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Handbok för projektledare
– inspiration och stöd för lyckade energieffektiviseringsprojekt

Inledning
Under 2015–2016 genomförde Sweco en utvärdering av Energimyndighetens stöd
till cirka 350 informations-, utbildnings-, och samverkansprojekt som finansierades
under åren 2003–2014. Projektens syfte var att främja energieffektivisering samt
bidra till en energiomställning. Utredningen har gett lärdomar om styrkor och
svagheter i de granskade projektens planering, genomförande och uppföljning.
Syftet med denna handbok är att ge stöd till projektledare som planerar och/eller
genomför liknande projekt. Förhoppningen är att läsaren ska lära sig av de
framgångsfaktorer och misstag som framkommit i utvärderingen.
Handboken beskriver vad som kännetecknar ett väl planerat och genomfört
projekt, ger goda exempel, samt nämner vanliga misstag som görs. Det ges
också en sammanfattning av de faktorer som bör beaktas för att få till stånd
framgångsrika projekt.
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Bra att vara uppmärksam på!
Brister i planeringen kännetecknar ofta mindre
lyckade projekt. Projektledaren har inte från början
tillräckligt väl tänkt igenom problembilden, målgruppen, insatser, vad man vill uppnå och hur
projektet ska organiseras. Nedan ges exempel på
misstag som ofta görs i projekt.
Outvecklad problembild
I många fall har man missat att identifiera det
problem som projektet ska lösa. Istället har fokus
legat på de stora möjligheter som en viss teknik,
beteende eller tjänst skulle medföra, men inte tagit
hänsyn till de faktorer som hindrar att potentialen
uppnås. Det är inte möjligt att bedöma vilka insatser
och mål som är lämpliga i projekt, om man inte
analyserar den bakomliggande problembilden.
Otillräcklig förståelse av målgruppen
Många projekt vars syfte har varit att energieffektivisera SMF har inte förstått målgruppens
förutsättningar att delta. Projekten har ofta
utgått ifrån att många SMF har låg kunskap om
energieffektiviseringsåtgärder, men de har inte
tillräckligt väl analyserat orsakerna till detta.
De har exempelvis inte beaktat att företagen ofta
anser sig sakna tid att delta på seminarier, vilket
i sin tur kan bero på företagsledningens syn på
vikten av, och potentialen med, energieffektivisering.
I projekt med denna svaghet, har ofta intresset
varit svalt.

Mål
Ett annat misstag som ofta görs är att otillräcklig
tid och energi läggs på att formulera projektets mål.
Exempelvis har man i flera projekt inte tydliggjort
skillnaden mellan mål för de aktiviteter som ska
genomföras och mål för de resultat som aktiviteterna ska leda till. Detta kan bland annat innebära
att vissa projekt endast mäter att man har genomfört
aktiviteter, inte vad dessa har lett till. Dessutom
har ett flertal projekt satt alltför ambitiösa mål som
inte kan uppnås inom ramen för projektet. Detta
medför att man inte kan analysera projektets
framgång utifrån dess måluppfyllelse, då det inte
har funnits realistiska mål.
Mätning/uppföljning
En annan svaghet som ofta uppmärksammats är
att projekten inte har inkluderat uppföljning- och
utvärderingsaktiviteter i projektet från början.
Man sade sig planera uppföljningsaktiviteter, men
ofta påbörjades detta arbete endast i projektets
slutskede, vilket medförde att det ofta var svårt
att uttala sig om projektets resultat och effekter.
Det är dessutom viktigt att beakta tidshorisonten
för när resultat och effekter först kan mätas samt
vilken metod som ska användas.

