mätdatan se när värmeslingorna aktiverades och 

därför kunde de veckor (8, 9 och 10) där värmeslingan var igång tas bort från 

medelvärdesberäkningen. Detta för att ge en mer rättvis bild av transplantationsmottagningens 

faktiska elanvändning. Resultatet, som återfinns i Figur 7, skiljer sig något från 

onkologmottagningen. Veckorna skiljer sig inte åt på ett sådant sätt att det går att upptäcka 

något återkommande mönster, ibland överstiger den ”bästa” veckan den ”sämsta” vad gäller 

elanvändning och den överstiger många gånger medelveckan. Det går också att se att 

elanvändningen har kraftiga toppar under varje vardag och att medelvärdet under helgen är 

relativt statiskt förutom en mindre topp under lördagen. För transplantation hade den ”bästa” 

veckan en total elanvändning på ungefär 192 kWh, ”sämsta” veckan 281 kWh och medelveckan 

234 kWh. 
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Figur 7. Graf över total elanvändning för övrig last på transplantationsmottagningen. 

Linjerna visar den vecka som hade lägst totala elanvändning (”Bästa” veckan), högst totala 

elanvändning (”Sämsta” veckan) samt medelvärdet för alla veckor 

Det går att avläsa ur Figur 6 och Figur 7 att det finns en baslast på båda mottagningarna som är 

relativt stor. På onkologen är den ungefär 1,5 kWh/h och på transplantation ungefär 0,8 kWh/h. 

Denna baslast, bestående av utrustning, belysning kylar/frysar etc. som använder el även då 

ingen verksamhet bedrivs på mottagningarna, utgör ungefär 60 % och 50 % av transplantations 

respektive onkologens totala veckomedelförbrukning. En representation av hur baslasten ser ut 

i jämförelse med total användning under medelveckan på transplantationsmottagningen 

presenteras i Figur 8. Baslasten diskuteras mer i kapitel 6 och 7. 
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Figur 8. Transplantationsmottagningens medelveckoelanvändning med yta som representerar 

baslastens totala elförbrukning. 

Utöver att undersöka hur stor andel av elförbrukningen som utgörs av baslasten är en annan 

intressant jämförelse hur elanvändningen ser ut under respektive utanför mottagningarnas 

verksamhetstimmar. I Figur 9 nedan visas transplantationsmottagningens medelvecka där 

elanvändningen under verksamhetstimmar (Öppet) markerats med blått och utanför (Stängt) 

markerats med orange. Verksamhetstimmarna har här förmodats vara från och med kl. 06:00 

till kl. 18:00, baserat på när elanvändningen börjar stiga respektive slutar sjunka under 

vardagarna. 

Figur 9. Graf som visar fördelningen av energianvändning under 

transplantationsmottagnigens verksamhetstimmar i blått (”Öppet”) samt utanför i orange 

(”Stängt”). 
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För motsvarande graf för onkologmottagningen, se Figur 23 i Appendix B – Grafer. Andelen 

elenergi som används under verksamhetstimmarna för de båda mottagningarna skiljer sig något, 

se Figur 10, men gemensamt för båda är att det är en betydande mängd. 

Värt att notera är att verksamhet ibland bedrivs på båda mottagningarna utanför de här angivna 

verksamhetstimmarna, exempelvis kvällar och helger, av bland annat läkare och icke-ordinarie 

personal. Det är då ingen medicinsk verksamhet i det avseende att det inte finns några patienter 

på avdelningen men det kan vara enstaka läkare som arbetar med journaler eller studenter som 

lånar datorer eller transkriberar dikteringar. Det är dock långt ifrån full bemanning under dessa 

tider och det är enbart ett fåtal rum som används. Det är också relevant att beakta att 

onkologmottagningens korridors- och väntrumsbelysning, vilken är schemalagd att automatiskt 

tändas till olika grad under vissa klockslag, även aktiveras under helgerna, då det inte bedrivs 

någon verksamhet. Belysningen, som märkbart påverkar elanvändningen, utgör en betydande 

del av onkologmottagningens elanvändning.  

Fördelning av använd energi under och utanför verksamhetstimmar

Öppet Stängt

Figur 10. Diagram som visar andelen elanvändning under 

verksamheternas arbetstimmar (Öppet) och utanför (Stängt). 

Transplantation t.v., onkologen t.h. 



28 
 

För att beräkna hur stor del av elanvändningen utgjordes av korridors- och väntrumsbelysningen 

på onkologen undersöktes just helgerna, då belysningen i korridorer och väntrummet var 

tidsinställd att tändas. Mätvärden från dessa användes för att beräkna elanvändningen. I Figur 

11, som visar ett sammanslaget medelvärde av elanvändningen för alla lördagar och söndagar 

efter det att nattbelysningen satts till 0 % (mer om detta i kapitel 6), syns det tydligt när 

belysningen tänds till 100 % och när den går ner till kvälls- och nattläge.  

Figur 11. Graf över total elanvändning för övrig last på onkologmottagningen under en 

medel-helgdag (lördag och söndag) veckorna efter att nattbelysningen ställts ner till 0 %. 

Mätdata visar att när belysningen går från 0 % till 100 % ökar energianvändningen per timme 

med ungefär 1,2 kWh och när belysningen går ner till kvällsläget så minskar 

energianvändningen med ungefär 0,7 kWh. När lamporna i korridor och väntrum tänds 

fördubblas nästan elanvändningen under helgerna på onkologen. En separat mätning kunde 

göras på enbart onkologens korridorsbelysning med hjälp av amperemätare, vilken visade att 

när korridorsbelysningen sattes till 100 % var effekten ungefär 220 W. Väntrumsbelysningen 

har således en elförbrukning på ungefär 1 kW, vilket motsvarar 1 kWh per timma. Detta är ett 

rimligt resultat då väntrummet hade en högre grad av belysning, med fler lampor, än vad 

korridoren på mottagningen hade. 

4.2.1 Elanvändningens fördelning mellan kategorier 

Den totala elanvändningen delades upp i fem kategorier, vilket kan ses i Figur 12. Dessa 

kategorier är medicinsk utrustning, administrativ utrustning, övrigt, belysning och 

ospecificerat. Med administrativ utrustning åsyftas här datorer, bildskärmar, telefoner, skrivare 

och annan kontorsutrustning. Utrustning som används för att undersöka och behandla patienter, 

eller i anslutning till detta, klassas som medicinsk. Till kategorin övrigt hör saker så som kyl 

och mikrovågsugn i lunchrum, kaffeautomater och tv-apparater i väntrum. Belysning är alla 

sorters belysning, både automatisk och manuell, som inte är medicinsk utrustning så som 

undersökningslampor. Kategorin ”ospecificerat” avser differensen mellan de 

utrustningsspecifika mätningarna och den uppmätta elanvändningen för den totala övriga lasten 

och utgör på så sätt den användning som inte kunde kartläggas. 
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Med hjälp av amperemätare kunde strömmen till belysningen mätas och effekten för belysning 

på ett mottagningsrum och en expedition räknas ut. Eftersom det inte var möjligt att göra 

rumsspecifika mätningar över tid på belysningen användes denna effekt som ett schablonvärde 

vilket applicerades på alla expeditioner och mottagningar. Det antogs att det var full belysning 

under verksamhetens öppettider (vilka antogs följa onkologens automatiska 

korridorsbelysnings schema) och ingen belysning utanför dessa. Detta medförde två brister, 

dels att belysning som släckts periodvis varit släckt under en arbetsdag inte togs med i 

beräkningarna och dels att belysning som lämnats på över helger eller kvällar inte heller togs 

med i beräkningarna. Det går endast att göra antagande avseende om det varit antingen släckt 

eller tänt under specifika timslag men kanske tar dessa förbiseenden ut varandra. Oavsett så ger 

denna typ av beräkning en fingervisning om hur stor del av den totala elanvändningen som 

belysningen utgör och även hur stor besparingspotential det finns.  

De övriga kategorierna kartlades med hjälp av stickkontaktsmätare. Mätningar gjordes på alla 

olika typer av utrustning kopplade till övrig last och ett medelvärde för elanvändningen 

beräknades för varje utrustningstyp. Detta medelvärde multiplicerades sedan med den totala 

mängden utrustning av denna typ som fanns på mottagningen. Även denna förenkling har, 

precis som med belysningen, vissa tillkortakommanden men ger även denna en fingervisning 

om storleksordningen på de olika kategorierna. Figur 13 ger en bild av hur denna process sett 

ut. Den ospecificerade kategorin kan utgöras av exempelvis belysning och elanvändning som 

”tappats bort” i de förenklingar som gjorts. 

Elanvändning, fördelning mellan kategorier

Administrativ Medicinsk Övrig Belysning Ospecificerat

Figur 12. Elanvändningen fördelat på fyra olika kategorier samt ospecificerat, som 

är den del av elanvändningen som ej kunde kartläggas. Transplantation t.v., 

onkologen t.h. 
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Figur 13. Schematisk bild över beräkningsprocessen, den uppskattade elanvändningen kan 

skilja sig från den faktiska. 

Bortsett från belysning var administrativ utrustning den kategori som använde mest el på båda 

mottagningarna. Sett till den utrustning som fanns på mottagningarna och hur den användes, 

vilket kommer diskuteras vidare i kapitel 5, är detta också fullt rimligt. Av den administrativa 

utrustningen så var bildskärmar och datorer de som använde mest el, främst på expeditionerna. 

Eftersom sköterskorna jobbar på expeditionerna i stort sett hela dagarna under arbetsveckan, 

till skillnad från läkarna som mer sporadiskt befinner sig på mottagningarna, är det inte ett 

orimligt resultat. Det är dock värt att notera att elanvändningen från datorerna på 

mottagningarna inte skiljer sig markant från datorerna på expeditionerna, förmodligen på grund 

av att de inte stängs av under dagen även när de inte används. I Figur 14 är elförbrukningen 

sammanställd. Elanvändningen från bildskärmarna, varav det finns 12 på expeditioner och 10 

på mottagningar, indikerar när arbetsstationen använts eftersom skärmen förbrukar mer el då 

den är igång än när den är i energisparläge eller är avstängd. Mottagningarnas bildskärmar 

används inte lika mycket som expeditionernas, vilket styrker argumentet att datorerna på 

läkarmottagningarna står på även då de inte används.  

 

Figur 14. Medelvärden för all administrativ utrustnings elanvändning under en vecka på 

onkologmottagningen. 

Att kategorin ospecificerat är större för onkologen än för transplantation kan bero på olika 

orsaker. Det kan bero på att uträkningen för belysningens elanvändning beskrev verkligheten 

bättre på transplantation än på onkologen, att de medelvärden som användes för utrustningen 

var mer representativa eller att onkologen har fler dolda laster än transplantation. Det kan också 

bero på att beräkningarna för belysning och utrustning på transplantation resulterat i för stora 
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värden och att det egentligen borde vara en större ospecificerad last på 

transplantationsavdelningen också. 

