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Abstract 

This paper discusses different approaches to use energy in the most efficient way in the buildings 

used by the local authority in a small municipality, Åstorp, in Southern Sweden. In this paper I 

have done some calculations on how much energy is wasted just because appliances are left on 

when they are not needed. I also looked into the possibility to control different systems like 

ventilation and appliances such as printers based on the need rather than having a conventional 

system. The importance of using lifetime costs rather than just looking on the initial price tag, if 

the appliance is just one percentage point more energy efficient you can allow a 40 % higher 

purchase cost and still have the same lifetime cost. Most workplaces is ventilated more than what 

is needed, an office building needs to be ventilated during office hours and even under the office 

hours the ventilation isn´t needed all the time. 
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Inledning 

Energiförbrukningen i en kontorsverksamhet svarar för en betydande del av den totala 

miljöpåverkan som verksamheten står för. Därför är det viktigt att verksamheten arbetar aktivt 

med frågor som rör energieffektivisering för att målen om minskade koldioxidutsläpp ska kunna 

förverkligas. Det finns många anledningar till varför ett företag och offentliga verksamheter borde 

arbeta med energieffektivisering i sin verksamhet. Men oavsett av vilken anledning arbetet 

påbörjas är det i stort sett alltid lönsamt att arbeta med energieffektivisering. För en offentlig 

verksamhet är det viktigt att arbeta kontinuerligt medeffektivisering. Inte bara för att minska de 

egna omkostnaderna utan också för att föregå med ett gott exempel, då den offentliga sektorn har 

en viktig roll att visa den privata sektorn hur ett effektivt energiarbete kan se ut samt visa på 

lönsamheten av detta. Energieffektivisering kan uppnås genom små medel och utan någon 

spetskompetens på området (Energimyndigheten 2009). Det är nästan alltid så att ett bättre 

inomhusklimat uppnås vid effektiviseringsarbete (Björnbom 1999). Med minskade inköp av 

energi minskar verksamheten i förlängningen sina utsläpp av växthusgaser, vilket är bra för 

miljön. Om det inte sker en kontinuerlig kontroll och uppföljning av företagets egen 

energistatistik riskerar företaget att använda energi i onödan. Sådan onödig energianvändning kan 

ofta åtgärdas med små medel (Energimyndigheten 2009). 

Därför vill jag i arbetet redovisa några av de områden där energieffektiviseringsarbetet har stor 

potential att minska energiförbrukningen. Utvecklingen på elmarknaden de senaste årtiondena har 

gjort det mer lönsamt för företag och offentliga verksamheter att arbeta med energieffektivisering 

då detta kan sänka verksamhetens omkostnader. Samtidigt som det är ett sätt för verksamheten att 

minska sin miljöpåverkan. 
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Syfte och metod 

Det här arbetet syftar till att undersköna möjligheterna att genomdriva 

energieffektiviseringsåtgärder i Åstorpskommuns kommunhus, ge exempel från verkligheten på 

hur arbetet kan se ut. Samt undersöka om små investeringar kan ge stora förändringar i 

energiförbrukning.  

Arbetet är baserat på en litteraturstudie av energibesparingar i byggnader och en fallstudie av en 

offentlig byggnad i Åstorps kommun i Skåne. Litteraturstudien har utgått från generella 

förutsättningar för fastighetsbolag, kontor och producenter. Mätningarna och beräkningarna av 

elförbrukning har gjorts i kommunhuset i Åstorps kommun. Egna mätningar utfördes på de 

produkter som saknade tillförlitlig förbrukningsdata från tillverkaren och för övrig utrustning 

utgår beräkningarna från de uppgifter som tillverkaren har tillhandahållit. Mätningarna utfördes 

med en elmätare med en mätosäkerhet på +- 0,5 % under en timme/apparat. Under tiden 

markerades standby effekt (sovande), viloeffekt (aktiv standby läge) och aktivt läge (t.ex. skriver 

ut). Beräkningarna som gjordes baserades på ett genomsnittligt arbetsår och genomsnittlig 

arbetsdag och vissa apparater beräknades vara igång konstant.  
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Bakgrund 

Inventering 

Det kan vara svårt att identifiera alla onödiga energiförbrukning i ett företag samt att bedöma den 

onödiga förbrukningens storlek. Men enkla, och mer eller mindre självklara åtgärder kan medföra 

stora besparingar för verksamheten. Genom att besöka arbetsplatsen på helgen kan utrustning 

enkelt identifieras som inte behöver vara igång. I en kontorsmiljö kan man främst förvänta sig att 

skrivare, datorer, ventilation och kylutrustning är igång i onödan (Energimyndigheten 2009). Det 

finns flera företag som tillhandahåller checklistor för energieffektivisering för olika verksamheter. 

Det kan vara bra att utgå ifrån en färdig checklista när arbetet påbörjas men ju längre arbetet 

fortgår desto mer måste de lokala förutsättningarna genomsyra arbetet. 

Använda på bästa sätt eller byta ut? 

Energianvändningen kan minskas genom två helt skilda metoder. Antingen kan onödig 

användning minimeras utan större investeringar eller så byts utrustningen ut (Energimyndigheten 

2009). För att åtgärder som syftar till att förändra människors beteende ska fungera krävs att det 

förändrade beteendet kan kopplas till ett intresse hos gruppen vare sig det är ett intresse i klimat 

och natur eller ekonomi (Henryson et al. 1999). Enklaste sättet att identifiera och åtgärda problem 

i verksamheten är att granska avdelning för avdelning. Det kan vara svårt att identifiera all onödig 

användning i en verksamhet då det inte alltid är möjligt att byta utrustning och se vilken effekt det 

får på energiförbrukningen (Energimyndigheten 2009). Genom att ta tillvara på undersökningar 

som gjorts tidigare kan slutsatser dras för hur effektiva informationsåtgärder kan bli baserat på 

vilket underlag som deltagarna tagit del av, hur mycket stöd som funnits tillgängligt och hur lång 

tid kampanjen pågått. Generellt sett kan sägas att långa kampanjer ger bättre resultat än korta. Det 

