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Förord 
Det här examensarbetet har genomförts under höstterminen 2018 som det avslutande momentet av 

min civilingenjörsutbildning inom energi – miljö – management vid Linköping universitet. Det har 

varit en mycket givande termin som har givit mig ökad kunskap om uppsatsens område och den 

akademiska processen. Det har även varit lärorikt och motiverande att få en inblick i livet efter 

examen. 

Arbetet har genomförts i samarbete med Anthesis i Stockholm och jag vill tacka min handledare 

Agneta Persson för ditt stöd gällande såväl utformningen som genomförandet av examensarbetet. 

Jag vill även tacka mina kollegor på Anthesis för ert varma välkomnande. Gemenskapen på kontoret 

har bidragit mycket till att jag ser tillbaka på den här terminen med glädje och stolthet. 

Från Linköpings universitet vill jag tacka min handledare Maria Andersson samt examinator Louise 

Ödlund. Det har varit en trygghet att ha er att vända mig till med funderingar och känna att ni gör ert 

bästa för att reda ut osäkerheter och hjälpa mig framåt. Jag vill tacka Hanna Leife och Klas 

Granström på Norrtälje kommun för att ni tog emot mig i uppstarten av arbetet. Det bidrog till en 

inledande förståelse av arbetet med energi- och klimatfrågor i en kommun som underlättade i det 

fortsatta arbetet. Jag vill även tacka alla er som har låtit er intervjuas till examensarbetet för att ni 

har givit mig chansen att få ta del av hur arbetet går till i era kommuner. Det har bidragit väldigt 

mycket till uppsatsen att inkludera era erfarenheter och kombinera dem med de teoretiska delarna. 

Tack även till Lovisa Larsson på WSP för att jag fick vara en del av de intervjuer som du har 

genomfört och för samarbetet kring dem. Sist men inte minst vill jag tacka min familj för att ni alltid 

finns där och stöttar mig i det jag tar mig för. 

 

Hanna Westling 

Stockholm, januari 2019 
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Sammanfattning 

Med bakgrund av de klimatförändringar som har observerats och klimatfrågans nära koppling till 

energisystemet är en omställning till ett hållbart energisystem av stor betydelse. Klimatförändringar 

sker på global nivå och det är därför viktigt att aktörer arbetar tillsammans för att minska utsläppen 

av växthusgaser och når politiska mål, så som Förenta Nationernas mål att den globala 

temperaturökningen ska hållas så långt under 2 grader Celsius som möjligt. 

Utifrån denna bakgrund har syftet med uppsatsen varit att undersöka vilken roll svenska kommuner 

har i omställningen till ett hållbart energisystem. Svenska kommuners möjlighet att påverka 

omställningen av energisystemet har delats in i den egna verksamheten, egna bolag, det lokala 

näringslivet, kommunens medborgare och genom samverkan. Rapporten har avgränsats till att 

undersöka det lokala näringslivet samt invånarna i kommunen. Även samverkan som är kopplad till 

dessa två områden har varit en del av uppsatsen. 

Inom arbetet har en litteratursökning och en intervjustudie genomförts. Litteratursökningen har 

använts för att skapa en vetenskaplig grund samt en kontext till ämnet. I intervjustudien har 

intervjuer genomförts med representanter från åtta svenska kommuner. Urvalet har varit strategiskt 

och baserats på Sveriges Kommuner och Landstings indelning av kommuner i tre huvudgrupper; A, B 

och C. De kommuner som har intervjuats är Stockholms stad och Malmö stad från grupp A, 

Linköpings kommun, Umeå kommun och Eskilstuna kommun från grupp B och Piteå kommun, Mora 

kommun och Markaryds kommun från grupp C. Intervjustudien har resulterat i en beskrivning av 

arbetet med omställningen av energisystemet i vardera kommun. 

Det har framkommit att kommuner har en viktig roll i Sveriges arbete med en omställning till ett 

hållbart energisystem och att aktörer på lokal och regional nivå, så som kommuner, har medverkat 

till minskade koldioxidutsläpp i Sverige. Kommuner har i sin roll möjlighet att påverka sin egen 

verksamhet och sina bolag såväl som andra aktörer som kommunens medborgare och näringsliv. De 

kan även påverka genom samverkan med andra aktörer. 

I arbetet riktat mot medborgare och näringsliv har kommuner möjlighet att använda sig av verktyg 

som strategiska dokument, ägardirektiv, planarbete, kommunal energi- och klimatrådgivning, medel 

och stöd samt samverkan. De kan även använda sig av styrmedel och nudging för att skapa 

incitament för medborgare och näringsliv att agera i en riktning som är önskvärd för kommunens 

mål och visioner. 

Analysen visar att de verktyg som kommuner främst lyfter i arbetet riktat mot medborgare och 

näringsliv är den kommunala energi- och klimatrådgivningen och näringslivsnätverk. Som framtida 

möjligheter och utmaningar ses bland annat kommuners uppmärksammande av medborgarnas och 

näringslivets roll samt inkluderandet av dem i energiomställningen. Det kommunala självstyret och 

balansen mellan lokal anpassning och samverkan är en annan viktig faktor för kommuners arbete. 

Det finns även möjligheter för kommuner inom nya områden som konsumtion och resurser samt 

nudging. Kommunerna ser själva utmaningar i brist på resurser och lokal anpassning utifrån nationell 

nivå. Det är även viktigt för kommuners arbete att dess förutsättningar behålls konsekventa över tid.
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Abstract 

A transition towards a sustainable energy system is of great importance given the climate changes 

which have been observed and the close link between climate changes and the energy system. 

Climate change is affecting the planet on a global level and it is therefore of vital importance that 

actors work together to reduce greenhouse gas emissions and achieve political goals, such as the 

United Nations' goal which state that the global temperature increase should be kept well below 2 

degrees Celsius. 

Given this background, the aim of the thesis has been to analyse the role of Swedish municipalities 

in the transition towards a sustainable energy system. The ability for Swedish municipalities to 

influence the transition has been divided into five areas; their own operations, their own companies, 

the local business sector, citizens and through cooperation. This thesis has focused on municipalities’ 

work addressing citizens and the business sector. Cooperation associated with citizens and 

businesses has also been included in the thesis. 

A literature search and an interview study were used as methods for data collection. The literature 

search has been conducted to generate a scientific foundation and give a context to the thesis. In 

the interview study, interviews were held with representatives from eight Swedish municipalities. 

The selection of municipalities has been strategic and based on The Swedish Association of Local 

Authorities’ division of municipalities into three main groups; A, B and C. The municipalities that 

have been interviewed are the City of Stockholm and the City of Malmö from group A, Linköping 

Municipality, Umeå Municipality and Eskilstuna Municipality from group B and Piteå Municipality, 

Mora Municipality and Markaryd Municipality from group C. The interview study has resulted in a 

description of the work related to the transition of the energy system in each municipality. 

It has been concluded that municipalities have an important role in Sweden's transition to a 

sustainable energy system. Furthermore, it has been indicated that actors at a local and regional 

level, such as municipalities, have contributed to reduced carbon dioxide emissions in Sweden. In 

their role, municipalities have the opportunity to influence the energy system through their own 

operations and their companies as well as other actors such as the local citizens and business sector. 

They are also able to influence the energy system through cooperation with other actors. 

In the work addressed to citizens and the business sector, the municipalities are able to use tools 

such as strategic documents, owner directives, physical and economic planning, municipal energy 

and climate advisors, means and support, and collaboration. They can also use policy instruments 

and nudging to create incentives in line with municipal targets and visions.  

The analysis shows that the municipalities mainly emphasized municipal energy and climate advisors 

and business networks as the tools they use in their work addressed to citizens and the business 

sector. One of the future opportunities and challenges is the municipalities' consideration to the role 

of citizens and businesses and their inclusion in the energy transition. Municipal self-government 

and the balance between local adaptation and collaboration are other crucial factors. Opportunities 

have also been observed by exploring topical areas such as consumption, resources and nudging. 

The main challenges seen by the municipalities are lack of resources and local adaptation from a 

national level. It is also important that their prerequisites are maintained consistently over time. 
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1 Inledning 
Omställningen till ett hållbart energisystem och dess bidrag till att lösa klimatfrågan är en global 

utmaning. Det är därför viktigt att aktörer på alla nivåer är med och bidrar i arbetet. Denna uppsats 

har fokuserats på arbetet hos svenska kommuner. I den teoretiska bakgrunden beskrivs varför de 

har en viktig roll och en utgångspunkt sätts för uppsatsens fortsatta inriktning. Kapitlet följs sedan av 

uppdragsgivarens bakgrund, syfte och frågeställningar, avgränsningar samt disposition. 

1.1 Teoretisk bakgrund 
Den mänskliga påverkan är med stor sannolikhet den främsta orsaken till den uppvärmning som har 

observerats på global nivå sedan mitten av 1900-talet (Klimatpolitiska rådet, 2018). Enligt 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2018) har den mänskliga aktiviteten sannolikt 

orsakat en global uppvärmning runt en grad Celsius från förindustriell nivå. Konsekvenserna av 

fortsatta utsläpp av växthusgaser är i form av extremväder, fler översvämningar, en ökning av ras 

och skred, mer stranderosion samt mer frekventa och intensiva värmeböljor (SKL:s 

programberedning för klimat, 2017). En fortsatt utveckling i riktningen som syns i dagens samhälle 

kommer att leda till drastiska konsekvenser för välstånd och välfärd, människors livsvillkor och 

ekosystemens funktion (Klimatpolitiska rådet, 2018). Med dagens utveckling är det troligt att den 

globala uppvärmningen når en ökning på 1,5 grader Celsius mellan år 2030 och 2052 (IPCC, 2018). 