5. Resultat från inventeringar och intervjuer 

I detta tvådelade kapitel kommer först personalens relation till och användning av tekniken och 

utrustning att lyftas. Detta innefattar bland annat hur utrustningen används, både enligt 

intervjupersonerna och enligt vad som iakttagits under platsbesök och inventeringar. Det 

kommer också redogöras för vilken typ av utrustning som det dels finns mest utav på de båda 

mottagningarna samt vad som är mest energikrävande. Vilken typ av och hur mycket belysning 

det finns och hur energianvändningen på det stora hela ser ut kommer också presenteras. I den 

andra delen av kapitlet kommer de mänskliga och sociala faktorerna beskrivas, främst grundade 

på vad som framkommit under de intervjuer som utförts. Kunskap och attityd hos personalen 

samt hur de själva ser på förutsättningarna att vara energismarta är en del av det som kommer 

behandlas.  

5.1 Utrustning och dess användning 

Båda mottagningarna hade till större delen administrativ utrustning jämfört med medicinsk. 

Transplantation hade något mer medicinsk utrustning än onkologen. Utöver att det fanns mer 

medicinsk utrustning till antalet fanns det också apparater som var större och mer 

energikrävande vid användning. Exempelvis utrustning för att göra ultraljudsundersökningar 

och mäta hjärtaktivitet. På transplantation fanns också ett litet laboratorium för att undersöka 

prover med bland annat frys och centrifug som var energikrävande.  

5.1.1 Utrustning och eluttag 

En stor del av sköterskornas och läkarnas arbete på de undersökta mottagningarna, bland annat 

med journaler och liknande, sker vid en dator. Båda de undersökta mottagningarna hade till 

större delen administrativ utrustning snarare än medicinsk och de utrustningsspecifika 

mätningarna visade att en stor del av elenergianvändningen utgjordes av just den administrativa 

utrustningen, främst bildskärmar och datorer. Datorer och bildskärmar stod under mätperioden 

på under i stort sett hela arbetsdagen och även utanför arbetstid om personalen inte stängt av. 

Den medicinska utrustningen, som var färre till antalet, användes enbart korta stunder åt gången 

och inte nödvändigtvis varje dag. Mycket utrustning stod dock på även när den inte användes. 

I relation till belysning och administrativ utrustning var den totala energianvändningen för 

medicinsk utrustning liten men inte obetydlig. Se Tabell 2, i Appendix A - Inventarielista, för 

en total sammanställning av all energikrävande utrustning på båda mottagningarna. 

På onkologen fanns det 18 arbetsstationer med dator, elva fördelade på fem 

sköterskeexpeditioner, reception och dokumentationsrum och nio på sju läkarmottagningar. 

Många av dessa hade dubbla bildskärmar, varav det totalt fanns 28 st. På transplantation hade 

personalen bara en bildskärm per dator och där fanns det totalt 21 arbetsstationer, nio på 
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läkarmottagningar och resterande på expeditioner, reception och dokumentationsrum. Under 

platsbesök stod de flesta skärmar på med skärmsläckare, som använder lika mycket ström som 

vid aktivt läge, när ingen personal var vid datorn. Oavsett om personalen var borta på lunch, 

tog rast eller var borta på möte lämnades datorer och skärmar igång på flera expeditioner och 

mottagningar. På läkarmottagningarna var ofta både dator och bildskärm på när personalen gått 

för dagen. 

Mätningarna visar att det på båda mottagningarna finns en betydande baslast som till synes inte 

påverkas beroende på aktivitet på mottagningarna, tydliggjort för transplantationsmottagningen 

i Figur 8. Det finns alltså en relativt stor energianvändning även då ingen verksamhet bedrivs, 

på kvällar, nätter och helger. Denna baslast bör i den bästa av världar enbart utgöras av kylar, 

frysar, nödvändig nattbelysning, övrig utrustning som absolut inte kan stängas av (till exempel 

livsupprätthållande apparater), den el som all belysnings drivdon9 använder samt utrustning 

som inte går att koppla ur. I realiteten utgörs den förmodligen, utöver dessa, av datorer och 

bildskärmar som glömts stängas av vid hemgång, lampor som står på och utrustning som hade 

kunnat dras ut ur vägguttaget eller står på laddning i onödan. En typ av utrustning som utgjorde 

en del av baslasten var den spol och den diskdesinfektor som fanns i båda mottagningarnas 

desinfektionsrum. Dessa var ej kopplade till elnätet med vanlig stickkontakt och gick ej att 

koppla från elförsörjning när de inte aktivt användes. Desinfektionsrummet på onkologen 

användes endast ett fåtal gånger per vecka efter att det under deltagandet i Energismarta 

Avdelningar visade sig att spol och desinfektor kördes varje dag och sällan fulla. Efter  att detta 

påpekades började personalen enbart köra maskinerna när de var fulla och således mer sällan. 

Att utrustningen användes sällan men hela tiden förbrukar ström är ett tydligt exempel på hur 

baslasten kan utgöra en stor del av utrustningens totala energianvändning. På 

transplantationsmottagningen kördes desinfektor och spol varje dag, ibland flera gånger. Detta 

kan förklara de toppar som ses i Figur 7. 

Under deltagandet i Energismarta Avdelningar så informerades personalen på onkologen om 

att viss utrustning använder ström även om den inte används, så länge som den är inkopplad i 

väggen. Exempel på sådan utrustning är etikettskrivare. På onkologen märktes det också att 

viss, men inte all, personal ansträngde sig för att dra ut sladden ur eluttagen på utrustning som 

saknar strömbrytare. På vissa mottagningsrum var all medicinsk utrustning urkopplad medan 

allt var inkopplat på andra rum. På transplantation var nästintill all utrustning inkopplad hela 

tiden, oavsett om den användes eller ej. Dels utrustning som enbart behöver vara inkopplad när 

den används men också utrustning som har ett batteri som laddas upp var inkopplad även när 

batteriet var fulladdat och utrustningen inte användes. Till den senare kategorin hör till exempel 

undersökningsstolar och sjukhussängar som är justerbara, laddare till telefoner, etikettskrivare 

och laddare till olika typer av utrustning. Enligt personalen på mottagningen hålls utrustning 

ofta inkopplad för att personalen är rädd att den inte ska fungera när de väl behöver den. Maria, 

sköterska på transplantation, berättar: 

                                                           
9 Ett drivdon fungerar bland annat som en transformator och växlar ner spänningen till en nivå anpassat för 

lampan. 
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Vi har vissa apparater som står igång som vi är rädda att det inte ska gå att starta igång om det 

skulle inträffa någonting så därför stänger vi inte av dem, till exempel EKG-apparaten. Vi har 

sådana här labbetiketter som vi kallar det, som vi förbereder dagen innan, men så kan det vara att 

det kommer någon vi inte visste skulle komma, till exempel. Då är det vissa prover vi ska ta och 

då skriver vi ut etiketter som vi sätter på blodprovsrören då, och då kan det vara på måndag 

morgon ganska många som kommer då och då tar det en evinnerlig tid om man liksom inte får 

igång den här apparaten, för det tar sån himla tid. Dels ska man logga in i alla system och få igång 

den här apparaten för att få ut dem här etiketterna. Man kan inte börja sticka innan man har vilka 

prover man ska ta. Därför stänger vi inte av den för vi vill liksom inte ... det tar för mycket tid på 

morgonen, och så strular det! Alltså det är inte alltid det funkar och då får man gå in i olika 

inställningar. Det tar för mycket tid. 

Just EKG-apparaten och etikettskrivarna var på transplantation relativt stora elanvändare som 

egentligen inte behöver använda så mycket energi som de tillåts göra.  

En upptäckt som gjordes var att det på onkologen, till skillnad från transplantation, inte gjordes 

någon skillnad på vilken typ av eluttag som utrustningen kopplades in i. Det finns tre typer av 

uttag, baserat på de tre typerna av last: mycket viktig last (MVL), viktig last (VL) och övrig last 

(ÖL). Eluttagen är markerade med färg som korresponderar med lasttyperna: MVL är grön, VL 

är röd, ÖL är vit. Det finns även utrustning och belysning kopplad till de olika lasttyperna som 

inte kopplas till eluttag, exempelvis nödbelysning. Eluttagen i Figur 15 nedan är av typen VL, 

vilket klargörs av den röda etiketten.  

Personalen på onkologmottagningen uttryckte att om det var så att de fått någon information, 

gällande riktlinjer omkring vad eller vilken utrustning som skulle kopplas in på de olika uttagen, 

så var det för länge sedan och att de i sådana fall inte mindes det. Annika som är avdelningschef 

på onkologen, som inte sitter på själva mottagningen men har samma typ av uttag på sitt kontor, 

förklarade när hon fick frågan om eluttagen att hon kände till att det var olika typer men att hon 

fått reda på av en slump. Vidare så uttryckte hon, precis som hennes personal på mottagningen, 

att ”de vita” eluttagen inte räcker till. 

Figur 15. Eluttag på onkologen där bland annat en justerbar brits 

och undersökningsstol är inkopplade som viktig last, markerat 

med den röda etiketten. 
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Nej det hade jag hört innan. Sen, här till exempel i ett sånt här rum. Jag har ju massor med 

utrustning här som jag måste ha ett eluttag till. Då har jag bara stoppat i den, då har jag inte en 

tanke på det, det är ju rött. 

Även för dem som känner till att de olika färgerna indikerar olika typer av uttag så kan det vara 

otydligt. Susanna, sköterska och miljöombud för transplantation, som fick lära sig om uttagen 

av en kollega när hon började, tror att färgskalan kan ställa till förvirring. ”Många går nog från 

vit till grön och sist röd. Men så är det grön som är förbjudet.” säger hon. Västfastigheter, som 

äger sjukhusbyggnaderna och är ansvariga för driften har dock inga direktiv vad gäller VL eller 

ÖL. Där kan vilken utrustning som helst kopplas in, både datorer och medicinska verktyg. 

Däremot får enbart prioriterad utrustning som absolut inte får uppleva avbrott i 

strömförsörjningen kopplas till MVL.10 Uttag för MVL fanns inte i särskilt stor utsträckning på 

någon av mottagningarna, men där de fanns behandlades de precis som vilket uttag som helst. 

Eftersom de mätningar som gjordes på den totala elanvändningen enbart fångade upp övrig last 

ombads personalen på onkologmottagningen att koppla om sin utrustning efter att upptäckten 

gjordes, från och med början av vecka 8. Förhoppningen var att få en tydligare uppfattning om 

påverkan på elförbrukningen av den last som ej var viktig eller mycket viktig. Under senare 

platsbesök på mottagningen var utrustning, främst datorer och bildskärmar, i större utsträckning 

inkopplad på vita uttag. Det var dock inte märkbart i de mätningar som gjorts. 

