
                                                            

 

PROJEKTET ENERGIAMBASSADÖRERNA 

Nyhetsbrev 2 – April 2010 

 

 

I – Lite om Energiambassadörerna 

Projektet Energiambassadörerna har som mål att hjälpa familjer och hushåll med riktigt låga eller inga 

inkomster att sänka sina energikostnader. Genom att utbilda handläggare i socialtjänsten och 

hyresgästföreningen i att spara energi, kan de i sin tur stödja dessa hushåll att spara el, värme och vatten. Det 

handlar om att hitta bra sätt att spara energi och därmed även minska sina kostnader, samtidigt som såväl 

komforten som hälsan blir bättre och det hela sammantaget leder till att familjernas sociala situation förbättras.  

Att utbilda socialarbetare och andra som möter ekonomiskt utsatta hushåll i hur man kan spara energi, 

så att de sedan i sitt arbete kan nå ut med kunskap och råd till dem som behöver det. 

 

II – Energiambassadörernas handbok 

 

I projektet har man tagit fram en handbok för energiambassadörer. I den tar 

man upp frågor om energiförbrukning och energisparande i hushållen. Den är 

även en vägvisare för socialarbetare och energiambassadörer med en djupare 

analys av hur energifrågorna kan kopplas till den sociala situationen. Den 

togs fram innan man började utbilda energiambassadörerna, och den 

uppfyller två huvudmål:  

 Att vara ett verktyg för utbildning och stöd vid utbildningstillfällena. 

 Att vara en guide för energiambassadörerna i deras dagliga arbete om 

hur man kan spara energi och minska sin vattenförbrukning. 

Handboken har anpassats till vad som behövs i de olika länderna. Därigenom 

blir den ett unikt hjälpmedel med råd och riktade tips om hur man kan spara 

energi (finns på nio olika europeiska språk).  

Handboken kan laddas ner på webbplatsen www.energyambassadors.eu, 

under rubriken publikation. 

 

Man har även tagit fram en checklista som kan hjälpa energiambassadörerna 

vid hembesöket och tipsa om råd. Det kan även användas när man ska följa 

upp hushållen och hur deras beteende förändras under projektet. 

 

III – Utbildning 

Alla partners i projektet har utbildat socialarbetare och andra i sina länder, samt gett råd om energieffektiva 

lösningar och hur man kan spara energi i hushållen. Energiambassadörerna har fått specifika verktyg så att de 

kan förse utsatta hushåll med material som steg för steg lär dem hur man kan spara energi. Varje partner har 

tagit fram och genomfört 6 olika delar i utbildningen.  

Totalt ska minst 215 socialt arbetande utbildas i de 9 länderna, och minst 156 av dem ska bli 

energiambassadörer. Alla energiambassadörer som rekryterats har fullföljt utbildningen. Utbildningen har gett 

bra resultat på två sätt. Dels har alla energiambassadörer fått bra resultat när de svarade på frågorna i 

utvärderingen, dels har den feedback de gett varit konstruktiv, positiv och till god hjälp. Genom att arbeta direkt 
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tillsammans med socialarbetare har man fått en bättre förståelse för vilka hinder de kan möta och måste ta sig 

förbi i sitt arbete. Deras återkoppling och erfarenheter har varit mycket värdefulla för att få en helhetsbild av 

hur energiambassadörerna arbetar.   

 

Utvärderingen av utbildningen kommer snart att finnas på webbplatsen. 

 

 

Här berättar partners i projektet Energiambassadörerna mer om sina erfarenheter: 

 

Prioriterre har utbildat 27 socialarbetare. Några av dem är väldigt motiverade 

och planerar redan att prata inför grupper av hyresgäster, eller att presentera sig 

för unga vuxna vid en mässa. Prioriterre har även följt med vid några hembesök 

för att hjälpa till med hur man använder arbetsbladet. Även energiambassadörerna 

har nytta av utbildningen och kan förändra sitt beteende och spara energi hemma! 