Förändringarna får konsekvenser för hela samhället även om effekten inte kommer att vara jämn 

globalt eller ta hänsyn till vilka som är ansvariga för utvecklingen. Möjligheterna och 

förutsättningarna för att hantera förändringarna i klimatet är även de varierande och beror till stor 

del på socioekonomiska faktorer. (Klimatpolitiska rådet, 2018.) 

Den största andelen av världens utsläpp av växthusgaser kommer från energisystemet (Persson m.fl., 

2018). Tillförseln till energisystemet domineras av fossila bränslen som globalt står för drygt 81 

procent. Förutom fossila bränslen består tillförseln av ungefär 14 procent förnybar energi samt 

kärnkraft som står för ungefär 5 procent av tillförseln. Kärnkraften har en negativ trend efter olyckan 

vid Fukushima år 2011 medan förnybar energi inklusive vattenkraft visar på en positiv trend. 

(Energimyndigheten, 2017a) De ökande utsläppen av växthusgaser kommer främst från 

användningen av kol, olja och naturgas (Klimatpolitiska rådet, 2018). Det finns därför ett nära 

samband mellan energisystemet och klimatfrågan. Enligt Regeringskansliet (2015) och Persson m.fl. 

(2018) måste det ske kraftfulla åtgärder för att driva på omställningen av energisystemet och skapa 

ett system som är hållbart och når de politiska målen inom energi- och miljöområdet. Även IPCC 

(2018) styrker att en snabb och långtgående omställning av energisystemet krävs för att det ska vara 

möjligt att begränsa den globala uppvärmningen till så nära 1,5 grader Celsius som möjligt. 

Energianvändningen i världen varierar kraftigt mellan olika regioner och detta gäller både för 

användningen per invånare och vilka energislag som används. Dessa skillnader beror på de olika 

förutsättningar som finns gällande tillgång till energi, ekonomisk utveckling, infrastruktur och klimat. 

Sammantaget ökar energianvändningen i världen och det är viktigt att tillgodose energibehovet 

eftersom det påverkar ländernas utveckling och tillväxten i ekonomin. (Energimyndigheten, 2017a.) 

Tillgång till el och hållbara bränslen är även viktigt för att bekämpa fattigdom och bristen på dessa är 

i dagsläget ett stort miljö- och hälsoproblem (Regeringskansliet, 2015). På global nivå har 

energianvändningen ökat med nära 50 procent mellan 1990 och 2014 men användningen uppdelat 

på sektorer har en liknande fördelning nu som år 1990. De största sektorerna är transportsektorn, 

bostäder och service samt industri. Då världens energianvändning domineras av fossila bränslen är 

det troligt att uttaget av dessa ökar i takt med en ökande energianvändning i världen. 

(Energimyndigheten, 2017a.) 
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Energisystemet på svensk nivå visas i Figur 1 och även på svensk nivå står industri, transport samt 

bostad och service för den största energianvändningen. Tillförseln har varit stabil mellan 550 och 

600 TWh sedan mitten av 80-talet medan fördelningen av energivaror har förändrats med en ökad 

tillförsel av förnybar energi som vattenkraft, vindkraft och biobränslen och en minskad tillförsel av 

fossil energi, främst i form av råolja och oljeprodukter. (Energimyndigheten, 2017a.) 

 

Figur 1 - Energitillförsel och energianvändning i Sverige år 2015, TWh (Energimyndigheten, 2017a, s.5). Används med 
tillstånd från Energimyndigheten 

För att förstå och lösa klimatfrågan fodras ett tvärvetenskapligt perspektiv med kunskap från 

områden som naturvetenskap, humanistisk och samhällsvetenskap samt hälso- och teknikvetenskap. 

Det krävs underlag för att beräkna klimatscenarier och besluta om mål och det krävs ekonomiska 

satsningar och teknikutveckling. Det krävs även en omställning såväl nationellt som globalt och det 

är en stor utmaning att mobilisera och genomföra gemensam handling för att minimera 

växthusgasutsläppen och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Staterna har den huvudsakliga 

rådigheten men klimatfrågan förutsätter ett agerande på ett globalt kollektiv plan och det är därför 

viktigt att aktörer från alla samhällsnivåer såväl involveras som själva agerar. (Klimatpolitiska rådet, 

2018.) 

På svensk nivå har kommuner, landsting och regioner en viktig roll då de är kopplingen mellan 

medborgare och beslutsfattare. Kommuner, landsting och regioner genomför politiken som kommer 

från beslutsfattare och har möjlighet att sammanföra den med hur verkligheten ser ut lokalt. 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2018.) Därigenom kan de översätta nationella och regionala mål 

till lokala mål och åtgärder. Vilken ambitionsnivå som arbetet har skiljer sig hos kommuner men 

exempel på områden där kommunerna kan integrera arbetet är genom att ställa krav vid 
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upphandlingar och planering av infrastruktur, påverka sin egen personal och verksamheter samt 

påverka medborgarna och näringslivet i kommunen. (Miljömål.se, 2016.) 

1.2 Uppdragsgivarens bakgrund 
Uppsatsen skrivs på uppdrag av Anthesis och den är utformad tillsammans med uppsatshandledaren 

på företaget; Agneta Persson. Anthesis har intresse för området då de på uppdrag av 

Energimyndigheten undersöker kommunernas roll i omställningen till ett hållbart energisystem. 

Utöver uppsatsens inriktning innefattar uppdraget även att se över kommunens roll i omställningen 

till ett hållbart energisystem för kommunens egen verksamhet och bolag, samt samverkan. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I omställningen till ett hållbart energisystem krävs att många aktörer samverkar och en av de aktörer 

som har möjlighet att arbeta i riktningen mot ett hållbart energisystem är kommuner. Kommuner 

arbetar ofta som länk mellan beslutsfattare och medborgare samt näringsliv och de kan därmed 

påverka både genom egna mål och ambitioner men även genom att arbeta riktat mot medborgare 

och näringsliv i kommunen. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken roll svenska kommuner 

har i omställningen till ett hållbart energisystem genom arbetet gentemot medborgare och 

näringsliv. Syftet ska uppnås genom att besvara följande frågeställningar: 

• Vilken roll har kommuner i omställningen till ett hållbart energisystem? 

• Hur ser kommuners arbete riktat mot medborgare och näringslivet i omställningen till ett 

hållbart energisystem ut i dagsläget? 

• Vilka möjligheter och utmaningar finns för att utveckla det arbetet? 

1.4 Avgränsningar 
Kommuner har möjlighet att påverka på flera sätt i omställningen till ett hållbart energisystem. Det 

kan dels handla om att ställa om kommuners egna arbete med det som sker inom den kommunala 

organisationen och de kommunala bolagen. Det kan även handla om att skapa en omställning 

genom kommuners inflytande på och samverkan med andra aktörer. I Anthesis uppdrag delas 

möjligheterna för kommuner att påverka in i nedanstående kategorier: 

• Egen verksamhet 

• Egna bolag 

• Lokala näringslivet 

• Medborgare 

• Tillsammans med andra kommuner/ region 

Uppsatsen är avgränsad till kommuners arbete riktat mot det lokala näringslivet samt kommuners 

medborgare. Samverkansprojekt som har en koppling till medborgare eller näringslivet nämns även 

de i uppsatsen medan omställningen av den egna verksamheten samt egna bolag lämnas utanför 

avgränsningen. Uppsatsen har avgränsats till de förutsättningar som finns för kommuner i Sverige. 

Under intervjuerna lyfts endast åtta kommuner upp medan förslag på utveckling har skrivits för att 

gälla generellt. Intervjuerna genomfördes under november 2018 och speglar hur arbetet såg ut vid 

tidpunkten för intervjun. 

Som bakgrunden visar finns det en tät koppling mellan begreppen energi, miljö och klimat eller 

klimatförändringar. Rapportens fokus handlar om ett hållbart energisystem och därmed kommer 

även miljö och klimat att finnas med i rapporten. Det finns två strategier för att hantera 

klimatförändringar; begränsning och anpassning. Anpassning efter ett förändrat klimat lämnas 

utanför avgränsningarna för uppsatsen och fokus är istället på att begränsa klimatförändringar 
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genom ett hållbart energisystem. Inom begreppet hållbarhet fokuserar uppsatsen främst på den 

miljömässiga delen, men den sociala och den ekonomiska delen omnämns. 

1.5 Disposition 
I uppsatsens inledning beskrivs en teoretisk bakgrund samt bakgrunden från uppdragsgivaren. 

Inledningen innefattar även syfte, frågeställningar, avgränsningar och disposition. I metoden 

beskrivs hur arbetet med uppsatsen har skett i form av en litteratursökning samt en intervjustudie. 

Det teoretiska ramverket har delats upp i tre delar och dessa återkommer även i analysen där 

delarna från det teoretiska ramverket vävs ihop med erfarenheter från svenska kommuner. Kapitel 4 

är resultatet från intervjustudien och denna har delats upp så att vardera kommun presenteras 

enskilt. Förutom att väva ihop teori och praktik består analysen och diskussionen även av metod- 

och källkritik samt framtida studier. Uppsatsen avslutas med slutsatserna från arbetet. Dispositionen 

visas även i Figur 2. 

 

Figur 2 - Uppsatsens disposition 
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2 Metod 
Vilken metod som är lämplig att använda när man utför en studie beror på dess syfte samt vilka 

frågeställningar studien ska besvara (Trost, 2010). För att skapa ett teoretiskt ramverk och sätta 

examensarbetet i en kontext gjordes inledningsvis en litteratursökning. I samråd med företagets 

handledare beslutades att en intervjustudie skulle utföras för att komplettera litteratursökningen 

och undersöka hur arbetet sker i ett antal kommuner samt lyfta goda exempel från kommuner. 