5.1.2 Belysning 

Belysningen utgör en väldigt stor del av den totala energianvändningen på båda 

mottagningarna. Onkologen, som är en till ytan mindre mottagning än transplantation, hade 

således ett mindre antal lampor i korridoren. Däremot var onkologens väntrum, kassa och entré, 

vilka också tillhör andra mottagningar, större och starkare belyst än transplantations 

motsvarighet till dessa. För båda mottagningarna var belysningen i korridor och väntrum en 

stor del av den totala energianvändningen. På båda mottagningarna fanns det för denna 

belysning ett schema som automatiskt försatte belysningen i olika lägen beroende på tid på 

dygnet. Under mätperioden var dock detta ur funktion på transplantation och belysningen 

styrdes där manuellt. 

                                                           
10 Östling, Elin. Driftingenjör, Västfastigheter. 2018. E-mail 20:e februari. 
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På onkologen fanns en kontrollpanel för manuell styrning, med tillhörande schema över 

tidsstyrningen, se Figur 16 nedan. 

Mätningar visade dock att det faktiska belysningsschemat skiljde sig från det som fanns 

utskrivet på kontrollpanelen. Medelvärdet för alla mätvärden från lördagar och söndagar, då 

ingen ordinarie verksamhet bedrivs på mottagningen, gav en tydlig indikation på när 

belysningens läge förändrades. Figur 11 i kapitel 4 illustrerar tydligt mönstret för belysningen 

och belysningens egentliga schema var som följer: 

Belysning dag 06–16 

Belysning kväll 16–23 

Belysning natt 23–06 

Precis som på onkologen fanns det på transplantation en kontrollpanel med knappar för dag, 

kväll, natt och avstängt läge. Monica, som är sköterska på transplantation, berättade att hon 

nyligen upptäckt kontrollpanelen, som var placerad på en plats där ingen i vanliga fall rör sig. 

I och med att det blev ljusare utomhus hade hon börjat sätta belysningen i nattläget under dagen, 

då hon tyckte att den graden av belysning var tillräcklig. Nattläget innebar på båda 

mottagningarna att belysningen inte var helt släckt, utan dimmad till ungefär 10–20 % av full 

belysning. Inget av de automatiska belysningsschemana hade ursprungligen ett helt släckt läge, 

vilket innebar att belysningen alltid var på i någon grad. Ungefär halvvägs genom mätperioden 

ändrades dock onkologens nattläge till att vara helt släckt. 

Belysningen i övriga utrymmen på mottagningarna skiljde sig åt. På onkologen fanns 

sensorstyrd belysning i flera utrymmen, bland annat toaletter, desinfektionsrum och 

patientmottagningar (där det även fanns icke-sensorstyrd belysning). Transplantation hade inte 

sensorstyrd belysning i lika stor utsträckning, där fanns det endast i desinfektionsrummet och 

på en toalett för personalen. Mängden belysning var överhuvudtaget inte lika omfattande på 

transplantation jämfört med onkologen, dels på grund av onkologens väntrum, som tidigare 

Figur 16. Schema över tidsstyrd korridor- och väntrumsbelysning 

på onkologmottagningen.  
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nämnt, men också på grund av att det generellt var mer belysning installerat på mottagningsrum 

och expeditioner. Under platsbesök noterades på båda mottagningarna att lampor på vissa rum 

kunde vara tända även fast ingen arbetade i dem. På onkologen, vars mottagningsrum delvis 

var utrustade med sensorstyrd belysning, var det inte tänt i lika stor utsträckning som på 

transplantation. Belysningen på expeditionerna styrdes manuellt på båda de undersökta 

mottagningarna och där var det släckt i högre grad. 

5.2 Den mänskliga faktorn 

Under intervjuerna lades mycket fokus på hur personalen själva såg på energi, om de tyckte det 

var en viktig fråga, vad de ansåg att de själva kunde göra och vad de tyckte låg i vägen för att 

de skulle kunna vara mer energismarta i sitt dagliga arbete. Eftersom projektet Energismarta 

Avdelningar avslutats bara några månader innan intervjutillfällena låg det fortfarande färskt i 

minnet för flertalet av intervjupersonerna. Därför var det också naturligt att intervjuerna till viss 

del behandlade deras deltagande och hur det påverkat dem. 

5.2.1 Kunskap och information 

Av de intervjuade var kunskapsnivån allmänt hög om än något blandad. Alla kände till vikten 

av att spara energi och de flesta tyckte också att det var en viktig fråga, dock rådde viss 

osäkerhet kring när utrustning använde ström och hur stort bidrag olika typer av utrustning har 

till den totala elanvändningen. Många av intervjupersonerna uttryckte att det tidigare 

deltagandet i Energissmarta Avdelningar hade bidragit till att de nu hade större kunskap i frågan 

än vad de tidigare hade. Detta skilde sig dock något mottagningarna emellan, förmodligen på 

grund av den olika graden av deltagande i projektet. Under deltagandet i Energismarta 

Avdelningar fick personalen bland annat ta del av mätdata, hur deras energianvändning sett ut 

under veckorna de var med, samt information om energikrävande utrustning, bland annat i form 

av bilder från värmekamera. Kerstin från onkologen, som först var skeptiskt till projektet, var 

förvånad över hur stor skillnad hennes egna och kollegornas beteende kunde ha på 

elanvändningen. 

Vi trodde ju inte att det skulle slå så väl ut som det gjorde framförallt. Det är ju framförallt det 

här ”Stänga av!” istället för att bara logga ut. Och så strömsparläge under dagen. Man märkte ju 

tydligt i de här diagrammen var vi gick upp och ner. Man blev ju förvånad över att det slår såpass 

mycket. Det är lite roligt förstås, då får man lite feedback så. 

På transplantation var det många som inte funderat över att apparater och utrustning kan dra 

ström även om de inte används, exempelvis sjukhussängar eller telefonladdare som är 

inkopplade utan att en telefon laddas eller om det sitter en fulladdad telefon i, något som 

personalen på onkologen hade blivit informerade om. Camilla, sköterska på onkologen, 

beskriver hur hon funderade när hon lärde sig att etikettskrivare, något de har många av på 

mottagningen, använder nästan lika mycket ström i standby som när den används: 

Har man något som står i standby läge så ska den dra så lite som möjligt, tänker man ju spontant. 

Och sen att den inte gör det var ju liksom en sån ”Va!?” och sen att den drog så mycket. Då blev 

man ju liksom… en maskin som verkligen är tyst, nästan. Räknar man hur många minuter man 
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verkligen använder en sån maskin totalt så är det ju ganska liten tid utav dygnets timmar. Så att 

det är ju ett väldigt uppvaknade just att man får ett mätetal på vad den verkligen drar. Och just det 

här visuella var ju väldigt tydligt. 

Just etikettskrivaren var en av de apparater som personalen på onkologen fick se bilder på tagna 

med värmekamera, se Figur 17, vilket visar om utrustningen avger energi i form av värme vilket 

indikerar att den använder ström. 

 

Figur 17. ”Det visuella” som Camilla och hennes kollegor fick ta del av under Energismarta 

Avdelningar. En termografering av en etikettskrivare i standby tagen med värmekamera 

(Bild: Anders Grahl, 2017). 

På transplantationsmottagningen, som bara indirekt var med i Energismarta Avdelningar, var 

inte alla intervjupersoner med på de möten där information kring och från projektet delgavs. 

Ellen som är sjuksköterska på mottagningen fick istället reda på informationen i andra hand, på 

personalens ordinarie morgonmöten. Under morgonmötena fanns endast tid till grundläggande 

information, exempelvis vikten av att stänga av datorer och släcka lampor efter sig. 

Det var väl sådana saker som alla egentligen alltid borde tänka på. Men det är väl så när man 

upprepar det, det kan vara små enkla saker men när man upprepar det så blir folk bättre på det... 

under en period åtminstone. 

Ellen berättar vidare, på frågan hur det ser ut på morgonmötena nu när mottagningen inte längre 

är en del av projektet: 

Det har nog inte lagts så mycket fokus på det på morgonmötena, utan mer vad som är fokus för 

dagen. Det är synd att jag missat de APT-mötena. Vi missar tyvärr våra APT möten för de ligger 

på onsdagseftermiddagar och det är våran mest akuta dag. Då har vi mest patienter, så en av oss 

tre kan ibland gå. 

Att information inte alltid når ut till alla och att det ofta förväntas att kollegor ska få höra saker 

från varandra är återkommande. Transplantationsavdelningens miljöombud Susanna, som 

arbetar som sköterska på slutenvårdsavdelningen (alltså ej på mottagningen), är en viktig del i 

avdelningens miljöarbete. Hon fick, när hon frivilligt anmälde sig att vara miljöombud, gå en 

utbildning för att förbereda henne för rollen. 
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Ja. Det var lite blandade grejer, vad man ska tänka på. Lite kemikalier och sådana grejer också. 

Att man inte ska ha saker stående i onödan, vi pratade lite om miljön i allmänhet, man ska minska 

användandet av bränslebilar, cykla mer, inte flyga till konferenser, ha videokonferenser, lite sånt 

där. 

Hon berättar att det inte finns några bestämmelser kring vilken eller hur mycket av 

informationen hon ska förmedla till sina kollegor, hon får själv avgöra vad hon tycker är viktigt 

vad kollegorna ska veta. Utbildningen, som ägde rum under ett tillfälle, täckte in det mesta som 

berörde miljö och syftet är att det ska hjälpa Susanna som i och med hennes roll som 

miljöombud ska driva miljöarbetet på avdelningen. 

Det ska mer användas i mitt arbete på avdelningen här. Titta så att vi har rätt saker. Samtidigt så 

förutsätt er jag att de som beställer in saker till oss vet vad de beställer in. Sen kan man ju titta 

själv så att det är miljövänliga saker de beställer in. Det förutsätter jag, det hoppas jag att dem 

gör. Det kan inte jag göra jag beställer ju bara från Sisjödepån. Då kan man bara hoppas att det är 

upphandlat bra. 

En del av arbetet är alltså att se till att den utrustning de har på avdelningen är energismart, 

samtidigt som hon, precis som hon berättar, egentligen bara kan beställa in den utrustning som 

de som ansvarar för hela Sahlgrenskas inköp redan har beslutat om att köpa in. 

Johanna, som är verksamhetschef för hela den onkologiska verksamheten på Sahlgrenska sedan 

drygt ett halvår tillbaka, berättar att utöver miljöombuden, som ska finnas på varje avdelning, 

så finns det också en obligatorisk miljöutbildning som alla anställda på sjukhuset ska gå. 

Utbildningen finns online på sjukhusets intranät men när Johanna får frågan om hon kan visa 

den så visar det sig att den är svår att hitta. 

Vad lustigt att det inte har en egen flik här då i katalogen [kurskatalogen på intranätet]. Att det 

inte går att hitta. Vi har en obligatorisk miljöutbildning som alla ska gå på Sahlgrenska och så går 

det inte att hitta den om man söker på miljö. Då har man lite grann misslyckats. 

