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Framtidens
energirådgivning –
tryck på knappen!

E

nergirådgivning är viktig och bra, det
tycker både vi och makthavarna. I ﬂera av
de förslag och direktiv som läggs fram nationellt och från EU nämns ökade medel
till energirådgivning som en av de åtgärder till hur
vi ska lyckas lösa klimatproblemet. Det är bra. Problemet är bara att det är svårt att mäta resultatet
och effekterna av energirådgivning – åtminstone i
sparade kilowattimmar. Ytterligare ett problem är
att dagens energirådgivning till största delen omfattar vad man kan göra och inte fullt ut hur man ska
göra för att lyckas med sin strävan att minska energianvändningen.
Vi energirådgivare möter många människor
inom olika typer av verksamheter: privatpersoner,
företagare, föreningsmedlemmar med ﬂera och i
de allra ﬂesta sammanhang är det positiva möten vi
deltar i. Alla är ”på”, folk vill bidra till en bättre miljö, alla vill se till att klimathotet inte kommer närmare och det ﬁnns en positiv anda som säger ”yes,
jag kan vara med och påverka”. Och man förstår att
energieffektivisering är en av de viktiga vägarna för
att nå ett samhälle där all energiförsörjning sker
med förnybara energikällor. Självklart tänker alla
också ”yes, jag kan minska kostnaden och få mer
över i plånboken”, vilket förstås är jättebra.
Det ﬁnns fantastiska möjligheter i dag: energieffektiva produkter, tekniska lösningar, avancerade
styrsystem som kan skapa mycket energieffektiva
lösningar i våra byggnader. Dessutom ﬁnns det
många duktiga människor som kan allt detta och
även har kunskap att knyta ihop den berömda
säcken när det gäller att beskriva och förklara vilka
åtgärder man kan göra och som är lönsamma.
Var är då haken? Jo, jag tror att vi måste bli bättre
på att hjälpa energieffektivitetstörstande människor att ”trycka på knappen”, det vill säga att förklara hur man går från beskrivningen av vad man kan
göra till vem man ska kontakta för att komma igång
och hur man genomför åtgärderna på bästa sätt.
Vår uppfattning är att många som får rådgivning
är glada och tacksamma för råden, men känner sig
osäkra på hur de ska gå vidare. Hur handlar man
upp en entreprenör, vilka krav ska man ställa, hur
ska man följa upp att det blev rätt med mera?
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Inom Energirådgivarna vill vi arbeta för att vi ska
komma ett steg närmare att ”trycka på knappen”. Vi
kommer arrangera seminarier i form av exempelvis
frukostmöten och webbinarier där vi tar upp just sådana teman som berör detta, till exempel upphandling av energiinstallationer, energieffektivisering i
praktiken och hur vi kan arbeta på bästa sätt inom
branschen. Vi tror också att samverkan mellan tillverkare, energirådgivare, branschorganisationer
och myndigheter är en viktig del för att vi tillsammans ska kunna hjälpa alla där ute.
Sedan är det bara att ”trycka på knappen”.
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