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Ursprungsidé och koncept

Projektet syftar till att stötta hushåll, särskilt med sva-
ga ekonomiska resurser, att få kontroll över sin vatten-, 
värme- och elförbrukning och minska den onödiga an-
vändningen. I ett försök att nå hushåll med små ekono-
miska marginaler skapades energiambassadörerna som 
skulle samverka med personer som verkar inom inom 
hälsa och socialförvaltningar. Dessa personer kombine-
rade sitt ordinarie uppdrag med att ge råd i hur man kan 
effektivisera sin energianvändning.

Arbetet delades upp i tre huvudsteg:

1. Utformning av målgruppsanpassat informationsma-
terial. (En handbok för energiambassadörerna och 
informationsbroschyrer, samt visningsmaterial för 
hushållen). 

2. En utbildning för personal inom socialförvaltningar 
och andra organisationer för att ge en grundläggande 
baskunskap för att kunna ge konkreta råd för hushål-
len.

3. Regelbunden stöttning till energiambassadörerna, 
genom kontakter med energiexperter, gemensamma 
rådslag för uppdatering och erfarenhetsutbyten, dis-
tribution av energispartips etc. 

4. 

Energiambassadörerna visade på behovet av samverkan 
med energiexperter. Detta för att kunna hänvisa vidare då 
deras egna kunskap inte räckte till, t.ex. vid byggnadstek-
niska problem eller då boendemiljön, de sociala omstän-
digheterna och den ekonomiska situationen var mycket 
komplicerad.

Vi har upptäckt att det råder viss okunskap i hur man 
enkelt och utan större investeringar kan påverka sin ener-
gianvändning hemma och därmed minska sina onödiga 
kostnader. 

FÖRORD

Rådslag med energiambassadörerna

För att hålla gnistan uppe och tillföra ytterligare kuns-

kap om energibesparingar arrangerades gemensam-

ma rådslag för energiambassadörerna på regelbunden 

basis under hela projekttiden. Energiambassadörerna 

fick bekanta sig med informationsmaterialet, diskute-

ra alternativa finansieringsmöjligheter för deras klien-

ter och söka lösningar på hur man kunde nå ut bäst 

med budskapet. 

Resultat
241 energiambassadörer har utbildats, och mer än 
3000 energiråd har delats ut. 

Totalt har cirka 70 informationsträffar dokumenterats.

Totalt sett har mer än 16 000 personer lärt sig mer om 
hur man kan spara energi, vilket resulterat i att mer än 
70 000 MWh sparats ute i hemmen. 

Handlings-
plan

Regelbundna 
hembesök

Ordinarie uppdrag + sam-
tal runt energiräkningarna 

Rapportering och rekom-
mendationer

Rapportering och rekom-
mendationer

Rapportering och rekom-
mendationer

Besök enbart i syfte för 
energiråd

Lättare energirådgivning

Seminarier och workshops

Hembesök för 
energiråd

Telefonråd- 
givning 

Tillsammans med samverkans-
partners



Befintligt utbildningsmaterial uppdaterades eller i vissa 
fall utvecklades av varje projektpartner. Varje energiam-
bassadör försågs med en handbok i energieffektivisering. 
Den innehöll dels  fakta om energianvändningen hemma 
och flera handfasta exempel i hur man kan minska sin en-
ergianvändning hemma.

Utifrån handboken togs en utbildning fram som inne-
höll vissa givna grundpelare (se faktaruta). Utbildningen 
genomfördes antingen fördelad på flera dagar eller under 
en till två heldagar, beroende på vad som fungerade bäst 
i respektive land. Fler är 220 personer från olika socialför-
valtningar eller andra organisationer deltog i utbildnin-
gen, i totalt nio länder.
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UTBILDNINGSMATERIAL

Innehåll i energi-
ambassadörernas utbildning
 
1. Ambassadörerna

En presentation om konceptet Energiambassa-
dörerna. Filosofin och tanken med att samar-
beta med socialförvaltningar och andra orga-
nisationer. 

2. Energifrågor
a) Energi i ett större sammanhang
b) Energi hemma. Energianvändningen som en 
del av hushållsbudgeten
c) Energianvändning och hushåll med ekono-
miska problem

3. Energibesparingar
a) Rätt temperatur inomhus, möjligheter och 
krav. Energiprestanda, nationella bestämmel-
ser avseende isolering, ventilation och hälsa i 
bostäder. 
b) Att hantera vanliga frågor från hushållen  
•	 Att förstå och kunna sköta sin bostads vär-
meanläggning  
•	 Fukt och ventilation 
•	 Elektriska apparater 
•	 Energiräkningar, att förstå de olika delarna, 
att förstå konskvenserna vid sen eller utebliven 
betalning 
•	 Livstil och vanor. Belysning, matlagning etc  

4. Att ge råd 
Fördjupning i vanligaste råden, genomgång 
av manualen, tips om livlinor och att integrera 
detta i det ordinarie dagliga arbetet.

5.     Goda exempel och bra idéer 
Demonstrationslägenheter, studiebesök etc. 
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WEBBASERAD UTBILDNING 

Danska energiambassadörer kan välja att  genomföra sin 
utbildning var som helst – när som helst – till exempel 
hemma och/eller kvällstid. 

