
                                                            

ENERGIAMBASSADÖRERNA 
Nyhetsbrev 4 – april/maj 2011 

 

I det här fjärde nyhetsbrevet vill vi berätta om hur långt vi kommit i de olika länderna med att stötta 

hushåll med lägre inkomster att spara energi och att bekämpa bränslefattigdom. Vi tar också upp vilka 

strategier man kan använda beroende på hur det ser ut i partnerländerna, och vilka reaktioner vi mött, 

både från människor och från organisationer.  

 

Bränslefattigdom handlar inte bara om låg inkomst och otillräcklig uppvärmning av bostaden, utan 

även om hur individen uppfattar situationen. Det, tillsammans med personliga erfarenheter, kan ge oss 

mer och viktig information om hur vi kan arbeta. 
 

I – Energiambassadörernas erfarenheter 
 

Hur tycker energiambassadörerna att de har lyckats med att nå resultat, har människorna de mött haft 

något att invända mot deras arbete och i så fall vad? Det här är deras erfarenheter så här långt. 

I Sverige har man kommit längst i arbetet med Hyresgästföreningen som ordnat flera evenemang för 

sina hyresgäster. De har bjudits in för att få tillfälle att träffa energiexperter och fått nyttiga råd om hur 

man kan minska sina energikostnader. Ett hinder för att arbeta med konkreta åtgärder är att 

elkostnaden för hyresgäster ofta är en förhållandevis liten del av hushållsbudgeten, eftersom värme 

och vatten ingår i hyran. I Frankrike har de socialarbetare som fått utbildning börjat intressera sig för 

energifrågor. Även om de inte kan se sig som experter på energi och hänvisar till energirådgivarna för 

mer komplicerade frågor, så kan de diskutera vad som kan hjälpa familjerna på det sätt som passar 

dem bäst, med tevespel, utställningsmaterial och informationsblad. I Danmark är socialarbetarna som 

deltar anställda vid kommunens centrum för socialpsykiatri. Många av brukarna som kommer dit har 

problem att klara förpliktelser, siffror och pappersarbete själva. Eftersom de är intresserade av 

energifrågor har energiambassadörerna märkt att det kan vara ett sätt att hålla kontakten med brukarna.  

I Bulgarien har energiambassadörerna besökt mer än 1700 hushåll i regionen runt huvudstaden Sofia. 

Energiambassadörerna har fått intrycket att deras aktiviteter kommer i rättan tid och är användbara för 

deras kunder, som tack vare råd de fått och samtal har börjat tänka mer på enkla energisparåtgärder 

och att ändra sitt beteende så att de använder energin mer effektivt. Nu har den andra omgången 

hembesök inletts, för att se om råden har fullföljts och hur. I Grekland har energiambassadörernas 

arbete försvårats eftersom den senaste tiden inneburit stora och svåra förändringar i Greklands alla 

kommuner. Det påverkar även energiambassadörernas arbete eftersom de kan tvingas byta 

arbetsuppgifter och även ta hand om nya målgrupper som klienter. I Storbritannien har 

energiambassadörerna haft tillfälle att ge råd vid evenemang som riktar sig till allmänheten och de har 

sett till att ha några tydliga nyckelbudskap i sitt arbete. För mer komplicerade frågor hänvisar de till en 

telefontjänst, heta linjen. De som energiambassadörerna möter har ofta inte möjlighet att göra 

förbättringar i sina bostäder eftersom de inte äger dem.  

HEMPS har organiserat möten för energiambassadörerna i samband med Szekler familjedagar 15 maj 

och 9 oktober 2010, då även seminarier ägt rum. Där har man har haft tillfälle att diskutera vilka 

problem man mött och hur man kan lösa dem.  

 

I Rumänien har ett av problemen i arbetet hittills varit att samla in frågeformulär med uppgifter, 

eftersom det kan vara svårt att kontrollera och att övertala socialarbetarna att ta formulären med sig på 

hembesöken. 



