
                                                            

Energiambassadörerna 
Nyhetsbrev 5 - oktober 2011 

 

I – Resultat vid projektslut 
 
Olika angreppssätt, samma positive resultat – framgångshistorier från flera länder  

 
Nätverk- CRES (Aten, Grekland) 

En socialarbetares uppdrag är fyllt med många utmaningar: svåra situationer, familjer med knappa 
ekonomiska omständigheter och en vardag fylld med svårigheter och de arbetar under pressade förhållanden 
med krympande resurser. Trots detta mottogs det väl av de grekiska socialarbetarna när de pålades ytterligare 
ett uppdrag; att prata energibesparingar med sina klienter. De uppskattade möjligheten att träffas 
tillsammans med kollegor från andra kommuner och utbyta erfarenheter och belysa de hinder som de stöter 
på dagligen i sitt arbete. De hade intressanta och berikande diskussioner om hur man kan bemöta klienterna 
och övertyga dem att spara energi genom att ändra vissa vanor – vilket inte är ett enkelt uppdrag! Det här 
kunde uppnås genom att delta i de gemensamma rådslag som arrangerades inom ramen för 
Energiambassadörerna samt även genom att utbyta erfarenheter internationellt genom övriga 
projektpartners. Under projektets gång kunder vi notera att rådslagen och nätverken mellan socialarbetarna 
stärkte dem i deras roll och hjälpte dem framåt. 

 
Länk mellan tekniska experter och experter inom socialförvaltningar – ECO (Barcelona, Spanien) 

En av de store potentialerna i projektet var att länka samman tekniska experter och 
socialexperter. Inom ramen för begreppet ”energifattigdom”. När en kirurg opererat en 
patient följs patienten upp efteråt. Men när en arkitekt designar en byggnad är det inte 
alltid återkoppling mellan arkitekten och slutanvändaren när huset väl satts i drift. Det 
är förvånande men det är den krassa verkligheten, arkitekter och byggherrar vet inte 
hur användbar, praktisk och bekväm bygganden blev för slutanvändaren. Genom 
Energiambassadörsprojektet har vi lyckats länka samman energiexperterna med 
socialarbetarna och socialarbetarna med byggherrarna för allmännyttan, arkitekter etc… 

 
Under de seminarier som genomförts har några praktiska aspekter om de verkliga 
boendeförhållandena visats:  

- I några av allmännyttans lägenheter finns ingen hall, så entrédörren leder rakt in 
i vardagsrummet. 

- I några av allmännyttans lägenheter finns inget utrymme för att hänga tvätt. 
- Av säkerhetsskäl har några av allmännyttans lägenheter elvärme, som på grund 

av en ogenomtänkt installationslösning leder till felaktig användning. 
Arkitekter, byggherrar och allmännyttan uppmärksammade detta under seminarierna 
och insåg vikten av att samarbeta med slutanvändarna och socialförvaltningarna.  
Även om detta inte var huvudmålet i projektet har det haft stor genomslag. Några av de 
spanska socialarbetarna står nu i direktkontakt med arkitekter och byggherrar för projekt inom allmännyttan. 
Det skulle vara mycket intressant att följa detta samarbete fortsättningsvis. 
 

Att engagera människor 
 
För människor som bor i andra delar av landet har en webb-baserad utbildning gjort det möjligt att delta i 
utbildningen som annars inte skulle ha varit tillgänglig för dem. På så sätt spreds initiativet inom projektet 
även till andra regioner. 
Utbildningen är uppbyggd på i en webb-baserad miljö som heter Moodle. Det är en  Open Access maskinvara 
som är gratis så att vem som helst kan använda den, men det är en viss ansträngning för att komma igång. 
(Danmark) 



                                                            

 
Ett familjespel på temat ”Spara Energi” är en rolig och ett effektivt hjälpmedel för både hushållen och 
socialarbetarna, liksom en mall som förtydligar elräkningarna. (Frankrike)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Många människor kom till de gårdsfester och gemensamma informationsträffar som arrangerades av 
Energiambassadören och energikontoret. Deltagarna fick möjlighet att diskutera med regionala energiexperter 
och kommunens energi och klimatrådgivare om olika metoder att spara energi och minska på kostnaderna i 
hushållskassan. På träffarna arrangerades ibland tipspromenader där deltagarna kunde testa sina 
energikunskaper, det fanns hoppborg för barnen då vädret tillät och deltagarna bjöds på korvgrillning och fika. 
(Sverige) 
 

Röster från energiambassadörerna  

Susanne Davidsson, Energiambassadör i Oskarshamn Sverige: 