Utbildningsmaterialet är helt webbaserat. Deltagarna kan 
välja att arbeta med det när som helst då det passar, an-
tingen dagtid under ordinarie arbetstid, eller hemifrån på 
kvällen. 

Några deltagare genomförde utbildningen i ett traditio-
nellt klassrum. Det fungerar bäst då det är grupper av del-
tagare. Ett exempel är då Samsø Energiakademi utbildade 
sex stycken fastighetsskötare hos bostadsbolaget Ka-
lundborg Almennyttige Boligselskab. Fastighetsskötarna 
ansvarar bland annat för uppvärmningen av fastigheten. 
Utbildningen pågick under en halv dag och eftersom allt 
material finns online på Internet kan användarna enkelt 
gå tillbaka i utbildningsmaterialet för repetition eller för 
att friska upp minnet.

Förutom detta utbildades även några energiambassa-
dörer helt webbaserat. Samsø Energiakademi ligger på 
Samsö – en ö mellan Jylland och Själland. Eftersom ön är 

liten och har bara drygt 4000 innevånare var det nödvän-
digt att försöka hitta möjliga aspiranter på fastlandet. Fem 
av de tjugofem danska energiambassadörerna utbildades 
helt online. Trots att deltagarna befann sig i andra delar 
av landet kunde de via det webbaserade utbildningsma-
terialet delta i satsningen som de annars inte hade haft 
möjlighet till. 

Utbildningen ligger upplagd i en webbaserad miljö som 
heter Moodle. Det är en Open Access programvara som 
är gratis, vem som helst kan använda det, men det kräver 
visst arbete för att komma igång med den.

"Det är mycket jobb att rigga en webbaserad kurs, men 
när man väl har gjort det krävs minimalt med förberedel-
ser inför varje nytt utbildningstillfälle . Den initiala ansträn-
gningen betalas tillbaka stegvis varje gång jag undervisar 
i kursen" säger Jan Jantzen, skapare av utbildningen och 
instruktör.

Utbildningen finns tillgänglig när som helst för vem som 
helst som behärskar danska! (Se faktaruta för mer infor-
mation 

Onlineutbildningen innehåller:
1. Konceptet
2. Energi
3. Handbok för Energiambassadörer
4. Intervju med ett hushåll
5. Energisparråd
6. Utvärdering
7. Test

Handboken som ligger online handlar om: 
•	 Elektricitet
•	Uppvärming
•	 Vatten
•	 Transporter

Länk till kursen:
http://seacourse.dk/moodle/course/view.php?id=6
Välj grå knapp: Logga in som gäst.

Handbok (på danska)
http://seacourse.dk/wiki/hfe

Jag gillar knappen ’kolla resultat’ för att det fick mig 
att tänka efter och fundera vidare. Det är bra att jag 
inte måste skriva så mycket.
Eva, Köpenhamn

"
"

Fastighetsskötare på utbildning.



Flera hjälpmedel och verktyg har utvecklats för att stötta 
energiamabssadörerna att även ge energiråd trots att de-
ras huvudsakliga uppdrag egentligen är ett annat.

Ett hjälpmedel som utvecklats är Handbok för energiam-
bassadörer som tar upp de tekniska frågorna som berör 
energibesparingar och energirelaterade problem i lägen-
heter och hushåll. Men det är trots allt inte lätt att prata 
om energieffektiviseringar om man inte har fördjupad 
energikunskap, därför har har ytterligare verktyg tillhan-
dahållits för energiambassadörerna, vissa nyutvecklade, 
vissa fanns sedan tidigare.

I Sverige har en broschyr använts som ger handfasta enkla 
energispartips som inte kräver några större investeringar 
utan fokuserar helt på beteende och livsstil. Broschyren 
finns tillgänglig på femton språk för att underlätta för per-
soner som inte behärskar svenska. Tanken med broschy-
ren är att kunna överbrygga språkproblem och nå ut även 
till dem som är nya i Sverige. Broschyren finns på svenska, 
arabiska, engelska, finska, nordkurdiska, sydkurdiska, farsi, 
turkiska, tyska, somaliska, sorani, spanska, franska, serbis-
ka och kroatiska.

Disktrasan
Som alla vet är disktrasan ett dagligt redskap i köket. Ett 
finurligt energisparbudskap trycktes på en disktrasa som 
energiambassadörerna fick för att dela ut till sina kontak-
ter. Disktrasan används dagligen och med det här buds-
kapet får användaren en upprepad påminnelse att spara 
energi och vatten, precis då man använder det. Disktra-
sorna med budskapet var mycket uppskattade av både 
energiambassadörerna och energi- och klimatrådgivarna  
ute i kommunerna. Den var ganska billig att trycka upp, 
den är enkel att handskas med eftersom den är platt och 
har låg vikt. Den blev vår hittills populäraste give away 
med energibudskap.
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VERKTYGSLÅDA

Ett tärningsspel med energispartema utvecklades i Fran-
krike  för att stötta socialarbetarna att prata energisparråd 
med hushållen. Det var lätt att använda med en tärning, 
frågekort och enkla regler. Frågekorten med svar funge-
rades som en enkel lektion om energibesparingar för hela 
familjen.

