
                                                              

 
ENERGIAMBASSADÖRERNA  

Nyhetsbrev 3 – september/oktober 2010 
 

 
I – Lite om Energiambassadörerna 

Energiambassadörerna  har  som mål  att  hjälpa  familjer  och  hushåll med  framför  allt  lägre  inkomster  att 
sänka  sina energikostnader. Genom att utbilda handläggare  i  socialtjänsten och Hyresgästföreningen  i att 
spara energi, kan de i sin tur stötta dessa hushåll att spara el, värme och vatten. Det handlar om att hitta bra 
metoder  att  spara  energi  och  därmed  även minska  sina  kostnader,  samtidigt  som  såväl  komforten  som 
hälsan blir bättre och det hela sammantaget kan leda 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 – Mer utbildning …  
 
ESS ‐ Sverige 
Socialtjänsten  i Oskarshamn  bjöds  in  till  en  heldag  hos  kommunens  klimat‐  och  energirådgivare. De  fick 
prova  på  Sparsam  körning  eller  ecoDriving  enligt  ett  datorbaserat  koncept  och  information  om 
energisparande delades ut. Sammanlagt deltog 22 personer.  
 
PRIO ‐ Frankrike 
Prioriterre  har  ordnat  ytterligare  en  utbildning  för  personalen  inom  Socialtjänsten  i  Annecy.  Sex 
socialarbetare deltog och blev mycket ivriga att få arbeta med Energiambassadörerna. 
 
SWEA ‐ England 
SWEA har arbetat brett tillsammans med hälsovården och socialtjänsten  för att berätta om ”fuel poverty”. 
Vid  senaste  tillfället  informerade  SWEA  42  anställda  inom  socialtjänsten.  En  grupp  frivilligarbetare  har 
kontaktat SWEA och vill gärna vara med i projektet Energiambassadörerna. 
 
SEA ‐ Danmark 
En  klass med  30  st  sjuttonåriga  skolelever  deltog  i  en  tre  timmar  lång  träff  om  Energiambassadörerna. 
Läraren  har  gått  med  på  att  låta  klassen  fortsätta  kursen  i  skolan  som  en  del  av  den  planerade 
undervisningen.  
 
SEC ‐ Bulgarien 
I  regionen  runt huvudstaden Sofia ordnade SEC utbildning  för 17 personalen  inom Socialtjänsten  i juli. Alla 
klarade  provet  efter  utbildning  och  blev  godkända  energiambassadörer.  De  fick  varsin  handbok  och 
checklistor. Tack vare en överenskommelse med bulgariska socialstyrelsen och den regionala enheten i Sofia 
kunde man på ett smidigt sätt arbeta med att ge råd till hushållen 
  
ECO – Spanien 
En andra utbildningsomgång  i Lleida genomfördes som sommarkurs vid universitetet.   Den var 20  timmar 
lång  och  17  personer  som  var  intresserade  av  att bli  energiambassadörer  deltog  i  kursen.  För  att  utvidga 
arbetet till övriga delar av provinsen planeras en utbildning till 2011 med det regionala styret i Barcelona. 



                                                              

III – Energiambassadörer i arbete  
 
Prioriterre ‐ Frankrike 
Prioriterre  har  tagit  två  verktyg  till  personalen  inom  Socialtjänsten.  Det  första  är  ett  spel  som 
energiambassadörerna  kan  använda  vid  presentationer  och  möten  med  hyresgästerna.  Det  andra  är 
demonstrationsmaterial som socialarbetarna kan ha med sig när de gör hembesök, och innehåller en digital 
termometer,  grejor  för  att  spara  vatten,  utrustning  för  att  mäta  husets  yta  och  en  ”huvudnyckel”  till 
elmätarskåpen så att de boende själva kan kontrollera mätaravläsningarna.  
 
Energiambassadörerna från Haute‐Savoie träffas regelbundet. Man har tittat på ett tärningsspel som kan öka 
medvetenheten om energifrågor och lärt sig mer om vilka råd man kan ge till socialarbetarna. Socialtjänsten i 
Annecy  ordnade  tre  gemensamma  möten  där  Prioriterre  kort  presenterade  projektet  och  gav  några 
grundläggande råd om energi. 
 