är dock viktigt att kampanjen upprepas varje år då effektiviseringskampanjseffekt minskas ju 

längre tid som gått (Henryson et al. 1999). Risken att arbetet kommer att misslyckas totalt är 

relativt liten vid åtgärder som syftar till att ändra personalens beteende eller att använda 

utrustningen på ett effektivare sätt, det är dock svårt att uppskatta exakt hur stora 

energibesparingen blir (Energimyndigheten 2009). Men baserat på tidigare studier är en 10 % 

minskad energianvändning fullt möjligt att nå bara genom information. Genom att byta ut eller 

reglera utrustningen i verksamheten blir energiminskningen mer bestående än vid 

beteendeförändrande åtgärder (Henryson et al. 1999). Det är ofta så att det saknas resurser för att 

kunna investera i ny utrustning. För att kunna bedöma om en nyinvestering kommer att spara 

energi krävs att den information som uppges för den utrustning som används nu och på det tänkta 

utbytet är tillförlitlig och fullständig. Om fullständig driftsinformation saknas blir det väldigt svårt 

att uppskatta hur stor energibesparingen kommer att bli (Henryson et al. 1999). 
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Klimatpåverkan 

Det kan kännas som en omöjlig uppgift att identifiera exakt hur energiflödena ser ut i 

verksamheten och ett visst energisvinn är ofrånkomligt. Energin flödar osynligt genom 

byggnadens elkablar och försvinner genom fönster, dörrar, tak och väggar. Något förenklat kan 

det sägas att all inköpt energi omvandlas till värme och den värmen kommer att lämna 

byggnaden. Tillförd och bortförd energi är alltid lika stort, dock så är det svårare att veta exakt var 

energin försvinner än var den tillförs (Energimyndigheten 2009). Den största utsläppskällan av 

växthusgaser för en byggnad under dess livslängd är kopplad till energianvändningen (Forsling, 

2010). Det börjar bli allt vanligare att fastighetsägare både offentliga och privata redovisar sin 

klimatpåverkan på samma sätt som man redovisar sin ekonomi. Energianvändningen kan dels ses 

som en kostnad i kronor eller som ett utsläpp av koldioxid (CO2). Det förekommer många olika 

modeller för hur man ska översätta energislag till koldioxid på grund av att de energikällorna är så 

pass olika i renhet. Förutsatt att man inte köper in ett specifikt energislag som till exempel 

vindkraft. Den energistatistik som samlas in under året kan på ett väldigt målande sätt redovisas 

dels som energiförbrukning översatt till totalkostnad för respektive avdelning eller produkt. Steget 

därifrån till att se på verksamhetens faktiska utsläpp av CO2 är inte så långt (Forsling 2010). 

Genom att effektivisera energianvändningen kommer verksamheten i förlängningen att minska 

sina utsläpp av växthusgaser. Effektivisering är ingen uppoffring utan ett sätt för verksamheten att 

minska verksamhetens belastning på klimatet samt att sänka sina omkostnader 

(Energimyndigheten 2009). 

 

Erfarenheter från energieffektiviseringsarbeten 
På grund av oljekrisen på 1970-talet gjordes stora insatser för att minska företagens beroende av 

olja och med varierande resultat så kunde tre faktorer identifieras, som är helt essentiella för 

arbetets framgång. Dessa faktorer är en stöttande verksamhetsledning, en drivande och kunnig 

projektledare och en kontinuerlig uppföljning (Energimyndigheten 2009). 

Inom området energieffektivisering finns det som sagt många olika delar som man ska beakta 

men det finns ingen specifik ordning hur arbetet ska ordnas. Arbetet bör fördelas på ett sådant sätt 

som fungerar optimalt för de lokala förhållandena och inte bara enligt en mall. Det är dock viktigt 

att i arbetets gång få med nyckelpersoner som har beslutande roll i de specifika områdena. Även 

om all personal inte behöver vara direkt delaktiga är det viktigt att under arbetets gång informera 

om hur projektet forstskrider och vad som går att förbättra. Arbetet kommer att glida igenom 

lättare om personalen också är med på noterna (Energimyndigheten 2009). 

Verksamhetsledningen måste fatta beslut om att starta arbetet, det måste avsättas pengar och tid 

för att driva igenom arbetet. Även om verksamhetsledningen inte kommer att lägga ned så mycket 

arbetstid är det av största vikt för projektets framgång att ledningen visar ett tydligt stöd. Det är 

väldigt svårt att veta exakt vilken potential energieffektiviseringen har innan 

energieffektiviserings projekt har påbörjats.  

Brist på tid kan direkt härledas till låg prioritering av arbetsuppgiften och bristande kompetens 

löses genom vidareutbildning av befintlig personal, anlitning av konsult eller nyanställning. 

Nyanställningar och investeringar i energismartteknik kan verka kostsamma  för majoriteten av 

alla medelstora till stora företag och offentliga verksamheter. Då kan en nyanställning av en 

energitekniker vars enda uppgift är att komma på innovativa lösningar för företaget gällande 

energieffektivisering, bespara energikontot på hela dennas lön eller till och med att minska 

utgifterna mer än vad personen ifråga kostar. Så att nyinvesteringar och anställningar kan 

generera pengar för verksamheten (Energimyndigheten 2009). 

Ledningens beslut kan både skapa och undanröja ekonomiska hinder vid effektiviseringsarbete till 

exempel, vid upphandling av tjänster och produkter till verksamheten kan det lätt bli så att all 

fokus ligger på inköpspriset. Samtidigt som verkningsgraden på produkten kan passera helt 

obemärkt. Det är viktigt att totalkostnaden på tjänsten/produkten ligger i fokus 

(Energimyndigheten 2009). 
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För att kunna motivera genomdrivningen av energieffektiviseringen på arbetsplatsen är det av stor 

vikt att göra uppföljningar kontinuerligt (Energimyndigheten 2009). 

 

En allmän motvilja kan ofta ligga i luften när reformer som berör det dagliga arbetet skall drivas 

igenom. Brist på tid, personal och ekonomi anses ofta vara viktiga skäl till varför det inte går att 

driva igenom effektiviseringarna (Energimyndigheten 2009). För att en lyckad 

energieffektivisering ska bli verklighet krävs det att alla berörda parter informeras om hur arbetet 

går och i vilken fas arbetet ligger i. Genom att hålla alla berörda parter informerade ökar man 

förståelsen för projektets mål. Samtidigt bör det ges utrymme för att komma med egna förslag, 

vilket kan ge värdefull information om effektiviseringslösningar som inte var uppenbara för 

projektgruppen. Bristande information leder ofta till ett missnöje bland de berörda parterna. Det 

kan råda ovissheter om hur de genomförda åtgärderna ska gynna verksamheten.  