 Verktygslåda

En verktygslåda för energiambassadörer utvecklades 
för socialarbetare  specifikt för hembesök. Verktygs-
lådan innehåller ett demonstrationsmaterial med en-
kla och billiga hjälpmedel  som hushållen kan skaffa 
för att spara energi, t.ex. lågenergilampor, flödesbe-
gränsade duschmunstycken, termometrar, energi-
mätare etc. Verktygslådan hjälper familjer att förstå 
sina energivanor. Som ett exempel kan man konkret 
mäta hur många kWh kylskåpet verkligen drar, eller 
hur mycket vatten som man spolar bort på en minut. 
Detta enkla demonstrationsmaterial hjälpte socialar-
betare att förklara hur små förändringar kan minska 
energianvändningen. 

Verktyg
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Avläsningsmall

En avläsningsmall som förtydligar och förklarar hus-
hållets energifaktura har tagits fram. Avläsningsmal-
len har urskurna hål som lyfter fram den information 
hushållet behöver fästa särskild uppmärksamhet på. 
Den har varit till stor hjälp för hushållen och socialar-
betarna som lätt kan hålla koll på om det är problem 
och få hjälp att hålla förskottsbetalningen av energi 
på en nivå som är anpassat för det verkliga behovet. 
Avläsningsmallen är en tvåsidig folder som man pla-
cerar sin elräkning i.  Man planerar nu att utveckla en 
motsvarande även för gasräkningarna i Spanien och 
Franrike

Termometerkort med magnet

En termometer av flytande kristaller som visar aktuell 
rumstemperatur och föreslår bästa temperatur. Det här 
kortet hjälper hushållen att hålla en korrekt temperatur 
inomhus så man inte slösar bort energi och pengar. Ter-
mometerkorten är ett effektivt sätt att visa att en behaglig 
rumstemperatur inte alltid kräver mycket energi. Att mäta 
är att veta!

Kalkyleringsverktyg

Det här är ett praktisk och användbar kalkyleringsverktyg 
för att uppskatta energikostnader på hushållsapparater 
både på årsbasis och under hela apparatens livslängd. 
Kalkylen baseras på apparatens energimärkning. Syftet är 
att underlätta för hushållen att fatta väl underbyggda bes-
lut inför inköp av nya apparater. Det finns faktiskt två olika 
kalkylatorer: en för disk- respektive tvättmaskiner, och en 
för kyl och frys. 



En socialarbetares uppdrag är fyllt med många utmanin-
gar: svåra situationer, familjer med knappa ekonomiska 
omständigheter och en vardag fylld med bekymmer och 
de arbetar under pressade förhållanden med krympande 
resurser.

Under de senaste åren har energipriserna stigit i höjden, 
vilket särskilt drabbar ekonomiskt svaga grupper. Samti-
digt strävar EU att effektivisera energianvändningen både 
hos industrier och företag såväl som inom bostadssektorn. 

Dagligen stöter Europas socialarbetare på de grupper i 
samhället som är mest sårbara för prishöjningar på ener-
gimarknaden. Sannolikt har de som är minst motstånds-
kraftiga ekonomiskt störst behov av stöd och hjälp för att 
minska sina energikostnader. 

Varken personal inom socialtjänsten eller deras kunder är 
medvetna om de tekniker som kan användas för att effek-
tivisera ett hushålls energianvändning. Samtidigt tacklar 
socialtjänsten allvarliga problem med sin resurshantering 
där energiråd av naturliga skäl inte ingår i den ordinarie 
kärnverksamheten. 

Trots detta mottogs det väl av de grekiska socialarbetarna 
när de pålades ytterligare ett uppdrag; att prata energibes-
paringar med sina klienter. De uppskattade möjligheten 
att träffas tillsammans med kollegor från andra kommu-
ner 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 klien-
terna och övertyga dem att spara energi genom att ändra 
vissa vanor – vilket inte är ett enkelt uppdrag! 

Det här kunde uppnås dels genom utbildningen de fick 
och sedan 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.
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NÄTVERK OCH RÅDSLAG

En av de större succéerna inom projektet var nätver-
kandet mellan, inte bara de lokala kollegorna, utan 
med energiambassadörerna i de andra länderna. 
Det skedde via projektpartnerna. 

Energiambassadörerna visade ett speciellt intresse 
för de problem som de europeiska kollegorna stötte 
på och de sätt de försöker hitta lösningar på deras - 
som det visade sig - liknande problem.

Genom att lyssna till de problem andra hade och 
hur de löste dessa, blev t.ex. ambassadörerna från 
Grekland mer entusiastiska över att hitta lösningar. 
Vilket hjälpe dem att komma över de initiala bar-
riärerna i de nya uppgifter de fått, d.v.s tala om ener-
gieffektivisering och hur det kan spara pengar.
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En av de stora potentialerna i projektet var att länka sam-
man tekniska experter och socialexperter inom ramen för 
begreppet ”energifattigdom”. När en kirurg opererat en 
patient följs patienten upp efteråt. Men när en arkitekt 
designat en byggnad får arkitekten inte alltid återkop-
pling från slutanvändaren när huset väl satts i drift. Det 
är kanske konstigt, 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 so-
cialarbetarna med byggherrarna för de subventionerade 
bostäderna (s.k. social housing,  som byggs ute i Europa), 
arkitekter etc.