Sju faktorer att beakta
vid planeringen av ett projekt
1. Problembild
Det första steget vid planeringen av ett projekt är att identifiera det problem man
vill lösa. Det gäller att i relativ detalj identifiera och förstå de konkreta faktorer
som orsakar problemen. Begreppet problem har en vid innebörd, det behöver inte
vara ett påtagligt problem utan kan även vara att man vill utveckla något utifrån
de förutsättningar som finns.
2. Omvärlds/nulägesanalys
Som ett underlag för problembilden genomförs i regel en omvärlds-/nulägesanalys.
3. Aktiviteter/insatser
Lämpliga aktiviteter/insatser bör utformas för att lösa problemet. Det gäller att
i dettasteg bedöma vilken aktivitet eller insats som bäst skulle kunna bidra till
lösningen – det bör vara tydligt hur den valda aktiviteten ska utformas och hur
den löser problemets bakomliggande orsaker.
4. Målgrupp
I samma steg ska projektets målgrupp identifieras. Det är viktigt att förstå de
incitament som driver målgruppen att förändra sitt beteende, alternativt att
genomföra investeringar, samt vilka trösklar/hinder som målgruppen möter.
Exempel på incitament kan vara ett allmänt miljöengagemang och minskade
utgifter, medan exempel på trösklar/hinder är passivitet, okunskap, bristande
intresse och upplevd brist på tid.
5. Mål
Därefter bör det i projekteten specificeras vad som ska uppnås. Målen bör
tydligt delas upp i aktivitets och resultatmål. Målen bör så långt möjligt vara
SMART:a; det vill säga, specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta.
Projektmål mäter omfattningen av de insatser som ska genomföras i projektet,
t.ex. antalet villaägare som ska kontaktas eller liknande. Att dessa mål uppfylls
är en grundförutsättning för att insatsen ska skapa de resultat och effekter som
projektet syftar till. Med resultatmål menas den förändring som insatsen vill
uppnå på kort sikt, exempelvis att små och medelstora företag får större kunskap
om energieffektivisering och/eller att de börjar genomföra energieffektiviserings-

åtgärder. Resultatmålen ska i sin tur bidra till de långsiktiga effektmålen, i det
här fallet – minskad energianvändning. Det är viktigt att skilja mellan resultat
och effekt. Med effekt menas en förändring som inträffar på lång sikt som en
följd av en genomförd insats och resultat, som annars inte skulle ha inträffat.
6. Organisering och genomförande
Ett framgångsrikt projekt förutsätter att man innan projektets start noga tänker
igenom hur projektet ska organiseras och genomföras. Det är också viktigt att
försäkra sig om att man har rätt och tillräcklig kompetens i projektteamet.
7. Uppföljning
Dessutom bör man före projektstart säkerhetsställa att det finns förutsättningar
för att följa upp projektets mål under och efter genomförandet. Projektledaren
måste också ha en flexibilitet i sin organisation för att kunna hantera oförutsedda händelser och förändra projektets inriktning och genomförande. I samtliga av dessa steg kan det rekommenderas att projektet lär sig av andra projekt
som haft en liknande målgrupp och genomförande.

Identifiera
problembild

Uppföljning/
lärande

Utforma aktiviteter
och identifiera
målgrupp

Organisera och
genomför

Sätt mål och
uppföljningsmetoder

Fem inspirerande projekt
Bland de projekt som har granskats i utvärderingen har fem projekt valts ut då
de har styrkor som andra projektledare kan dra lärdom av och finna intressanta.
Detta innebär inte att projekten inte har brister, men i vissa delar har projekten
planerats och genomförts på ett fram- gångsrikt sätt. Projekten är spridda
geografiskt och de skiljer sig åt till viss del i omfattning, tid och sakfråga som
de behandlar, samt målgrupp.
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Utförare: Energikontoret i Örebro
Budget: 533 000 SEK
Tidpunkt: 2008
Geografiskt område: Örebro
Målgrupp: Bostadsrättsföreningar
Tematisk inriktning: Energieffektivisering

Energiklok
bostadsrättsförening
Det är svårt att få bostadsrättsföreningar att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. De saknar ofta
ingående kunskaper om energi och är upptagna
med många andra frågor. Energiklok bostadsrättsförening är ett projekt som på ett framgångsrikt sätt
lyckades fånga intresset hos brf. Projektet hade som
syfte att öka deltagares medvetande om energifrågor
samt skapa energibesparingar genom att ge styrelsen
och boende en rad praktiska verktyg och stöd för
att minska sin energianvändning.
Vad var projektets styrkor?
En framgångsrik metod var att anordna personliga
träffar med styrelsen i utvalda brf där projekt
ledningen informerade om projektet. Dessutom slöts
en överenskommelse med styrelsen om deltagande
och att ge ett löpande stöd under projektets gång.
Projektet riktade sig inte bara till styrelsen utan även
till de boende genom en informationskampanj och
träffar där man informerade bl.a. om vad de boende
själva kan göra för att minska sin energianvändning.