Det är alltid bra att de som använder lokalerna eller utrustningen är väl informerade om hur deras 

arbete berörs, samt vilka kostnader som kan besparas (Nilson et al. 1996). I en studie skriven av 

Schipper och Lichtenberg (1976) visade det sig att om varmvatten, el och värme ingår i hyran 

förbrukas ca 15 % mer än om det inte ingår i hyran. En trolig förklaring till detta är att om det inte 

finns någon tydlig korrelation mellan förbrukning och kostnad kommer resursen att överutnyttjas 

(Schipper & Lichtenberg 1976). Tidigare studier har visat att bristande kunskap och feedback är 

viktiga anledningar till varför det inte energieffektiviserats ytligare. Vidare information om hur 

besparingar kan göras, vilken utrustning som är energisnål kontra vilken som inte är det, prognos 

över hur stor besparingen kommer att bli om utvecklingen fortsätter, jämförelser med hur mycket 

verksamheten använt förut kontra hur mycket som används nu och koppling till hur den minskade 

energianvändningen påverkar klimatet och natur positivt. Har påverkat arbetet positivt (Henryson 

et al. 1999). 

Det kan vara väldigt givande att tidigt i projektet genomföra något av de tänkta målen med 

arbetet, så att man kan visa upp tydliga exempel på hur man kan förbättra verksamheten.  Att visa 

på en förbättring om man har genomfört ett fåtal förbättringar som fungerat än att bara ett stort 

antal som är på gång. Detta ger en trygghet hos personalen och kan leda till att ett fåtal 

genomförda förbättringar kan bli ett stort antal genomförda förbättringar. Alla åtgärder som 

genomförs bör dokumenteras helst med en liten beskrivning av vad som har åtgärdats och 

mätningar för och efter åtgärden. Utifrån den data som man insamlar kan man göra 

kostnadskalkyler som visar hur stor förbättring åtgärden har medfört. Missar man att mäta innan 

åtgärden är genomförd blir det i praktiken omöjligt att beräkna hur situationen såg ut innan. Alltså 

försvinner möjligheterna att göra kostnadskalkyler (Energimyndigheten 2009). 

LCC i fokus 

Livscykelkostnaden (LCC) borde ligga i grunden vid upphandling av all energikrävande 

utrustning, då investeringskostnaden för utrustningen ofta bara ligger på några procent av 

livstidskostnaden. Samtidigt som energikostnaden kan svara för så mycket som 90 % av 

livstidskostnaden. Med det i åtanke framgår det att upphandlingen borde handla mer om 

totalkostnad än investeringskostnad. (Energimyndigheten 2009) 

Genom LCC – kalkyler ser man att en produkt med enbart en procentenhets högre verkningsgrad, 

så kan ofta en 40 % högre inköpskostnad accepteras utan att totalkostnaden blir högre utan att 

totalpriset förändras. Exakt vilken inköpspris ökning som kan accepteras kommer att skilja sig 

från fall till fall. (Energimyndigheten 2009). 

Livscykelkostnaden är ett begrepp som tar hänsyn till alla delar av en utrustningskostnad under 

dess livstid. Livscykelkostnaden tar alltså med investeringskostnad, underhållskostnad och 

energikostnad. Med hjälp av en LCC ser man att investeringskostnaden oftast sparar en liten del 

av den totala kostnaden. Det är istället så att underhåll och driftkostnaderna som är det betydande 
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livscykelskostnaderna. Välj rätt tillfälle att investera i energieffektiva lösningar. Ju tidigare en 

åtgärd införs desto mer gynnas verksamheten. (Henryson et al. 1999).   

Närvarostyrning 

Närvarostyrning av till exempel lampor i kontorsmiljö medför stora besparingar då driftstiden blir 

betydligt kortare. Speciellt på arbetsrummen och till viss del i korridorer. Sammantaget kan man 

räkna med en stor nettobesparing med driftssänkningar upp till fyrtio procent enheter. Placering 

av belysningen kan också vara av stor betydelse för hur mycket energi som används. I och med att 

korrekt utsatt belysning kan vara av lägre intensitet än felaktigt utsatt belysning då ljuset kommer 

användas till nytta. Närvarostyrd belysning gör ofta personalen mer nöjd med belysningen än 

konventionell belysning. I och med att belysningen fungerar automatiskt vilket ses som en 

underlättnad för arbetet (Henryson et al. 1999). 

Värme & kylbehov 

Den ökade användningen av energikrävande kontorsutrustning har lett till att den rena 

värmebehovet har minskat. Lokaler som blivit beroende av kontorsutrustningen som en del av sin 

värmekälla kan få problem under årets varma månader då det uppstår ett kylbehov i lokalen som 

inte kan åtgärdas genom att sänka värmetillskottet då det kommer i form av kontorsutrustning. Då 

skapas ett kylbehov inne i byggnaden denna överskottsvärme kan antingen ventilation bort eller 

nedkylning med klimatanläggningar (Henryson et al. 1999). 

Det är viktigt att först minimera användningen av el och värme innan investeringar görs för att 

uppfylla behovet, då dessa investeringar annars kan vara onödiga då behovet minskats 

(Energimyndigheten 2009). Risken är att lokalen byggs i ett system där stora investeringar har 

genomförs för att öka lokalens potential att skapa värme för att tillfredsställa värmebehovet i 

lokalen. Detta kan göra att investeringar som går ut på att minska värmebehovet inte görs då detta 

skulle göra att de investeringar som gjordes tidigare blir onödiga (Nässén & Holmberg 2005) 

När investeringar görs för att öka kapaciteten för värme/kyla tillverkning till byggnaden bör man 

ta i åtanke om investeringen kan göras onödig om till exempel lokalen isoleras bättre 

(Energimyndigheten 2009). Märks det att kontoret har ett stort kylbehov är det ofta värt att kolla 

på möjligheten att byta ut befintliga fönster mot fönster med hög värmeisolerande förmåga och 

låg solenergitransmittansfaktor, alternativt se över skuggningsmöjligheter. Förbättringar i lokalen 

kan drastiskt minska kylbehovet i byggnaden (Henryson et al. 1999). En nattsänkning av 

temperaturen i lokalen kan ge stora besparingar även om det kan vara svårt att i ett initialt skede 

se hur stor besparingen kommer att bli. 

