
Energitrappa för små företag
Broschyren Företagets energitrappa (ET 2017:23) visar hur företag kan arbeta 
strukturerat och systematiskt med energifrågor i sin verksamhet. Detta blad är 
ett tillägg till denna broschyr och har tagits fram för att vid behov användas vid 
företag med få anställda. Du hittar allt på energimyndigheten.se/energiarbete

Fråga Kommentar  
*ET 2017:23 energimyndigheten.se/metodstod

Vet ni hur stor er energianvändning är? För alla olika energislag, t.ex. el, fjärrvärme, olja i 
mängd, kWh eller m3.  Kontroll av fakturor. Sid 11*

Gör ni något för att spara energi? Rutiner för att minska energianvändningen, t.ex. skötsel 
och underhåll av maskiner, stänga av maskiner, släcka 
lampor. Sid 15*

Är ansvaret för energi fördelat i företaget? Exempelvis att någon sköter fakturor och följer upp 
energianvändningen.  Sid 9*

Vet ni vilka lagar och krav som gäller för er 
inom energiområdet?

Egenkontrollen säger att verksamheter ska känna till 
vilka lagar och krav som gäller i miljöbalken. Kun-
skapskravet, hushållningsprincipen, BAT. Sid 10*
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Fråga Kommentar 
*ET 2017:23 energimyndigheten.se/metodstod

Följer ni upp handlingsplanen och resultatet av 
genomförda åtgärder?

Uppdatera handlingsplanen, mäta och beräkna 
kostnader och besparingar. Sid 38*

Finns det möjlighet för anställda att bidra med idé-
er i arbetet med att minska energianvändningen?

T.ex. på fikaraster, personalmöten. Sid 39*

Uppdateras rutiner kopplade till energiarbetet 
regelbundet?

Genomläsning t.ex. en gång per år. Sid 40*

Fråga Kommentar 
*ET 2017:23 energimyndigheten.se/metodstod

Har ni en energipolicy eller en miljöpolicy som 
tar upp energi?

Beskriver inriktningen på energiarbetet. Koppla 
policy till energimål. Sid 28*

Har ni tagit fram en handlingsplan för ert energi-
effektiviseringsarbete?

Skriva ner vad som har gjorts, vad som kan göras 
och plan för att göra detta. Sid 32*

Tar ni hänsyn till energi vid t.ex. investeringar? Energiprestanda, gör LCC för investeringar. Sid 
34*

Använder ni er av energirelaterade nyckeltal? Skulle detta vara möjligt för er verksamhet? En-
ergianvändning/produkt/omsatt kr eller annat. Sid 
31*

Fråga Kommentar  
*ET 2017:23 energimyndigheten.se/metodstod

Har ni möjlighet att få ut statistik över er energi-
användning?

Se över fakturor och/eller kundsidor. Jämför år till 
år och över årstiderna. Kundsidor kan även visa 
timvärden och via detta kunna identifiera tom-
gångslasten. Sid 23*

Vet ni vad som använder mest energi? Kartlägg energianvändningen och identifiera de 
stora energianvändarna. Sid 24*

Är VD/ägaren involverad i energiarbetet? Ska se till att energiarbetet fungerar och att det 
finns tillräckligt med resurser. Sid 20*

Har någon det övergripande ansvaret för ener-
gifrågor?

Någon har koll på alla delar t.ex. fakturor och 
produktion. Sid 20*

Har ni energimål? Eventuellt ha ihop med miljömål, SMARTA mål. 
Sid 20*
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