Tre tips från Katarina Bååth,
projektledare för Energiklok
bostadsrättsförening:
1. Lär av liknande projekt
2. Skapa engagemang och utse
en till två personer i styrelsen
som energiansvariga
3. Ta hjälp av den kommunala
energi- och klimatrådgivningen

Upplägget och genomförandet resulterade i ökad
kunskap och genomförda åtgärder. Projektet visar
på en fungerande metod för att engagera brf och få
till stånd betydande energieffektiviseringsåtgärder.
En väsentlig nyckel till framgången var att kunniga
organisationer (ex HSB) stöttade projektet och att
deltagare engagerades genom personliga möten och
fick nödvändigt stöd. En förbättring i framtida
projekt skulle dock vara att bättre mäta förändring
i energianvändningen.

Nattvandringar i Sydost
En annan aktörsgrupp som är svår att engagera i
projekt är små och medelstora företag (SMF). Enligt
Lena Eckerberg, projektledare för Nattvandringar
i Sydost, finns det ”lika många förklaringar som
det finns företag”. Energieffektivisering är ofta
inte prioriterat för ledningen av många företag,
detta trots att det finns fördelar med att genomföra
sådana åtgärder.

Utförare: Energikontoret Sydost
Budget: 900 000 SEK
Tidpunkt: 2011
Geografiskt område: Småland,
Blekinge och Öland
Målgrupp: SMF
Tematisk inriktning: Energieffektivisering

Vad gjorde Nattvandringar framgångsrikt?
För att nå ut till företag och få dem att effektivisera
energianvändningen genomfördes besök på arbetsplatser efter arbetstid för att identifiera energikrävande
verktyg/instrument som var påslagna i onödan.
Just besök var en viktig framgångsfaktor, eftersom
detta avsevärt minskade företagens tröskel att delta.
Genom att aktivt söka upp företag kunde man även
nå ut till aktörer som troligen inte hade deltagit på
seminarier eller dylikt. Under projekttiden besöktes
genom rundvandringar nästan 100 företag. Enligt en
uppföljande telefonkontakt med företagen var cirka
en fjärdedel av de föreslagna åtgärderna i planeringsstadiet alternativt hade genomförts. Projektet uppskattar att åtgärderna totalt har sparat mer än
1 500 MWh/år. Nattvandringar i Sydost visar hur
det är möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt nå ut
till företag och få företagsledningen att verkställa
energieffektiviseringsåtgärder. Genom att ha ett väl
planerat projekt, utbyggt samarbete med projektpartners och en effektiv metod med att nå ut till
företag, blev resultaten goda.

Tips från Lena Eckerberg,
projektledare Nattvandringar
1. Lägg tid på att ta fram en
genomtänkt och realistisk
planering av projektet
2. Ha insikt i vad problemet är
och vem som äger frågan hos
målgruppen
3.	 Säkerställ att uppföljningsåtgärder
är genomtänkta från början och
stötta deltagare
4. Projektets mål och genomförande
bör vara glasklart och förankrat
hos projektpartners så att alla
förstår sitt uppdragi projektet
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Utövare: HESAB
Budget: 857 000 SEK
Tidpunkt: 2014
Geografiskt område: Sala
Målgrupp: SMF
Tematisk inriktning: Energieffektivisering
Besparing: 1100 kWh under den tredje
tävlingsveckan följt av 717 kWh under

Tips från Mari Rydqvist,
projektledare för Energieffektivisering på annorlunda sätt
1. Gör er hemläxa om företagen
ni ska besöka, visa att ni vet
vilka de är, samt ge dem råd
och tips redan första gången
ni träffar dem”
2. Var flexibel och lösningsorienterad då hinder uppstår
på vägen”
3. Vi hade kunnat följa upp än
mer, inte minst om hur
personalens perspektiv har
förändrats samt stötta
företagen än mer under
projektets gång