Till Sahlgrenskas miljöarbete hör också deras eget uppsatta miljömål, där även verksamheterna 

har möjligheten att sätta upp egna mål specifikt för deras verksamhet. Johanna berättar att 

onkologen inte har satt upp några egna mål utan använder sig av Sahlgrenskas. I målen står det 

bland annat att avdelningarna ska utföra en ”energirond”, de ska själva vid något tilfälle 

undersöka vilken utrustning de kan använda annorlunda, exempelvis stänga av oftare, för att 

spara el. På ingen av de undersökta mottagningarna hade något sådant gjorts innan deltagandet 

i Energismarta Avdelningar. Johanna säger: ”Ja man kan ju iallafall säga att det inte verkar som 

om de har tagit det till sig, även om de haft den informationen övergripande.” Johanna förklarar 

vidare att hon inte tycker det är märkligt egentligen, med tanke på den stora mängd information 

och direktiv som sjukhuspersonalen, både sköterskor, doktorer, chefer och mellanchefer, ska ta 

del av.  Hon menar att det inte är så enkelt som att bara ge ett besked eller presentera en plan 

och så sker förändringen direkt. 

Det är en sak att sjukhuset säger någonting, i ledningen, Ann-Marie Wennberg som är chef över 

15–16 tusen här. Sen är det precis som att varje person, nu är det inte så många led egentligen, 

men det är som att varje person känner efter ”hur viktigt är det budskap jag ska gå hem med nu”. 
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Det är lite så, jag kan inte föra fram de här åtta budskapen samtidigt och tro att alla är med på allt. 

Jag kanske ska välja ut de här tre sakerna som är viktiga och få ut idag. Så den konkurrensen har 

väl alla egentligen, alla saker som är, även det som är bra på något sätt.  Att det är verkligen inget 

100 % genomförande av saker och ting i en sån här organisation... det kanske det inte är 

någonstans. 

5.2.2 Attityd och kollegor 

Enligt några av intervjupersonerna har deras tidigare medverkan i projektet Energismarta 

Avdelningar påverkat deras beteende kring utrustningen de använde. De själva ansåg att de, till 

exempel, numera var bättre på att stäng av bildskärm och dator när de går hem för dagen, att de 

stänger av utrustning som tidigare stått på och att de drar ut sladden på utrustning som inte går 

att stäng av. Kerstin på onkologen är en av de som tror att medverkandet påverkat henne, hon 

berättar: 

Det jag inte stängt av [tidigare] är skärmen. Och det har vi ju lärt oss nu. Att skärmen avger väldigt 

mycket energi. Så det gör jag nu. Stänger av skärmen. 

Annika fick tillsammans med övriga avdelningschefer på onkologen en genomgång resultatet 

när projektet var slut. Även hon känner att det hon lärt sig av projektet påverkar hennes beteende 

och vad hon kommer vilja se av sina medarbetare. 

Det vi tittat mycket på var ju när Johanna visade var avger det mycket energi och så tänker jag 

hur ser det ut här inne. Här har vi väldigt mycket administrativa arbetsstationer med dubbla 

skärmar så här kommer vi att kunna spara mycket energi bara genom att stänga av dem. Sen har 

vi etikettskrivare här också som också avger mycket energi. Så den måste vi också tänka på. 

Med de nya lärdomarna som kom med Energismarta Avdelningar var det också många som 

kände att de ville påverka elförbrukningen på den egna mottagningen. Kerstin tror att projektet 

hjälpt henne, och hennes kollegor som var med, att få nya perspektiv och en större förståelse. 

[...] och då var strömsparläge det som sparade mest, om man då inte stänger av men det gör man 

ju inte under dan förstås om man bara är borta en stund. Där går ju gränsen, det känns ju som att 

det gör man inte. Det tar för lång tid. Men det här andra, strömsparläge, då kommer man ju fort 

in. Och det är ju så man alltid har gjort förr, så att säga man har loggat ut och sen loggar man bara 

in, det går ju fortare förstås. Så att nej, jag tror att vi som har varit med i det här projektet och hört 

vad det är frågan vi har nog hajat det. Men man hör ju folk runtomkring som tycker att, precis 

som jag tyckt innan, att nej det tar för lång tid på morgonen. 

Även under intervjuerna var det många av intervjupersonerna som var nyfikna på vilken 

utrustning som var mest energikrävande och vad de själva kunde göra för att påverka. Främst 

var det personalen på transplantationsmottagningen, som inte i lika stor utsträckning varit 

delaktiga i Energismarta Avdelningar. Maria på transplantation kände att hon gärna ville bidra 

till en minskad energianvändning men samtidigt så tyckte hon att det kanske behövdes någon 

som hade det yttersta ansvaret och såg till att folk blev påminda om vad som gällde. 
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Men det gäller att vi tar tag i det här då! Att vi liksom gör de här små sakerna som man ändå 

skulle kunna göra. [...] Tänka på att stänga av saker. Det känns som att det är väldigt bra om det 

är någon som är lite mer ansvarig. Annars blir det lätt att det faller ut på alla och så är det ingen 

som är riktigt [tar tag i det]. 

Marias kollega Ellen svarar på frågan om vad hon tänker kring energianvändning och visar att 

även hon, likt många ur personalen på transplantationsmottagningen, är intresserade av att 

förändra sitt beteende kring utrustning för att minska energianvändningen: 

Jaa... det är kanske en sån grej man inte tänker på så mycket men när man väl börjar prata om det 

då... ja det var väl med det här projektet vi började prata mer om det. Släcka efter oss och stänga 

av datorerna och inte bara logga ut och sådär. Det är klart man vill vara med och förbättra det. 

Precis som Ellen säger, och som många av intervjupersonerna visat prov på, så börjar en 

tankeprocess när väl energifrågan kommer på tal. Hon reflekterar vidare över sin egen och 

kollegornas energianvändning på sjukhuset och sin trådlösa jobbtelefon: 

Jag tänker som min telefon. Jag är ledig på fredagar, så jag sätter den på laddning på torsdag 

eftermiddag och sen sitter den där till måndag morgon. Och min kollega Kristin, som jobbar 50, 

den står ju i laddaren fem eller fyra dygn i veckan. [...] Det kanske är lite onödigt. 

Som nämnt tidigare hände det ofta att både utrustning och belysning var igång på 

läkarmottagningarna även om rummet inte användes eller skulle användas mer under dagen. 

Detta var också något som intervjupersonerna, varav inga själva var läkare, hade 

uppmärksammat. Nästan alla intervjupersoner nämnde någon gång, i större eller mindre 

utsträckning, läkarna och angav de som anledning till att det stod tänt på mottagningarna, som 

också främst används av just läkarna. En av sköterskorna på onkologen, Camilla, svarar 

följande på frågan om läkarna också försöker vara mer energismarta efter mottagningens 

deltagande i Energismarta Avdelningar: ”Vissa doktorer anammar och vissa doktorer skiter 

fullständigt i det. Så är det ju.” Läkarna, som i regel inte är med på mottagningarnas 

morgonmöten, och heller inte var med på de APT:er som Energismarta Avdelningar varit med 

på, har enbart fått informationen som deras kollegor på mottagningarna förmedlat till dem. 

Susanna, som har ett ansvar genom sin roll som miljöombud, jobbar aktivt med att få sina 

kollegor, både läkare och övrig personal, att vara mer energismarta. 

Ja en del vill inte. Det finns alltid några som inte vill, man försöker ändå! ”Tänk dig för vad du 

gör nu.” Men med en del vet man att det är ingen idé, de gör inte det hemma heller... men gör det 

gärna här! Man fortsätter ju. […] Vi pratar mycket miljö emellanåt. Sen vet jag inte om det är en 

åldersfråga. För det är många äldre på den här avdelningen men det är många unga på 

mottagningen. Det pratas mer när vi äldre sitter än när de unga är med. […] Många är intresserade 

men det är ingen som pratar om det. Om man inte startar, då blir det diskussioner. Men man vill 

inte tjata hål i huvet på dem.  

5.2.3  Rutiner, krav och hinder 

När intervjuerna utfördes fanns det för tillfället inga fastställda rutiner vad gällde energisparande 

beteende på någon av mottagningarna. Generellt gällde det att personalen försökte stänga av datorer och 
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släcka efter sig när de var klara för dagen men det fanns inga checklistor eller någon som hade ansvar 

för att gå en runda på mottagningen innan hemgång. På frågan om det fanns några rutiner kring 

energisparande på transplantation svarade Ellen: 

Nej det kan man väl inte säga, några rutiner. Om jag går sist så kollar jag på vårat rum att båda 

datorerna är avstängda. Har en kollega glömt att stänga av så stänger jag av den också då. Och 

sen så kollar jag även inne på läkarrummet om det är avstängt där, om lamporna är släckta. Det 

som är mittemot, våra lungdoktorer har alltid antingen rum fem eller fyra. Så jag kollar i det som 

våran doktor har suttit i. Men det kan också hända att doktorn är kvar längre än vad jag är. Jag 

upplever ändå att dem är bra på att stänga av efter sig också. 

Mätningar på ett av de rum som Ellen pratar om visade dock att datorn på rummet stod på under 

hela den veckan som mätningarna gjordes, se Figur 18 nedan. En veckas mätning ger inte en 

fullständig bild men det kan ge en indikation på hur datorn används. Mätningen gjordes i nära 

anslutning till intervjun, endast några veckor skilde dem åt. 

 

Figur 18. Graf som visar elanvändningen för en dator på en läkarmottagning på 

transplantation under en vecka. Topparna indikerar när datorn används. Att elanvändningen 

aldrig går under ~7 W indikerar att datorn aldrig stängts av under mätperioden. 

På mottagningarna fanns det inga krav ställda från organisationen eller ledningen på att 

personalen var tvungna att till exempel stänga av datorn vid hemgång. Det fanns en vilja att 

spara energi, speciellt efter deltagandet i Energismarta Avdelningar, men från ledningens håll 

hade det enbart kommit en önskan om att personalen skulle tänka på hur de använde sin 

utrustning. När Maria på transplantation får frågan om det fanns någon kravställning eller om 

det fanns en person på mottagningen som hade ett ansvar att se till att det var släckt och avstängt 

överallt berättar hon bland annat hur de gör med ett annat ansvarsområde: 

Det är klart att de [ledningen] vill att man ska göra det men de har inte satt några krav, ”du måste 

se till att hela avdelningen är släckt” eller så, så var det ju inte. Jag tänker när du sa det här att 

någon ska vara ansvarig, så har vi en akutvagn och den måste vi kontrollera varje vecka och det 

tar de upp varje morgonmöte, och då har vi bestämt varje torsdag. Så de tar alltid upp det att ”nu 
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får du den uppgiften idag” eller liksom, vem kan ta akutvagnen och då måste alltid någon ta det 

personliga ansvaret. Annars så liksom, ”mottagningen får kolla” då blir det att det blir glömt. Så 

en person måste liksom ta på sig att ”ja jag gör det”. 

Monica, som också är sköterska på transplantationsmottagningen, berättar också att de på 

mottagningen har ett roterande schema för vilka som är ansvariga för att se till att lunchrummet 

hålls rent. Det finns alltså etablerade rutiner och tillvägagångssätt för att hantera andra områden. 