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

•	 I några av lägenheterna finns ingen hall, så entrédör-
ren leder rakt in i vardagsrummet.

•	 I vissa av lägenheterna finns inget utrymme för att 
hänga tvätt.

•	 Av säkerhetsskäl har några av lägenheternas elvärme 
en ogenomtänkt installationslösning leder till felaktig 
användning.

Arkitekter, byggherrar och bostadsbolagen för subventio-
nerade bostäder uppmärksammade detta under semina-
rierna och insåg vikten av att slutanvändarna och social-
förvaltningarna. 

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 inom social housing. Det skulle vara mycket 
intressant att följa detta samarbete fortsättningsvis.

SAMMANLÄNKNING AV TEKNISKA 
OCH SOCIALA  EXPERTER

Kommentarer från spanska socialarbetare:  

•	 “Det här har varit mycket intressant och borde ko-

pieras i andra kommuner. ”

•	 “Tack för att ni har förklarat energibegreppet för 

oss. Tänk om ni kunde inkludera även andra kostna-

der, t.ex. mobiltelefoner.   

•	 “Det har varit mycket intressant både på ett per-

sonligt plan och professionellt och jag föreslår att ni 

fortsätter samarbeta med organisationer som verkar 

inom det sociala arbetet som t.ex.  Röda korset och 

kyrkornas biståndsorganisationer". 



Absolut grundläggande för att Energiambassadörerna ska 
kunna hjälpa så många som möjligt att minska sina ener-
gikostnader är att på ett brett sätt nå ut med budskapet 
om varför man ska spara energi, och hur man kan göra 
det. Socialarbetarna har efter sin energiambassadörsut-
bildning integrerat energisparandet som en naturlig del i 
samtalen med klienterna och sitt dagliga arbete. 

Som komplement till de vardagliga och vanliga kontak-
terna som energiambassadörna har med sina klienter har 
de stöttats i att arrangera särskilda informationsarrange-
mang . 

Arrangemangen har sett olika ut, beroende vem som stått 
för värdskapet och vad omständigheterna tillåtit. I några 
fall har arrangemangen varit formella och i andra fall av 
mer informell karaktär. 

Gemensamt för arrangemangen har varit att deltagarna 
har kunnat diskutera och fråga runt energirådgivning där 
fokus har legat på små enkla och billiga åtgärder som man 
kan göra hemma utan större investeringar. I de fall lokal-
pressen deltagit spreds dessutom diskussionerna och en-
ergispartipsen till övrig allmänhet.

I en region byggdes ett virtuellt nätverk upp för Ener-
giambassadörerna som från början hade knappa tjugo 
energiambassadörerna som medlemmar. Ett år senare 
har nätverket mer än hundra användare där energirela-
terade frågor diskuteras. Ett återkommande hinder för att 
samla energiambassadörerna var att deras organisation 
inte tillät att de la tid på externa möten, eller att de var 
så spridda geografiskt. Det virtuella nätverket blev en ut-
märkt lösning på problemet. 
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VARDAGSVETT FÖR MINDRE WATT! 

Faktaruta

Recept på en lyckad informationsträff för 
allmänheten
•	 1 energiambassadör

•	 1 energiexpert

•	 1 bostadsbolag

•	 1 möteslokal

•	 Trevligt utformad inbjudan utan pekpinnar

•	 Något enkelt att äta och dricka

Visningsmaterial i form av energieffektiv belysning, 
tekniska billiga hjälpmedel för energieffektivisering 
hemma.

Blanda försiktigt bostadsbolaget med energiexperten. 
Vänd ned kaffe och goda smörgåsar tillsammans med 
deltagarna. Baka i ett mötesrum i cirka 90 minuter. 
Pudra över lågenergilampor och dekorera med ener-
gispartips.

Klart!

Energiambassadörer vidareutbildar sina 
kollegor inom socialtjänsten
Några socialarbetare  blev så nöjda med sin energiam-
bassadörs-fortbildning att de ville sprida det vidare 
inom sin egna kår. Genom att introducera sina egna 
arbetskamrater  för metoder hur man kan spara energi 
och kunskap om hur energifakturorna är uppbyggda, 
har möjligheterna om hur man kan minska sina kost-
nader kopplat till energianvändningen kunnat spridas 
vidare och nå ännu fler personer i ekonomiskt utsatta 
situationer. Deltagarna utgick ifrån sina egna ener-
giräkningar vilket gav ny kunskap på ett målande och 
dynamiskt sätt. Deltagarna fick prova att använda en 
avläsningsmall som beskrivs i en annan del av den här 
broschyren.  Vid andra gemensamma arrangemang för 
socialarbetarna har olika former av bidragsmöjligheter 
belysts. 

Ensamstående kvinnor och språkbar-
riärer
Ibland är det svårt att nå ut med energisparbudskapet 
till vissa grupper, t.ex. invandrarkvinnor. För att råda 
bot på detta bjöd några energiambassadörer in sina 
klienter till en gemensam träff särskilt för kvinnor där 
de delade med sig av sina erfarenheter om hur det 
är att bo i subventionerade bostäder. För att bemäs-
tra språkproblemen och för att få en bra diskussion 
samlades deltagarna runt ett energispel  som hjälpte 
energiambassadörerna och deltagarna att gemensam 
finna vägar för att spara energi och pengar. 