Energieffektivisering
på annorlunda sätt
”Tävling är ett spännande sätt att få företag engagerade” säger Mari Rydqvist, projektledare för
Energieffektivisering på annorlunda sätt. Just att
förändra beteende i små tjänsteföretags energi
användning har varit projektets huvudsyfte. Projektet
besökte företagen, och pekade ut åtgärder som
skulle kunna ge omedelbara besparingar. Detta
i kombination med personlig kontakt ledde till ett
högt intresse. Tävlingen pågick under tre veckor.
För att stödja företagen utbildades personalen om
hur de kunde minska sin energianvändning. Löpande
återkoppling gavs varje vecka om företagets prestation
i förhållande till de andra deltagarna.
Vad var projektets fördelar?
En av projektets största fördelar var dess uppföljningsmetod som bestod av en nollmätning, oanmälda
mätningar under projekttiden följt av en upp
följningsvecka. Mätningen underlättades av HESAB:s
samarbete med det kommunala energibolaget, som
tillhandahöll nödvändig statistik. Efter projektets
avslut har vissa företag gjort ytterligare åtgärder.
Tävlingen engagerade företagsledningen och förändrade företagens beteende.
Sammanfattningsvis visar projektet på ett
alternativt sätt att nå ut till företag samt hur
beteendef örändringar

Testcyklisterna
För att minska bilanvändningen ville Rickard
Waern, projektledare för projektet Testcyklisterna,
öka kunskapen om nya produkter på cykelmarknaden.
Projektet syftade till att visa hur cykeln kan utnyttjas
i nya användningsområden. Efter en förstudie gjordes
ett urval av deltagare som fick stöd i att ersätta bilanvändning med cykling. Vid projektets startmöten
deltog en cykelexpert som gav information och råd.

Utförare: Hållbar Utveckling Väst
Budget: 1 375 000 SEK
Tidpunkt: 2013
Geografiskt område: Västra Götaland
Målgrupp: Allmänheten
Tematisk inriktning:
beteendeförändringi transportsektorn

Vad gjorde projektet unikt?
En nyckelfaktor var att deltagare fick låna en cykel
efter sitt behov, vilket gjorde deltagande i projektet
attraktivt. En annan viktig faktor var att deltagande
kommuner tog kontakt med lokaltidningar för att
se till att projektet uppmärksammades i media.
Utöver väl avvägda mål och incitament för deltagande, var projektets största styrka dess noggranna
uppföljning av resultat: nästan samtliga deltagare
ersatte 40 procent eller mer av sina vardagsbilresor
med cykling, avsevärda hälsoeffekter uppmättes och
över 6,6 ton CO2 beräknas ha sparats. En relativt
stor andel av deltagarna har även fortsatt att cykla.
Den mediala spridningen var långt över förväntan,
utöver nationell spridning publicerades artiklar i
bland annat USA och Spanien.
Sammanfattningsvis är projektets värde att det visar
på en modell för att få till stånd beteendeförändring
bland allmänheten. Projektets direkta målgrupp var
liten men förhoppningen är att projektet har inspirerat allmänheten i stort.

Fyra tips från Rickard Waern,
projektledare för Testcyklisterna
1. Planera utvärderingen redan
innan ansökan skickas in
2. Bygg in utvärderingen
i projektet
3. Sätt projektmål som
kan utvärderas
4. En väl genomarbetad
projektplan
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Utförare: Energikontoret Sydost
Budget: 983 000 SEK
Tidpunkt: 2012
Geografiskt område: Flerregionalt
(Sydost, Skåne och Västra Götaland)
Målgrupp: Tillverkningsindustri
Tematisk inriktning: Förnybar energi

Bioenergi för ångproduktion inom svensk
tillverkningsindustri
”Det är nödvändigt att besöka företagen för att få en
trovärdighet” säger Hans Gulliksson, projektledare.
Hans team insåg att den olja som används av tillverkningsindustrin för ångproduktion kan ersättas av
bioenergi. Företag kontaktades via telefon och besök
som resulterade i en rapport med förslag på åtgärder.
Varför var projektet lyckat?
Förutom att få trovärdighet hos företagen anser Hans
att det är ”nödvändigt att de som besöker företagen
har rätt kompetens”. Efter besöken informerades
företagsledningen om potentiella investeringar och
möjliga leverantörer samt konsulter. Ytterligare
stödjande och informationsspridande aktiviteter i
form av workshops, seminarier och konferenser
genomfördes för många aktörer, såsom energi- och
klimatrådgivare som deltog i projektet.
Utifrån uppföljningen ersattes 6000–7000 m3 olja
med biobränslen hos åtta företag och projektet
beräknade att cirka lika mycket skulle ersättas under
följande år med hjälp av nya investeringar.