Dock inte för energianvändning, som att gå en runda för att släcka alla lampor innan hemgång.  

Något som genom mätningar visade sig använda mycket energi på 

transplantationsmottagningen även när de inte användes var sjukhussängar som stod på 

laddning även när deras batterier var fulladdade, se  Figur 19 nedan. Sköterskan Ellen får frågan 

om hon kan se någon lösning på problemet. 

Alltså här skulle man säkert kunna göra så att man drar ut dem på eftermiddagen och sätter i dem 

på morgonen, men då måste det verkligen vara en rutin på det för som på avdelningen så är det 

jätteviktigt att dem är i hela tiden. För alltså, vid något tillfälle om det händer en akutsituation och 

man inte kan höja eller sänka, då vill man inte behöva leta efter sladden som hänger någonstans 

bakom och hinna sätta i den för att få ner patienten i planläge för att göra HLR [hjärt- och 

lungräddning]. Så där är det väldigt svårt, så fort man får en säng på plats: i med kontakten. Men 

här har vi inte dygnet-runt vård, så här skulle man ju kunna dra ut på eftermiddagen och sätta i på 

morgonen. 

 

Figur 19. Graf som visar elanvändningen för en sjukhussäng under en vecka. Toppen 

indikerar att någon använt sängen och ändrat läget på den, övrig förbrukning är enbart 

under standby. 

Att kunna höja och sänka sängen kan vid en första anblick verka trivialt men Ellen lyfter 

riskerna med att stå med en säng som inte fungerar. Även kollegan Monica ser riskerna och 

ställer sig mer tveksam till förslaget att ha som rutin att dra ut sladden på kvällen och stoppa in 

på morgonen. 
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Nä det tror jag inte. Jag tror att man glömmer av det sen. Man tänker inte på det. För ibland är det 

ju så att, de är ju uppladdningsbara, så är dem inte uppladdade... säg att du ska transportera en 

säng så har du dragit ur kontakten och så tänker du ”jag måste höja sängen lite” så måste du stanna 

för den är inte uppladdad. Ibland är det att dem står utan elnät och så är de urladdade när man ska 

höja för huvudet på patienten eller så. 

Monica berättar vidare, på temat rutiner, om hur de stänger av datorerna när de går hem för 

dagen men hur hon och hennes närmsta kollegor inte stänger av läkarnas datorer: 

Ja vi stänger ju av våra alltid så. Men det är klart, det blir inte att vi stänger av på 

läkarexpeditionerna, där går vi inte runt och kollar. Det gör vi inte. Ibland är det ju så att de 

kommer tillbaka dit när vi gått hem, och då har man stängt av och då blir det lite så... 

Läkarna, som har mer oregelbundna arbetstider än sköterskorna, vilket gäller på båda 

mottagningarna, kan komma och gå lite närsomhelst. Monica menar att det gör att det 

problematiskt om hon eller hennes sköterskakollegor skulle gå in och stänga av en dator inne 

på en läkarmottagning när de går för dagen. Hon fortsätter också och förklarar att det bästa hade 

varit om läkarna själva hade stängt av sina datorer när de är klara med dem: 

Men om vi säger då våra njurdoktorer de sitter på vård fyra, halv fyra och då är de inte här ifrån 

fem eller sex och då hjälper det ju inte att jag går runt. Vi andra släcker ju men är det de rummen 

som de inte stänger av… det bästa är ju om det gör de själva. 

6. Analys 

Utifrån resultaten kan två snabba observationer göras: 

1) Belysning och administrativ utrustning är de största användarna och det finns stor 

potential till minskad användning. 

2) Medicinsk utrustning är en liten del av den totala elanvändningen och är svårare att 

påverka. 

Det går också att konstatera att personalen på båda mottagningarna verkar mottagliga för ny 

information och generellt har ett intresse för energifrågan. Förutsättningarna för att påverka 

personalens beteende och få ner energianvändningen finns. Det finns dock en del hinder på 

vägen. Som Karlin et al. skriver så är energi ett abstrakt koncept och det kan vara svårt för 

personalen att veta var och hur åtgärder ska ske. För personalen på mottagningarna var 

deltagandet i Energismarta Avdelningar informativt och lärorikt, många av de intervjuade 

berättade om vad de lärt sig under projektets gång och hur deras syn på energianvändning 

förändrats. För vissa, speciellt för de på transplantation som inte deltagit i projektet i särskilt 

stor utsträckning, var tankar på att bete sig energismart mer främmande. De som tagit del av 

information hade ett väckt intresse och energi fanns med i deras tankebild, hur mycket går att 

diskutera. För vissa hade det blivit en del av de dagliga rutinerna, för andra var det något de 

kom att tänka på ibland. För de som ej tagit del av någon information var det mer sannolikt att 

energifrågan inte sågs som en del av arbetet de utförde på sjukhuset. Att informera all personal 
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som rör sig i sjukhuslokalerna och använder utrustning, oavsett deras roll i organisationen, om 

energianvändning och energimål är viktigt. Dels för att öka förståelsen för energi i stort och 

dels för att ge dem verktygen att själva analysera hur deras beteende påverkar 

energianvändningen. Personalen arbetar med många olika typer av utrustning, både 

administrativ och medicinsk, och har även mycket belysning i sina lokaler. Därför är det viktigt 

att de har goda kunskaper om vilka insatser de kan göra som har faktisk betydelse, vilka 

specifika handlingar som leder till en meningsfull förändring. Karlin et al. lyfter också 

problematiken kring att energianvändning oftast inte har några direkta märkbara konsekvenser 

för slutanvändaren, något som definitivt är sant för sjukhuspersonalen. För dem så är det inte 

bara en avsaknad av direkta konsekvenser, det finns heller inga långsiktiga konsekvenser så 

som elräkningar. Denna tydliga avsaknad av naturliga incitament att hantera sin egen 

energianvändning gör det än viktigare att angripa problematiken från de håll det är möjligt, som 

till exempel med information och utbildning. 

VGR satte sitt miljömål år 2011 och Sahlgrenska har i sin tur sina egna miljömål. Av de 

intervjuade sköterskorna, varav flera jobbat under många år på Sahlgrenska, var det inga som 

kände till VGR:s miljömål. Ingen av sköterskorna nämnde heller de egna miljömålen när de 

fick frågor om det fanns några krav eller riktlinjer från ledningen. Miljömålen på Sahlgrenska, 

där det bland annat ingick att varje avdelning skulle utföra ett energikartläggningsarbete för att 

identifiera hur avdelningens elförbrukning såg ut, var något som åtminstone intervjupersonerna 

på de undersökta avdelningarna inte kände till att det arbetats aktivt med innan deltagandet i 

Energismarta Avdelningar. Personalen kände inte till om det fanns någon kravställning på dem 

och det fanns inga uttalade rutiner eller system på någon av avdelningarna för att hantera frågan. 

Även att den obligatoriska miljöutbildningen som Johanna berättade om var svår, om inte 

omöjlig, att hitta visar på att det finns en brist i hur information når ut till den personal som 

faktiskt nyttjar VGR:s lokaler: sköterskor och läkare. Informationsspridning, där 

miljöutbildningen kan vara ett användbart verktyg, är en viktig del i att uppnå en 

beteendeförändring. 

6.1 Återkoppling 

Återkoppling är ett av de verktyg som tidigare studier på ämnet har visat vara ett effektivt sätt 

att åstadkomma en beteendeförändring. Under onkologmottagningens deltagande i 

Energismarta Avdelningar fick de återkoppling tre gånger under projektets gång, vilket pågick 

i ungefär ett halvår. Återkopplingen var något intervjupersonerna ofta lyfte som något de 

upplevde som väldigt positivt. Onkologen var den mottagningen som lyckades minska sin 

förbrukning mest under deltagandet men senare mätdata visar att förbrukningen har gått upp 

igen. Inventeringar visade också att skärmar, datorer och belysning ofta stod på i onödan. Det 

är enkelt att anta att det allmänna engagemanget för energifrågan har dalat på mottagningen i 

och med att de inte längre fick regelbunden återkoppling på deras energianvändning i och med 

att projektet tog slut. Den återkoppling som onkologen tagit del av under Energismarta 

Avdelningar är det Darby valt att kalla indirekt återkoppling och är också det som förmodligen 

är lättast att applicera på sjukhusen. Den andra formen av återkoppling, direkt återkoppling, 

hade inneburit att personalen fick information om elanvändningen av den utrustning de 
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använder i direkt samband med användandet. Den typen av information är begränsad då ingen 

av den utrustning som undersökts i det här arbetet hade den typen av information tillgänglig 

utan användning av någon form av extern mätutrustning. Även användning av indirekt 

återkoppling skulle innebära att visa hinder måste överkommas. Möjligheten att mäta 

elförbrukningen för enskilda mottagningars totala last, så som gjorts under detta arbete samt 

under Energismarta Avdelningar, finns inte i särskilt stor utsträckning i skrivande stund. Att 

införskaffa mätutrustning och personal att samla in, bearbeta och presentera datan skulle 

innebära en kostnad för VGR. En snabb överslagsräkning med den typ av mätare som använts 

under arbetet, vilken kostar ungefär 9000kr (intab, 2018), och antalet avdelningar och 

mottagningar på Sahlgrenska, omkring 430st (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2018), ger en 

materialkostnad på ungefär 3,85 miljoner kronor. Ska insamling och bearbetning av data ske 

manuellt så tillkommer utöver detta personalkostnader. Med en arbetsvecka på 40 timmar och 

en beräknad tid på 30 minuter per mätare skulle det ta en person anställd på heltid fem veckor 

och två dagar att enbart tömma mätarna, så för detta räkneexempel kan vi anta att det behövs 

tre personer anställda på heltid för att hinna tömma mätarna var femte vecka (som är den 

mätperiod som utrustningen är begränsad till med hög upplösning), bearbeta datan och 

presentera den för personal på mottagningarna. Tre heltidsanställda med en månadslön på 

30 000kr (rekommenderad ingångslön för en högskoleingenjör 2018 är 31 200kr (Sveriges 

Ingenjörer, 2018)) kostar 1,5 miljoner kronor per år för arbetsgivaren (driva eget, 2018). Totalt, 

för de 12 år som är kvar till dess att VGR:s energimål ska uppnås, blir kostnaden 21,85 miljoner 

kronor, se Figur 20 nedan. 

 

Figur 20. Beräknade kostnaden för att införskaffa elmätare och personal att hantera 

mätdatan för hela Sahlgrenska. 