Ungdomar bygger kunskapsbroar
Goda vanor grundläggs tidigt. Genom att låta 
ungdomar på energiläger utbildas och testa verk-
tygen som Energiambassadörerna fått.  Når man ut 
till barn och ungdomar i varför och hur man kan spa-
ra energi och pengar når man i förlängningen även 
deras familjer. 
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Faktaruta

Tre till sex hos oss! 
Energiambassadören och det kommunala bostads-
bolaget, den sk allmännyttan  bjöd in på en gårds-
fest för alla boende i kvarteret. Arrangemanget 
var uppbyggt som en minimässa, där besökarna 
kunde komma och gå som de ville. Eftermiddagen 
ramades in på ett trevligt sätt med korvgrillning och 
kaffe, underhållning för barnen med hoppborg. En 
rolig tipspromenad med anspelning på energi- och 
miljö testade kunskapen hos gästerna. På gårdsfes-
ten fanns representanter från bostadsbolaget för att 
ta in åsikter och synpunkter från de boende. 

Energiambassadören hade bjudit in energiexperter 
från det regionala energikontoret samt kommunens 
egna energi- och klimatrådgivare som stod till för-
fogande att svara på frågor om hur man kan spara 
på hushållskassan genom att minska sin energiför-
brukning. Energisparinformation delades ut på fem-
ton olika språk, och olika former av belysningsalter-
nativ demonstrerades, bland annat en modell av 
ett dockhus som visar hur olika belysningstekniker 
ger olika ljusmiljöer hemma. Hela eftermiddagen 
ägnades åt de boende och gav bostadsbolaget en 
chans att förbättras servicen till de boende, som får 
lära sig hur man kan spara pengar med smart ener-
giförbrukning hemma. 

Ett stort antal liknande arrangemang har ordnats av 
energiambassadörer i hela regionen, där väder och 
vind fått styra möjligheten till att vara ute eller inne. 
Ibland har energiexperter bjudits in för att på ett 
lättsamt sätt tala om ”Mindre Watt med mera vett” 
och liknande energisparteman.

Fotograf: Jenny Svendsby

Fotograf: Jenny Svendsby



I Bulgarien fokuserades 
det uteslutande på de 
hushåll med försör-
jningsstöd eller annat 
bidragsberoende. 

För att effektivisera 
kampanjen knöts tidigt 
kontakter med de na-
tionella och regionala 

sociala myndigheterna i Bulgarien och man påtalade vik-
ten att arbeta mot energifattigdom. Genom samverkan 
mellan de sociala myndigheterna och det regionala ener-
gikontoret fick projektet en central uppbackning vilket 
var en nyckel till framgång i Bulgarien för energiambas-
sadörerna. 

Efter att detta samarbete etablerats kunde sjutton socia-
larbetare utbildas och förband sig att ge energiråd till hus-
hållen, med stöttning från ledningshåll. Man fick också in 

en bra rutin för att dokumentera energiråden genom de 
blanketter som socialarbetarna fyllde i kontinuerligt och 
levererade till det regionala energikontoret. Totalt har 
man dokumenterat att 1700 hushåll fått energiråd genom 
kampanjen.
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NATIONELLA PLUSEFFEKTER : 
STATLIG INBLANDNING I BULGARIEN

Tsvetelina Vassileva, chef för socialförvaltningen i So-
fia, Bulgarien och en aktiv deltagare i de rådslag som 
energiambassadörerna haft, uttryckte sin tillfredss-
tällelse om kampanjen som en “användbar metod att 
sprida energibasparingsbudskapet till socialarbetare 
och genom dem, till deras klienter”. Enligt Vassileva har 
projektet varit mycket användbart för socialtjänstens 
medarbetare och kommer fungera som en bra hjälp för 
dem i sitt dagliga uppdrag med socialt utsatta personer 
i Sofia. 
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För att utvidga och sprida ener-
giambassadörerna till andra 
regioner och försöka skapa 
upprepningar har konceptet 
Energiambassadörerna lagts in 
i åtgärdsplanen för en hållbar 
energianvändning (SEAP) som kommunerna som skrivit 
på Borgmästaravtalet, förbinder sig att ta fram. 

Där angavs Energiambassadörerna som en av de åtgärder 
som kommunen avsåg göra för att energieffektivisera. 
Motiveringen för detta är:

1. åtgärden är konkret, redan beprövad och kan imple-
menteras omedelbart.

2. Åtgärden kräver inga investeringar hos kommunen

3. Besparingen kan mätas och utvärderas (både 
avseende kWh och CO2-utsläpp) under förutsättning 
att den socialtjänsten som anammar de utvärderings-
metoden som är utvecklad inom projektet.  

Även bostadsbolagen har varit intresserad av Energiam-
bassadörerna.

