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Redovisning möte projektmöte 

Smilegov, Malta 8-10 april 2014 

 

Detta är den tredje gången vi möts allihopa i 

projektet, 11 partners från 9 länder, och vår 

gemensamma nämnare är öar och energiförsörjning. 

Denna gång hålls mötet på Malta, en liten ö i södra 

Medelhavet – faktiskt så långt söderut man kan 

komma i Europa. Ditresan går via tåg från 

Köpenhamn och flyg via Frankfurt. 

 

På kvällen före mötet träffar jag de övriga svenska 

parterna. Det är Bertil, Bengt-Olof och Johan från 

Region Gotland och så är det Christian från ESIN 

(European Small Island Network, de har säte på Åland). Ett förberedande samtal för att se vad 

vi förväntar oss och vad som behöver förberedas i sista stund. 

 

Nästa morgon samlas vi på ett hotell som ska vara vår 

mötesplats under det tre dagar långa mötet. Där, i ett 

konferensrum med alla gardiner fördragna, hålls mötet 

till tidig kväll – utanför gassar solen i bästa svensk-

försommar-gemak. Runt bordet plockar alla 20 deltagare 

fram sina laptops.  

 

Lili, en erfaren EU-projektmänniska från Malta, hälsar 

välkomna och därefter tar Kostas, projektets koordinator 

och meste påhejare, vid. Det är två nya personer på 

mötet, Lise från CPMR, och Penelope från Kanarieöarna. 

De får presentera sig men förväntas veta vilka vi andra 

är.  

 

Första delen av mötet ägnas åt en del förmaningar om att 

bli bättre på att hålla deadlines och att snabbare svara på 

epost. Projektledningen tycker att alla ska hinna svara 

inom två dagar, själv tycker jag det är ganska svårt att  

klara. Projektets övervakare i Bryssel har synpunkter på  

vissa delar av projektet och vi får instruktioner om att vi  

måste förbättra oss (inte så mycket om hur vi ska göra tyvärr).  

Öland har lagt ner förväntat antal timmar, en hel del andra behöver anstränga sig mer.  

 

Vi går igenom Strategic Guidelines, en central s k ”delivarable” (förbestämda dokument eller 

andra produkter som ska levereras i projektet) som Öland, Gotland och Samsö är ansvariga 

för, och får synpunkter på dessa. Riktlinjerna ska vägleda i hur man sätter ihop effektiva 

projekt för energi (effektivisering och förnybar) och de bygger på erfarenheter som de 

skandinaviska öarna har och som kan föras över andra öar med mindre (lyckade) erfarenheter. 

I riktlinjerna ligger fokus på MLG, det står för Multi Level Governance. MLG handlar, 

förenklat uttryckt, om processer och strukturer där olika administrativa beslutsnivåer i 

samhället samarbetar. 

De svenska och danska modellerna för samhällsplanering och projektgenomförande är 

effektiva och eftersträvansvärda, sett i ett europeiskt perspektiv, och tanken i projektet är att 

Kostas Komninos från Athen är 

koordinator för projektet. 
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med hjälp från oss nordbor lära ut hur man kan ta sig förbi hinder och skapar effektiva 

processer. Det är häftigt att Öland är förebild för hur energiarbete sker på stora och små öar 

runt om i Europa. I arbetet lyfter vi fram några av Ölands och regionens framgångsrika 

projekt som goda exempel. Det är Green Charge projektet om infrastruktur för elfordon. Det 

är Mobil Samåkning Öland som via mobil och dator länkar ihop förare och passagerare, 

optimera bilåkande och sparar koldioxidutsläpp samtidigt som det skapar bättre allmänna 

kommunikationer och ökad social samhörighet på landsbygden. Så är det är Ölands 

gemensamma vindkraftsplan, där två kommuner och regionala organ samarbetat för att hitta 

de platser som är lämpliga för vindkraftsutbyggnad. Alla är exempel på väl fungerande 

samarbete mellan olika, från medborgarinflytande, via kommun och region till nationella 

myndigheter.  

 

11 partners från 9 länder diskuterar hur man får till effektiva projekt och samarbeten inom  energieffektivisering 

och förnybar energi. Foto: Mark Zammit. 
 