Knappa 22 miljoner kronor kan verka mycket men sätts det i sitt sammanhang (beräknade 

investeringskostnaden för att nå energimålet var år 2012 4 miljarder kronor) är det försvinnande 

lite. Sahlgrenskas allmänna elanvändning (all el förutom för uppvärmning och kyla) uppgick 

under år 2015 till 37 GWh (Carlqvist, 2016), vilket kostar ungefär 37 miljoner kronor med 

VGR:s elpris (Sarac, 2016). Om energibesparingen enbart är en fråga om ekonomi så måste en 

investering med mätare och personal minska den årliga elenergianvändningen med knappt 5 % 

för att återbetala sig (om antagandet görs att elanvändningen under kommande 12 år inte 

förändras ytterligare och elpriset hålls konstant). Personalkostnaden är dessutom en kostnad 

som näst intill, om inte helt, kan elimineras om någon form av automatiskt system skulle 

användas. Ett sådant skulle kunna läsa av och sammanställa datan automatiskt med regelbundna 

intervall och sedan skicka informationen till personal på berörda avdelning som i sin tur kan 

informera sina kollegor om hur avdelningens elanvändning ser ut och utvecklas över tid. En 

nackdel med den här typen av återkoppling är att den inte är detaljerad, den enda information 

som finns är hur stor elanvändningen är, inte hur stor del som utgörs av belysning eller olika 

Mätare: 
3,85mnkr

Personal: 
1,5mnkr

12 år 21,85mkr
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sorters. Detaljerad återkoppling kan vara användbart i en upplärningsfas tillsammans med 

information om hur personalen kan agera för att minska elanvändningen. Ett alternativ till 

avdelnings- eller mottagningsspecifik återkoppling och vägledning skulle kunna vara mer 

generell information om vilka de vanligtvis stora förbrukarna brukar vara, som till exempel 

belysning, datorer och skärmar. Eftersom mottagningarna på ett sjukhus kan skilja sig åt 

väsentligt avseende vad de har för utrustning och verksamhet, kan också allmänna råd ges. Ett 

sådant råd kan exempelvis vara att koppla ur utrustning som inte används ur eluttaget. Ett sätt 

att kunna åstadkomma en mer detaljerad återkoppling, som skulle användas i kombination med 

elmätare eller på egen hand, kan vara någon form av system för att identifiera när utrustning 

och belysning står på ”i onödan”. Ett sådant system skulle kunna bygga på att en ansvarig person 

på varje mottagning, utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, går en runda vid ett eller flera 

tillfällen och manuellt identifierar och räknar det som står på eller är inkopplat när det inte ska 

vara det. Olika typer av utrustning skulle kunna poängsättas olika beroende på hur 

energikrävande de är. Resultatet från varje dag eller vecka skulle sedan kunna sammanställas 

och presenteras för kollegorna på mottagningen. Detta skulle ge en detaljerad återkoppling på 

det sätt att sammanställningen direkt skulle visa vart det finns potential till besparing. Om 

exempelvis många lampor stått på under en vecka skulle det vara tydligt i statistiken och 

personalen får veta vart de ska göra en extra insats. Nackdelen med denna typ av system skulle 

vara att det dels kräver ett förarbete med vidare inventering av utrustning och poängsättning, 

dels att det blir ett tidskrävande moment för redan belastad personal. Något annat att ta i 

beaktning för alla typer av återkopplingssystem, i och med skillnaden mellan mottagningarna, 

är hur återkopplingen ska ges. Som Darby skriver så kan komparativ och normativ återkoppling 

tas emot negativt, beroende på mottagaren. Eftersom det inte finns någon norm för hur en 

mottagnings elanvändning ser ut och eftersom de kan skilja sig åt så är förmodligen, som Darby 

också argumenterar för, historisk återkoppling den bäst lämpade. 

Frekvensen på återkopplingen är också en relevant faktor att ta i beaktning. Metaanalysen av 

Karlin et al. visade på att återkoppling med frekvensen en till fyra gånger i veckan var mest 

effektiv, något som kan vara svårt att uppnå på ett sjukhus. Personalen på de undersökta 

mottagningarna hade möten varje vecka, oftast utan mycket utrymme för information som inte 

direkt rörde deras arbete. Återkoppling varannan vecka skulle kunna vara tillräckligt för att 

agera som en återkommande påminnelse om att fortsätta vara energismart. Att ha återkoppling 

varannan vecka istället för varje vecka skulle också innebära att veckovisa fluktuationer i 

elanvändningen inte blir lika tydliga utan jämnas ut mer i återkopplingen. Att ha denna typen 

av indirekt återkoppling, med en eller flera personer som har ansvar för at förmedla den till sina 

kollegor, bidrar till att den blir mer kontrollerad än om personalen skulle få individuellt ansvar 

att ta till sig informationen. Det blir en form av garanti att personalen, åtminstone de som deltar 

på mötet, får återkoppling. En avsatt tid för återkoppling på elanvändningen skulle även kunna 

innebära ett tillfälle för allmän reflektion, en möjlighet att skapa ett engagemang hos 

personalen. Har personalen dessutom, som Karlin et al. föreslår, satt upp ett gemensamt mål för 

hur deras minskning av elanvändningen ska se ut skulle detta kunna bidra till en ökad 

samhörighetskänsla på mottagningen vilket ytterligare kan öka engagemanget. Återkopplingen 

skulle då kunna visas i relation till det satta målet, istället för att presenteras i form av 

exempelvis kilowattimmar, i form av poäng eller procent beroende på system. Att presentera 
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informationen på det sättet reducerar också risken för att mottagarna får känslan för att deras 

insatser inte gör någon skillnad, om det till exempel bara rör sig om några kilowattimmars 

skillnad varje vecka. 

6.2 Ledare och nudging 

Utöver återkoppling så finns det möjligheter att påverka personalens beteende på andra sätt. 

Robertson & Barling menar att en engagerad och motiverande ledare kan utgöra en betydande 

inverkan på kollegornas beteende. På Sahlgrenska finns det inte en brist på möjliga ledare som 

kan motivera och engagera. Dels finns det ledarfigurer i alla led av organisationen, allt från 

verksamhetschefer över hela den medicinska verksamheten ner till sektionsledare på de 

enskilda mottagningarna. Även miljöombuden, som Susanna på transplantation, kan agera som 

en typ av ledare i energifrågan. Susanna är ett bra exempel på ett miljöombud som, medvetet 

eller omedvetet, redan har engagerat i en form av transformatoriskt ledarskap. Hon utgör en 

förebild för sina kollegor genom att föregå med gott exempel när hon släcker, stänger av och 

drar ut sladdar. Hon försöker också engagera sina medarbetare genom samtal och påminnelser. 

Problemet med miljöombuden är dels att det inte finns ett på varje mottagning och avdelning 

och dels att det inte finns något föreskrivet sätt eller metod de ska använda sig av för att 

förmedla informationen de får på sin utbildning till sina kollegor. I dagsläget är det heller inte 

miljöombudets roll att göra detta, de har övriga ansvarsområden och ska arbeta med mer 

praktiska frågor som exempelvis hantering av farligt avfall. De är dock en värdefull resurs som 

är möjlig att nyttja i energibesparingsarbetet. Det skulle dock vara fördelaktigt att ha en person 

på varje mottagning och avdelning med enbart ett ansvar för just energifrågan. Denne skulle 

kunna ha ansvar för att förmedla den återkoppling som diskuterats i föregående avsnitt. Den 

ansvarige skulle också kunna ha ett ansvar för att kontrollera om utrustning är på i onödan och 

att påminna sina kollegor om att stänga av och släcka. Ett sådant ansvarsområde skulle kunna 

åläggas enbart en person, precis som med miljöombuden, eller så skulle det kunna vara ett 

roterande ansvar. På det sättet finns möjligheten att på ett personligt plan engagera fler, kanske 

ökar motivationen att agera energismart och hjälpa varandra med kännedomen om hur det är 

att bära ansvaret. Ett steg i rätt riktning är att utbilda chefer och mellanchefer i energismart 

beteende på samma sätt som personalen på avdelningarna. Det ger dels en ökad känsla för att 

energibesparingen är något som hela sjukhuset gör tillsammans, vilket också är nödvändigt för 

att uppnå målet, men det ger också ledarfigurerna de verktyg de behöver för att utöva ett 

effektivt ledarskap i miljöfrågan. Den intellektuella stimulans som Robertson & Barling 

förespråkar skulle ledarna kunna bidra med genom att se till att det finns avsatt tid under möten 

där energifrågan tas upp att reflektera och utreda, som en grupp, hur personalen kan jobba för 

att bli mer energismarta. Inflytandet, motivationen och omtanken är också något som en ledare 

som har både kunskapen och motivationen att vara mer energismart erbjuda till sina kollegor. 

Även miljöombuden och de potentiella energiansvariga på avdelningarna kan bidra med detta. 

Att öka på gruppkänslan, att hela sjukhuset arbetar för energibesparing, är en form av den 

sociala nudging som Ölander & Thøgersen beskriver. Föreskrivna normer, i form av energimål, 

finns redan etablerade men de måste vara kända av individerna på sjukhuset för att faktiskt 

påverka dem. Därför är det återigen viktigt att informera personalen om att det finns energimål 
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och vilka dessa är. Det är dessutom viktigt med uppföljning av dessa, vilket kan utgöra en 

ständig påminnelse om att energiarbetet är en viktig fråga på sjukhuset. De deskriptiva 

normerna kan förstärkas på de sätt som tidigare nämnts (utbildningar, möten etc.) men någon 

form av skyltning skulle också kunna användas i ett försök att nå en beteendeförändring. 

Exempel på sådan skulle kunna vara skyltar, i linje med Goldstein et al.:s skyltar på hotellet 

med handdukarna, på insidan av dörrar till rum där det ofta inte släcks med text i stil med ”På 

det här rummet släcker dina kollegor efter sig, gör det du också!” Förankring kan också vara 

ett verktyg för att uppnå beteendeförändring, eller fortsatt energismart förändring när ny 

personal tillkommer. Den information som delges till nuvarande och ny personal kan vara 

utformad så att den påverkar beteenden. Exempelvis skulle en informationsträff kunna inledas 

med att personalen får höra ”Ert individuella agerande har stor betydelse på sjukhusets 

elförbrukning” istället för, exempelvis, ”Om en person lämnar lampan på spelar det ingen större 

roll, men gör alla det är det inte bra.” Båda påståendena är korrekta i sammanhanget men det 

senare kan ge en negativ förankring, individer kanske lämnar sin dator igång för ”det gör inte 

så mycket”. Det kan finnas en fördel, precis som med presentation av mätresultat, att formulera 

information på sådant sätt att möjligheten att tolka någonting på ett ofördelaktigt sätt, som att 

agerande på individnivå inte gör någon skillnad, minimeras. 