 

Ecuba har utbildat sammanlagt 19 anställda i 

allmännyttan från olika provinser i området, med 

olika bakgrund, kunskaper och kompetens. Eftersom man även tog upp en del 

information av mer teknisk karaktär var det en utmaning att kunna möta de 

yrkesverksamma med deras olika bakgrund. Man besökte en lägenhet som 

behövde åtgärdas/renoveras som exempel på hur man kan analysera och föreslå 

bästa åtgärder.  

 

 

SWEA har märkt att utbildningen är väldigt populär, och har hittills utbildat 60 yrkesmän och yrkeskvinnor 

som arbetar ute i verksamheten. Några energiambassadörer har redan kommit igång med att ge energiråd till 

sina klienter. Andra vill lära sig mer och vill följa med en energirådgivare på hembesök. SWEA håller även på 

att ta fram material om att spara energi som kan användas av vuxna med inlärningssvårigheter. 

 

 

ESS 

27 personer från olika socialförvaltningar i regionen samt personal från 

Hyresgästföreningen deltog i utbildningen i sydöstra Sverige. De flesta tyckte att 

de nya kunskaperna är mycket användbara i det dagliga arbetet. Speciellt 

uppskattat var energileverantörernas förklaring av hur mycket dyrare det blir om 

man inte betalar sin elräkning i tid, genom att merkostnader som inkassoavgift 

och dröjsmålsräntor läggs på. Dessa extra kostnader gör varje kWh väldigt dyr, 

något som är extra tufft för hushåll med dålig ekonomi. 

 

 

 

SEA (Samsø Energy Academy) har utbildat en socialarbetare, två frivilligarbetare är på gång och snart väntas 

ytterligare 3–7 personer gå med. Målet är att utbilda totalt 15 energiambassadörer. Hittills har 

energiambassadörerna gjort tre hembesök med energigenomgångar som totalt gett energibesparingar på 

uppskattningsvis 6500 danska kronor per år (870 euro). 

 

ECOSERVEIS  

I Barcelona hölls två utbildningar i januari. De socialarbetare som deltog var väldigt positiva och några 

kommentarer var: 

 – Jag vill gärna ha en andra omgång av den här utbildningen. 

 – Mycket bra utbildning och ett mycket intressant projekt. 

 – Jag har upptäckt min okunnighet i energifrågor! 



                                                            

 – Den här utbildningen kommer att hjälpa oss i vårt arbete och förhindra att många svåra situationer 

uppkommer. 

 – Våra chefer borde också få den här utbildningen eftersom det är de som bestämmer vilka åtgärder vi ska 

använda i olika familjer. 

 

Tack vare framgången med utbildningen har staden Lleida i en annan del av Katalonien kontaktat oss för att 

organisera en utbildningsvecka där (5–9 juli) inom ramen för Sommaruniversitetet. 

 

CRES har ordnat en fortbildningskurs (vi räknar med att det blir 6 kurstillfällen) för socialarbetare och när den 

skulle börja hade 45 personer anmält sig att delta. Av dessa var det 40 personer som kom när kursen började 

(och deltog i en eller två av de bägge dagarna) och 26 av dessa socialarbetare har gjort det som behövs för att bli 

godkända som energiambassadörer dvs. deltagit i utbildningen samt fyllt i enkäten för utvärdering. 

 

HEMPS, Hargitha Energy Management Public Service, har ordnat sin första utbildning av energiambassadörer 

i februari 2010 i ett multifunktionscentrum för utbildning vid Länsstyrelsen i Harghita.  Socialarbetarna som 

deltog lärde sig hur man kan öka människors medvetenhet om energibesparingar och informera hushåll med 

svag ekonomi om hur man kan spara energi och ändra sitt beteende för att göra det. En av de anställda vid 

HEMPS, Szigeti Mária, presenterade många olika sätt som man kan spara energi på. Allt som allt resulterade 

dagen i att de 20 deltagarna utbildades i energieffektivisering och att de fick omfattande information om olika 

sätt att spara energi i hushållen. 