Ventilation 

I en kontorsmiljö måste rummen ventileras men den behöver inte ventileras mer än den faktiska 

arbetstiden. Något som skulle kunna på sikt spara mycket energi är att ha ett ventilationssystem 

som är behovsstyrt rum för rum, varje rum skulle då ha en koldioxidmätare som vid för höga 

koldioxidnivåer signalerar att ventilationen i rummet ska kopplas på det centrala 

ventilationssystemet. En vanlig missuppfattning är att när ventilationen inte är igång får lokalen 

ingen ny frisk luft. De allra flesta lokaler är delvis otäta vilket gör att det alltid kommer finnas ett 

självdrag. Så att istället för att fokusera på om ventilationssystemet är igång eller inte så borde 

man fokusera på luftens kvalité. (Energimyndigheten 2009) 
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Ventilationsbehovet är inte konstant i en kontorsbyggnad utan varierar både under årstider och 

under dygnet. Ventilationsbehovet i en lokal beror till stor del på hur mycket värme-avgivning 

som sker internt och hur många personer som vistas i lokalen.  

Detta blir extra tydligt i till exempel konferensrum som under stora delar av dagarna står tomma 

för att sedan vara högt belastade. Detta gör att ventilationen är svår att ställa in i dessa lokaler och 

den bästa lösningen är kanske att ha en helt separerad ventilationslösning som styrs av 

koldioxidhalten i luften snarare än tider på dygnet som den ska vara igång. I många befintliga 

ventilationssystem finns få möjligheter att göra förändringar i flödeshastigheten och styrningen av 

vilka utrymmen som ska ventileras. Vid större renoveringar i byggnader kan det vara en idé att 

investera ventilationssystem med behovsstyrning på avdelningsnivå. På sommarmånaderna så kan 

ett sätt att minska kylbehovet vara att nattventilera, så att byggnaden kyls ned ordentligt på natten. 

Vilket gör att det under dagen kommer finnas en inneboende kyla i väggarna (Henryson et al. 

1999). 

Byggnader eller utrustning till exempel ventilation bör alltid anpassas efter det behov som finns 

eller väntas att finnas i lokalen, med lokal fokus, så att alla delar i verksamheten fungerar 

självständigt men som en enhet istället för att alla delar sköts av en enhet. (Nilson et al. 1996). 

Genom att minska luftflödet i ventilationssystemet med 20 %  

kan energiåtgången minskas med upp till 50 % (Vattenfall 2012).  

 

Att mäta är att veta 

Med hjälp av att mäta utrustningens energiförbrukning under en till två veckor kan man få en bra 

uppfattning om hur mycket utrustningen belastar systemet, längre mätperioder ger mer 

tillförlitliga resultat.  Mätningarna ger ett bra beslutsunderlag till kommande investeringar. 

För att få en riktig bild av vad utrustningen faktiskt drar måste mätningar göras. (Nilson et al. 

1996). 

 

Underhåll och upprustningar 

För att systemen i byggnaderna ska fungera så effektivt som möjligt krävs det att 

underhållsarbetet hålls på en hög nivå. Ju bättre utbildad personal som utför arbetet, desto bättre 

kunskap finns om vilka delar i systemet som är kritiska för att systemet ska fungera på det mest 

effektiva sättet. Det är även ofta så att personalen som arbetar med underhållsarbetet också är den 

personal som gör uppföljningar och mätningar. Vilket ligger till grunden för att arbetet ska kunna 

fortgå samt att arbetet ska kunna motiveras i längden. Utan faktiska resultat försvinner 

motivationen att arbeta vidare. (Nilson et al. 1996) 
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Resultat 

Resultaten i den här rapporten är baserade på kommunhuset i Åstorps Kommun, beläget i 

nordvästra Skåne. Den är främst kontrosverksamhet som bedrivs i huset. Det finns ca 80 anställda 

i huset och husets yta är 2810m
2
. Huset konstruerades år 1930, enligt energideklarationen används 

197 kWh/m
2
/år varav 67kWh/m

2
/år. Liknande hus förbrukar 151-227 kWh/m

2
/år, nya hus 

använder 100 kWh/m
2
/år. 

Kommunhuset har värmen på dygnet runt utan någon nattsänkning under de delar av året som ett 

värmetillskott behövs i lokalen. Det finns alltså goda förutsättningar till att sänka 

uppvärmningskostnaderna genom att sänka temperaturen i lokalen då ingen personal vistas i 

lokalen. 

Detta kan dock ligga något i underkant mot det faktiska behovet i just Åstorps kommunhus då 

huset inte enbart agerar kontorslokal. I dagsläget ventileras lokalen 64,5 timmar varje vecka vilket 

är långt mer än vad som är rekommenderat av energimyndigheten. Förutsatt att personalen 

anländer till lokalen kl: 07:30 (medborgarservis öppnar 08:00) och den sista som lämnar lokalen 

gör det kl: 18:30 måndag till torsdag och 17:00 på fredagar. Under dessa förutsättningar ventileras 

lokalen 11 timmar måndag till torsdag och 9,5 timmar fredagar vilket innebär att byggnaden 

ventileras 53,5 timmar i veckan. Detta är en minskning av ventilationstiden på 17 %, om det även 

går att sänka ventilationshastigheten något under tiden fläktsystemet är igång bör det ge en stor 

minskning av energiförbrukningen. Tiden som ventilationen är forcerad i Åstorps kommunhus 

kan ses i Tabell 1. Enligt energiräknaren som vattenfall tillhandahåller för bland annat 

kontorsbyggnader står ventilationskostnaden för en byggnad på 2810m
2
 och ett elpris på 0,9768 

ören/kWh för drygt 50 000kr av elkostnaderna under ett år (Energiräknaren). Vilket kan ses i 

Tabell 2. 