6.3 Tekniska lösningar 

Det finns flertalet tekniska lösningar som både kan underlätta personalens möjlighet att agera 

energismart men också som helt kringgår mänsklig interaktion. Administrativ utrustning var 

efter belysning den kategori som var mest energianvändande. Skärmar och datorer var den 

utrustning som var de stora förbrukarna i kategorin och för dessa finns det olika sätt att minska 

förbrukningen. Både datorer och bildskärmar stod ofta på under hela arbetsdagen, oavsett om 

någon använde dem eller ej, ibland även utanför arbetstid. Genom att ändra 

standardinställningarna på datorerna, en typ av nudging, till att automatiskt gå in i 

strömsparläge vid inaktivitet kan elförbrukningen minimeras. Det tidsintervall som bestämmer 

när dator och skärm inaktiveras kan ställas in på ett sådant sätt att den som använder datorn inte 

störs men ändå så att elbesparingen är betydande. Detta hade dels säkerställt att en dator inte 

står igång under nätter och helger men också att viss besparing skulle kunna ske under dagen 

när personal går på lunch eller möten. Ytterligare alternativ för att få ner elförbrukningen är att 

använda grendosor med strömbrytare där dator, skärm, telefonladdare och justerbart skrivbord 

är inkopplat. Placeras denna tillgängligt kan det underlätta för personalen att helt stänga av hela 

sin arbetsstation när de går för dagen. Även för medicinsk utrustning kan strömbrytare användas 

så att personalen slipper krypa efter sladdar som sitter i väggen på otillgängliga ställen. Att helt 

stänga av utrustning med strömbrytare bidrar till att baslasten minskar, vilken utgör en stor del 

av den totala elförbrukningen. Timers är ett tredje alternativ för att få ner elförbrukningen 

utanför arbetstid. De skulle kunna användas för den typen av medicinsk utrustning som har 

batterier så att de sätts igång innan arbetsdagen börjar så att utrustningen är fulladdad när 

personalen kan tänkas behöva den. Det skulle kunna minska tiden utrustning använder ström 

även om den är fulladdad och inte används, som till exempel på nätter och helger. 
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Belysning var den absolut största posten vilket även bör innebära att det finns stor potential till 

besparing. Sensorbelysning fanns redan i flertalet rum på de undersökta mottagningarna men 

skulle kunna utökas ytterligare. Läkarmottagningarna på onkologen hade exempelvis både 

sensor- och manuell belysning. Det kan vara fördelaktigt då all belysning kanske inte behöver 

vara tänd hela tiden men det kan också bidra med en del nackdelar. Dels finns alltid risken att 

personalen glömmer släcka när de lämnar rummet men det kan också finnas en sannolikhet att 

sensorbelysningen i kombination med manuell belysning är förvirrande. För den som inte 

känner till hur det är kan det kanske verka som att all belysning på rummet släcks när man 

lämnar det, även den man tänt manuellt. Förslagsvis bör all belysning på rummen, och utöver 

dessa även fler rum, vara utrustade med sensor. Ytterligare något som bör ses över på alla 

mottagningar är den tidsinställda korridorsbelysningen. Denna bör noga gås igenom med 

personal på mottagningarna för att utröna när, och hur mycket, belysningen behöver vara tänd 

under veckan. Eftersom personalen själva är de som har bäst kunskap om när det behöver vara 

tänt på deras arbetsplats bör det ske i nära samråd med dem. Att som på onkologen ha 

belysningen tänd även på helger när ingen verksamhet bedrivs är ett exempel på helt onödig 

elanvändning. Det bör också undersökas om det finns möjlighet att reglera belysningen 

automatiskt på avdelningarna genom avläsning av dagsljusnivåer. Att automatiskt tända alla 

lampor i en korridor enbart för att det är under arbetstid, även om dagsljuset ger tillräckligt med 

ljus, är också ett exempel på onödig elanvändning. 

7. Föreslagna åtgärder för minskad elanvändning 

För att minska elanvändningen finns det en rad åtgärder som kan vidtas. Det finns dels tekniska 

lösningar, som tidigare diskuterats, för att direkt minska på elanvändningen utan att blanda in 

mänskliga faktorer. Det finns också åtgärder för att influera beteenden hos personalen för att på 

så sätt minska elanvändningen. 

7.1 Föreslagna tekniska lösningar 

De tekniska lösningarna är enkla och effektiva sätt att komma åt bland annat den kategori som 

använder mest el: belysningen. Även den administrativa kategorin kan med enkla medel 

åtgärdas, främst datorer och skärmar. Nedan följer fyra föreslagna åtgärder: 

▪ Installera sensorbelysning överallt där det inte är regelbunden aktivitet under hela 

dagen, exempelvis toaletter, mottagningsrum, faxrum och förråd. Sensorbelysning och 

manuell belysning bör inte blandas i samma rum och alla rum av samma typ bör ha 

samma typ av belysning för att underlätta för användaren och inte skapa förvirring. 

▪ Se över tidsinställd belysning på alla avdelningar, tillsammans med personalen som 

jobbar där. Nattbelysning på avdelningar utan nattverksamhet är ett exempel på vad som 

kan åtgärdas. Även belysning på dagtid kan ses över, det kan finnas möjlighet att ställa 

ner den till en lägre grad tidigare på dygnet. Det kan också finnas möjlighet att reglera 

belysningen med avseende på mängden dagsljus. 
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▪ Nyttja energisparläge på datorer och skärmar. Datorer och bildskärmar kan ställas in 

att automatiskt försättas i strömsparläge respektive stängas av vid inaktivitet. Att 

skärmarna stängs av istället för att visa en skärmsläckare, samt att datorer automatiskt 

går in i strömsparläge, kan förhindra mycket onödig elanvändning. 

▪ Grenkontakter med strömbrytare kan användas för att underlätta avstängning av 

apparater som använder ström i ”avstängt” läge. Arbetsstationer kan till exempel helt 

stängas av vid hemgång med ett enkelt knapptryck. Även medicinsk utrustning på 

mottagningsrum kan kopplas till en grendosa så att personalen enkelt kan stänga av all 

utrustning på en gång utan att behöva dra ut sladdar. Har grenkontaktens strömbrytare 

dessutom en lampa så kan den agera som en påminnelse. 

7.2 Föreslagna metoder för beteendeförändring 

För att optimera elanvändningen och minska onödig förbrukning är en beteendeförändring hos 

personalen nödvändig. Nedan följer ett antal steg som kan styra sjukhuspersonalens beteende 

mot ett mer energismart sådant. 

▪ Informera om VGR:s och Sahlgrenska Universitetssjukhusets egna energimål. 

Informationen bör nå ut till all personal på sjukhuset: chefer, sektionsledare, läkare och 

sköterskor.  

▪ Utbilda personalen kring effekterna av energianvändning, vilken utrustning som 

använder el, även när den verkar var avstängd, och vart de största besparingarna kan 

ske. Många kan sakna kunskap om att viss utrustning går att stänga av med strömbrytare, 

eller att viss utrustning använder el även när de är ”avstängda”. 

▪ Engagera personalen. Personalen på avdelningarna är de som bäst känner till sin egen 

verksamhet. De vet själva när och hur belysning och utrustning används. Genom att ta 

del av deras kunskap och åsikter vid utformning av åtgärdsplan och målsättning för den 

individuella avdelningen nyttjas dels denna kunskap och personalen blir också delaktig 

i processen. Detta ger också en förankring vilket ökar sannolikheten att planen lyckas. 

Även att visa hur stor skillnad i elanvändning personalens beteendeförändring kan 

utgöra kan bidra med engagemang och motivation. De mottagningar som deltog i 

Energismarta Avdelningar kan användas för att visa framgångsrika exempel. 

▪ Använd de resurser som finns. Dels genom workshops med personalen, som nämnts 

tidigare, men även den obligatoriska miljöutbildningen och miljöombuden på 

avdelningarna är värdefulla. Miljöutbildningen kan vara ett viktigt verktyg för att 

informera om mål och utbilda personalen. Miljöombuden är också en viktig del i att 

agera en ständig påminnare till sina kollegor om energifrågan. 

▪ Alla ska med, inte bara den ”fasta” personalen på avdelningen. Alla som kommer och 

går ska känna till hur avdelningen arbetar för att vara energismart. Läkare såväl som 

sköterskor ska arbeta efter samma förutsättningar och båda grupper måste engageras. 

Även städpersonal bör känna till energimål och arbetet med att minska elanvändningen 

då de nyttjar belysning i lokalerna för att kunna utföra sitt arbete. 

▪ Återkoppling är en viktig byggsten för att nå en beteendeförändring. Återkoppling kan 

ske antingen genom elmätare eller genom mer manuella metoder. Det viktiga är att den 
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är regelbunden och återkommande, förslagsvis varannan vecka. Återkopplingen agerar 

dels som en påminnelse att fortsätta med energisparande åtgärder men kan också 

fungera som ett uppvaknande för de som är likgiltiga inför energifrågan. 

▪ En person på varje avdelning bör ha som ansvar att vara ”energiansvarig”, detta kan 

antingen vara en del av miljöombudets arbetsuppgifter eller så kan det vara ett fristående 

uppdrag. Den energiansvarige har som uppgift att leda energiarbetet på avdelningen 

eller mottagningen, bland annat genom att inventera utrustning, undersöka möjligheter 

att stänga av och koppla ur samt att hjälpa kollegorna att agera mer energismart. 

▪ Placera ut information i lokaler där lampor och/eller utrustning ofta lämnas igång. Det 

kan till exempel vara väl synliga skyltar som påminner om att släcka eller stänga av 

genom att anspela på att kollegorna gör det. 

8. Diskussion 

Det finns ett antal punkter som är viktiga att ta upp för diskussion. Att utföra mätningar på det 

sätt som gjorts i detta arbete medför vissa tillkortakommanden och det resultat som presenteras 

är ej att ta som en självklar bild eller mall för hur ett sjukhus energianvändning ser ut. De 

föreslagna åtgärderna, som är baserade på de studier som utförts i detta arbete, är förmodligen 

inte heller det enda sättet att nå ett mer energisnålt sjukhus. Däremot kan både mätresultat och 

föreslagna åtgärder användas i ett generellt avseende för att bilda en uppfatning om och 

sedermera påverka energianvändningen i vårdlokaler. 

8.1 Mätningar och resultat 

Alla mätningar medför risk för osäkerheter och de mätningar som gjorts i denna studie har 

framförallt två brister. Den första är det faktum att mätning av elanvändning från den totala 

lasten enbart gjordes på utrustning och belysning kopplad till övrig last. Det finns ett okänt 

mörkertal för den faktiska totala elanvändningen för de undersökta mottagningarna. Dels kan 

det finnas belysning kopplad till både VL och MVL som av denna anledning ej kommer med i 

de mätningar som gjorts och dels fanns alltid risken att personalen kopplade sin utrustning till 

uttag för VL under mätperioden. Av denna anledning kan de resultat som presenterar hur stor 

andel som de olika kategorierna stod för vara missvisande. Förmodligen ger detta ingen större 

felmarginal. Utöver detta så indikerar den stora differensen mellan belysning och de övriga 

kategorierna att belysningen har stor betydelse för elanvändningen, även om mätdata skulle 

skilja något från verkligheten. Den andra bristen grundas i den osäkerhet som de enskilda 

utrustningsmätarna utgör. Exempelvis kan en mätning på en dator under en vecka, som sedan 

används som schablon för alla andra datorer på mottagningen, leda till missvisande resultat om 

datorn användes mer (eller mindre) än normalt under just den uppmätta veckan. 