Tips från Hans Gulliksson,
projektledare
1. Samarbete med kommuner,
entreprenörer och konsulter
betyder mycket
2. Se till att projektet har
kvalificerad och motiverad
personal
3. Möjliggör för erfarenhetsutbyte
bland deltagare

Projektet visar på potentialen med projekt som
identifierar ett tydligt problem och en lönsam åtgärd
i kombination med en riktad informativ insats och
tillräckligt stödjande aktiviteter.

Checklista för genomförandet av ett framgångsrikt projekt
och fallgropar att undvika

Problembild, insats, mål

Aktivitet/genomförande

Mätning

Säkerställ att:

Säkerställ att:

Säkerställ att:

du har identifierat ett tydligt problem.

du har en tillräckligt stor organisation som
har kapacitet att genomföra uppdraget.

du har genomfört de aktiviteter som
planerades i projektet.

du förstår de bakomliggande faktorerna
som skapar problemet.

du har nödvändig kompetens i organisationen – var inte rädd att samarbeta
med andra aktörer för att få nödvändig
kompetens.

förväntade resultat mäts enligt den
metod och de målsättningar som
angavs i projektplanen.

du har identifierat målgruppen för
insatsen. Du har klargjort om problemet
skiljer sig åt mellan olika målgrupper.

du är flexibel, du kan förändra projektets
genomförande när problem uppkommer.

du återger lärdomar. Om du inte uppnår
förväntade resultat, analysera utifrån ett
lärandeperspektiv om detta beror på
svagheter i planeringen när det gäller
projektets problem, insatser och mål.

aktiviteten är utformad på ett sådant
sätt att den löser det identifierade
problemet. Du har klargjort att det finns
en klar koppling mellan insatsen och de
bakomliggande faktorerna som skapar
problemet.

du kommunicerar till projektpartners
vad deras roll är och vad din förväntan
är på deras insatser.

du återger lärdomar. Om inte förväntade
resultat uppnås, bör du utifrån ett lärandeperspektiv analysera om detta beror på
att det fanns svagheter i genomförandet.

du har satt mål för insatsen/aktiviteten,
det vill säga i vilken omfattning aktiviteten
kommer att genomföras, t.ex. antal
informationstillfällen.

mätningsaktiviteter, både vad gäller genomförda åtgärder och resultat, genomförs
innan och under projektets genomförande.

du återger lärdomar. Om förväntade
resultat inte uppnås, bör du utifrån ett
lärandeperspektiv analysera om detta
beror på omvärldsförändringar som
påverkat projektets utfall.

Undvik att:

Undvik att:

Undvik att:

vara orealistisk gällande ambitionen, det
vill säga att inte sätta för ambitiösa mål.

välja en metod för genomförande
som kräver för stora insatser från
målgruppens sida.

använda er av beräkningsmodeller
som bygger på otillräcklig data och
antaganden.

överskatta intresset hos målgruppen
för insatsen.

välja en metod för genomförande som
inte beaktar målgruppens incitament,
hinder och trösklar för deltagande.

vid användning av enkät, endast ställa
frågor huruvida deltagare har uppskattat
projektet, utan istället fokusera på resultat
och implementering av kunskap.

resultatmål är satta. Exempelvis ökad
kunskap hos deltagare eller genomförande av energieffektiviseringsåtgärder.
aktivitets- och resultatmål är åtskilda
samt säkerställt att målen är realistiska
och mätbara.
du har sörjt för hur uppföljning av
måluppfyllelse under och efter projekttiden
ska ske och mätas

skapa diffusa, otydliga projekt där
problembilden är underförstådd.

anta att resultat är detsamma som effekt.

Ett hållbart energisystem gynnar samhället
Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra
energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.
Utvecklingen av förnybara energikällor får stöd av oss, liksom smarta elnät och
framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt
genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.
Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika
styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar
dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella
statistik på energiområdet.

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00, Fax 016-544 20 99
E-post registrator@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se