Litteratursökningen användes även till grund för att ta fram de frågor som ställdes under 

intervjuerna. 

2.1 Litteratursökning 
I uppsatsens planeringsstadium gjordes en inledande sökning om kommuner kopplat till 

omställningen till ett hållbart energisystem för att skapa en första förståelse för området och finna 

relevanta områden att fokusera uppsatsen på. Detta gav en fortsatt riktning för litteratursökningen 

och ett antal relevanta områden valdes ut. Dessa områden återfinns som rubriker inom kapitlet med 

det teoretiska ramverket. Genom detta fick litteratursökningen som mål att svara på: 

• Vad en omställning till ett hållbart energisystem innebär 

• Vilka energi-, klimat- och miljömål som finns i FN, EU och Sverige med koppling till uppsatsen 

• Vilken roll kommuner har generellt samt i omställningen till ett hållbart energisystem med 

koppling till arbetet riktat mot medborgare och näringsliv 

Vid litteratursökningen användes Linköpings Universitetsbiblioteks sökfunktion UniSearch för att ge 

breda träffar då denna omfattar såväl artiklar samt böcker, forskning och uppsatser. Databaserna 

DiVA och Scopus användes även för att hitta forskningspublikationer och studentuppsatser. 

Studentuppsatser gav genom sina referenslistor även tips på material och möjligheter att använda 

referenser från den primära källan. Även för andra referenser har referenslistorna använts för att 

hitta ytterligare relevant material. Generella sökningar har gjorts på engelska medan avgränsningen 

att fokusera på kommuner i Sverige har medfört att en del sökningar endast gjorts på svenska för att 

vara anpassade efter den svenska kontexten. Sökningarna har skett med olika sökord och 

kombinationer av dessa. De främst använda sökorden är ”kommuner”, ”roll”, ”energisystem”, 

”system” och ”omställning”.  

Sökningar har även skett direkt på de statliga myndigheterna Energimyndigheten och 

Naturvårdsverkets hemsidor efter rapporter som är framtagna av eller på uppdrag av dem. Vilka 

energi-, klimat- och miljömål som finns i världen, Europa samt i Sverige har främst hämtats från 

dokument från Sveriges regering och riksdag samt från Europeiska unionen (EU) och Förenta 

Nationerna (FN). SKL, Sveriges kommuner och landsting, är en medlemsorganisation för alla Sveriges 

kommuner, regioner och landsting och därifrån har material hämtats som är specifikt inriktat på 

kommuner i Sverige och energisystemet. Som komplement till intervjuerna har kommunernas 

hemsidor använts.  

2.2 Intervjustudie 
En intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte och det är ett sätt för den som intervjuar 

att införskaffa sig grundligt prövade kunskaper genom att ställa genomtänkta frågor och lyssna 

lyhört (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är lämpligt att använda sig av intervjuer för att få en djupare 

förståelse inom ett område och när det är önskvärt att personer beskriver, förklarar, reflekterar eller 

utvärderar upplevelser (Palm & Glad, 2011). Det är viktigt med en överblick över hela 

undersökningen innan intervjuerna inleds eftersom utformningen av intervjuerna påverkar beslut i 

de olika stadierna (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjustudien i denna uppsatsen ska främst svara på 
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hur kommuners arbete riktat mot medborgare och näringsliv ser ut kopplat till omställningen till ett 

hållbart energisystem. Det är även tänkt att intervjuerna ska användas för att lyfta fram goda 

exempel på hur arbetet med detta sker i kommuner. 

Intervjustudier delas ofta upp som kvantitativa eller kvalitativa. Kvantitativa intervjuer lämpar sig bra 

för att ta fram frekvenser och passar för frågor som hur ofta, hur många eller hur vanligt. Om syftet 

istället är att förstå upplevelser och erfarenheter och försöka hitta mönster är kvalitativa intervjuer 

mer lämpliga. Kvalitativa intervjuer använder sig ofta av enkla och raka frågor medan svaren är mer 

komplexa och innehållsrika. (Trost, 2010.) Syftet med denna intervjustudie medför att kvalitativa 

intervjuer är bäst lämpade då det främst handlar om att förstå upplevelser och erfarenheter. 

I planeringsstadiet kan en intervjuguide eller ett frågeformulär tas fram beroende på intervjuns 

karaktär. Ett frågeformulär används när det finns i förväg formulerade frågor medan en 

intervjuguide används för att ta upp delområden och låta ordningsföljden under intervjun samt 

möjligheten för följdfrågor vara öppen (Trost, 2010). En intervjuguide kan innehålla problem, frågor 

eller teman och den ska bidra till att hålla en intervju inom sitt fokusområde och därmed kunna 

jämföras med andra intervjuer som görs inom samma ämne (Palm & Glad, 2011). Intervjuerna är 

gjorda inom Anthesis projekt och teman samt frågor har tagits fram inom projektet. En intervjuguide 

med områden samt förslag på frågor har tagits fram innan intervjuerna och skickats ut till de 

intervjuade i förväg. Intervjuguiden finns i sin helhet i kapitel 8 Bilaga - Intervjuguide. Den har tagits 

fram inom Anthesis projekt och är hämtad från Persson, Larsson & Ekelin (under utgivning). 

Begreppet standardisering kopplas till avsaknaden av variation och innefattar i vilken grad 

situationen och frågorna är desamma för alla intervjuade. En låg grad av standardisering används 

vanligen vid kvalitativa studier och kännetecknas av att den som utför intervjun anpassar sig mer 

efter den som intervjuas och i större grad låter den intervjuade styra ordningsföljden samt lämnar 

större utrymme för följdfrågor. (Trost, 2010.) Ett ytterligare sätt att karaktärisera en intervju gäller 

begreppet strukturering och detta begrepp kan användas på olika sätt i olika sammanhang. 

Strukturering kan innebära om frågorna är öppna eller om det finns fasta svarsalternativ men det 

kan även vara kopplad till studien och handla om ifall undersökningen håller sig till det förbestämda 

området (Trost, 2010). Enligt Palm och Glad (2011) kan en strukturerad intervju generera liknande 

data som en enkät medan en mindre strukturerad intervju använder sig av öppna frågor och därmed 

kräver en mer flexibel och uppmärksam intervjuare. I arbetet med denna uppsatsen har intervjuerna 

haft en lägre grad av standardisering då de intervjuade gärna har pratat fritt. Strukturen med teman 

och frågor från intervjuguiden har sedan använts för att se till att alla områden har täckts. 

En metod för att ta tillvara på informationen från en intervju är genom att ta anteckningar och de 

kan tas under eller efter en intervju. Anteckningar efter en intervju kräver dock erfarenhet för att 

minnas allt. I vilket fall som helst är det bra att så snart som möjligt efter en intervju göra personliga 

anteckningar, antingen i form av en sammanfattning alternativt om sådant som hänt under 

intervjun. (Trost, 2010.) Intervjuerna har gjorts tillsammans med företagets handledare i vissa fall 

samt en underkonsult inom projektet i andra fall. Anteckningar har förts under intervjuerna och 

detta har underlättats då intervjuerna genomförts tillsammans med personer inom projektet. Det 

har även gjort att det har funnits möjlighet att diskutera eventuella oklarheter. Egna frågor 

anpassade till uppsatsen har varit möjliga att ställa under intervjun. En sammanfattning av varje 

intervju har skrivits direkt efter genomförandet då de har funnits färskt i minnet. 

Efter utförandet av intervjuerna togs en tematisering fram för att skapa en enhetlig presentation av 

arbetet i de intervjuade kommunerna. Dessa teman används i presentationen av varje kommun i 

kapitel 4 Erfarenheter från svenska kommuner. De teman som valdes ut är: 
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• Presentation av kommunen 

o Befolkningsmängd 

o Kommungrupp enligt indelning av SKL 

o Respondent och organisation 

o Strategiska dokument som arbetet i kommunen utgår från 

• Arbetet riktat mot medborgare och näringsliv 

• Arbete kopplat till samverkan 

• Möjligheter och utmaningar för arbetet 

Varje intervju fördes sedan in i rapporten enligt punkterna ovan. När resultatet färdigställts 

skickades texterna ut till respondenterna så att de hade möjlighet att komma med synpunkter. 

2.2.1 Urval 
Urval kan ske för att vara statistiskt representativt och detta är mer vanligt för kvantitativa studier. 

Kvalitativa studier görs vanligen för att finna variation. Vid användning av strategiskt urval väljs ett 

antal variabler eller karakteristika ut. Dessa ska gärna enkelt kunna delas in i kategorier och vara lätt 

iakttagbara, exempelvis synliga i register. Ett annat sätt att göra urval är genom bekvämlighetsurval, 

det är också en typ av strategiskt urval och innebär att man tar vad man råkar finna och fyller på 

med det man tror passar. (Trost, 2010.) 

I denna intervjustudie har strategiskt urval använts genom att kommunerna har delats in i grupper 

enligt Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning. Indelningen har använts för att 

se till att variera storleken på de kommuner som intervjuas men då endast ett fåtal kommuner 

intervjuats ska de inte nödvändigtvis ses som representativa för vare sig sin grupp eller för hela 

landet. Enligt Trost (2010) är det inte relevant att de intervjuade personerna är representativa i en 

statistisk mening eftersom det vid kvalitativa studier snarare är väsentligt att få fram variationer 

inom den mer eller mindre homogena/ heterogena population man är intresserad av. Nedan följer 

en beskrivning av grupperna som är hämtad från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017a): 

A. Storstäder och storstadsnära kommuner 
A1. Storstäder - kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 invånare i den största 

tätorten. 

A2. Pendlingskommun nära storstad - kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar 

till arbete i en storstad eller storstadsnära kommun. 