BORGMÄSTARAVTALET, SUBVENTIONERADE 
BOSTÄDER OCH ENERGIAMBASSADÖRERNA 

Från början avsåg det italienska energikontoret att 
samverka med den organisation som adminstrerar 
och förvaltar subventionerade bostäder (ACER) för 
de personer som har ekonomsika problem, sk. social 
housing. Många av dessa hyresgäster har kontinuerlig 
kontakt med socialtjänsten. Socialtjänsten samverkar 
med bostadsbolagen när/om hyresgäster släpar efter 
med hyran. Hyreskostnaden betalas då av kommunen, 
vilket gör det tydligt att minskade energikostnader 
innebär minskade hyreskostnader för socialförvaltnin-
garna  och i sin tur minskade förluster i hyresinbetal-
ningar för bostadsbolagen vilket i förlängningen kan 
användas för underhåll och renovering.

ACER hanterar det subventionerade bostadsbestån-
det på uppdrag av kommunerna (ca 750.000 bostä-
der) och man menar att minskade energikostnader 
kan leda till en minskning av antalet hushåll som inte 
klarar av att betala sin hyra.

En förändring i energianvändningen kopplat till be-
teende och vanor kan komma att förbättra inomhus-
miljön i bostäder, särskilt med avseende på fukt och 
mögel. Detta genererar i sin tur mindre underhåll-
skostnander och mer pengar kan läggas på andra 



Uppföljning och utvärdering
Fokus i projektet låg huvudsakligen på beteendeförän-
dringar och rådgivning till människor som inte kan göra 
omfattande förändingar i sina hem i form av renoverin-
gar eller investeringar. Att mäta beteendeförändringar är 
dock en stor utmaning! Inom projektet utvecklades ett 
verktyg som syftade till att mäta och sammaställa de bes-
paringar som genererats tack vare de råd som energiam-
bassadörerna gav. Varje enskilt råd kategoriserades och 
värdesattes i kWh, baserat på medelvärde från de olika 

länderna. 

Verktyget utformades online som syftade till att samla 
ihop indata från energiambassadörerna på fältet. På så 
sätt kunde energibesparingarna uppskattas, liksom mins-
kningen av koldioxidutsläppen utifrån de blanketter som 
energiambassadörerna ombads administrera och lämna 
in. På blanketterna angav energiambassadörerna eller 
klienterna själva sina bostadsförhållanden och vilka ener-
gisparråd de anammat.
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SAMMANFATTANDE RESULTAT 

Den första delen innehöll generella indata om hushållet, 
storlek på bostaden, antal invånare, i möjligaste mån av 
energianvändning och vattenanvändning, samt årlig nor-
mal energianvändning.  

Därefter angavs vilket eller vilka energiråd som delats 
ut (uppvärmning, ventilation, fakturor, beteende, vat-
tenanvändning etc.) och hur rådet delats ut (vid möten, 
telefonsamtal, hembesök etc.)

Den andra delen var en uppföljning där avsikten var att 
ta reda på hur råden efterföljts efter rådgivningen. (tex 
utbyte av glödlampor, energieffektiva fönster, minskad 
inomhustemperatus, förändringar i vattenanvändnin-
gen etc.), om en reell minskning av energianvändningen 
kunde identifieras och också hur slutanvändarna upple-
vde eventuella förändringar i sin dagliga komfort.
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Ett antagande gjordes inför beräkningarna där man kate-
goriserade bostäderna i tre grupper:

•	 småhus, byggda före 1975

•	 småhus, byggt efter 1976

•	 lägenhet i flerbostadshus byggda mellan 1961 och 
1990.  

Den större delen av beräkningarna bygger på indata från 
Energimyndighetens ”energikalkylen” (http://energikalky-
len.energimyndigheten.se).

Första steget var att samla in de blanketter som energiam-
bassadörerna eller slutanvändarna fyllde i, lägga in indata 
i verkyget varvid en energibesparing kunde beräknas 
utifrån de antaganden som gjorts. Baserat på produk-
tionsmix för värme respektive elektricitet beräknades hur 
energibesparingarna påverkat koldioxidutsläppen. 



Sammanfattningsvis är resultaten av kampanjen är myc-
ket framgångsrika.  

Totalt har det europeiska arbetet minskat energianvänd-
ningen med uppskattade 4501 MWh, dvs. 4,5 GWh. 36 % 
av den totala beräknade besparingen är energiråd relate-
rade till uppvärmning, luftkonditionering (i de sydliga län-
derna) och tappvarmvatten.

Genom att hushållen förändrat sina vanor och beteende 
avseende sin användning av elektriska apparater har 14 % 
av ovanstående besparingar kunnat uppnås.

Koldioxidbesparingarna är beräknade genom ett utvär-
deringsverktyg och uppvisar goda resultat. Totalt sett 
har minskningen av energianvändningen genererat en 
motsvarande minskning på fantastiska 1451 ton koldioxid. 

(Det genomsnittliga hushållet genererar 6 ton koldioxi-

dutsläpp per år, så det här är en mycket intressant siffra!)

69 % av de minskade koldioxidutsläppen härrör sig från 
en minskad elanvändning.

16

FRAMGÅNGSRIKA RESULTAT

Energy saving

CO2 saving
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Men vad har varit de vanligaste råden 
som energiambassadörerna delat ut?

De tio mest använda och mest anam-
made rådet genomgående i projektet 
har varit vattenbesparande råd, där 
klienterna fått tips på hur man kan 
reducera varmvattenanvändningen, 
därefter tips att minska och/eller ef-
fektivisera uppvärmningen inomhus.