Under den första dagen pratar vi också om ny teknik som ska främjas i projektet. Då det finns 

olika åsikter om huvuvida elfordon är ny teknik eller inte, delar vi in ny teknik i två 

underavdelningar:  

- Ny teknik som är redo för marknaden, tex biogas, fjärrvärme 

- Ny innovativ teknik som inte implementeras ännu, (oftast för att den är för dyr), 

smarta elnät, bränsleceller med vätgas, lagring av energi mm 

 

Det är sen eftermiddag och vi får information om det hotell vi är på och som har satsat på 

rörelsestyrd belysning och värme/kyla i alla rum. Det finns ingen central styrning eller 

direktiv på Malta om att jobba med energieffektivisering och/eller minska ekologiska 

fotavtryck så det är frivilliga åtgärder som hotellet jobbat med.  
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Vi åker buss till Xrobb il-Ghagin. Landskapet vi passerar är antingen bebyggt eller uppodlat. 

Det finns inga naturliga ytor kvar. Kanske inte så konstigt med tanke på att landet har 440 000 

invånare på en yta som är en tredjedel av Gotland. Dessutom finns det 330 000 bilar. Trångt, 

mycket trångt.  Xrobb il-Ghagin är ett försökshus för förnybar energi. På taket testas tre typer 

av solceller och här finns också två mindre vindkraftverk, ett konventionellt och ett med 

vertikal snurra. Vi får en rundvisning av en forskare som håller till här och som berättar om 

isolerade tak och solavskärmare på de dubbelglasade fönsterna. Sådant är inte vanligt här. Här 

finns också en batteribank där försök pågår för att lagra energin som produceras på 

fastigheten. Byggnaden är en nettoproducent av energi.  

 

När vi kommer tillbaka från studiebesöket har vi 30 minuter innan det är gemensam middag. 

Middag äts sent och man får gå till sängs direkt efteråt. Långa intensiva dagar blir det. 

 

Dag 2 fortsätter i samma anda. Mycket diskussioner om hur projektet fortskrider. Somliga 

pratar mycket och några inte alls – vi övriga finns däremellan. Ilias från Grekland mobil 

ringer med jämna mellanrum och han svarar ogenerat och högljutt. Så är det när olika kulturer 

demonstreras i ett konferensrum.  

 

Innan sommaren ska varje kluster ha lokala workshops och komma fram till hur man kommer 

över de problem (i projektet kallas det ”barriers”) som konstaterats utifrån lokala 

förhållanden. Under den tredje och sista projektmötesdagen ska vi öva på en workshopteknik 

som vi vill använda. LFA-metoden. 

 

På eftermiddagen åker vi buss igen och får en historisk vandrande guidning genom 

huvudstaden Valetta, det är ett trevligt annorlunda inslag och så är det kul att känna att inte är 

i Nybro eller Lund. Det finns sällan tid för sightseeing men här var några timmars undantag 

Studiebesök på en försöksanläggning för 

förnybar energi. Den används både i test 

och undervisningssyfte. 
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och chans till att lära känna varandra bättre. Vi ser 

en elbil också, en minibil som används som taxi. 

  

På kvällen blir det åter en lång middagssittning. 

Den börjar vid åttatiden men förrätten kommer 

inte förrän framåt halv tio. Några nya personer har 

anslutit sig till sällskapet. Godfrey Baldacchino, 

professor i sociologi vid Maltas universitet blir 

trevligt bordssällskap för mig. Han har bla forskat 

på broars betydelse för öar. Vi reder ut att det är 

skillnad på Öland och Åland. 

 

 

Nästa dag är det dags för workshop, den som jag, tillsammans med partners från Samsö och 

Gotlan,d ska leda. Jag ordnar med webbmötesuppkoppling då vi har tre personer med på länk, 

en projektledare på italienska Iscia, en i Scotland och så Tommy, i Borgholm. 

 

Den här dagen och övningen går ut på att försöka analysera och ta sig förbi de lokala/regional 

hinder som varje kluster har identifierat i arbetet med genomförande av sina energiplaner. 