B. Större städer och kommuner nära större stad 
B3. Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största 

tätorten. 

B4. Pendlingskommun nära större stad - kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen 

pendlar till arbete i en större stad. 

B5. Lågpendlingskommun nära större stad - kommuner där mindre än 40 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad. 

C. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 
C6. Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största 

tätorten. 

C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort - kommuner där minst 30 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den 

sysselsatta dagbefolkningen bor i annan kommun. 
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C8. Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten, lågt 

pendlingsmönster (mindre än 30 procent). 

C9. Landsbygdskommun med besöksnäring - landsbygdskommun med minst två kriterier för 

besöksnäring, dvs antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/ hotell/ restaurang i förhållande 

till invånarantalet. 

Indelningen av kommuner är som det visas ovan inom tre huvudkategorier samt totalt nio 

underkategorier. Då urvalet inte ska ses som statistisk representativa för sin grupp, utan visa på hur 

arbetet kan ske inom kommuner samt lyfta goda exempel, valdes två kommuner ut från kategori A, 

tre från kategori B och tre från kategori C. Vilken kategori varje kommun tillhör har hämtats från 

SKL:s översiktstabell och lista på indelning 2017 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017b). Till 

detta användes bekvämlighetsurval genom att kontakt togs med kommuner som har en relevans för 

uppsatsens intressenter och övriga kommuner fylldes på med hjälp av kontakter hos de inblandade i 

projektet. Kopplingarna användes för att öka sannolikheten för att kommunerna skulle ställa upp på 

intervjuer. De åtta intervjuade kommunerna, sorterade efter antal invånare, och deras kategorier är: 

A) Stockholm (A1) och Malmö (A1) 

B) Linköping (B3), Umeå (B3) och Eskilstuna (B3) 

C) Piteå (C6), Mora (C8) och Markaryd (C7) 

Stockholms stad valdes ut då uppsatsen skrivs i Stockholm och Linköping valdes med koppling till 

universitetet. Kontakter fanns i Malmö, Umeå, Eskilstuna och Markaryd. Mora och Piteå valdes ut 

baserat på dess kategorier samt geografiska placering. Urvalet gjordes inom projektet och i projektet 

intervjuades även ytterligare kommuner och andra aktörer som var relevanta för projektets bredare 

omfattning. Inom varje kommun intervjuades en person som är ansvarig för energi- och miljöfrågor 

då denne tros ha mest kunskap i ämnet.  

2.3 Analysmetod 
Litteratursökningen resulterade i ett teoretiskt ramverk samt lyfte fram viktiga teman till 

intervjustudien medan arbetet i praktiken samt möjligheter och utmaningar presenterades som ett 

resultat av intervjustudien. I resultatet presenterades varje kommun för sig och i analysen och 

diskussionen kopplades erfarenheterna från intervjuerna samman och stöd hämtades in från 

litteratursökningen. Detta gjordes så att det fanns en vetenskaplig grund att koppla resultatet från 

intervjustudien till och ge en vetenskaplig tyngd till de goda exempel som lyfts samt för att visa på 

möjligheter och utmaningar. Analys och diskussion följde strukturen ur intervjustudiens resultat och 

arbetet presenterades först allmänt utifrån omställningen till ett hållbart energisystem följt av 

kommuners arbete riktat mot medborgare och näringsliv samt arbetet kopplat till samverkan. I 

resultatet presenterades möjligheter och utmaningar för vardera kommun separat men i analys och 

diskussion har det vävts in i den delen av texten som möjligheterna eller utmaningarna hör till då det 

ansågs öka tydligheten. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket är uppbyggt enligt de punkter som lyftes som mål för litteratursökningen i 

metodkapitlet. Först beskrivs den teoretiska innebörden av ett hållbart energisystem och sedan sätts 

en kontext genom det politiska ramverket. Kapitlet avslutas med en beskrivning av kommunens roll, 

såväl allmänt som i omställningen till ett hållbart energisystem, och vilka verktyg kommuner kan 

använda sig av i arbetet riktat mot medborgare och näringslivet. 

3.1 Omställningen till ett hållbart energisystem 
Det finns ingen entydig definition eller ett uppenbart svar på vad ett hållbart energisystem är och 

vad en omställning till ett sådant innebär. Detta påverkas av att det är viktigt att bestämma vilket 

system det är som undersöks samt vad som menas med begreppet hållbar utveckling. 

3.1.1 System 
I boken The Systems Approach från år 1968 skriver Churchman att vi i princip har möjlighet att 

utveckla nya tekniska förfaranden som frigör nya energikällor och övervinner fysiska och ekonomiska 

nödsituationer i hela världen. Han menar att anledningen till att människan inte gör detta kan vara 

för att problemen i världen är så nära sammankopplade att det är långt ifrån klart var det är bäst att 

börja. Därav krävs ett tänkande ur ett systemperspektiv. (Churchman, 1968.) 

I ett systemanalytiskt tankesätt är det viktigt att ta hänsyn till (Churchman, 1968):  

1. systemets allmänna målsättningar och prestationsmåtten för systemet i dess helhet; 

2. systemets miljö: de fasta restriktionerna; 

3. systemets resurser; 

4. systemets komponenter, deras aktiviteter, mål och prestationsmått; 

5. ledningen av systemet. 

Ingelstam (2012) beskriver att grundbegreppen i ett system är komponenter och samband som finns 

inom en systemgräns och att systemgränsen är den gräns som skiljer systemet från omgivningen. 

Systemet ska väljas strategiskt så att komponenterna och sambanden bildar någon form av helhet. 

Förhållandet till omgivningen ska dock klargöras då omgivningen på något sätt har en betydelse för 

systemet. Endast i undantagsfall är systemet slutet och helt frånkopplat från resten av världen. 

Svårigheter finns dock för system som inte tydligt har ett entydigt mål eller där det finns flera 

beslutsfattare med ansvar och befogenheter att arbeta för att nå målet. Detta är tydligt i vissa 

system men det finns även analyser som är användbara där detta inte är uppfyllt. Svårigheter finns 

om analyser görs som förarbete till en beslutssituation, och mål eller maktförhållanden inte är 

klargjorda, eller om det finns flera beslutsfattare. Gällande exempelvis stora miljöfrågor finns en 

mängd beslutsfattare som har olika intressen och även kan ha olika syn på världen. Systemanalyser 

har därför som uppgift att se till alla intressen och sätt att beskriva problemen snarare än att hitta en 

optimal lösning. (Ingelstam, 2012.) 

3.1.2 Energisystem 
Ett energisystem består av de komponenter som är relaterade till tillförsel, omvandling och 

överföring samt slutlig användning av energi (Energimyndigheten, 2017a). Detta visas i Figur 3 

nedan. Komponenter som är viktiga i ett energisystem är resurser i form av primärenergi som 

utvinns och omvandlas till energibärare, vilka används till att lagra eller transportera energin till dess 

att energianvändningen sker (GEA, 2012). Alla energikällor, energiproduktion, omvandling och den 

slutgiltiga energianvändningen är därmed en del av energisystemet. På tillförselsidan finns både 

förnybara och icke förnybara energikällor och dessa omvandlas exempelvis vid vindkraftverk, 
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kraftvärmeverk, kärnkraftverk och biogasanläggningar. Sedan distribueras energin i elnätet eller som 

bränsle, värme eller kyla. Till sist når energin den sektor där den ska användas och slutanvändarna. 

Eftersom det sker förluster i systemet når dock all energi inte fram till slutlig användning utan en del 

försvinner till annat under vägen. (Energimyndigheten, 2017b.) 

 

Figur 3 - Energisystemets delar (Energimyndigheten, 2017a, s. 4). Används med tillstånd från Energimyndigheten 

Primärenergi är energi som finns inneboende i en naturresurs så som kemisk energi i fossila källor 

och biomassa, elektromagnetisk energi från solstrålning och energin som avges vid kärnreaktioner. 

Primärenergi används vanligtvis inte direkt utan omvandlas till sekundärenergi i former som 

elektricitet och bränslen och dessa fungerar vidare som energibärare. Den slutliga energin eller den 

levererade energin är energin som är transporterad och distribuerad till slutanvändaren och detta 

kan exempelvis vara bensinen vid bensinstationen eller elektriciteten vid eluttaget. Utbytet av energi 

i detta steg sker vanligtvis i form av en ekonomisk transaktion. Vid den slutliga användningen 

omvandlas energin till nyttig energi i form av exempelvis mekanisk energi i en motor, värme i ett 

element eller ljusstyrkan i en glödlampa. Detta ger energitjänsterna mobilitet, termisk komfort och 

belysning. (GEA, 2012.) 

Målet med energisystemet är att tillgodose behovet av energitjänster i samhället. Som visat är 

energitjänsterna resultatet av kombinationen av olika tekniker, infrastruktur, arbetskraft, material 

och energiformer och energibärare. För slutkonsumenten är det främst kvaliteten och kostnaden för 

energitjänsten som är de viktiga faktorerna och det betyder vanligtvis inte så mycket vilken 

energibärare som används eller vilken resurs som används som primärenergi. Energisystemet drivs 

av konsumenterna (bottom-up) medan flödet av energi drivs av tillgången på resurser och 

omvandlingsprocesser (top-down) och det är därför viktigt att se till hela systemet; både hur energi 

levereras och hur stor efterfrågan är samt vad dess syfte är. (GEA, 2012.) 