 

 

Tabell 1 visar tiderna som ventilationen är forcerad i Åstorps kommunhus. 
(Björnekulla Fastighets AB) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 2 visar den genomsnittliga förbrukningen för en kontorsbyggnad som är 
lika stor som kommunhuset i Åstorps kommun. Kommunhuset har en yta på 
2810m2. (http://www.vattenfall.se/sv/raknare-kontor.htm) 

Belysning Fläktar Datorer Servrar Kylmaskiner Övrig el Total 

elförbruknin

g

Total 

kostnad

61 500 50 400 42 000 30 800 28 000 67 100 287 000 280 000
 

Dag Tider Timmar/dag 

Måndag 04:30-19:00 14,5 

Tisdag, onsdag & 

torsdag 

06:00-19:00 13 

Fredag 06:00-17:00 11 
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Ventilationsbehovet varierar under dagen beroende på hur personalen förflyttar sig, t.ex. möten, 

lunch och inspektioner. Detta medför att stora delar av lokalen ventileras i onödan. En 

nattsänkning av temperaturen i lokalen skulle även göra att luften upplevs friskare  
när personalen anländer till lokalen då något kallare luft upplevs mycket friskare än varm luft 

(Vattenfall 2012). Tabell 2 visar elförbrukningen för en genomsnittlig kontorsbyggnad beräknat 

efter tidigare studier vars värden modifierats för en byggnad på 2810m
2
 och ett elpris på 0,9768 

ören/kWh. Även om de olika posterna inte överensstämmer precis med min undersökning, se 

tabell 3, av förbrukningen för den vanligaste kontorsutrustningen för ett kontor i kommunhuset i 

Åstorp, men totalförbrukningen är i stort sätt densamma vilket ses i figur 3. Kontorets 

elförbrukning har mellan år 2008-2011 minskat med nära 30 000kWh, vilket kan ses i figur 1.  

 

Figur 1 Visar den totala elförbrukningen per år för Åstorps kommunhus. Det är 
främst kontorsarbete som sker i huset som hyser ca 80 anställda. Kommunhuset 
har en yta på 2810m2. Detta hus använder 197 kWh/m² och år, varav el 67 
kWh/m². (Björnekulla Fastighets AB) 

Om de besparingsmodeller som föreslagits i tabell 3 kan ytterligare besparingar på nära 

37 000kWh uppnås. Investeringen i besparingsplan A i tabell 3 är en dygnstimer för ca 27kr och 

besparing B är en dygnstimer med programmeringskapacitet vilken ger möjlighet att stänga av 

elen både under vardagskvällar samt både lördagar och söndagar. Denna investering är dock 

dyrare än alternativ A då den kostar 89kr. Med detta sagt har den dyrare dygnstimern ett inbyggt 

batteri vilket gör den mindre känslig mot strömavbrott, vilket borde spara pengar i längden 

jämfört med det billigare alternativet. 

I figur 2 syns det att under sommarmånaderna är elförbrukningen på kontoret som störst samtidigt 

som värmeförbrukningen är som minst. Anledningen till detta kan troligtvis härledas till att 

kylbehovet under sommaren svarar för den förhöjda användningen av elenergi. Det verkar dock 

som att det under några månader (maj, juni och september) varjer år används både värme och kyla 

i lokalen. Vid perioder med hög temperatur utomhus kan kylbehovet under dagarna sänkas genom 

att ventilera lokalen under dygnets kallaste timmar vilket skulle sänka byggnadens temperatur. 

Byggnadens egen termiska tröghet skulle således av sig själv kyla inomhustemperaturen i 

byggnaden under kontorstiden (Persson & Vogel 2011). 
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 I tabell 3 ses uträkningar för många olika apparater som används i verksamheten. På grund av att 

det i vissa fall fanns ett stort antal olika modeller av skrivare, kopieringsapparater, lampor, och 

luft/luftvärmepumpar har en modell valts som standardvärde för samtliga likartade apparater. 

Beräkningarna för brinntid av lampor på ett år är baserade på det genomsnittliga antalet 

arbetsdagar på ett år, alltså 225 dagar. Och en arbetstid på åtta timmar. Datorutrustningen har en 

aktiv tid på åtta och en halv timme per arbetsdag, skärmarna till datorerna beräknas ha en stand-

by tid på femton och en halvtimme. I tabell 3 har jag beskrivit två olika sätt att minska stand-by-

tiden där det gröna fältet representerar avstängning varje dag mellan tio på kvällen till sju på 

morgonen och det blå fältet representerar avstängning mellan tio på kvällen till sju på morgonen 

samt totalt avstängt på lördagar och söndagar. Servern beräknas vara igång dygnet runt året runt. 

Kaffemaskinerna som står i lunchrummet beräknas vara igång dygnet runt precis som servern. För 

kaffemaskinen har samma besparingsmodell pressenterats som för datorskärmarna. För skrivarna 

är beräkningarna baserade på en modell av varje skrivares typ, alla små skrivare är beräknade 

efter effektlägena för en ”Hp Laserjet p4015dn” och skrivaren beräknas ha tre lägen. Ett 

utskriftsläge som beräknas vara tolv minuter varje arbetsdag utöver detta beräknas skriven vara i 

ett aktivt läge i nio timmar varje arbetsdag. Utöver detta beräknas skrivaren vara i standby – läge 

femton timmar varje dag. Även för den här produkten beskrivs en likadan besparingsmodell som 

ovanstående produkters. För multifuntionsskrivaren (större modellen) är beräkningarna utgjorda 

från Toshiba e-studio 5040 i tre effektlägen. Ett utskriftsläge, ett aktivt läge och ett sleep mode. 

Skrivaren beräknas skriva ut tolv minuter varje arbetsdag, den beräknas ha ett aktivt läge i 5,8 

timmar varje arbetsdag och resterande tid så sover den. Besparingsmodellen ser likadan ut även 

för denna maskin. I och med att maskinerna är placerade så nära varandra på arbetsplatsen skulle 

båda maskinerna kunna servas av samma  dygnstimer vilket skulle halvera investeringskostnaden. 

För skrivaren i källaren ”Ricoh Pro C901s Graphic Arts Edition” beräknas utskriftstiden vara en 

halvtimme varje arbetsdag och den resterande tiden beräknas maskinen sova. Besparingsmodellen 

för maskinen beräknas på att maskinen stängs av vid varje arbetsdag och sätts igång igen vid näst 

kommande arbetsdag. Kopplat till den avstängningen kan även kylbehovet minskas med samma 

tid, alltså cirka sextusen kWh per år. Samtidigt som energibehovet minskas med tjugotvåtusen 

kWh för skrivaren varje år. Serverrummet beräknas kylas ner av en kylpump dygnet runt året runt 

och resterande luft-luftpumpar beräknas producera kyla fem månader varje år under arbetstid. 