Genom att ansluta mig till Energiambassadörs-programmet fick jag utlopp för mitt intresse 
inom klimatfrågan och dessutom fördjupad kunskap. Jag kände stöd i att prata med mina 
medlemmar om energibesparingar. Med den här utbildningen i ryggen kan jag ge dem råd, 
och om frågan är för teknisk för mig, så vet jag var jag ska vända mig eller hänvisa mina medlemmar. Jag har 
arrangerat flera energispar-träffar för mina medlemmar både ensam och i samverkan med det regionala 
energikontoret. När jag talar energibesparingar med mina medlemmar blir jag ofta inbjuden i deras hem för de 
vill visa sin utrustning, t.ex. lågenergilampor, TV-apparater etc., och sedan vill de diskutera sin elräkning med 
mig, som de ofta finner alldeles för hög. Mitt självförtroende inom detta område har stärkts. Det innebär att 
jag kan ge bättre service till mina medlemmar när de har något som bekymrar dem. 

Energiinformationen på flera språk har fungerat som en brygga för mig när jag möter nya svenskar som har 
begränsad kunskap i svenska. Disktrasan med energisparbudskap har varit en användbar gåva att dela ut. 
Enkel, men uppskattad!  

Daniel Caratti, Energiambassador i Cesena, Italien: 

Energiambassadörsprojektet har hjälpt mig förbättra mina kunskaper om energi och energianvändning. Tips 
och råd har resulterat i att jag har utvecklat en starkare personlig relation med mina klienter. Oavsett läge vet 
de att de kan vända sig till mig med frågor som rör deras energivanor hemma. Enligt mig innehåller projektet 
två viktiga delar som har varit framgångsrika: ökad kunskap om energifrågan, energianvändning samt 
beteende hos slutanvändaren och kommunikationer med klienterna.  

Hur kan vi förbättra Energiamabssadörs-projektet? 

Förbättra? För mig är det bra som det är. Men det är viktigt att arbetet fortgår. Jag tror att nyckeln till 
framgång är de många vägarna att kommunicera. Många människor tror att det enda effektiva sättet att spara 
energi på är att göra stora förändringar i bostaden. Att kommunicera och informera hyresgäster om att bra 
energivanor är nödvändigt för att spara pengar och miljö! 



                                                            

Fru Evans- En av den engelska Energiambassadörernas klienter 

Fru Evans har bott i over 40 år i sitt hem som byggdes på 50-talet. Hon kunde 
helt nyligen dra nytta av ett bidragssystem för att få både väggar och tak 
isolerat. Under de senare åren har Fru Evans tvingats prioritera mat och 
uppvärmning i sin hushållsbudget.  
 
‘Jag mötte min Energiambassadör i min lunchgrupp som jag brukar gå till. Hon 
kunde hjälpa mig reda ut vilka svårigheter jag hade och jag tyckte det var bra att 
få prata energifrågor med henne. Jag brukar vara noga med att stänga av mina apparater ordentligt med 
knappen, undvika stand-by och bara koka upp så mycket vatten som jag behöver i min vattenkokare.’ 
 
‘Jag försöker spara energi överallt hemma och har lågenergilampor i alla rum. När jag tittar på TV brukar jag 
släcka och tända några stearinljus istället.’ 
 
‘Jag är mycket försiktig med att använda elpatronen och värmer bara så mycket vatten som jag verkligen 
behöver. Jag brukar laga till mer mat än vad som går åt och värmer upp dagen efter – det är mer ekonomiskt’. 
 
‘Det är jättebra att min rådgivare kan prata om energi med mig – hon är toppen!’ 

 
Rumänien 

Adorjan Gabor – klient 

Det var helt nytt för mig. Aldrig för har någon besökt mig angående de här frågorna och nu 
kom hon som Energiambassadör och vill hjälpa oss förstå hur vi kan spara energi på ett 
enkelt och effektivt sätt. Det var verkligen ett bra initiativ!  
 På en skala 1-10 – hur värderar du?  
10, så klart!!!! Jag är mycket nöjd med deras arbete, de har varit mycket hjälpsamma och handlingskraftiga. De 
uppmärksammade mig på många saker som jag inte visste innan eller som jag inte intresserat mig för tidigare. 
Tack vare ert projekt och er kampanj är jag säker på att jag kommer observera mer detaljer och spara mer 
energi och pengar, vilket skulle hjälpa min familj mycket, särskilt under vintern.  
 