I denna uppsats tas hänsyn till hela kedjan i energisystemet. Övriga systemgränser beror på vilken 

geografisk yta som diskuteras samt de förutsättningar som väljs vid politiska målsättningar. Då 

uppsatsen handlar om svenska kommuner kan det ses naturligt att använda en enskild kommun eller 

Sverige som geografisk yta. Det är då viktigt att vara medveten om att det svenska energisystemet är 

kopplat till andra länders energisystem och ett utbyte finns i form av import och export av energi 

över landsgränser. Detta för att energisystemet alltid är i balans vilket betyder att den tillförda 

energin exklusive förluster alltid är lika stor som den använda energin (Energimyndigheten, 2017a). 
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I det svenska energisystemet, Figur 1, finns inhemska förnybara energibärare som vatten, vind och 

biobränsle. Import står för en stor del av tillförseln i form av kärnbränsle som används för 

elproduktion i kärnkraftverk och bränslen till transportsystemet i form av biodrivmedel och fossila 

bränslen som olja och naturgas. Vattenkraft och kärnkraft står för en stor andel av den svenska 

elproduktionen men vindkraft byggs ut och ökar liksom användningen av biobränsle för el- och 

värmeproduktion. Liksom globalt finns det tre stora sektorer för slutanvändningen av energi: 

industri, transport och bostäder och service. Användningen i industrin består främst av biobränsle 

och el medan den i transportsektorn använder mycket oljeprodukter. Dock visar el och biodrivmedel 

på en positiv trend för transportsektorn. Inom bostäder och service dominerar fjärrvärme, el, olja 

och biobränslen. (Energimyndigheten, 2017a.) 

Tekniska apparater och samband spelar en avgörande roll i ett energisystem men det kan vara svårt 

att separera tekniska och sociala system från varandra och hitta en gräns mellan dem. Genom att 

studera socio-tekniska system tas hänsyn till både tekniska och sociala komponenter och samband 

samt samband mellan tekniska och sociala komponenter. (Ingelstam, 2012.) 

3.1.3 Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling fördes upp på agendan genom Brundtlandkommissionens rapport Vår 

gemensamma framtid som publicerades år 1987 (Ammenberg, 2012). Definitionen av hållbar 

utveckling lyder (World Commission on Environment and Development, 1987): 

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

Hållbar utveckling omfattar de tre dimensionerna miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. För 

att nå en hållbar utveckling krävs såväl hållbarhet inom varje delsystem som att systemen 

samordnas. Den miljömässiga eller ekologiska dimensionen har utmaningar så som att bevara den 

biologiska mångfalden och kan ses som den dimension som sätter ramarna då det utan ekologisk 

hållbarhet inte har någon betydelse för utvecklingen gällande ekonomiska eller sociala frågor. 

Inriktningen för den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling handlar om att skapa stabilitet 

och långsiktighet i samhällets ekonomiska system samt fördelning av resurser mellan länder och 

befolkningsgrupper. Den sociala dimensionen inriktas främst mot människors behov, utveckling och 

kultur. Genom att begreppet hållbar utveckling innehåller ordet utveckling syftas främst till någon 

form av process snarare än ett fast tillstånd. (Ammenberg, 2012.) 

3.1.4 Omställningen till ett hållbart energisystem 
Som beskrivet i kapitel 3.1.2 Energisystem drivs energisystemet av behovet av energitjänster hos 

konsumenter (GEA, 2012). Med utgångspunkt i att det krävs en hushållning av resurser är det första 

steget att undvika att behovet av energi uppstår och planera för energibehovet på ett klokt sätt. Det 

är viktigt att se till hela energibehovet genom hela livscykeln, från utvinningsfasen till 

avvecklingsfasen, tas hänsyn till. Funktioner som kräver energi bör därigenom vara effektiva i alla 

faser av energisystemet så att förluster av energi minimeras. Vidare är det även viktigt att skapa 

förutsättningar och incitament för att föra tillbaka eller återanvända energin och för att enskilda 

medborgare ska göra val som gynnar samhället. För den kvarstående nödvändiga 

energianvändningen är det viktigt att sluta kretslopp. Detta kallas även för cirkulär ekonomi och går 

ut på att utnyttja flöden av material och energi och hitta synergieffekter med andra tekniska system. 

Slutligen är det även viktigt för ett hållbart energisystem att utbyggnaden av förnybar energi 

fortsätter så att energianvändningen i största möjliga mån är förnybar. (Persson m.fl., 2018.) Dessa 

steg anges enligt Persson m.fl. (2018) som grundprinciper för ett hållbart energisystem och visas i 

Figur 4.  
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Figur 4 - Schematisk bild över ett hållbart energisystem (Persson m.fl., 2018, s. 19). 

Energimyndigheten har i uppdrag från regeringen att finansiera forskning och innovation kopplat till 

energi. För perioden 2017–2020 har de tagit fram fem utmaningar som beskrivs som angelägna att 

lösa för att nå ett hållbart energisystem. De beskriver att forskning och innovation i kombination 

med andra typer av styrmedel bidrar till att nå de mål som finns för ett hållbart energisystem inom 

energi- och klimatpolitiken. Likväl som att EU och Sverige använder de tre aspekterna ekologisk 

hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet i målen för energi- och klimatpolitiken bildar 

dessa grunden inom energiforskning och innovation. (Energimyndigheten, 2015b.) De fem 

utmaningarna som tillsammans skapar ett hållbart energisystem enligt Energimyndigheten visas i 

Figur 5 (Energimyndigheten, 2015b): 

 

Figur 5 - Övergripande utmaningar för energisystemet (Energimyndigheten, 2015b, s. 23). Används med tillstånd från 
Energimyndigheten 
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3.2 Politiskt ramverk 
Att ställa om energisystemet är avgörande för att hantera klimatfrågan då en stor del av utsläppen 

av växthusgaser är sammankopplade med energisystemet (Energimyndigheten, 2015b). Det nära 

sambandet gör att begreppen energi, miljö och klimat ofta används nära kopplade till varandra i 

politiska ramverk. Ramverken som är kopplade till klimatfrågan har de senaste åren stärkts på såväl 

global och europeisk samt nationell nivå (Klimatpolitiska rådet, 2018). Sveriges uppdrag handlar dels 

om ett nationellt arbete men även att verka globalt i genomförandet av globala och regionala avtal 

och mål (Regeringskansliet, 2018). 

3.2.1 Global nivå 
I slutet av 1980-talet uppmärksammades hotet om klimatförändringar och detta ledde till att 

världsmeteorologiförbundet och FN initierade en internationell klimatpanel (Energimyndigheten, 

2016b). Klimatpanelen IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) grundades 1988 med 

uppdrag att tillhandahålla en vetenskaplig grund gällande klimatförändringar, dess miljömässiga och 

socioekonomiska påverkan samt möjliga lösningar. Arbetet inom IPCC och rapporterna som tas fram 

har varit och är ett viktigt stöd i det globala klimatarbetet. (Klimatpolitiska rådet, 2018.) 

År 1992 antogs FN:s ramkonvention om klimatförändringar. Denna döptes till United Nation 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) och kallas även för klimatkonventionen. Målet 

med denna är att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som inte 

innebär en farlig störning av klimatsystemet. Klimatkonventionen trädde i kraft 1994 och den har 

ratificerats av flertalet av världens länder, inklusive Sverige. Parterna i konventionen har sedan 

konventionen trädde i kraft träffats vid årliga konferenser kallade COP (Conference of the Parties). 

(Energimyndigheten, 2016b.)  

Till klimatkonventionen knöts en internationell överenskommelse kallad Kyotoprotokollet som kom 

med rättsligt bindande åtaganden för majoriteten av industriländerna under tidsperioderna 2008–

2012 och 2013–2020. En stor mängd av utsläppen fortsatte dock vara oreglerade då protokollet inte 

ratificerades av USA och bindande åtaganden inte fanns för Kina och Indien. Det var därför en stor 

framgång när ett nytt globalt klimatavtal under klimatkonventionen togs fram i Paris år 2015. Enligt 

Parisavtalet ska ökningen i den globala medeltemperaturen hållas långt under 2 grader Celsius 

jämfört med förindustriell nivå och ansträngningar ska dessutom göras för att begränsa 

temperaturökningen till 1,5 grader Celsius. Till skillnad från Kyotoprotokollet ska alla länder i världen 

bidra till Parisavtalet. Länder arbetar fram nationellt fastställda bidrag och dessa förnyas vart femte 

år för att gradvis skärpas. Sveriges del ingår i ett gemensamt bidrag från EU. De enskilda bidragen 

meddelas och en samlad översyn och lägesbedömning ska göras med samma tidsintervall som 

förnyelsen. I Paris 2015 fanns förutom stats- och regeringschefer även aktörer inom näringsliv, 

forskning, miljöorganisationer, trossamfund, städer och regioner. Parisavtalet betonar den viktiga 

rollen som dessa icke-statliga aktörer spelar. (Klimatpolitiska rådet, 2018.) 

Vid FN:s toppmöte år 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 för hållbar 

utveckling och 17 globala mål som mellan år 2016 och 2030 ska leda världen mot en hållbar och 

rättvis framtid. Planen visar att det krävs en omställning på flera olika nivåer och i handlingsplanen 

nämns hållbar utveckling, och en samverkan mellan alla tre dimensioner inom hållbar utveckling, 

som avgörande för mänsklighetens framtid. Det är upp till varje nation att besluta hur målen 

inkorporeras i den nationella politiken och dess strategier. (Regeringskansliet, 2016.) De 17 målen 

visas i Figur 6 nedan och av dessa har flera koppling till omställningen till ett hållbart energisystem. 

Det sjunde målet handlar om att garantera att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern 

energi till en rimlig kostnad och detta är en förutsättning för att kunna möta andra aktuella globala 
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utmaningar som fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten och hälsa. Delmål 

inom det sjunde målet är att garantera tillgången till energitjänster, öka andelen förnybar energi, 

öka energieffektiviteten, stärka det internationella samarbetet inom forskning och utveckling samt 

bygga ut infrastruktur och uppgradera tekniken för att leverera moderna och hållbara energitjänster. 