Övriga månader beräknas det att producera värme under arbetstid. Samtliga pumpar beräknas 

utefter effektlägena för en Panasonic CE12LKE Nordic Deluxe. detta på grung av att det var svårt 

att hitta information om alla olika modeller 
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Figur 2 Visar elförbrukningen och värmeförbrukningen fördelat på månadsbas för 
Åstorps kommunhus. Det är främst kontorsarbete som sker i huset som hyser ca 
80 anställda. Kommunhuset har en yta på 2810m2. Detta hus använder 197 
kWh/m² och år, varav el 67 kWh/m² (Björnekulla Fastighets AB). 
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Ett exempel på hur en livstidskostnadsanalys för en lågenergilampa kontra en glödlampa kan se ut 

så här. En långtidsglödlampa är på 60W och en brinntid på 10 000h. Den kommer att under sin 

livstid förbruka 600 kWh vilket ger en elkostnad på 586kr exkl. moms och investeringskostnaden 

Arbetstid Apparater kW Antal kWh kr Investeringskostnad Payoff

h/dag 8 Taklampor

Dagar/år 225 Lysrör 0,036 139 9 007,20 8 798,23 kr

Tot timmar 1800 Taklampa 0,032 128 7 372,80 7 201,75 kr

Elpris Ersätter ovan Taklampa (lågenergi 15W motsvarar 75W) 0,015 128 3 456,00 3 375,82 kr 123*128=15 7444,1 år

Elpris (kr/kWh) ex moms 0,9768 Lysrör 2 0,018 16 518,40 506,37 kr

Taklampor Datorutrustning

Lampor 8h*225 dagar/år 1800 Dator 0,042 80 6 048,00 5 907,69 kr

Datorutrustning Skärmar (på) 0,0185 96 3 196,80 3 122,63 kr

Dator 8,5h*225 dagar/år 1912,5 Skärmar (standby) 15,5 timmar/dygn 0,005 96 3 286,80 3 210,55 kr

Skärmar (på) 8,5h*225 dagar/år 1912,5 Besparing A Skärmar (standby) 07:01-22:00 0,005 96 1 710,00 1 670,33 kr

Skärm (standby) 07:01-22:00 (6,5h) 3562,5 Skärmar (standby) 22:01-07:00 0,005 96 1 576,80 1 540,22 kr 27,5*96=2640 21 månader

Skärm (standby) 22:01-07:00 (9h) 3285 Besparing B Skärmar (standby) 07:01-22:01 0,005 96 702,00 685,71 kr

Skärm (standby) 07:01-22:00 (6,5h) 1462,5 Skärmar (standby) 22:01-07:01 0,005 96 2 584,80 2 524,83 kr 89*96=8544 3,4 år

Skärm (standby) 22:01-07:00 (9h) 5385 Server 5,3 1 46 428,00 45 350,87 kr

Server 24h*365 dagar/år 8760 Kaffemaskiner

Kaffemaskiner Jede Xplore 00:00-24:00 0,2 2 3504,00 3 422,71 kr

Jede xplore 00:00-24:00 * 365 8760 Besparing A Jede Xplore 07:01-22:00 0,2 2 2 190,00 2 139,19 kr

Jede xplore 07:01-22:00 (15h)*365 5475 Jede Xplore 22:01-07:00 0,2 2 1 314,00 1 283,52 kr 27,5*2=55 16 dagar

Jede xplore 22:01-07:00 (9h)*365 3285 Besparing B Jede Xplore 07:01-22:00 - helger 0,2 2 1 350,00 1 318,68 kr

Jede xplore 07:01-22:00 (15h)-helger 3375 Jede Xplore 22:01-07:00 + heler 0,2 2 2 154,00 2 104,03 kr 89*2=178 1 månad

Jede xplore 22:01-07:00 (9h)+ helger 5385 Skrivare

Skrivare Hp laserjet p4015dn (skriver) 0,84 5 189,00 184,62 kr

Hp skriver tot 12min/dag 45 Hp laserjet p4015dn (på) 0,018 5 182,25 178,02 kr

Hp på tot (9h/dag) 2025 Besparing A

Hp laserjet p4015dn (sleep) 

07:01-22:00 (ex på &skriver) 0,012 5 207,00 202,20 kr

Hp sleep 07:01-22:00  (6h) +helger 3450 Hp laserjet p4015dn (sleep) 22:01-07:00 0,012 5 197,10 192,53 kr 27,5*5=137,5 10 månader

Hp sleep 22:01.07:00 (9h) 3285 Besparing B

Hp laserjet p4015dn (sleep) 

07:01-22:00 (ex på &skriver) 0,012 5 81,00 79,12 kr

Hp sleep 07:01-22:00  (6h) - helger 1350 Hp laserjet p4015dn (sleep) 22:01-07:01 0,012 5 323,10 315,60 kr 89*5=445 17 månader

Hp sleep 22:01.07:00 (9h) + helger 5385 Toshiba 2540 mm. (skriver) 0,8 6 216,00 210,99 kr

Tochiba skriver 12 min/dag 45 Toshiba 2540 mm. (på) 0,06 6 469,80 458,90 kr

Toshiba på 5,8h/dag 1305 Toshiba 2540 mm. (Sleep) 0,033 6 1 467,18 1 433,14 kr

Toshiba sleep (oförendrad) 7410 Besparing A

Toshiba 2540 mm. (Sleep) 

07:01-22:00 + helger 0,033 6 803,39 784,75 kr

Toshiba sleep 07:01-22:00 (8,7h) + helger 4057,5

Toshiba 2540 mm. (Sleep)

22:01-07:00 0,033 6 650,43 635,34 kr 27,5*6=165 2,5 månader

Toshiba sleep 22:01-07:00 (9h) 3285 Besparing B

Toshiba 2540 mm. 

(Sleep) 07:01-22:00 - helger 0,033 6 387,59 378,59 kr

Toshiba sleep 07:01-22:00 (8,7h) -helger 1957,5

Toshiba 2540 mm. 