Vad som också är intressant är att se 
vilka effekter som slutanvändarna 
visar upp efter att ha fått råd från 
energiambassadörerna.  Som en del i 
utvärderingen ställdes frågan till slu-
tanvändarna, dvs hushållen hur de 
känner inför sin energianvändning 
efter att ha fått rådgivning.

Sammanställningen av svaren visar 
att närmare 70 % av hushållen menar 
att de nu är bättre insatta i hur deras 
energianvändning ser ut, och de har 
insikt i hur de skulle kunna minska sin 
energianvändning. 

57 % menar att de har lärt sig hantera 
och kontrollera sin energianvändning 
och 45 % kunde identifiera ekonomis-
ka besparingar kopplat till energibes-
paringen. 

10 most popular interventions applied

10 most effective interventions

Feelings



i Storbrittannien
Många av de brittiska energiambassadörernas klienter 
är äldre och har en liten fast pension. Då de i många fall 
behöver en något högre inomhustemperatur för att få en 
bra inomhuskonfort och för att hålla sig friska har de blivit 
tvungna att tackla de allt högre energipriserna. Den fasta 
men begränsade inkomsten tvingar fram många svåra 
beslut i hur  man ska prioritera utgifterna. 

Intervju: Fru Evans
Fru Evans har bott i över 40 år i sitt hem som byggdes på 
50-talet. Hon kunde helt nyligen dra nytta av ett bidrags-
system för att få både väggar och tak isolerat. 

Under de senare åren har Fru Evans tvingats prioritera mat 
och uppvärmning i sin hushållsbudget

Intervju: Fru Brown
Fru Brown bor i utkanten av en liten by på landsbygden i 
Gloucestershire. Hon bor modernt i en bostadsrättsföre-
ning efter att ha bott utomlands i 10 år. Huset är välsiole-
rat och har elvärme. 

Hon tycker det är dyrt och komplicerat att köra värme-
systemet på ett effektivt sätt. Elvärmen kompletterar hon 
med en flyttbar gasvärmare som ger ett välkommet vär-
metillskott i de delar av huset där det behövs. 

Eftersom Fru Brown har en fast liten pension måste hon 
noggrant överväga sin energianvändning för att hålla det 
på en rimlig prisnivå. Det har varit en utmaning under de 
senare åren, men hon håller ett öga på energimarknader-
na och växlar taxor eller leverantörer regelbundet för att 
se till att hon får bästa möjliga pris. 
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INTERVjUER UTE PÅ FÄLTET 

'‘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, und-
vika stand-by och bara koka upp så mycket vatten som jag 
behöver i min vattenkokare.’

‘Jag försöker spara energi överallt hemma och har lågener-
gilampor 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’.'

"Jag är alltid försiktig med hur jag använder energi 
hemma, men det var trevligt att min energiambassadör 
kunde ge mig några tips att göra ytterligare besparingar.
Jag har nu en timer som reglerar min tvättmaskin och 
diskmaskin så att jag slipper vakna på natten för att köra 
maskinerna på den billigare natt-eltaxan.  
Jag har börjat att använda ekonomiknappen på min 
tvättmaskin och märker att det ger tillfredsställandetvätt 
resultat - även om jag kör mina lakan på högre tempera-
tur fortfarande. Jag ser till att varje apparat som jag inte 
använder är avstängd ordentligt så att jag inte slösa en-
ergi med stand-by. Jag kokar bara upp så mycket vatten 
som jag behöver i min vattenkokare. 
Jag är mycket glad över att min energiambassadör kan 
förse mig med energiråd - hon är toppen och gör en re-
dan underbar service ännu bättre"

" "

" "
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Hur upplever du energiambassadörerna?

Det var helt nytt för mig. Aldrig för har någon besökt mig 
angående de här frågorna och nu kom hon som ener-
giambassadör 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 stödet du fått? 

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, särs-
kilt under vintern.

"

"
"

"

i Rumänien 
Intervju Adorjan Gabor – klient



Daniel Caratti, energiambassadör i  
Cesena, Italien:
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SOCIALARBETARE

Angående energiambassadörerna – vilka är 
de största fördelarna för dig och ditt arbete?

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, en-
ergianvändning samt beteende hos slutanvändaren och 
kommunikationer med klienterna. 

Vanligaste frågorna?
De flesta frågorna rör uppvärmning och elanvändning. 
Dessutom (mina klienter är universitetsstudenter som 
inte kan göra några investeringar eller renoveringar i 
sina hem eftersom de bor i hyresrätter) så uppskattade 
de mycket kunskapen i hur man med enkla beteende-
förändringar kan minska sina energikostnader. 

Hur kommunicerade du med dina klienter?
Klienterna kontaktades per e-post, i vissa fall behövde 
vi följa upp med ytterligare information och då skedde 
det genom hembesök. I många fall underlättade kontak-
ten via e-post, med tanke på den begränsade tid som 
de hade till förfogande. Dessutom kunde geografiska 
avstånd överbryggas enkelt.

