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Presentation av insatser Sverige 
Allmän presentation 

De svenska energiambassadörerna rekryterades främst från två organisationer; socialförvaltningar 

ute i kommunerna och Hyresgästföreningen regionalt och lokalt. Tillvägagångssättet blev olika 

utifrån att grundförutsättningarna är helt olika för dessa organisationer. 

Huvuduppgiften för socialförvaltningarna i kommunerna är att stötta och hjälpa invånare i sociala 

och eller finansiella ärenden efter behov. Huvudmålet för Hyresgästföreningen är att vara en 

gemensam kraft för hyresgästerna och tillse att alla har goda boendeförhållanden för en rimlig 

kostnad. Dessutom verkar de för att stödja hyresgästerna i deras boendesituation och få till en bra 

gemenskap i bostadsområdena.  

Kontakterna har i regel knutits genom personliga möten på socialförvaltningens kontor då en 

tjänsteman utreder en hjälpsökandes behov av stöttning socialt och eller ekonomsikt. I vanliga fall 

har energianvändningen en mycket låg prioritet, men finns ändå med på agendan när det är 

möjligt. Journaler förs men ligger under sekretess och socialförvaltningarna fann inte något  väl 

fungerande system att föra en separat energijournal för projektets skull. Trots detta fungerade 

checklistan som en påminnelse, dock utan att svårigheten att administrera ytterligare blankett 

kunde lösas.  

Kontakterna mellan Hyresgästföreningen och deras medlemmar är å andra sidan av mer informell 

karaktär. De har daglig kontakt med sina medlemmar och hanterar inte heller på samma 

sättuppgifter av de slag som kräver samma journalförning och sekretessregler. Därför var det 

lättare att implementera de rapporteringskrav som fanns inom projektet avseende de dagliga 

kontakterna såväl som arrangemang av olika slag.  

Kalla fakta och siffror 

Totalt sett utbildades 28 energiambassadörer i Sverige från hela sydostregionen. Dessa samlade 

in checklistor från 303 hushåll.  

22 av hushållen var småhus/villor med ett uppskattat byggnadsår mellan åren 1976-1990. 281 av 

hushållen var lägenheter. Ett av hushållen angav ved som huvudsaklig uppvärmningskälla, 293 

fjärrvärme och nio hade elvärme. Detta är typiska siffror eftersom en majoritet av de kommunala 

bostadsbolagen har anslutit sina fastigheter till fjärrvärme.  

De vanligaste energisparrådet som delades ut är kopplat till beteendeförändringar: använd lock när 

du lagar mat, duscha kort istället för att bada för att spara in på varmvattnet, se till att fylla disk - 

och tvättmaskinerna innan de körs, och undvik att lämna apparater i standby-läge. 

Dessa råd korresponderar väl med de möjliga åtgärder en hyresgäst kan göra i en hyresrätt. Alla 

större förändringar i biostaden som innebär någon form av ombyggnation, t.ex. tilläggsisolering, 

byte av kranar etc., är hyresvärdens ansvar och ligger utanför hyresgästens spelplan. Det är därför 

att de energieffektiviseringsåtgärder vi kan förvänta oss av slutmålgruppen – hushållen – är direkt 
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kopplade till beteende förändringar eller möjligen mycket små investeringar, t.ex. energieffektivare 

lampor etc. 

Beräkningsprocessen 
Energiambassadörsprojektet fokuserade huvudsakligen på beteendeförändringar eftersom de 

flesta i slutmålgruppen ute i hushållen inte äger fastigheterna de bor i, utan är hyresgäster. 

Beteendeförändringar är mycket svåra att mäta. Den grekiske partners uppdrag var att utveckla ett 

verktyg som skulle mäta och sammanställa de besparingar som genererades av råden som 

energiambassadörerna gav.  Varje enskilt råd värderades med en uppskattad möjlig 

energibesparing i kWh, baserat på de samlade erfarenheterna i de olika länderna. 