(Sleep)22:01-07:00 + helger 0,033 6 1 066,23 1 041,49 kr 89*6=534 6 månader

Toshiba sleep 22:01-07:00 (9h)+helger 5385

Ricoh Pro C901s Graphic Arts Edition 

(skriver) 5,5 1 618,75 604,40 kr

Ricoh pro (på) 0,5

Ricoh Pro C901s Graphic Arts Edition 

(sover) 3,2 1 27 919,50 27 271,77 kr

Ricoh pro (sleep) + helger 8670-0,5*225Besparing A

Ricoh Pro C901s Graphic Arts Edition 

(sover) 

manuell avstängning 3,2 1 6 480,00 6 329,66 kr ingen direkt

Richo pro (manuell avstängning) 

07:00-16:00 vardagar 2025 Lulf-Luftpumpar

Kylmaskiner

Panasonic (kyla) 

effekt ut:4 kWh*8=32kWh 0,95 6 4 275,00 4 175,82 kr

Panasonic kyla (5 månader) 750,00

Panasonic (värme) 

effekt ut: 6kWh*8=48kWh 0,99 6 6 237,00 6 092,30 kr

Panasonic värme (7 månader) 1050,00

Panasonic (kyla) 

effekt ut:4 kWh Server 0,95 1 8 322,00 8 128,93 kr

Panasonic kyla (Server) 24h*365d 8760

Panasonic (kyla) 

effekt ut: 4 kWh Picoh pro 0,95 1 8 322,00 8 128,93 kr

Panasonic kyla Picoh pro 07:00-16:00 2025 Besparing A

Panasonic (kyla) 

effekt ut: 4 kWh Picoh pro 07:00-16:00 0,95 1 1 923,75 1 879,12 kr - direkt

Tabell 3 Uträkningar av energiförbrukning för ett genomsnittligt år. Grönmarkering är liten 
investering och blåmarkering är något större invstering. Ingen färg är normalläge. 
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är 20 kr exkl. moms. Med dessa variabler satta kommer mer än 95 % av totalkostnaden vara 

elkostnad och mindre än 5 % vara investeringskostnad. Om resultaten för glödlampan jämförs 

med en lågenergilampa med motsvarande ljusstyrka ser man tydliga skillnader. Lågenergilampan 

drar 11W och har en brinntid på 15 000h, vilket är mer än 8 år, och lampan kommer under sin 

livstid förbruka 165 kWh. Vilket motsvarar 160 kr exkl. moms och investeringskostnaden är 100 

kr exkl. moms. Livstidskostnaden kommer att bestå av 60 % elkostnad och 40 % 

investeringskostnad men totalkostnaden kommer dock vara drygt 40 % lägre än för glödlampan. 

Om investeringen görs efter livscykelkostnaden på produkten kommer lågenergilampan att köpas 

in och om investeringen görs efter lägst inköpskostnad kommer glödlampan köpas in. Alternativet 

där lågenergilampan köps in kommer att kosta verksamheten mer pengar initialt men under 

produktens livslängd kommer den att dra 435kWh mindre elenergi. För samma energi som en 

långtidsglödlampa  

I de mätningar som utfördes uppmättes medeleffekten för kaffemaskinen Jede Wplore 604 BTB 

till 200W och kopieringsapparaten: Toshiba E-Studio 2540 uppmättes sovläget till 30W, aktivt 

sovläge till 60W och utskriftsläget till 800W. Mätningarna gjordes med +- 0,5% säkerhet.  

I tabell 3 redovisas flera olika besparingsmodeller. För vissa apparater finns det två olika 

besparingar redovisade i tabellen. Skillnaden i dessa fall är olika modeller av dygnstimers. För 

alternativ A användes en vanlig 24 timmars dygnstimer utan några finesser. I alternativ B 

användes en programmerbar dygnstimer där lördagar och söndagar kan stängas av helt vilket inte 

skulle gå i alternativ A. Investeringskostnaden är mer än 300 % så stor i alternativ B jämfört med 

alternativ A. För de två kaffemaskinerna: Jede Xplore blir energibesparingen i fall A 37,5 % eller 

1 280 kr om året. För alternativ B blir energibesparingen 61,5 % eller 2 100 kr om året. Om vi 

antar att timern håller i 5 år så kommer investeringen på 2*27,5 kr respektive 2*89 kr att spara 

verksamheten A: 6400
(minskad energikostnad)

-27,5*2 
(investeringskostnad)

 =6345kr. B: 10500
(minskad energikostnad)

-

89*2
(investeringskostnad)

= 10322kr.  
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Diskussion 

Det har gjorts satsningar på att sänka elanvändningen i Åstorps kommunhus, bland annat genom 

installation av närvarosensorer för belysningen på kontorsrummen. Även om detta arbete 

genomförts var det inte helt klart hur närvarosensorerna fungerade i praktiken. Detta gör att 

systemet fungerar som det ska men att personalen inte har blivit tillräckligt informerade. Det är 

viktigt att de som använder systemet känner sig delaktiga i utvecklingen på arbetsplatsen och att 

deras röster kan påverka, även om besluten slutgiltigt tas av någon annan. Om personalen känner 

sig delaktig på sin arbetsplats och som ges utrymme att komma med förbättringsförslag vid till 

exempel energieffektivisering, kommer att känna sig mer uppskattad av sin arbetsgivare. För en 

kommun finns en stor potential att göra stora förbättringar i sin verksamhet då det finns mycket 

spetskompetens inom organisationen, till exmepel byggnadsingenjörer och energirådgivare. Det 

är bra att det har installerats närvarosensorer för belysningen i kontorsrummen och att 

belysningen förbrukar relativt lite energi. Det går dock att göra energibesparingar även när det 

gäller vilken belysning som används och hur intensiv den behöver vara. Ett exempel kan vara att 

byta ut lysrören mot lysdiodsrör som har längre brinntid än vanliga lysrör och drar mindre el i 

förhållande till ljusstyrkan. 

Det är dessutom fördelaktigt för en kommun att bedriva ett effektiviseringsarbete i de lokaler som 

verksamheten bedrivs, då kommunen i större utsträckning än tidigare kan inspirera och föregå 

med gott exempel hos de företag som finns i kommunen i fråga om energiarbete. Om kommunen 

kan visa att det är möjligt att utföra ett effektiviseringsarbete för sin verksamhet kan även de 

privata företagen bli inspirerade av de åtgärder som gjorts. 

En av de kanske viktigaste anledningarna till att en kommun ska sänka sin energiförbrukning är 

att kommunen finansieras av skattemedel. Om kommunen kan sänka sina omkostnader kan större 

del av kommunens intäkter gå till att bedriva verksamheter i stället för att betala onödiga 

energikostnader.  

I dagsläget kyls serverrummet ned av en separat kylpump eftersom serverhallen producerar stora 

mängder värmeenergi. Denna värmeenergi skulle under årets kalla delar kunna användas för att 

värma upp delar av kontorsbyggnaden. Detta skulle kunna sänka värmeinköpet med ca 3900 kWh 

i månaden eller motsvarande hela januari månads värmeenergiförbrukning. Detta är en betydande 

del av den förbrukning som används under ett helt år. I princip kommer all elektronisk utrustning 

att producera värmeenergi i nästan lika stor mängd som den elenergi som används av maskinen. 