Hembesöken  pågår,  och  det  är  ofta  svårt  för  socialarbetarna  att  kunna  använda  checklistan  varje  gång 
eftersom det vanligen inte är energi som är frågan för dagen. Prioriterre hjälper energiambassadörerna med 
hembesöken. 
 
Ecuba ‐ Italien  
Energiambassadörerna i Italien arbetar hårt men stöter på många problem när de ska göra intervjuer, samla 
in data och ge råd. Det största hindret är emellertid att kunna ägna tid till hyresgästernas problem. Bristen på 
tid,  och  många  fall  att  arbeta  med,  gör  det  mycket  svårt  att  ge  den  information  som  behövs  och  ge 
riktade/anpassade  råd.   Energiambassadörerna hamnar  i situationer där de måste hjälpa hyresgästerna att 
lösa  akuta  problem.  Ecuba  försöker  tillsammans  med  energiambassadörerna  hitta  andra  vägar  att  få 
information och återkoppling på de råd de gett.  
 
SWEA‐ England   
Energiambassadörerna arbetar nu för fullt med sina åtgärder. SWEA har stöttat energiambassadörerna med 
hembesöken. Energiambassadörerna har visat sig mycket entusiastiska  i projektet och delar gärna med sig 
om hur de kunnat hjälpa sina klienter. SWEA har tillsammans med en kinesisktalande energiambassadör tagit 
fram en broschyr med energispartips för hushållet på enkel kinesiska för personer som inte talar engelska. 
 
Många av energiambassadörernas klienter är äldre personer, och en del av dem är inte helt friska. Det bästa 
energiambassadörerna kan göra  i de fallen är att rekommendera energieffektivisering  i form av  isolering av 
väggar och vind, så att värmekomforten blir så bra som möjligt vilket är gynnsamt för deras hälsa. SWEA har 
ett nära samarbete med energiambassadörerna och uppmuntrar dem att lämna in checklistor som också har 
börjat komma in sakta men säkert. 
 
ESS ‐ Sverige 
 
Energiambassadören  i Olofström  har  gjort  broschyren Hyresgästgodis.  I 
den trevliga broschyren som medlemmarna i Olofström fått bjuder man in 
till  lokala  familjeaktiviteter,  kortare  resor  och  cirkusskola. Hyresgästerna 
uppmanas  kontakta  energiambassdören  och  diskutera  sin 
energiförbrukning.  Tack  vare  broschyren  har  man  nått  goda  resultat: 
energiambassadörerna har bjudits hem till hyresgäster för att över en kopp 
kaffe ge råd och hjälp med frågor kring energiförbrukning och elräkningen 
under  lättsamma  former.  Det  har  varit  mycket  uppskattat  av 
hyresgästerna.  
 



                                                              

I Uppvidinge ordnade energiambassadören en minimässa  för att stimulera  intresset  för och öka kunskapen 
om energisparande.   Jan Sjökvist, energiexpert från Energikontor Sydost, uppträdde med sin kök‐show där 
en mikrovågsugn spelar en viktig roll. Syftet var att ge en bild av var den dolda 
elförbrukningen gömmer sig  i vardagen och belysa vad vi alla kan göra  för att 
sänka elräkningar. 
 
I Oskarshamn  inbjöds hyresgästerna att mingla vid ett sent garden party med 
skojiga  aktiviteter  för  barnen.  Energiambassadören  deltog  i minglandet  och 
diskuterade  lokala  problem,  energiförbrukning  och  andra  frågor  som  rör 
boendet och välbefinnandet.  
 
SEA (Samsø Energy Agency) ‐ Danmark  
 
SEA  har  utbildat  fyra  energiambassadörer  (av  15). De  har  gjort  8  hembesök,  och 
genom  råden  de  fått  har  varje  hushåll  i  genomsnitt  sparat  2 000 kWh,  vilket 
motsvarar ca 2500 kr. Ledaren för energiambassadörerna bestämde sig till och med 
för att flytta efter att ha insett hur mycket energi hennes hus förbrukade. 
 
SEA  presenterade  projektet  för  bostadsbolaget  i  Kalundborg.  Det  är  ett 
allmännyttigt bostadsbolag med 1000  lägenheter  i området kring Kalundborg där 
färjorna  angör  Samsö.  Av  deras  anställda  deltog  16  personer  samt  ordförande 
Richard Poulsen  i ett halvdagsseminarium med presentationer, film och en rundtur 
på Samsö. Man kom sedan överens om ett datum då energikontoret kunde komma 
till Kalundborg och göra hembesök i bostadsbolagets fastigheter.   
               