Verktyget formades som en online-enkät som sammanställde resultaten från checklistorna som 

energiambassadörerna samlade in. Dessa omräknades sedan av den grekiske partnern till kWh 

och motsvarande CO2-utsläpp. Verktyget delades upp i två separata delar. 

 

Den första delen gav ingångsdata och vilka råd som hushållet fått, baserat på checklistorna. Här 

ingick: 

- Generell information om hushållet 

- I möjligaste mål ingångsvärden avseende energi- och vattenförbrukning 
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- Vilken slags energiråd som givits (uppvärmning, ventilation, räkningar, beteende, regler och styr, 

vattenanvändning, varmvattenanvändning) och dessutom hur rådet givits (vid personliga möten, 

telefon eller annat) 

 

 

Den andra delen var en uppföljning som analyserade hur rådet fungerat: 

- Vad som genomförts efter att rådet fats (utbyte av lampor, energieffektiva fönster, lägre 

inomhustemperatur, förändringar i varmvattenanvändningen) 

- Analys om en minskning av användningen beroende på beteendeförändringar och därmed en 

minskning av energikostnaderna kunde spåras. 

- Någon förändring i hushållets upplevelser av komforten och inomhusmiljön. 
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En uppskattning gjordes för att kunna genomföra beräkningarna genom att dela upp hushållen it re 

olika grupper med likartad energiprofil: 

- Småhus byggda före 1975 

- Småhus byggda efter 1976 

- Lägenheter i flerbostadshus byggda mellan 1961 och 1990. 

En större del av bakgrundinformationen i verktyget härleddes från Energimyndighetens 

”Energikalkylen” http://energikalkylen.energimyndigheten.se/ 

Efter att alla checklistor samlats in från energiambassadörerna kunde varje projektpartner fylla i 

indata i online-enkäten för sin region och därefter beräknades den potentiala energibesparingen 

omedelbart. Genom uppgifter om vilka bränslen som används för uppvärmning samt 

produktionsmixen för elproduktion kunde även koldioxidutsläppen beräknas. 

http://energikalkylen.energimyndigheten.se/
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Energi och koldixidbesparingar i Sverige kopplat till aktiviteter av och 

med energiambassadörerna 
Baserat på checklistorna som samlats in samt beräkningsprocessen som beskrivs ovan uppskattas 

att projektet har genererat en besparing på 217800 kWh i Sverige. Bara en liten del kan spåras till 

uppvärmning och varmvattenanvändning, 3300 kWh/år. Huvuddelen kommer från 

beteendeförändringar avseende elanvändningen (belysning, standby, vanor vid matlagning etc), 

214500 kWh/år. På motsvarande sätt har utsläppen av CO2 minskat med 8800 kg. Eftersom den 

huvudsakliga minskningen av energianvändningen var kopplad till el, blir reduktionen av 

koldioxidutsläpp inte särskilt hög, eftersom Sveriges elproduktion till huvudsak är vatten och 

kärnkraft.  

Om man istället väljer att betrakta elproduktionens koldioxidutsläpp som produktion på marginalen1 

så motsvarar denna elbesparing 214500 kg koldioxid.  

Ekonomiska fördelar 

Energibesparingarna har en positiv effekt på hushållens ekonomi. Totalt motsvarar 

energibesparingarna på 217800 kWh ca 253 000 kr.  

I genomsnitt per hushåll motsvarar den möjliga besparingen 830 kr/år. Hushållet som kunde 

identifiera mest energibesparingar hade en möjlig ekonomisk besparing på 3500 kr/år, tack vare en 

total energibesparing på 3000 kWh. 

 

                                                           

1
 

http://energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/Milj%C3%B6v%C3%A4rdering/Underlagsrapport%20CO2%20var

dering%20av%20energianvandning.pdf 

http://energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/Milj%C3%B6v%C3%A4rdering/Underlagsrapport%20CO2%20vardering%20av%20energianvandning.pdf
http://energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/Milj%C3%B6v%C3%A4rdering/Underlagsrapport%20CO2%20vardering%20av%20energianvandning.pdf