Hur kan vi förbättra Energiamabssadörsprojektet?
Förbättra? För mig är det bra som det är. Men det är vik-
tigt att arbetet fortgår. Jag tror att nyckeln till framgång 
är de många vägarna att kommunicera. Många männis-
kor tror att det enda effektiva sättet att spara energi på 
är att göra stora förändringar i bostaden. Att kommuni-
cera och informera hyresgäster om att bra energivanor 
är nödvändigt för att spara pengar och miljö!

"

"
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Susanne Davidsson, energiambassadör i 
Oskarshamn, Sverige:

Angående energiambassadörerna – vilka är de störs-
ta fördelarna för dig och ditt arbete?

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 en-
ergibesparingar. 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 energis-
par-träffar för mina medlemmar både ensam och i 
samverkan med det regionala energikontoret. Jag 
har kontinuerligt försetts med de verktyg och infor-
mationsmaterial jag behövt för arbetet.

Vilka fördelar har dina medlemmar fått enom 
projektet?
När jag talar energibesparingar med mina medlem-
mar 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, det är absolut en fördelar för mina 
medlemmar!

Hur kan vi förbättra energi ambassadörerprojektet? 
Jag tror att projektet skulle ha en större effekt om arbetet 
som skulle har koncentrerat i endast en pilotkommun. 
Nu har det varit för långa avstånd som äter tid  för oss 
energiambassadörer att samarbeta och delta i möten. 
En grupp här i Oskarshamn med deltagare från socialför-
valtningen, från bostadsbolagen och från Hyresgästföre-
ningen hade varit perfekt. Ambitionen hos det regionala 
energikontoret att sprida det bredare tog till viss del 
udden av vissa aktiviteter.  

Vilket verktyg använde du mest?
Energiinformationen på flera språk har fungerat som en 
brygga för mig när jag möter nya svenskar som har be-
gränsad kunskap i svenska. Disktrasan med energispar-
budskap har varit en användbar gåva att dela ut. Enkel, 
men uppskattad! 

Vad händer nu när energiambassadörerna tar slut?
Jag kommer fortsätta att prata om energibesparingar 
med mina medlemmar, och nu vet jag var jag kan vända 
mig för mer informationsmaterial och stöd – och också 
för idéer. Samarbetet med det regionala energikontoret 
fortsätter och jag kommer delta i de projekt som berör 
mitt arbetsområde – jag ser fram emot fler projekt ! 

Det kan du räkna med, tack för ditt arbete i projektet! 

"

“Det har varit mycket inspirerande att vara Energiam-
bassadör. Jag har utvecklats och det har varit mycket gi-
vande", säger Susanne Davidsson, Hyresgästföreningen i 
Oskarshamn.

"
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SOCIALARBETARE

Eva Haszmann Kelemen – energiambassa-
dör i Miercurea Ciuc,  Rumänien:

Vad har varit det största problemet du stött på vid 
hembesök, och hur kunde du övertyga familjerna att 
spara energi?  

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 aning ansträngning och 
uppmärksamhet. Tex att stänga av apparater som 
står på stand-by eller att fylla tvättmaskinen ordent-
ligt, och bara ha tänt i de rum som används. Även 
jag och min familj lärde oss mycket på att delta i 
energiambassadörerna. För mig var kändes det 
mycket positivt att kunna stötta familjerna som har 
sociala svårigheter på ett bredare sätt. 
Jag upplever att det var stor nytta att dela ut låge-
nergilampor och  informativa broschyrer till hushål-
len. 
Hur kunde du visa för familjerna att en apparat 
som står på standby faktiskt drar energi?
Tack för energimätaren som var mycket enkel att använ-
da och hjälpte oss visa familjerna sanningen om deras 
energianvändning. Just det var mycket effektivt och po-
pulärt och stämmer väl in på talesättet: ”jag tror det först 

om jag ser det”.

Vad händer nu när energiambassadörerna tar 
slut?
Jag skulle vilja fortsätta arbeta med kampanjen, för jag 
tror att vi har hjälpt många att spara energi. Jag hoppas 
på ett fortsatt samarbete med seminarier och konferen-
ser, men vi är öppna för att delta i andra satsningar och 
projekt inom vårt verksamhetsområde. Tack för att jag 
fick bli en energiambassadör och jag hoppas på ett fort-
satt samarbete i framtiden.   

"

"

Energimätare
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AVSLUTNINGSVIS

Energiambassadörerna deltog och presenterade arbetet 
på Europakonferensen “Nya direktiv – ny energi för bos-
täder” som fokuserade på det föreslagna europadirektivet 
inom energieffektivisering som publicerades av EU-kom-
missionen den 22 juni 2011.  

Syftet var att diskutera med intressenter inom bostads- 
och energisektorn och med representanter från EU-kom-
missionen om de möjligheter som direktivet erbjuder för 
att minska både energianvändningen och energifattigdo-
men. På konferensen presenterades olika lokala initiativ 
som samlats genom projektet POWER HOUSE EUROPE 
som finansieras av IEE-programmet. 

Resultaten från Energiambassadörerna presente-
rades under rubriken “den uppfinningsrike konsu-
menten” 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 förstär-

kas genom neutral rådgivning. 

Projekt som anpassas efter individens behov, som når ut i 
samhället har visat sig vara det mest effektiva sättet att för-
verkliga renoveringsprogram, att minska energianvänd-
ningen 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.  