 
 

 

 

IV – Lokala aktiviteter i projektet 

Många aktiviteter har tagits fram, och fler håller på att tas fram, av partners i projektet: 

 Att stödja energiambassadörerna i deras nya uppdrag. Att ha regelbunden kontakt med dem, enskilt 

eller i grupp, för att få så mycket återkoppling som möjligt så att vi hela tiden kan utveckla arbetet. Att 

ge tillgång till e-post och hotline.  

 Att gemensamt för alla partners ta fram en rapport (konsortiet) om projektets resultat i nära samarbete 

med energiambassadörerna! 

 I de flesta länderna som deltar har man bildat en lokal styrgrupp där man samlar sociala aktörer. Den 

kan vara ett stöd för energiambassadörerna där de kan ställa frågor och ta upp andra saker. 

Styrgrupperna kommer också att följa projektet och se hur det påverkar och vad det får för resultat, 

samt identifiera hinder och hitta lösningar för dem. Pressen kommer att informeras när första 

styrgruppen i landet bildas – allt för att uppmärksamma projektet och sprida kännedom om det!  

I Frankrike kommer det första mötet för energiambassadörerna att äga rum i mars och ämnet för dagen 

kommer att vara olika övningar, bland annat med fallstudier.  

I Grekland kommer en kickoff att ordnas i april. Under det mötet ska energiambassadörernas arbetsblad 

presenteras och man kommer att gå igenom och förklara det i detalj (med fokus på vad det är tänkt att 



                                                            

man ska få ut av det hela). Man kommer också att diskutera vilka problem som energiambassadörerna 

eventuellt kan komma att möta och gemensamt fundera fram tänkbara lösningar (brainstorming).  

 En arbetsplan för att sprida resultaten har tagits fram och innehåller även uppföljningsaktiviteter efter 

projektets slut. I planen finns olika sätt att gå tillväga för att fortsätta arbetet framöver. Den kan ses som 

en dynamisk plan som varje partner kontinuerligt kan uppdatera vartefter de utvecklar vad det innebär 

att vara energiambassadör.  

 Man kommer att tillsammans med socialarbetare ordna seminarier för att informera fastighetsägare, 

såväl privata som i allmännyttan. De behöver känna till projektet för att kunna stödja sina hyresgäster! 

 Energiambassadörerna kommer att med hjälp av projektpartnern ordna ett antal gruppträffar på sin nivå. 

De kommer att vara intressanta dels för hushållen de arbetar med, dels för gruppen som arbetar med 

dem för att se vilka effekter man får. 

 Att arbeta med lokala myndigheter och organisationer är en långsiktig och kanske inte så snabb process. 

Icke desto mindre brukar den ansträngning man lägger ner på att få med deras tjänstemän och 

medarbetare i arbetet ge positiva resultat. Allt fler myndigheter och organisationer intresserar sig för 

våra aktiviteter och vill bli informerade.  

 

 

 

V- Energiambassadörernas webbplats 

Energiambassadörernas webbplats är framför allt ett redskap för att kommunicera och sprida de lokala 

aktiviteterna. Alla verktyg, dokument och annat användbart material som tagits fram och som kommer att tas 

fram finns tillgängligt för nedladdning.  

Projektet presenteras även på organisationen Cecodhas webbplats (www.cecodhas.org). 

Energiambassadörernas webbplats: www.energyambassadors.eu 

 

 

PARTNERS 

 
SWEA (Gloucester, England) – www.swea.co.uk Prioriterre (Meythet, Frankrike) – www.prioriterre.org 
Centre for Renewable Energy Sources and Savings - CRES 

(Pikermi - Attiki, Grekland) – www.cres.gr 

Energikontor Sydost (Växjö) – www.energikontorsydost.se 

Samsø Energy Academy (Samsø, Danmark) – 

www.seagency.dk 

ECOSERVEIS (Barcelona, Spanien) – www.ecoserveis.net 

Sofia Energy Centre (Sofia, Bulgarien) – www.sec.bg HEMPS (Harghita, Rumänien) – www.spme.ro  

Ecuba (Bologna, Italien) – www.ecuba.it  
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