(Regeringskansliet, 2015.) Andra mål som kan kopplas till ett hållbart energisystem är bland annat 

målen om att bekämpa klimatförändringar samt målet om hållbara städer och samhällen. Detta visar 

att det finns en stark koppling mellan de olika målen och med det följer både utmaningar och 

möjligheter för att skapa synergieffekter (Klimatpolitiska rådet, 2018). 

 

Figur 6 - Målen inom Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2016). Används med tillstånd från Regeringskansliet 

3.2.2 EU-nivå 
Arbetet inom EU är uppdelat på ett flertal institutioner och de som framförallt deltar i 

beslutsfattandet inom EU är (Europeiska unionen, 2018): 

• Europaparlamentet – väljs av medborgarna i EU och företräder dessa 

• Europeiska rådet – medlemsstaternas stats- och regeringschefer 

• Europeiska unionens råd – företrädare för medlemsstaternas regeringar 

• Europeiska kommissionen – en person från varje medlemsland, företräder hela EU:s 

intressen 

Kommissionen är den institutionen som vanligen föreslår nya lagar och parlamentet och rådet 

(Europeiska unionens råd) beslutar om dem. Vidare står medlemsstaterna eller berörda EU-

institutioner för genomförandet av lagar och beslut. Europeiska rådet med stats- och regeringschefer 

tar fram övergripande riktlinjer samt mål och prioriteringar för arbetet inom EU. (Europeiska 

unionen, 2018.) 

Arbetet inom energiområdet i EU utgår från de tre pelarna hög försörjningstrygghet, låg 

miljöpåverkan och konkurrenskraftiga villkor (secure, competitive and sustainable energy enligt 

Europeiska kommissionen (u.å.)) (Regeringskansliet, 2018). Detta ska dessutom ske samtidigt som 

man når klimatmålen (Europeiska unionen, 2018). En utmaning som finns inom energisektorn i 

Europa är att mer än hälften av energin som används är importerad. Det finns därför ett kraftigt 

beroende av energi från andra marknader än den europeiska. Andra utmaningar är avbrott i 

energiförsörjningen, höga energipriser samt miljö- och hälsoproblem orsakade av utsläpp av 
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exempelvis växthusgaser. För att handskas med dessa utmaningar har EU-kommissionen startat ett 

arbete med en europeisk energiunion. (Europeiska unionen, 2018.) Energiunionen och 

klimatpolitiken är ett av EU-kommissionens prioriterade områden under perioden 2015–2019. 

Unionen är ett verktyg för att arbeta med de tre pelarna och ge EU en säker och miljövänlig energi 

till rimligt pris. (Europeiska kommissionen, u.å..) 

För klimatpolitiken är det långsiktiga målet att utsläppen ska sänkas med 80–95 procent till år 2050 

jämfört med 1990 års nivå (Regeringskansliet, 2017b). Att minska utsläppen med 80–95 procent är i 

enlighet med den nivå som IPCC tilldelar de utvecklade länderna i målet för att begränsa den globala 

temperaturökningen till max två grader Celsius till år 2050 (Energimyndigheten, 2015a). Det finns 

även två ramverk inom EU:s energi- och klimatpolitik som ligger närmare i tiden, med mål till 2020 

och 2030. EU:s bindande mål för energi- och klimatpolitiken till 2020 är (Regeringskansliet, 2018): 

• 20 procent minskning av utsläpp av växthusgaser jämfört med 1990 

• 20 procent av energianvändningen ska komma från förnybara källor och 10 procent av 

transporterna ska ske med biodrivmedel 

• 20 procent energieffektivisering 

EU har även ett ramverk med mål inom energi- och klimatpolitiken till 2030. Detta beslutades av 

stats- och regeringscheferna i medlemsländerna år 2014. Målen inom detta ramverk är att EU till 

2030 ska ha minst (Regeringskansliet, 2018): 

• 40 procent minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med 1990 

• 27 procent förnybar energi 

• 27 procent ökad energieffektivisering 

Målen med minskade utsläpp av växthusgaser och andel förnybar energi är bindande på EU-nivå 

medan målet för energieffektivitet är vägledande och ska ses över senast år 2020. En förhoppning 

finns om att då öka ambitionen från 27 procent till 30. (Energimyndigheten, 2015a.) 

Det främsta styrmedlet som EU använder för att minska utsläppen är EU ETS, EU:s system för handel 

med utsläppsrätter. Handel med utsläppsrätter påbörjades år 2005 och systemet sätter ett tak för 

maximala utsläpp som sänks med tiden. Detta skapar en handel med rätterna som tilldelas de 

anläggningar som omfattas av systemet och tanken är att denna marknad ska låta minskningarna av 

utsläpp ska ske i en kostnadseffektiv ordning. EU ETS är inne på sin tredje handelsperiod och denna 

pågår från 2013 till 2020. Regelverket innefattar vilka anläggningar som omfattas av systemet och 

vilken tilldelning de får av utsläpp och detta har ändrats mellan de olika handelsperioderna. Från 

2012 räknas även utsläpp från flygtrafik som flyger inom alternativt startar eller landar inom det 

europeiska samarbetsområdet. Utsläppen inom handeln med utsläppsrätter står för ungefär 45 

procent av de totala utsläppen inom EU och 35 procent av de totala utsläppen i Sverige. Handeln 

med utsläppsrätter har ett mål för utsläppsminskningar för hela EU. För utsläpps som inte täcks av 

systemet fördelas bindande mål för alla medlemsländer enligt en ansvarsfördelningsförordning 

kallad ESR (Effort Sharing Regulation). (Klimatpolitiska rådet, 2018.) 

3.2.3 Nationell nivå 
Sveriges övergripande mål för energipolitiken är att på kort och lång sikt trygga energitillgången på 

konkurrenskraftiga villkor. Detta beslutades i riksdagen i juni år 2018 och energiöverenskommelsen 

ska skapa villkor för en effektiv och hållbar energianvändning och ett robust elnät utifrån de tre 

pelare som energiarbetet i EU bygger på. Energipolitiken ska även underlätta i omställningen till ett  

samhälle som är ekologiskt hållbart och därmed även gynna de två andra dimensionerna inom 

hållbar utveckling. (Regeringskansliet, 2018.) 
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De mål som finns i energiöverenskommelsen är (Regeringskansliet, 2018): 

• 100 procent förnybar elproduktion till 2040 

• 50 procent effektivare energianvändning år 2030 jämfört med 2005 

• Inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären från Sverige år 2045, följt av negativa 

utsläpp därefter 

Sverige har även energipolitiska mål som antogs år 2009 och är en följd av EU:s mål för 2020. Utifrån 

dessa har Sverige som mål till 2020 (Regeringskansliet, 2018): 

• Minst 50 procent förnybar energi 

• 20 procent effektivare energianvändning jämfört med 2008 

• Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn 

2014 fick Miljömålsberedningen i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag för ett klimatpolitiskt 

ramverk och en klimatstrategi för Sverige. Utifrån arbetet i Miljömålsberedningen togs en 

proposition fram och denna röstades igenom i riksdagen år 2017. (Regeringskansliet, 2017a.) De tre 

delar som det klimatpolitiska ramverket omfattar är långsiktiga mål för den svenska klimatpolitiken, 

ett planerings- och uppföljningssystem och ett klimatpolitiskt råd. Delar av detta finns reglerat i 

klimatlagen som trädde i kraft 2018. (Klimatpolitiska rådet, 2018.) 

Enligt klimatlagen har varje regering en skyldighet att bedriva en klimatpolitik i enlighet med de 

fastställda klimatmålen och vart fjärde år ta fram en handlingsplan för klimatpolitiken samt varje år 

presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen (Regeringskansliet, 2017a). Målen för 

utsläpp finns inte reglerade i lagen utan den hänvisar istället till riksdagens beslut. Klimatlagen 

handlar därmed både om vilka mål som finns och hur regeringen ska bedriva arbetet för att nå 

målen. Att det finns lagkrav på hur arbetet i regeringen ska ske är ovanligt i Sverige. Dock finns 

liknande, men mer omfattande, reglering för finanspolitiken och utrikespolitiken så som 

budgetlagen. (Klimatpolitiska rådet, 2018.) Det klimatpolitiska rådets uppdrag är att som oberoende 

part utvärdera hur regeringens politik är förenlig med målen inom klimatområdet (Regeringskansliet, 

2017a). Uppgifter som rådet har är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med 

beslutade klimatmål, bedöma inriktningen samt de underlag och modeller som arbetet inom 

regeringen bygger på och bidra till att klimatpolitiken diskuteras mer i samhället. Det klimatpolitiska 

rådet ska göra en granskning av regeringens klimatpolitiska handlingsplan som presenteras vart 

fjärde år och de ska varje år lämna en rapport med bedömningar och analyser angående 

klimatarbetet och utvecklingen av utsläpp. (Klimatpolitiska rådet, 2018.) 

Enligt miljöpolitikens övergripande mål, Generationsmålet, ska Sverige till nästa generation lämna 

över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet ger en inriktning till det svenska 

miljömålssystemet med 16 miljökvalitetsmål från 2009. (Klimatpolitiska rådet, 2018.) 

Miljökvalitetsmålen ska även se till att Sverige bidrar till den miljömässiga dimensionen i de globala 

målen i Agenda 2030 (Naturvårdsverket, 2018). Av miljökvalitetsmålen är det främst målet 

”Begränsad klimatpåverkan” som är kopplat till energiområdet (Regeringskansliet, 2018). Målet om 

begränsad klimatpåverkan är i enlighet med Parisavtalet att den globala medeltemperaturen 

begränsas till långt under 2 grader Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att 

hålla ökningen under 1,5 grader Celsius. (Klimatpolitiska rådet, 2018.) 