Tidsbegränsning och begränsad mängd mätutrustning ledde till att enbart ett fåtal mätningar 

kunde göras där ett större antal hade gett ett bättre medelvärde. I och med denna typ av 

uträkning antas också att alla datorer av samma typ (expedition eller mottagning) används lika 

mycket under en normalvecka. Detta kan också medföra att kategorin ospecificerat är 

missvisande stor eller liten, beroende på om den förenklande uträkningen över- eller 
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underskattar den uppmätta utrustningens påverkan på den totala elanvändningen. Att mäta alla 

tre kraftslag och göra fler och längre mätningar på utrustning hade minimerat risken för 

missvisande resultat. 

Belysningen, som är den kategori som står för den största delen av elanvändningen, är 

förmodligen det område där enkla åtgärder kan leda till betydande resultat. Exakt hur stora 

besparingar som är möjliga att göra med sensorbelysning är svårt att utröna då det inte finns 

någon kartläggning för hur ofta personal befinner sig i olika rum kontra hur ofta belysningen 

står på. För att få en uppskattning om hur stor elanvändning belysningen stod för gjordes en del 

förenklingar, som redan diskuterats i tidigare kapitel. Även dessa förenklingar kan leda till 

missvisande resultat men de har avsiktligt gjorts enkla i ett försök att få en tydlig och relativt 

rättvis bild utan att blanda in antaganden om när personal befinner sig i vissa rum eller när de 

glömt släcka lamporna efter sig. Även i detta fall hade antaganden, förenklingar och 

felmarginaler minimerats med mer extensiva mätningar. 

Mätningarna som visade den veckovisa förbrukningen för övrig last visade på två intressanta 

trender. Dels visade de hur stor påverkan låga utomhustemperaturer har på elanvändningen, på 

grund av värmeslingorna för transplantationsmottagningen och de utplacerade värmefläktarna 

för onkologmottagningen. Med tanke på den kraftiga ökningen av elförbrukning under de 

kallaste veckorna finns det en relevans i att utforska andra aspekter av elförbrukning, och 

åtgärder för dessa, än de som presenterats i den här rapporten. Den andra trenden, att 

elförbrukningen verkar gå ner under senare delen av mätperioden är också intressant i det 

avseende att den visar hur låg elanvändningen faktiskt kan vara på avdelningarna. Även de 

beräkningar som visar elanvändning under och utanför verksamhetstimmar samt baslasten är 

intressanta då de ger en bild av den besparingspotential som finns. Baslastberäkningen skall 

dock inte tolkas som att det är en ren möjlighet till besparing då det i den döljer sig laster så 

som ställdon till belysning, utrustning som inte går att stänga av på grund av olika anledningar 

samt kylar och frysar. 

8.2 De föreslagna åtgärderna 

De åtgärder som föreslagits, dels som rent tekniska lösningar och dels som 

beteendeförändringsincitament, är grundade i tidigare forskning, intervjuer, inventeringar och 

platsbesök. Ingen beräkning för kostnad eller återbetalningstid har gjorts på varken tekniska 

eller sociala åtgärder då detta inte var syftet med rapporten. VGR:s miljömål presenteras som 

ett försök att minska energianvändningen på grund av miljöaspekter, inte en ansträngning för 

att minska ekonomiska kostnader. Kostnadsberäkningen för att placera ut elmätare på alla 

avdelningar på Sahlgrenska gjordes enbart för att sätta det i perspektiv till de kostnader som är 

kopplade till energimålen och elanvändningen på sjukhuset.  

De enda åtgärderna som garanterat kan leda till en minskad elanvändning av de som föreslagits 

är att förändra de belysningsscheman som finns på avdelningarna och ändra inställningar för 

energisparläge på datorer. Dessa kan dessutom utföras utan en allt för stor ansträngning. De 

andra åtgärderna, främst de relaterade till beteendeförändringar, kan också leda till en minskad 

elanvändning men med ett mindre säkert resultat. Det är också viktigt att poängtera att även om 
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återkoppling har fått mycket utrymme i den här rapporten, och många av intervjupersonerna 

har lyft det som en viktig fråga, så är tidigare forskning på ämnet inte fulländad. Författarna till 

båda de stora studier som lyfts fram i bakgrundskapitlet är ense om att mer forskning behövs 

inom området för att kunna säkerställa att återkoppling alltid är användbart för 

beteendeförändringar. Då det är just belysning och administrativ utrustning som är de största 

elanvändarna och dessa också går att påverka utan att blanda in mänskliga faktorer 

(närvarosensorer, schemalagd belysning, automatiska strömsparlägen) kan det vara relevant att 

ifrågasätta om ett extensivt och möjligtvis kostsamt arbete för att påverka personalens beteende 

är befogat. Både ur ett ekonomiskt perspektiv men också ur ett arbetsmiljöperspektiv för 

personalen då det kan öka både arbetsbörda och stressnivåer. Samtidigt finns det ur ett större 

perspektiv alltid ett värde i att påverka allmänhetens, vilka sjukhuspersonalen utgör en del av, 

syn på energifrågor med förhoppningen att positivt påverka deras energianvändning i stort. 

Dessutom kan ett aktivt och mer påtagligt arbete med energifrågor, utöver de potentiella 

energibesparingar som kan uppstå, utgöra en symboliskt viktig faktor för både sjukhuset men 

också regionen i stort. Att arbeta med beteendeförändringar hos personalen kan utifrån sett vara 

mer intressant och spännande än ett rent tekniskt arbete. Möjligheten finns att Sahlgrenska och 

VGR i sitt arbete utgör en förebild för andra aktörer som även de vill reducera sin elanvändning. 

8.3 Fortsatta studier 

Fler och långvarigare mätningar, som diskuterats tidigare, är en möjlig väg att utforska detta 

ämne vidare. Att fånga in all elanvändning och få mer data över utrustnings elanvändning kan 

bidra till en tydligare och mer väldefinierad bild av hur ett sjukhus elanvändning ser ut. De 

avdelningar som undersökts i detta arbete är endast representativa för en del av ett sjukhus. Att 

göra mätningar och intervjua personal på avdelningar som till exempel jobbar med mer 

avancerad medicinsk utrustning eller som har patientnärvaro dygnet runt är nödvändig för att 

få en fullständig bild av sjuhkusverksamhetens elanvändning. Det hade också varit intressant 

att se hur de föreslagna åtgärderna, både rent tekniska och övriga, påverkar elanvändningen. De 

undersökta avdelningarna hade på något sätt redan varit i kontakt med ett 

energieffektiviseringsprojekt vilket skulle påverka deras resultat, att undersöka avdelningar 

som inte arbetat med energifrågor innan hade också varit intressant i det här sammanhanget. 

9. Slutsats 

Belysningen är utan tvekan den absolut största elförbrukaren på båda de undersökta 

avdelningarna och närmare 50 % av totala elanvändningen. Administrativ utrustning är den näst 

största kategorin och därefter medicinsk utrustning. Hos personalen finns en önskan att någon 

ska bära ansvaret om arbete ska ske för att minska elanvändningen. Det uttrycks också en oro 

för att patientsäkerheten ska påverkas om det blir ett alltför stort fokus på att spara el, speciellt 

med avseende på medicinsk utrustning. Både belysning och administrativ utrustning är de 

områden där det är lättast att vidta åtgärder utan att påverka sjukhusverksamheten ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv. Båda dessa kategoriers elanvändning går att påverka med relativt 

enkla medel utan att blanda in personalens beteende. Det går därför att ifrågasätta om det är 
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motiverat att investera tid och pengar i att förändra detta. Det finns dock en vilja hos personalen 

att minska mottagningarnas elanvändning och förändra sitt beteende och det finns ett egenvärde 

i att driva igenom projekt för att uppmärksamma och påverka energitänket på sjukhuset. En 

satsning på beteendeförändringar i kombination med tekniska lösningar kan potentiellt få mer 

uppmärksamhet än tekniska lösningar på egen hand. Sådan uppmärksamhet kan leda till en vilja 

att minska energianvändning och i sin tur miljöpåverkan i flera delar av samhället.  
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Appendix A - Inventarielista 

Tabell 2. Lista över den energianvändande utrustning som fanns på de två undersökta 

avdelningarna vid inventeringstillfället. 

 Utrustning Onkologen Transplantation 

A
d
m

in
is

tr
at

iv
 

Bildskärm 28 21 

Dator, liten 3 12 

Dator, mellan - 3 

Dator, stor 15 6 

Dator, laptop 1 1 

Fax - 2 

Laddare, personsökare - 1 

Multifunktionsskrivare 1 - 

Skrivbord, justerbart 20 9 

Skrivare 4 2 

Telefonladdare 10 17 

B
el

y
sn

in
g

 Taklampa 61 27 

Taklampa, sensor 23 2 

Stämningsbelysning 12 - 

Skrivbordslampa 2 - 

M
ed

ic
in

sk
 

Brits 4 1 

Centrifug, prover - 1 

Dragskåp - 1 

Diskdesinfektor 1 1 

EKG, portable - 1 

Spol 1 1 

Endoskop 1 - 

Etikettskrivare 2 4 

Frys, prover - 1 

Glykosmätare, laddstation - 1 

HB-mätare - 1 

HB-mätare, med laddstation - 1 

Kalljuskälla 2 - 

Kyl, prover och medicin - 4 

Otoskop 2 - 

Otoskop, laddstation - 1 

Patientbädd, justerbar - 7 

Patientmonitor, portabel - 1 

Patientstol, justerbar 3 4 

Personvåg - 1 

Spirometer - 1 

Ultraljudsutrustning - 1 

Undersökningslampa 4 1 

Urinstickemätare - 1 

Varmluftspistol 2 - 

 Automatisk dörröppnare 3 - 

 Radiator 1 - 
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Ö
v
ri

g
 

Kaffekokare 2 - 

Kaffeautomat - 1 

Kortläsare 1 1 

Kyl/Frys 1 1 

Könummersystem 1 1 

Mikrovågsugn 3 1 

Persienn, motorstyrd 8 - 

Radio 1 - 

TV 1 4 

Varmluftsfläkt 1 - 

 Vattenkokare 1 1 
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Appendix B – Diagram 

 

Figur 21. Den totala elanvändningen på transplantationsmottagningen, vecka för vecka. 

Vecka 11 (orange) och vecka 3 (grön) motsvara ”sämsta” respektive ”bästa” vecka med fem 

hela arbetsdagar där veckomedeltemperaturen låg över -0,5°C. 

 

Figur 22. Den totala elanvändningen på transplantationsmottagningen, vecka för vecka. 

Vecka 7 (orange) och vecka 12 (grön) motsvarar ”sämsta” respektive ”bästa” vecka med fem 

hela arbetsdagar där veckomedeltemperaturen låg över -0,5°C. 
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Figur 23. Graf som visar fördelningen av energianvändning under onkologmottagningens 

verksamhetstimmar i blått (”Öppet”) samt utanför i orange (”Stängt”). 
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