                                                            

Det man vänder sig till är utsatta familjer med låga inkomster, låg utbildningsnivå och som oroar sig 

för hur de ska kunna lösa sina problem, och det kan vara svårt för energiambassadörerna att förklara 

att de faktiskt kan få ut lika mycket för mindre pengar, och att det även kan förbättra deras livskvalitet. 

Energiambassadörerna har dessutom varit tvungna att övertyga de lokala myndigheterna om nyttan 

med att spara energi och att det även kan minska förbrukningen av skog. I Spanien har 

energiambassadörerna gett råd till familjer, även om de märker att det inte är detta som står högst upp 

på agendan för dem eftersom det finns andra överhängande problem hos familjer som riskerar att 

drabbas av bränslefattigdom. 

 

HEMPS ordnade två möten för energiambassadörerna och två möten med personer som arbetar med 

sociala frågor i januari och mars 2011, där energiambassadörerna kunde berätta om de problem de 

möter i arbetet. 

 

Ett hinder för Rumäniens energiambassadörer har varit att familjerna inte alltid förstår 

frågeformuläret och att de då måste lägga ner extra tid på att förklara det. 

Arbete går mycket långsammare än planerat för energiambassadörerna som inte är många till antalet 

har en enorm arbetsbelastning, samtidigt som de ska samla in frågeformulären. 
 
 

II – Energiambassadörernas träffar   

Förutsättningarna för energiambassadörerna att kunna träffas skiljer sig åt mellan olika länder. I 

Sverige är de utspridda över ett stort geografiskt område och det begränsar möjligheterna att arrangera 

möten. Energianbassadörerna har kontaktats underhand med e-post och försetts med information och 

material utifrån efterfrågan. I Frankrike har träffarna bidragit till att socialarbetarna börjat arbeta 

närmare varandra och det har gett möjlighet att starta nya gemensamma projekt. I fall där 

bränslefattigdomen har gått långt kan de känna sig hjälplösa.  Vid träffarna har de kunnat ta tag i dessa 

nya problem som möter dem, och de har fått utrymme att diskutera det med sina kollegor och få 

vägledning och råd som är anpassade till de enskilda fallen. I Danmark har det socialpsykiatriska 

centrumet på Samsø blivit ”ambassaden” för energiambassadörerna. Även brukarna deltar i 

energiambassadörernas träffar, och de är intresserade av vad som händer i projektet i andra länder. 

Energiambassadörerna märker att kopplingen energi och socialt arbete är ny och att de behöver göra 

politikerna uppmärksamma på frågan. I Bulgarien har man haft informella träffar mellan 

energiambassadörernas första och andra besök i hushållen, och det har varit bra att kunna diskutera 

och reda ut klienternas frågor. De har också kunnat utbyta erfarenheter från arbetet ute på fältet och 

vilken nytta rådgivningen haft, samt vilka åtgärder som varit de vanligaste. Energiambassadörerna 

som träffades i Grekland blev inspirerade av att träffas och få veta vad som händer i de andra 

länderna. Att även de möter svårigheter som de har hittat lösningar på inspirerade de grekiska 

energiambassadörerna att fortsätta arbeta och försöka övervinna de stora hindren. Det är svårare att 

hitta lösningar eftersom mer eller mindre alla i Grekland har problem nu och bränslefattigdom är ett 

svårt problem att greppa. Man kan få svårt att bidra till det gemensamma målet. I Spanien har 

energiambassadörerna träffats i samband med socialarbetarnas veckomöten för att försöka få med sina 

kollegor. Vid energiambassadörernas träffar i Rumänien tipsade man varandra om hur man kan 

kommunicera med familjerna och vilka verktyg man kan använda i arbetet. Det gjorde arbetet lättare 

för dem och de blev mer positivt inställda till det. I Storbritannien har energiambassadörerna träffats 

regelbundet och de har bland annat tagit upp temat förnybar energi i hemmen. Det har varit bra att 

träffas och diskutera sina erfarenheter och vilka råd som har gjort skillnad för klienterna. 