Haszmann Kelemen Eva – Energiambassador Miercurea Ciuc Rumänien  
Jag upplever att huvudproblemet är att människor inte bryr sig om energibesparingar och 
att i många fall vet de inte att de kan spara energi på många små, enkla saker som inte ens 
kostar pengar att genomföra, bara kräver en a ning ansträngning och uppmärksamhet. Tex 
att stänga av apparater som står på Standby eller att fylla tvättmaskinen ordentligt, och 
bara ha tänt i de rum som används. Även jag och min familj lärde oss mycket på att delta i 
energiambassadörerna. Tack för energimätaren som var mycket enkel att använda och hjälpte oss visa 
familjerna sanningen om deras energianvändning. Just det var mycket effektivt och populärt och stämmer väl 
in på talesättet: ”jag tror det om jag ser det”.  
 

Resultat i siffror 
För att få en uppfattning av om projektet genererat några energibesparingar har en utvärdering gjorts. 
Slutanvändarna samt energiambassadörerna har fyllt i en enkel blankett där man angett i vilken mån 
energiråden har följts. Därefter har en beräkning gjorts där de olika energiråden värderats till kWh och 
koldioxid på en mycket generell basis, utvecklat av den grekiske partnern. Totalt uppskattas att 4502 MWh/år 
har sparats in.  Det i sin tur orsakar en minskning av koldioxidutsläppen på ca 1450 ton per år. I samma 
undersökning har även det mest frekventa energisparrådet identifierats. Det visade sig vara de energiråd som 
inte drar med sig några investeringar, dvs beteendeförändringar som t.ex. att undvika standby, använda lock 



                                                            

vid matlagning, dra ur laddare ur väggen då de inte används etc. De tre råd som ger mest energibesparing 
generellt är att täta fönsterspringor, strypa ner vattenflödet i kranarna samt sänka inomhustemperaturen.  
 
Vi frågade också hur slutanvändarna känner inför sin energianvändning nu jämfört med tidigare. Närmare 70 
% menar att de nu har bättre förståelse för sin energianvändning, men bara 45 % kan notera några 
ekonomiska förbättringar som en följd av detta.  
 

II – Energiambassadörerna presenterades på den Europeiska konferensen “nya 
direktiv – ny energi för bostäder” "  
Konferensen “Nya direktiv – ny energy för bostäder” fokuserade på det föreslagna Europadirektivet inom 
energieffektivisering som publicerades av EU-kommissionen den 22 juni 2011.  Syftet var att diskutera med 
intressenter inom bostads- och energisektorn och med representanter från EU-kommissionen om de 
möjligheter som direktivet erbjuder för att minska både energianvändningen och energifattigdomen. På 
konferensen presenterades olika lokala initiativ som samlats genom projektet POWE HOUOSE EUROPE som 
finansieras av IEE-programmet.  
Resultaten från Energiambassadörerna presenterades under 
rubriken “den uppfinningsrike konsumenten” tillsammans med 
andra projekt med liknade angreppssätt.  

Medan smarta mätare och tydlig fakturering är primära faktorer för 
att hjälpa konsumenter göra kloka val, så behövs ett engagemang från 
invånarna som kan förstärkas genom neutral rådgivning. Projekt som anpassas efter individens behov, som når 
ut i samhället har visat sig vara det mest effektiva sättet att förverkliga renoveringsprogram, att minska 
energianvändningen och maximera lokal produktion. I den här panelen analyserade vi om det finns 
möjligheter på EU-nivå som kan underlätta den här typen av lokala engagemang.   

Ett gott exempel: Energiambassadörerna – Ett exempel på ett effektivt social engagemang för utsatta grupper 
inom energiomställningen. Erfarenheterna från Sverige och Bulgarien lyftes fram.  

III – hoppas på framtiden (en fortsättning ...) ... Energiambassadörerna 2?  

Gloucestershire landsbygdsråd i Storbrittanien ser gärna en fortsättning på arbetet och vill samarbeta vidare 
med sina rådgivare. De har signerat en avsiktsförklaring och diskuterar just nu med olika samarbetspartners 
för att utveckla ett utbildninsgprogram och supportfunktion.  

Allt material finns att ladda ner från: www.energyambassadors.eu 
 

 

PARTNERS 
 

SWEA (Gloucester, UK) – www.swea.co.uk  Prioriterre (MEYTHET, France)  -  www.prioriterre.org 

Centre for Renewable Energy Sources and Savings - CRES 

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

Energikontor Sydost (Växjö, Sweden) – 

www.energikontorsydost.se 

Samsø Energy Agency (Samsø, Denmark) – 

www.seagency.dk 

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

Sofia Energy Centre (Sofia, Bulgaria) – www.sec.bg HEMPS (Harghita, Romania) – www.spme.ro  

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