Sören, projektguru från Samsö, inleder inlevelsefullt. Han låter mötesdeltagarna spela olika 

roller i ett utvecklingsprojekt. Vi får gemensamt illustrera med hur det gick till när Samsö 

genomförde den omställningsprocess som gjorde Samsö till självförsörjande på förnybar 

energi och med det satte ön på den internationella världskartan. Vi har den skeptiska, den 

offentliga myndighetspersonen, den hippiebetonade drömmaren, ingenjören som mäter allt i 

siffror etc. Alla dessa viljor, önskemål och förväntningar som ska sammanfogas till en helhet 

och en win-win-situation. Mycket handlade om det lokala engagemanget och om att nyttan 

innebär ökad livskvalitet och hamnar nära de som bor på ön. 

 

Efter detta visar vi tre, mer eller mindre amatörmässiga men illustrativa 3-minutersfilmer. 

Gotlands bidrag (som inte regisserats av proffs precis och som har vissa onödigt höga 

bakgrundsljud) lockar till förlösande skratt. Filmerna visar på möjligheterna med väl 

fungerande MultiLevelGovernance och fokuserar på hur man får ihop samarbeten som leder 

till hållbara projekt. Se http://www.youtube.com/watch?v=WFYJ1sQ1T9A för Ölands bidrag.  

 

Nu ska alla partners presentera sina priority areas. Nästan ingen håller angiven tidsinstruktion 

på sju minuter var men det ger en väldigt bra bild över var alla står och vad det är som kräver 

fokus i respektive kluster. 

 

Därefter är det min tur att presentera den metod som ska användas i workshopen. Det handlar 

om LFA, Logical Framwork Approach. Metoden är välbeprövad, främst i utvecklingsprojekt 

som Sida och andra biståndsorganisationen drivit. Det handlar om att ha en god dialog med de 

berörda genom att 1. Lyssna, 2. Fundera och 3. Agera. Ett problemträd sätts upp som görs om 

till lösningsträd och i processen utkristalliseras mål, syfte, resultat och aktiviteter som ska leda 

rätt. 

 

Sedan, kommer den intressantaste, mest kreativa och spännande delen. Gruppdiskussioner i 

mindre grupper, det gillar vi i Skandinavien men det går faktiskt hem även här. Klustren 

jobbar två och två, och vi hjälps åt att analysera ett kluster i taget. I min grupp görs framsteg 

för projektplanering inom ESIN när det gäller mobilitetsplanering och också grekernas 

problem med elfordon. Här bjuder jag på erfarenheter från elstolpeinstallation och Green 

Eldriven taxibil som används i de centrala 

delarna av Maltas huvudstad Valetta. 

http://www.youtube.com/watch?v=WFYJ1sQ1T9A
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Charge projektet från Kalmar och Öland. Diskussionerna blir riktigt bra och den 

gemensamma summeringen också. Det blev en lyckad workshop trots lite osäkert läge från 

start. Deltagarna på länk lyckas höra och se bra samt delta med kommentarer på chatten. 

Några tekniska omstarter av mötet blev det förvisso men överlag gick det bra. 

 

När de här dagarna är över har jag följande med mig: 

- Det finns många skarpa hjärnor i det här gänget, somliga är duktiga på att dela med sig 

av sin kunskap och sina erfarenheter, andra är bara bra på att prata. 

- Det är roligt att kunna berätta om insatser som gjorts på Öland och som på så sätt 

sprids i Europa. 

- Problem och möjligheter ligger på olika nivå bland olika öar eftersom vi har kommit 

olika långt, det som verkligen förenar är behovet av att nå ut och engagera många 

människor och aktörer. 

- Det är nyttigt att reflektera över vad som har gått bra för att kunna hitta vad det är som 

saknas/felar. 

- Kommunikation är det viktigaste och det svåraste som finns. 

- Ingen kan kopiera någon annans process, bara en idé att inleda processen med. Och att 

höra hur andra har gjort är en stor inspirationskälla som kan ge många positiva 

effekter på hemmaplan, antingen direkt eller i ett senare skede. 

- Och en del efterarbete förstås. 

 

 

/20140430 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Mörbylånga kommun 

 

 
Projektgänget har här fångats av Christian Pleijel. Övriga foton har jag tagit. 