 
III – Insamling och analys av frågeformulär 
 



                                                            

De frågeformulär som samlats in i Sverige visar att det vanligaste är att byta 

till lågenergilampor och försöka förändra sitt beteende så att man sparar 

energi i köket och när man tvättar. Det är det bästa sättet för en hyresgäst att 

påverka sin ekonomi eftersom värme och vatten ingår i hyran.  I Danmark har 

man hittills gjort energikoll i mer än 60 hushåll. Man räknar redan vid 

hembesöken ut hur många kilowattimmar och hur mycket pengar som sparats, 

så att resultatet blir synligt.  I genomsnitt har varje hushåll lyckats spara 4 000 kWh. Det är en ganska 

hög siffra eftersom den även inkluderar förbättringar på själva byggnaderna. De besparingar som 

kommer av ändrat beteende kan vara cirka 2000 kWh per år. De samarbetar med närvärmeverket med 

270 anslutna hushåll. Värmebolaget har ålagts av staten att spara 2 % energi varje år för att uppfylla 

EU-målen för 2020. I Bulgarien har de vanligaste sätten att minska uppvärmningskostnaderna varit 

tätningsremsor och isolering av fönster och dörrar, temperaturreglering inomhus och dyrare åtgärder 

som utvändig värmeisolering och utbyte av fönster. När det gäller el har den vanligaste åtgärden som 

föreslagits varit att byta ut glödlampor mot effektivare belysning. Man kan också se till att inga 

apparater står på i standby, och dra ur sladden när de inte används.  I Grekland har man i kommunen 

Glyfada fyllt i och skickat in frågeformulären. De andra kommunerna har till följd av 

omstruktureringarna i samband med krisen inte kunnat leverera något. HEMPS i Rumänien lyckades 

däremot trots svårigheter de mätte samla in cirka 200 frågeformulär. 
 

 
IV – Nationella möten och seminarier 

Projektet Energiambassadörerna presenterades 5 maj vid det årliga Energiting Sydost i Växjö. 

Målgruppen för Energiting Sydost är lokala myndigheter i regionen och i grannlänen. Sofia 

energicentrum ordnade 16 april ett evenemang för husägare i Silistra som skulle kunna vara en möjlig 

region för att ta efter och upprepa energiambassadörernas aktiviteter. De 40 som väntas delta från den 

lokala husägarföreningen har varit med vid presentationen av energiambassadörernas arbete och 

energisparåtgärder lämpliga för hushållen. I Italien presenterades projektet i Rom för den nationella 

plattformen Power House Europe. I Storbritannien presenterades projektet vid ett regionalt möte för 

nätverket mot koldioxidutsläpp där hyresvärdar i allmännyttan och tjänstemän från kommunerna 

deltog. 

Energiambassadörerna och REHABITAT: två EU-projekt i samarbete. 

I Katalonien i Spanien deltar det allmännyttiga bostadsbolaget i EU-

projektet REHABITAT som har som mål att förbättra livskvaliteten 

för dem som bor i allmännyttan. Energiambassadörerna har samarbetat 

med dem och distribuerat den energihandbok som de tagit fram i 

projektet. 

Bilden visar när handböckerna lämnats över till de socialarbetare som 

har hand om allmännyttans bostadsområden. Innan de fick varsitt 

exemplar av handboken har de gått igenom en utbildning om 

energiräkningar, energibesparingar och effektiv energianvändning. 

 

V – Bränslefattigdom i Europa 
 

Sammantaget har man nått resultat när det handlar om att bekämpa bränslefattigdomen i Europa. 

Tyvärr har läget försämrats i Italien och i en del andra länder. Fastighetsmarknaden kollapsade delvis, 

och även om det medförde att bostadspriserna sjönk så är det fortfarande svårt för många att hitta en 

bostad. När man skriver nya kontrakt kan det vara till en lägre ränta, men på de gamla ligger den högre 



                                                            

räntan kvar. Lagar om finansiering som ska motverka krisen har inte haft någon stimulerande effekt 

och har heller inte gett någon lättnad för utsatta hushåll som har svårt att klara sin energiräkning. 

