Energiutbildning

Varför behövs energiutbildning?

V

i blir ﬂer och ﬂer på jorden. Välfärden ökar inte minst i Asien. Vi producerar mer
och mer varor, får större bostadsyta och köper ﬂer och ﬂer apparater som drar
ström. Hela världen skriker efter mer energi. Kommer energikällorna att räcka?
Under senare år har problemet med den ökande energiförbrukningen i samhället
kommit mer och mer i fokus. Det diskuteras i media och privat försöker vi minska
på elförbrukningen och bensinåtgången.
Energikostnaden är en av de största kostnadsposterna inom industrin idag. Det är
anledningen till att man arbetar systematiskt med energifrågorna, inför ledningssystem, utbildar personalen och ständigt tittar på energieffektiviserande åtgärder.
Det statliga programmet för energieffektivisering – PFE, ger energiintensiva
företag ekonomiska motiv genom skattelättnader att intensiﬁera arbetet med att
effektivisera användningen av energin.
I samarbete med Jernkontoret, SveMin och Energimyndigheten har vi tagit fram
en engagerande breddutbildning kring frågorna:
– Vad är energi, hur använder vi energi och hur kan vi spara energi?

Entertrainermetoden
Vi blandar seriös information med belysande sketcher,
videoreportage, bildspel samt intervjuer med chefer och nyckelpersoner
såväl som personal på företaget.

Vad innehåller utbildningen?

E

nergifrågorna påverkar hela företaget. Därför bör utbildningen genomföras på
bred basis över samtliga personalkategorier. Den bör sätta in individen i de stora energifrågorna globalt såväl som i samhället och på företaget. Den skall beröra
helheten, det egna företagets syn på energifrågorna samt den enskildes möjlighet
att hushålla med energin såväl hemma som på arbetsplatsen.
Vår energiutbildning är skräddarsydd för varje kund. Vi sätter oss in i företagets
energiproblem och lösningar, lär oss verksamheten och skapar en engagerande
utbildning som uppfyller kundens behov och önskemål.
Vi gör ﬁlmreportage på företaget och intervjuar chefer, nyckelpersoner och personal. Vi har också en mentometerutrustning där deltagarna får möjlighet att svara
på frågor under utbildningen.

Vad är energi?
Energiprincipen
Vilka energiformer ﬁnns det?
Energi/effekt
Hur använder vi energin?
Olika energikällor
Miljöpåverkan

Energi i samhället
Energins tillgänglighet
Energi – teknik – miljö
Statens styrmedel
Effektivisering och hushållning
Alternativa energikällor
Hur kan vi spara?
Röster från nyckelpersoner i
samhället

Energi på företaget
Hur viktig är energifrågan?
Var förbrukar vi energi?
Hur kan vi effektivisera?
Hur kan vi spara energi?
Hur kan vi minska slöseriet?
Energiledningssystem
Röster från chefer och personal

Vi skräddarsyr utbildningen

Vi skapar en röd tråd

Entertrainer har inga färdiga kurser utan vi lägger ner
mycket kraft på att förbereda och forma budskapet så
att det blir rätt för mottagaren. Det gör vi dels genom
ett nära samarbete med kundens projektgrupp, dels
genom att läsa in information och intervjua medarbetare och nyckelpersoner på företaget.
Varje företag har också sitt språkbruk, sina facktermer och sin historia. Vi måste därför förbereda föreställningen noggrant. Vi kallar det att - hitta själen i
företaget.

Utbildningen byggs så att åhöraren växer under
utbildningens gång, får mer och mer insikt och känner
sig engagerad i frågorna, dess problem och lösningar.
Det åstadkoms genom att vi skapar en röd tråd, där
åhöraren bjuds på en resa över de globala
perspektiven, ﬂyttar sig närmare samhället och det
egna närområdet för att slutligen landa i företaget
och den egna arbetsplatsen.

Tillsammans med kunden

Med utbildningen följer också en färgglad, faktaspäckad och rikt illustrerad dokumentation som tar
upp innehållet i de generella delarna i utbildningen
såväl som fördjupning inom vissa områden.
Dokumentationen bör kompletteras med företagsspeciﬁk information.

Under utvecklingens gång producerar vi ett manus
som löpande granskas av projektgruppen på företaget. Tillsammans med kunden ﬁnmejslar vi på så vis
fram budskapet så att det blir rätt, inte bara innehållsmässigt utan även till – ton och nivå.

Dokumentation

Filmade röster ur utbildningen:
”Jag tror på teknikoptimismen. Där ﬁnns väldigt mycket att ta hem, vi kan göra
mycket smartare produkter och vi har börjat. Vi har kylskåp idag som drar en tredjedel av gamla kylskåp, vi kan få fram bilar som drar 0,2 liter med nya bränslen, vi
kan effektivisera hus och se över energianvändningen.”
Svante Axelsson, Generalsekreterare Sv. Naturskyddsföreningen
”Jag ser inget bättre verktyg i dag än handel med utsläppsrätter för att få upp medvetenheten. Kostar det pengar hittar men tekniska lösningar och man får igång en
teknisk innovation på bred front, inte bara i Sverige utan i alla dom stora industriländerna.”
Kjell Jansson, Generaldirektör SCB (fd NUTEK)
”Biomassa och alternativa bränslen framställd av biomassa kommer att vara lika
mycket en internationell produkt som olja är.”
Leif Johansson, VD AB Volvo
” Vi skall värna om att spara energi. Inte tokspara, men spara dom resurser vi
har. Vi skall också utbilda vår personal och köra processerna rätt. Sen tror jag att
det kommer att vara ett sånt högt pris på energin så vi har helt enkelt inte råd att
slösa.”
Göran Johnsson, fd Ordförande Metall

Röster från deltagarna:
”Utbildningen var mycket bättre än jag trodde. Det hände något hela tiden, så man
riskerade inte att somna till. Många inslag var dessutom roliga.”
”Ett ämne som kan vara svårt blev roligt och intressant.”
”Bra upplägg, engagerande, roligt och varierande. Jag kommer att tänka mer på
energifrågorna nu.”
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