Ett långsiktigt klimatmål är att Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären till år 

2045 och att utsläppen därefter ska vara negativa. Som negativa utsläpp räknas både koldioxiden 

som naturen tar upp och investeringar där Sverige bidrar till att minska utsläpp i andra länder. Dock 
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ska en minskning med minst 85 procent, jämfört med 1990 års nivå, ske för utsläpp från svenskt 

territorium utan att räkna in de negativa utsläppen. Under perioden fram till 2045 finns delmål för 

utsläppen. Etappmålen omfattar inte utsläppen inom handeln med utsläppsrätter (utan endast inom 

icke-handlande sektorn samt för inrikes transporter, undantaget flyg) eftersom detta är tänkt att ge 

utsläppsminskningar där det är mest kostnadseffektivt på EU-nivå. (Regeringskansliet, 2017a.) Enligt 

Regeringskansliet (2018) lägger kvantifierade mål inom energi- och klimatpolitiken tillsammans med 

konkreta styrmedel kopplade till dessa grunden för en snabb omställning från fossilberoendet mot 

ett hållbart energisystem. 

3.3 Kommuners roll i omställningen till ett hållbart energisystem 
Kommuners roll i omställningen till ett hållbart energisystem och arbetet riktat mot medborgare och 

näringsliv påverkas av hur det kommunala uppdraget ser ut samt vilken roll svenska kommuner har i 

omställningen till ett hållbart energisystem. Detta delkapitel tar även upp hur kommuner kan skapa 

förutsättningar för att medborgare och näringsliv genomför åtgärder som gynnar en 

energiomställning samt vilka verktyg som kommuner kan använda sig av i arbetet riktat mot 

medborgare och näringsliv. 

3.3.1 Kommuners uppdrag 
I Sverige finns idag 290 kommuner och enligt grundlagen (regeringsformen) ska det finnas en 

självständig och, med viss begränsning, fri bestämmanderätt för kommuner och landsting. Genom 

medborgarval utses politiska ledamöter till kommunfullmäktige och de fattar alla viktiga beslut 

gällande kommunen. Fullmäktige beslutar själv vilka nämnder som ska finnas i kommunen, vilket gör 

att organisationerna varierar i olika kommuner. Dessa nämnder samt kommunens tjänstemän 

ansvarar för den löpande verksamheten och för att genomföra de beslut som fattas i fullmäktige. 

Den svenska modellen utgår från decentralisering och att ansvar och beslutsfattande ska ligga så 

nära de som berörs av besluten som möjligt. Tanken med detta är att det ska vara möjligt att 

anpassa verksamheterna efter de förutsättningar som finns på lokal nivå. Från nationell nivå 

fastställs mål för den kommunala verksamheten i form av lagar och förordningar. Utifrån dessa har 

kommunen ett antal obligatoriska uppgifter och dessa är social omsorg, skolor från förskolenivå till 

gymnasienivå, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och avfallshantering, vatten 

och avlopp, räddningstjänst, civilt försvar, biblioteksverksamhet och bostäder. Kommunen har även 

frivilliga uppgifter inom fritid och kultur, teknisk service, energiförsörjning och underhåll av gator 

vilket betyder att de kan sköta dessa uppgifter själva eller överlåta det till andra bolag. De har även 

en obligatorisk gemensam uppgift tillsammans med landsting i form av regional och lokal 

kollektivtrafik. Den största delen av kommunens verksamhet bedriver kommunerna själva i 

förvaltningsform. Vissa verksamheter överlåts även åt bolag, föreningar eller stiftelser. 

(Finansdepartementet, 2008.) 

För att granska och stödja det kommunala arbetet arbetar staten med tillsyn genom statliga 

myndigheter. Inom områden som miljö, brandsäkerhet och livsmedel finns ansvaret för tillsyn hos 

aktuell nämnd i kommunen. (Finansdepartementet, 2008.) Det finns begränsningar vad som är 

tillåtet inom kommunens självstyre och möjligheten för kommuner att ställa särkrav. Kommunen är 

exempelvis begränsade enligt Plan- och Bygglagen genom att de inte får ställa högre krav på tekniska 

egenskaper än vad lagen kräver. Detta kan begränsa vilka möjligheter kommunen kan ställa gällande 

energieffektivitet vid upphandlingar men det gäller inte då kommunen själv är byggherre eller 

fastighetsägare. (Näringsdepartementet, 2018.) 
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3.3.2 Kommuners roll i energiomställningen 
Det är viktigt att kommuner arbetar för att minska klimatpåverkan eftersom konsekvenserna av en 

förändring i klimatet påverkar hela samhället och därigenom ökar utmaningarna för kommunens 

egna verksamhetsområden (SKL:s programberedning för klimat, 2017). Kommuner och landsting har 

ett flertal funktioner i klimat- och energiarbetet. Dessa är bland annat som politisk arena och genom 

kontakt med medborgarna men även genom exempelvis samhällsplanering, egen verksamhet, 

upphandling, skola och miljötillsyn. Det är även vanligt att de är aktiva i internationella samarbeten 

för att dela kunskap och sprida tekniker. Vidare har verksamheter som kollektivtrafik, 

avfallshantering, VA och energiproduktion möjlighet att påverka hur effektivt resurser används och 

det finns därmed möjligheter för kommuner att påverka både den kort- och den långsiktiga 

utvecklingen för energisystemet. (Energimyndigheten & Sveriges Kommuner och Landsting, 2015.) 

Vid FN:s klimatförhandlingar år 2015 i Paris framhölls icke-statliga aktörer som en fjärde pelare som 

har möjlighet att visa att det är möjligt med utsläppsminskningar och att det är ett arbete som har 

kommit igång. Även på statligt håll uppmärksammas kommuners och regioners viktiga roller i energi- 

och klimatpolitiken. De globala och nationella målen behöver dock föras över och förankras på lokal 

nivå för att de ska ha möjlighet att uppnås. Det finns en tydlig politisk vilja hos statliga aktörer samt i 

många kommuner och landsting att bidra till en begränsad klimatpåverkan genom egna bidrag. 

(Energimyndigheten & Sveriges Kommuner och Landsting, 2015.) Aktörer på lokal och regional nivå i 

form av kommuner, landsting och regioner har under de senaste årtiondena medverkat till en 

mycket stor del av de minskade utsläppen av växthusgaser i Sverige (SKL:s programberedning för 

klimat, 2017). De främsta bidragen sker genom en mer effektiv energianvändning samt en 

utbyggnad av förnybar energi (Energimyndigheten & Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). 

Områden där arbetet har visat sig tydligt är inom fjärrvärme, hantering av avfall och kollektivtrafik. 

Även framåt syns en lokal och regional politisk vilja till att minska klimatpåverkan. Förutsättningarna 

skiljer sig mellan kommuner men majoriteten av kommunerna har satt upp mål för att bidra till en 

omställning av energisystemet genom att minska utsläppen inom kommunens geografiska område, 

den kommunala organisationen eller båda delarna. Dessutom finns många samarbeten och nätverk 

kopplade till minskad påverkan på olika geografiska nivåer. Ett engagemang för klimatet finns även 

hos stora delar av näringslivet. Hållbarhet har i dagens samhälle blivit en konkurrensfaktor och en 

naturlig hos en växande andel företag. För den offentliga sektorn är upphandlingar ett sätt att 

påverka och styra mot mål inom hållbarhet. (SKL:s programberedning för klimat, 2017.) 

Kommunerna påverkas förutom av det som sker på statlig nivå även av globalt och internationellt 

arbete vilket visades i 3.2 Politiskt ramverk. Många beslut som är aktuella för lokal och regional nivå 

fattas på EU-nivå. I detta finns EU:s arbete för en energiunion och dessutom har flera tillhörande EU-

direktiv påverkan på kommuner, bland annat gällande drivmedel, byggnaders energianvändning och 

krav på individuell mätning och debitering i byggnader. (SKL:s programberedning för klimat, 2017.) 

Energiunionen och politiska mål utvecklas sedan till EU-direktiv och handlingsplaner som direktivet 

om byggnaders energiprestanda och standarder och krav för produktgruppers energieffektivitet. I 

det tidigare energitjänstedirektivet från EU beskrevs att offentliga verksamheter skulle vara 

föredömen gällande energibesparing. Energitjänstedirektivet ersattes sedan av 

energieffektiviseringsdirektivet som under 2014 implementerades i svensk lag. Enligt det nya 

direktivet bör offentlig sektor på lokal och regional nivå följa statliga åtaganden och agera som goda 

förebilder inom energieffektivisering av byggnader och upphandling. (Energimyndigheten & Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2015.) 
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3.3.3 Kommuners arbete riktat mot medborgare och näringsliv 
För enskilda personer handlar omställningen till ett hållbart energisystem till stor del om beteende 

och livsstil. I den omställningen krävs systemåtgärder som förenklar smarta val och att aktörer som 

kommuner ger stöd och visar vägen. Att påverka beteende är därmed ett viktigt sätt att få personer 

att göra val som gynnar samhället. I många kommuner finns aktiviteter och projekt som är riktade till 

kommunens medborgare. En del av kampanjerna och aktiviteterna har koppling till offentliga 

verksamheter som samhällsplanering, mobility management och avfallshantering. Andra kampanjer 

och aktiviteter är närmare kopplade till den privata konsumtionen och även detta område är viktigt 

då det står för en stor del av människans ökade påverkan på klimatet. (SKL:s programberedning för 

klimat, 2017.) Styrmedel och nudging är sätt för kommuner att stötta medborgare och näringsliv att 

genomföra åtgärder som gynnar en energiomställning och de beskrivs nedan. 