Apparater som är energieffektiva producerar mindre värmeenergi i jämfört med motsvarande 

produkter. Apparaten behöver alltså mindre energi för att utföra samma uppgift. 

Ett givande jämförelse är att jämföra en stationär dator och en 40W glödlampa då de avger lika 

mycket värmeenergi. Men benägenheten att stänga av en lampa om den inte används är mycket 

större än att stänga av en dator som inte används. Utrustning som används dagligen så som 

skrivare och kopieringsapparater står i beredskap hela tiden. Problemet är inte att utrustningen är 

på under kontorstid utan att den är igång även när ingen är i lokalen. Utrustningen är alltså till för 

alla på kontoret men ingen ser till att utrustningen inte är igång när lokalen inte används. Det allra 

billigaste skulle således vara att någon i personalen stänger av utrustningen när denne går för 

dagen, men i praktiken är det mycket lättare att göra en installation som automatiskt stänger av 

utrustningen och sätter igång den igen när personalen anländer till lokalen. 

Denna ” allmänningarnas tragedi” eller ”tragedy of the commons” (Hardin 1968), där en 

maskin som bara används under kontorstid står på kontinuerligt enbart för att apparaten ”ska 

http://www.sciencemag.org/search?author1=Garrett+Hardin&sortspec=date&submit=Submit


18 

 

användas imorgon också” kostar verksamheten mycket pengar speciellt om alla apparater som ska 

användas imorgon räknas med. Ett år av datorskärmdrift i standby på 5W för 80-92 skärmar 

kostar mellan 2700-3200 kr om året. Kan timern sättas så att flera apparater betjänas samtidigt så 

blir investeringskostnaden lägre. Dock borde inte själva datorn vara inkopplat på detta system då 

värdefull information potentiellt kan försvinna om strömmen bryts. 

 

I tabell 3 har jag beräknat att denna gemensamma utrustning stängs av kl 22:00 på kvällen och 

sätts igång igen 07:00 på morgonen. Det skulle troligtvis gå utmärkt att stänga av utrustningen 

långt tidigare än kl 22:00 till exempel 19:00 då ventilationen stängs av. Detta skulle leda till ännu 

större besparingar än vad jag redovisat då jag var ganska generös med tiden apparaterna får vara 

igång.  

Den största omotiverade standby kostnaden står ”Ricoh Pro C901s Graphic Arts Edition” 

multifunktionsskrivare för då den i standby lägen har en effekt på 3200W och i aktivt lägen 

5500W vilket är mer än servern. Varje dygn (24 timmar) som skrivaren är igång kostar elenergin 

drygt 75 kr och om kylbehovet ska tillfredställas nära 100kr om dagen. I och med att maskinen 

har ett så högt energibehov är det viktigt att den används så effektivt som möjligt så att standby 

tiden kan minimeras vilket också leder till att kylbehovet kan uteslutas. Bara genom att stänga av 

den på årets alla lördagar och söndagar kan en energikostnad motsvarande mer än en veckolön 

sparas, ca 8 000kr. 

Även om den här undersökningen bara tittat på kommunhuset i Åstorps kommun kan 

tankegångarna som genomsyra arbetssättet i hela kommunens verksamhet. Till exempel är 

närvaro- och behovsstyrning av belysning, kontorsutrustning och ventilation ett ypperligt sätt att 

se till att energikrävande utrustning endast är igång när det finns behov för det. När systemen 

används effektivt sänks energiinköpen och i förlängningen även verksamhetens utsläpp av 

växthusgaser. Den största utsläppskällan för en byggnad under dess livstid är energiinköpen. 

Genom att installera ett ventilationssystem där varje rum kan kopplas på och av vid behov och 

som automatiskt reglerar luftflödet i ventilationskanalerna, skulle medföra att bara de delar av 

byggnaden som används för tillfället skulle förses med frisk luft samt att ventilationen i de delar 

av lokalen som används får ett jämt flöde av frisk luft. 

För de allra flesta verksamheter kan det verka som en omotiverad investering att anställa en 

person vars enda uppgift är att effektivisera den egna verksamheten. Kostnaden för den personen 

blir lägre ju större verksamheten är. Ofta tjänar faktiskt verksamheten på att anställa personen. För 

en kommun finns väldigt goda förutsättningar att nyanställningen kommer att generera pengar åt 

verksamheten i och med att kommuner använder och förvaltar väldigt många lokaler och 

byggnader, till exempel kontor, bibliotek, skolor och bostäder. De verksamheter som använder 

mest energi har även de största besparingsmöjligheterna. Då det är lättare att ta bort stora 

kostnader från ett fåtal apparater med hög effekt och låg verkningsgrad än många apparater med 

låg effekt och hög verkningsgrad. Det är dock fullt möjligt att sänka kostnaderna.  
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Rekommendationer 

Nedan finns några punkter som generellt kan minska energianvändningen: 

 Försök att styra så stora delar av verksamheten som möjligt med hjälp av 

närvarosensorer eller behovsmätare t.ex. koldioxidmätare för styrning av 

ventilationssystemet. 

 Vid ombyggnad av en lokal eller byggnad, försök att effektivisera till exempel 

ventilationen och belysningen då dessa funktioner svarar för en stor energikostnad 

och behovet är fixerat till specifika rum. 

 Undvik att använda både kyla och värme i en och samma lokal samtidigt. 

 Se över möjligheten att nattventilera lokaler under varma dagar då detta drastiskt 

minskar kylbehovet nästkommande dag. 

 Försök ta tillvara på den värmeenergi som bildas i utrustningen genom att värma 

upp övriga delar av lokalen med den värmeenergin, istället för att kyla bort den, 

till exempel är en server en ypperlig värmekälla under årets kalla månader bara 

värmen ges utrymme att cirkulera i lokalen. 

 Vid nyinvesteringar undersök möjligheten att använda livscykelkostnad som 

utgångspunkt vid förhandlingarna. Detta leder till en lägre totalkostnad än att bara 

kolla på inköpspriset. 

 Försök tillfredställa de behov som finns när de finns och stänga av systemen när 

de inte används. 

 Ett effektiviseringsarbete tvingar personer att tänka i nya banor och leder oftast till 

en bättre och mer tillfredställande arbetsmiljö. 
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