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SAVE AGE – Verktyg för utvärdering av 
energianvändningen på äldreboenden 

I första delen av projektet Save Age har energiförbrukningen på 100 äldreboenden analyserats. För att kunna 

jämföra olika äldreboenden och olika länder togs ett utvärderingsverktyg fram. Med hjälp av det har man 

fastställt referensvärden som en utgångspunkt för att energieffektivisera och spara energi på äldreboenden. 

Det är angeläget att behålla eller helst förbättra komforten för de boende när man sparar energi och 

energieffektiviserar.  Därför behöver man utvärdera och jämföra sig med andra äldreboenden. Vi har inte hittat 

någon annan liknande utvärdering på äldreboenden eller inom vård och omsorg. 

Utvärdering är inte detsamma som att göra en bedömning eller uppskattning. Utvärdering går längre, och är en 

förbättringsprocess där man kontinuerligt följer vad man ska göra för att få bra resultat, varför och sedan 

tillämpar det på ett sätt som passar i den egna verksamheten. [4] Utvärderingen delas in i två faser, se 

figuren: 

 

Figuren, till vänster: Fas 1. Insamling av energidata i frågeformulärData registreras i webbplattform 

Figuren, till höger: Fas 2. Energiförbrukning datorberäknas Statistisk analysNyckeltal 

 

Utvärderingsverktyget är enkelt att använda. När man matat in information om årlig energiförbrukning, 

graddagar, antal boende etc. för äldreboendet så räknar det datorbaserade verktyget ut referensvärden för 

nyckeltalen (EUI1 till EUI4). Man får fram stapeldiagram där man kan jämföra med referensvärdet (se 

stapeldiagram nedan). I dem kan man se hur man ligger till jämfört med genomsnittet.  
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Här följer ett exempel. Först fyller man i uppgifterna: 

Fyll i era uppgifter i de blå rutorna

Total energiförbrukning per år, kWh

Total värmeförbrukning per år, kWh

Graddagar värme

Uppvärmd yta, m2

Byggår

Antal boende

Antal anställda

Förväntat resultat (referensvärdet)

Verkligt resultat  

 

Nedan syns jämförelserna mellan de fyra nyckeltalen: årlig energiförbrukning per m2 (EUI1), årlig 

värmeförbrukning per m2 (EUI3), årlig energiförbrukning per boende person (EUI2), årlig värmeförbrukning per 

boende person (EUI4). Äldreboendets energiförbrukning visas som orange, referensvärdet grönt. 

 

 

Nu kan man få en bild av hur det ser ut på våra 100 undersökta äldreboenden i 10 länder för de olika 

nyckeltalen, se tabellen nedan. 

Nyckeltal 

           

Bäst 

           

Sämst Sämre än referensvärdet 

EUI 1 

(kWh/m2, år)      

EUI 2 

(kWh/person, år)        

EUI 3 

(kWh värme/m2, år)      

EUI 4 

(kWh värme/person, år)        
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Energiförbrukningen på äldreboenden i Italien är högre än referensvärdena, vilket inte är bra.  

Flera äldreboenden använder mer energi än referensvärdena både i Sverige (som är sämst på årlig 

energiförbrukning per person, EUI2, och årlig värmeförbrukning per person, EUI) och i Tjeckien (som är sämst 

på årlig energiförbrukning per m2, EUI1, och årlig värmeförbrukning per m2, EUI3).  

Grekland, Spanien och Nederländerna har bättre siffror, med energiförbrukning under referensvärdena. Det 

betyder att de i genomsnitt har en lägre energiförbrukning än referensnivån, men enskilda äldreboenden kan 

ha högre siffror.  

Tyskland och Portugal ligger bäst till för nyckeltalen EUI1 respektive EUI3, men sämre än genomsnittet för EUI4 

and EUI2. 

Referensvärdet som baseras på alla äldreboenden ger en bra bild av energianvändningen. Den blir grunden för 

att jämföra, hitta orsaker till skillnaderna och lämpliga åtgärder.  

Nästa steg är att genomföra åtgärderna. Det kommer att märkas på en lägre energiräkning!   

Ett exempel: Om ett äldreboende har bra värde på årlig värmeförbrukning per m2, EUI3, men dåligt värde på 

årlig energiförbrukning per person, EUI1, är det troligen inte värmesystemet man ska arbeta med, utan 

fokusera på belysning, vitvaror och andra apparater samt hemelektronik, och dessutom se vad man kan göra 

för att ändra vanor och beteenden som förbrukar energi. Det kan dock vara andra faktorer som spelar in i det 

enskilda fallet. 

I SAVE AGE har också goda och dåliga exempel på energianvändning vid vård-, omsorgs- och äldreboenden 

beskrivits.  De kan vara en bra vägledning för arbetet att bli ett energieffektivt äldreboende. 
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