Figur 1. Kyrkan i Kalundborg. Miniatyr i keramik av Richard Poulsen, ordförande i Kalundborgs bostadsbolag. 
 
ECOSERVEIS ‐ Spanien  
Energiambassadörernas arbete  i Barcelona har varit varierande. En del har arbetat hårt med att ge  råd  till 
utsatta  familjer medan  andra  har  varit mer  passiva. De  allra mest  aktiva  socialarbetarna  kontaktar  oss  i 
samband med varje besök eller kontakt för att försäkra sig om att de ger rätt information. Ecoserveis har följt 
tre  socialarbetare  på  hembesök  för  att  tillämpa  en  enkel metod  för  energikartläggning.  På  spanska  och 
katalanska delen av webbplatsen finns några videor och verktyg som socialarbetarna använt.  
 
Det är inspirerande att se vilket intresse socialarbetarna utvecklat för energifrågor – före utbildningen var de 
lite motvilliga att hantera energiräkningar eftersom de 
tänkte att de inte kunde skilja på kW och kWh. För att 
hålla intresset vid liv fortsätter vi att skicka nya tips och 
information om bidrag  som  finns  att  söka  via  e‐post. 
En av svårigheterna i första steget har varit att samla in 
checklistorna  eftersom  de  inte  är  så  lätta  att 
kontrollera  och  det  är  svårare  att  motivera 
socialarbetarna  att  ta  dem  med  sig.  Två 
energikommittéer har bildats, en om energioberoende 
hushåll  och  en  om  konsumenters  skyldigheter  och 
rättigheter. Ännu har energiambassadörerna  inte haft 
någon samling men tre av dem har bestämt ett datum i 
februari  2011  för  att  samordna  en  gemensam 
presentation. 
 
 



                                                              

CRES  ‐ Grekland 
Efter att ha utbildats  i Aten  i slutet av  januari till början av februari 2010 och sedan kontrakt undertecknats 
mellan  kommuner  och  de  anställda  inom  Socialtjänsten  som  utbildats,  så  har  nu  energiambassadörerna 
börjat  sitt  arbete.  De  man  arbetar  med  är  framför  allt  äldre  som  brukar  besöka  kommunernas 
öppenvårdscentrum men även familjer med svåra problem som arbetslöshet,  låg  inkomst eller många barn 
samt invandrare från tidigare Sovjetunionen. 
 
Sista veckan  i september hölls det  första mötet  för energiambassadörernas kommitté  i Grekland. Man  fick 
tillfälle att utbyta erfarenheter kring problem  som man  träffat på  i  sitt dagliga arbete och experterna  från 
CRES kunde ge goda råd om hur man kan lösa dem. Lite olika verktyg som kan väcka klienternas nyfikenhet 
delades  ut,  som  termometrar  och  energiförbrukningsmätare  för  kylskåp  och  tvättmaskiner. De  fick  också 
information  om  ”Spara  energi  i  hemmet”,  ett  nytt  nationellt  program  som  miljö‐,  energi‐  och 
klimatdepartementet tagit initiativ till och som vänder sig till familjer med låg inkomst i fattiga områden. De 
ska  från  och  med  nu  kunna  få  statlig  finansiering  för  bland  annat  isolering,  byte  av  fönster,  byte  av 
värmesystem och installation av solvärme för varmvattenberedning.  
 
Tyvärr vacklar entusiasmen nu  tillfälligt hos våra energiambassadörer, de grekiska  socialarbetarna. De har 
numera svårt att hinna med att utföra sina arbetsuppgifter och det finns en osäkerhet inför framtiden, även 
den nära. Lagstiftning är på gång för att försöka reducera antalet kommuner till en tredjedel genom att slå 
ihop närliggande kommuner. Det kommer att  innebära många  interna förändringar efter valen 7 november 
2010. Vi arbetar på att återuppväcka den entusiasm de kände i början av projektet. 
 
