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Examensarbete:

Hur kan energi- och klimatrådgivningen 
utvecklas med ökat fokus på 
klimatfrågan?

Bakgrund 
Kommunal energirådgivning har funnits i nästan 40 år. Tjänsten finansieras av 
Energimyndigheten och innebär kostnadsfri och oberoende rådgivning till hushåll, företag och
organisationer. Verksamheten har bedrivits på ungefär samma sätt över åren och består 
huvudsakligen av:

- rådgivning via telefonsamtal/mejl och besök till rådsökande (i Helsingborg ges 
rådgivning till privatpersoner via tfn och mejl medan företag och föreningar får ett 
rådgivningsbesök) 

- arrangemang och deltagande i mässor, seminarier, föreläsningar och andra event
- marknadsföring och annonsering för att sprida information och göra verksamheten 

känd 
- deltagande i utbildningar samt nätverksträffar som arrangeras av Energikontoret i 

Skåne (där även finns en s k RUL - regional utvecklingsledare för energi- och 
klimatrådgivningen i Skåne)

Uppdraget för energi- och klimatrådgivare är brett, vilket ger möjlighet till visst 
självbestämmande kring hur verksamheten ska utformas. Enligt uppdraget ska energi- och 
klimatrådgivningen främja:

 en effektiv och miljöanpassad användning av energi, 
 en minskad klimatpåverkan från energianvändningen samt 
 att riksdagens energi- och klimatpolitiska mål nås. 

Vidare ska energi- och klimatrådgivning förmedla lokalt anpassad kunskap om; 
klimatpåverkan, energieffektivisering, energianvändning och förutsättningar att ändra 



energianvändningen i lokaler och bostäder. Rådgivningen får omfatta transporter av personer 
och gods. Rådgivning ska också ges till specifik målgrupp och bransch som pekas ut av 
Energimyndigheten (s k insatsprojekt). 

Examensarbetets innehåll
Energi- och klimatrådgivningen är idag i huvudsak inriktad på energirådgivning till hushåll 
samt organisationer och företag. Klimatrådgivningen behöver därför utvecklas, framför allt 
till organisationer och företag. Företagen behöver bland annat bli mer motiverade att arbeta 
med sina energifrågor. En fråga är ifall ett ökat fokus på klimatrådgivning kan bidra till att 
energifrågorna får större prioritet på företagen. Syftet med examensarbetet är därför att 
undersöka hur energi- och klimatrådgivningen kan utvecklas och hur klimatfrågorna på ett 
tydligare sätt kan lyftas in i verksamheten. Med stöd i vetenskaplig litteratur om utvärdering 
av styrmedel kommer nuvarande energi- och klimatrådgivning utvärderas. Denna utvärdering 
ska sedan användas för att ge förslag för hur klimatrådgivningen kan utvecklas, speciellt med 
avseende på små- och medelstora företag och organisationer. Den övergripande arbetsfrågan 
är: Hur kan energi- och klimatrådgivningens metoder och arbetssätt breddas och utvecklas för 
att uppnå bättre resultat och ökad måluppfyllelse om en minskad klimatpåverkan? 

Spridning av studien
Rådgivningen i Helsingborg kommer att användas som utgångspunkt för studien. Här finns tre
rådgivare som arbetar i fem kommuner; Båstad, Höganäs, Helsingborg, Åstorp och 
Ängelholm. Nästan alla kommuner i Sverige har energi- och klimatrådgivning och resultaten 
från studien skulle därför bli värdefulla, inte bara för Helsingborg utan för hela landet.    