Finansiella tillgångar saknas över hela linjen, men speciellt för den här målgruppen. Allmännyttan har 

ofta mindre pengar till förfogande för ombyggnader och energieffektiviseringsåtgärder av sitt 

bostadsbestånd. I Danmark är elpriset nästan dubbelt så högt som i Grekland och Spanien. Det höga 

elpriset blir i sig självt ett incitament att spara. En familj på tre personer som bor i lägenhet spenderar i 

genomsnitt 625 euro eller mer än 5 000 kronor per år på el och 1 000 euro eller minst 9 000 kronor per 

år på uppvärmning.  Den relativt höga energiförbrukningen (10 000 kWh) kan vara en drivkraft för att 

börja spara. I dansk sociallagstiftning finns inget som säger att de som inte kan betala sina 

energikostnader ska behandlas som en grupp för sig, men ofta kan de enskilda medborgarna få 

ekonomiskt bistånd av kommunen för att klara av sina energiräkningar. Det är egentligen en 

omfördelning av pengar eftersom alla elkonsumenter betalar hög skatt (2/3 av elpriset går till staten). 

Byggreglerna har med åren blivit strängare. En byggnad som byggts efter 1977 förbrukar bara 60 % av 

den energi som förbrukas av ett hus byggt före 1955. Dagens nybyggda hus förbrukar tillsammans 

bara 1/3 av vad de gamla husen förbrukar. I det långa loppet kommer räkningen för energi att minska 

för hyresgäster och husägare.  

 

Begreppet energifattigdom eller bränslefattigdom existerar officiellt inte i Grekland.  Om man 

använder samma riktlinjer som i andra länder och räknar med att 13 000–14 000 kronor (1500–

1600 euro) går åt för att värma ett typiskt hus och för att förse det med elektricitet (till belysning, 

elapparater och luftkonditionering), så kan hushåll i farozonen för energifattigdom definieras som de 

som har en årsinkomst under 130 000 kronor (15 000 euro). Det kan handla om så mycket som 

1,5 miljoner hushåll (2009) som har hamnat under den gränsen.  

 

Under perioden 2004–2006 såg det ut så här enligt de data vi har tillgång till: 

 Av den totala befolkningen var andelen som levde i bränslefattigdom cirka 8,4 % (2006). I 

grupperna med låga inkomster var den upp till 36 %. 

 Andelen hushåll med energifattigdom ökade från 11,3 % år 2004 till 21,1 % år 2006. I 

grupperna med låga inkomster ökade andelen från 40 % till 60 %. 

Med stigande priser på både olja och naturgas för uppvärmning som Grekland köper in, samt för 

elektricitet, har dessa andelar av utsatta hushåll sannolikt ökat mycket under 2010.  

 

 

VI – Idéer att ta efter 
 

Energiambassadörerna kan i sin nuvarande form användas under många olika förhållanden, och med 

små investeringar i tid och arbete kan arbetssättet tillämpas lokalt. Vi vill gärna be våra läsare att 

komma med förslag på organisationer eller förbund som kan vara intresserade av att börja arbeta med 

energiambassadörer. Sofia Energicentrum har inlett diskussioner med kommunen Silistra för att arbeta 

med energiambassadörer i regionen, där det inte finns tillgång till fjärrvärme och det verkligen är dags 

att börja spara energi.  

REUNICA i Frankrike är en organisation för pensionärer som även tillhandahåller personlig assistans. 

REUNICA var intresserade av att utbilda personalen i energisparande för äldre. Prioriterre har utbildat 

cirka 40 av deras anställda med materialet i Energiambassadörerna. Energiambassadörernas handbok 

(Myrans guide) delades ut till dem så att de ska kunna ge enkla råd. För mer komplicerade frågor har 

Prioriterre föreslagit att på försök införa en telefontjänst för att diagnosticera problemen och ge bra 

råd. Frågeformuläret anpassades till detta arbetssätt och telefontjänsten kommer att användas av 

Prioriterre.  

 



                                                            

 

Alla verktyg, dokument och annat användbart material som tas fram i projektet kan laddas ner från 

webbplatsen: www.energyambassadors.eu 

 

 

PARTNER 
 

SWEA (Gloucester, UK) – 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 Energikontor (Samsø, Danmark) – 

www.seagency.dk 

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

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

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