HEMPS ‐ Ungern 
Anställda  vid  Caritas  familjevårdsorganisation,  Harghitas  socialtjänst  och  barnavård  och  liknande 
organisationer utbildades till energiambassadörer. De är dagligen  i kontakt med hushåll och familjer  i svåra 
situationer.  Energiambassadörerna  fick  användbara  tips  om  hur  man  kan  spara  energi  och  HEMPS  är 
kontinuerligt  i kontakt med dem för att kunna ge omedelbar återkoppling. Frågeformulären delades ut och 
en utvärdering av resultaten har påbörjats.   Energiambassadörerna kommer snart att bjudas  in till ett möte 
för att samla ihop erfarenheter och försöka hitta lösningar på problem som kommit fram.  
 
Det  är  ett  stort  steg  att  ta  när  man  försöker  höja  medvetenheten  hos  Harghita  County  Council  om 
energieffektivisering hos hushåll med sociala svårigheter. Framöver kommer en djupare diskussion att föras 
med energiambassadörerna vid Familjedagen i Szeklerland. Socialarbetarna kan utöka sina tjänster och även 
ge  familjerna  tips  om  att  spara  pengar.  Därför  är  de  socialtjänstorganisationer  som  deltar  i  projektet 
intresserade att fördjupa sina kunskaper och föra vidare den information de får av energiambassadörerna.  
 
SEC ‐ Bulgarien 
Energiambassadörerna  i  Sofia  började  ge  råd  till  sin målgrupp  –  socialt  utsatta  och  låginkomsthushåll. 
Hittills  har  cirka  tvåhundra  checklistor  baserade  på  råden  som  getts  kommit  in.  Energiambassadörerna 
märker att  intresset för energisparåtgärder  i hushållen är stort. De vanligaste frågorna gäller uppvärmning, 
isolering av byggnadsskal och byte av fönster.  



                                                              

IV – Att beräkna hur mycket energi som sparats i hushållen 

Viktiga nyckeltal i Energiambassadörerna är ”Sparad energi” och ”Minskade CO2‐utsläpp” till följd av arbetet 
i projektet. Mål är att kunna mäta hur stor påverkan arbetet haft. För att kunna kvantifiera och utvärdera hur 
mycket energi som sparats och hur mycket CO2–utsläppen minskat genom energiambassadörernas arbete 
håller den grekiska organisationen CRES på att ta fram ett frågeverktyg.  

Metoden kommer att vara ett online‐verktyg som  läggs ut på hemsidan. Tanken är att projektets partners, 
dvs.  de  regionala  energikontoren  ska  samla  in  information  från  energiambassadörerna  ute  på  fältet. 
Energiambassadörerna  har  försetts med  ett  frågeformulär med  frågor  som  samlar  in  uppgifter  om  vilka 
energibesparingsåtgärder  deras  kunder/klienter/medlemmar  genomfört  hemma. I  princip  är  formuläret  en 
lista på en rad möjliga enkla energieffektiviseringsåtgärder som mycket enkelt kan införas och användas ute i 
hushållen, de flesta är direkt kopplade till vanor och livsstil. Det kan alltså handla om att regelbundet välja att 
tvätta med  lägre  temperaturer, att byta ut glödlampor  till energisnålare  varianter, att  släcka efter  sig och 
använda  energismarta  metoder  vid  matlagningen.  Frågorna  är  direkt  kopplat  till  den  utbildning 
energiambassadörerna genomgått. 

Varje åtgärd har  sedan värderats med kWh  för att vi  ska  få en kvantifiering av effekterna av arbetet. Dvs. 
varje åtgärd som en kund/klient/medlem anger att de genomfört hemma omvandlas direkt till ett värde i kWh 
och  dessutom  beräknas  koldioxidutsläppen  utifrån  den  bränslemix  som  är  aktuell  för  åtgärden  och  den 
regionen/landet. 

Metoden ger en indikation på hur mycket energi som projektet lyckas spara. Eftersom en större del av råden 
som energiambassadörerna ger sina klienter/kunder/medlemmar är mjuka råd och kopplade till beteende och 
livsstil är energibesparingen mycket svår att mäta på ett mer exakt sätt. 

Alla verktyg, dokument och annat användbart material kan laddas ner från webbplatsen 
www.energyambassadors.eu 
 
 
PARTNER 
 
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, Sverige) – 
www.energikontorsydost.se  

Samsø Energy Agency (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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