3.3.3.1 Styrmedel 

Styrmedel skapar incitament för aktörer att vidta åtgärder eller förändra beteenden på ett sätt som 

gynnar tillståndet för styrmedlets mål (Scharin, Persson, & Wallström, 2018). Energi- och 

miljöpolitiska styrmedel kan exempelvis verka för att nå energi- och miljömål och gynna 

miljötillståndet eller minska utsläppen av växthusgaser. Det är möjligt att införa styrmedel på olika 

nivåer (internationell, nationell eller regional) samt för olika aktörer (företag, hushåll och individer) 

och de kan delas in i följande kategorier (Scharin m.fl., 2018): 

• Administrativa – exempelvis lagar, krav och förbud 

• Ekonomiska – exempelvis skatter, subventioner, ersättningar, avgifter, handel med 
utsläppsrätter 

• Informativa – exempelvis utbildning och informationskampanjer 

• Forskning och utveckling – används i vissa fall som en kategori av styrmedel. 

Med full efterlevnad har administrativa styrmedel stor möjlighet att garantera att det satta målet 

uppfylls till fullo. Det kan dock finnas faktorer som begränsar efterlevnaden av det administrativa 

styrmedlet, så som problem med tillsyn, och det kan då vara motiverat att komplettera med 

ekonomiska styrmedel. Försiktighet bör finnas vid införandet av administrativa styrmedel då det 

finns stora skillnader mellan kostnader för åtgärder för olika källor. För att nå styrmedlets mål och 

samtidigt se till kostnadseffektivitet krävs att de som utformar styrmedlet tar hänsyn till detta. En 

ytterligare begränsning med administrativa styrmedel är att det inte finns några ekonomiska 

incitament till förbättringar utöver existerande krav. Vidare kan det begränsa incitament för den 

tekniska utvecklingen om lösningar som är bättre än gällande krav inte gynnas. (Scharin m.fl., 2018.) 

Ekonomiska styrmedel har inte möjlighet att garantera att mål uppfylls på samma sätt som 

administrativa styrmedel. Istället kan faktorer som svängningar i konjunkturen påverka så att det 

under högkonjunktur kan finnas en hög produktionsnivå i en industri vilket ger en större belastning 

än vid lågkonjunktur då produktionen kan gå ner. En otillräcklig kunskap om kostnader för åtgärder 

kan skapa en nivå på styrmedlet som orsakar att målet ej uppnås eller att det överskrids. Det finns 

dock möjlighet att med tiden justera styrmedlets nivå och på så sätt nå målet. Positivt med 

ekonomiska styrmedel är att de har en närmare koppling till kostnadseffektivitet och det är även den 

kategori av styrmedel som främst stimulerar teknisk utveckling. Det finns även större möjligheter för 

aktörer att själva besluta om vilka åtgärder som ska genomföras och vilken ambitionsnivå de har. 

Subventioner kan liknas vid en negativ skatt och bör fokusera på aktiviteter med positiva externa 

effekter och inte på att minska negativa externa effekter så som utsläpp. (Scharin m.fl., 2018.) 

Informativa styrmedel kan vara av stort värde för aktörer vid implementeringen av andra styrmedel 

så som nya gränsvärden för utsläpp. En informationskampanj kan då klargöra för aktörer vilka som är 



27 

berörda och vad de har för ansvar. Effekten av informativa styrmedel är svår att bedöma på grund av 

att svårigheten att urskilja i vilken grad informationen påverkar beteendet samt vilken information 

det är som påverkar. Informativa styrmedel används därför vanligtvis ensamt endast med koppling 

till låga kostnader eller när genomförandet av åtgärder är fördelaktigt ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv. (Scharin m.fl., 2018.) 

3.3.3.2 Nudging 

Med nudging menas att putta och det handlar om att leda människor i en önskvärd riktning. Istället 

för att använda morot eller piska handlar nudging om att se till att det önskvärda beslutet blir det 

som är enklast att fatta. Nudging ses som ett tämligen nytt sätt att påverka beteenden för att 

uppmuntra hållbara val utan att påverka individers värderingar. Det ses som en möjlighet att 

komplettera politiska åtgärder som är riktade mot utbud med strategier för efterfrågan för att hjälpa 

individer att fatta beslut som gynnar såväl dem som samhället. Beslutsfattare har därför fått ett ökat 

intresse för beteendevetenskapliga tillämpningar och insikter från beteendevetenskapen underlättar 

för beslutsfattare när det gäller att förstå individers beteende och att därefter ta fram strategier som 

bland annat kan främja hållbara beteenden. Som politisk strategi kan den offentliga sektorn, med 

aktörer som kommuner, utforma situationer för att främja önskvärda beteenden och samtidigt låta 

individer ha rätten till att fatta egna beslut. (Mont, Lehner, & Heiskanen, 2014.) 

Information är det verktyg som främst används i dagens läge för att ändra individers beteende men 

för att information ska fungera krävs att individer endast fattar beslut på rationella grunder. Trots att 

det framkommit att individers rationalitet är begränsad och att konsumenter inte alltid gör 

medvetna val har tillhandahållande och märkning av information fortsatt vara det främsta verktyget 

för beteendeförändring då det har varit en utmaning att föra in kunskap om mänskligt beteende i 

beslutsfattande så som policyformuleringar. Flertalet länder har börjat se nudging som ett lovande 

politiskt verktyg, tillsammans med andra verktyg, för beteendeförändringar och nudging har använts 

framgångsrikt av myndigheter bland annat för folkhälsa och privat sparande. Arbete pågår med att 

sprida nudging till flera områden. I vissa fall används även åtgärder inom nudging utan att de 

nödvändigtvis är definierade som nudgingåtgärder. (Mont m.fl., 2014.) 

Beslutssammanhanget ses som en viktig faktor i beteendevetenskapen och genom att göra 

förändringar antingen i den sociala eller fysiska miljön eller genom att presentera valalternativ på 

olika sätt blir olika alternativ enklare eller svårare att välja. Nudging använder sig av individers brist 

på medvetenhet om hur miljön eller valutbudet påverkar val och handlar om att modifiera 

förutsättningar för valbeslut. Exempel på detta är standardalternativ, förenklad information och 

påminnelser, förändring av miljöer och att uppmärksamma sociala normer. Nudging kan ses som ett 

samlingsbegrepp för en styrmedelskategori och delas in i dessa fyra underkategorier. Nudging anses 

lämpligt för beteenden där effekterna av valen uppstår senare, när de är komplexa, när valen sällan 

förekommer, när det inte är möjligt med återkoppling eller om kopplingen mellan val och utfall inte 

är tydlig. Det kan även handla om situationer där det inte sker något aktivt val utan att ett beteende 

baseras på rutiner eller vanor, så som att gå ut ur ett rum utan att tänka på att släcka lamporna. 

(Mont m.fl., 2014.) 

Exempel på nudging innefattar att i en matvarubutik byta ut märkningen av produkter som närmar 

sig bäst-före-datumet från en röd etikett med texten ”Lägre pris” till en grön etikett med texten 

”Lägre pris – äta snart. Denna produkt närmar sig utgångsdatum, men är fortfarande färsk. Köp den 

och du kommer att spara miljö och pengar”. Nudging genom förändring av miljön kan ske genom att 

tillhandahålla cykelanläggningar längs de mest trafikerade vägarna och främja stadsplanering som 

fokuserar på täthet och att förebygga att städer breder ut sig. En enkel åtgärd kan vara att byta till 

dubbelsidig utskrift som standardalternativ och inom sociala normer är ett exempel att skicka ut 
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information till elbolagskunder med en jämförelse mellan kundens energianvändning och 

grannarnas, samt komplettera detta med förslag på sätt att spara energi. (Mont m.fl., 2014.) 

Komplexiteten inom beteendeförändringar gör att det ofta krävs kombinationer av olika politiska 

verktyg och styrmedel. Nudging ses främst som en möjlighet för att förstärka effekten av andra 

styrmedel och kräver ofta andra åtgärder som främjar hållbara värderingar eller erbjuder en hållbar 

infrastruktur. Med detta menas att exempelvis information om fördelarna med att välja cykeln som 

transportmedel är lämpligt att kommuniceras i samband med att det sker åtgärder för 

cykelinfrastrukturen. (Mont m.fl., 2014.) 

Inom näringslivet har strategier liknande nudging använts under en lång tid och företag har använt 

insikter om konsumentbeteende för att utveckla sin kommunikation och påverka köpbeteenden. 

Likheter finns mellan marknadsföring och nudging men en viktig skillnad är att inom nudging 

påverkas individen till val som även gynnar samhället medan marknadsföring har som syfte att bidra 

till val som främjar företagen i första hand. Det finns dock fall då dessa två går hand i hand. 

Påtryckningar från allmänheten kopplat till hållbarhet har även visat att företag både kan och är 

villiga att använda kunskapen om konsumentbeteende och nudging för att bidra genom att främja 

marknaden för ekologiska och etiska produkter. (Mont m.fl., 2014.) 

3.3.4 Verktyg i kommuners arbete med energiomställningen 
Förutom att stödja medborgare och näringsliv att genomföra åtgärder som bidrar till en omställning 

till ett hållbart energisystem finns andra verktyg som kommuner kan använda sig av. Nedan beskrivs 

verktyg som har koppling till hur kommuner arbetar riktat mot medborgare och näringsliv.  

3.3.4.1 Strategiska dokument 

Hos många kommuner finns mål inom energi och klimat så som att minska utsläppen av 

växthusgaser för den egna verksamheten samt kommunens geografiska område. Det finns ett 

metodiskt arbete inom många områden hos kommuner gällande energieffektivisering men det finns 

även en stor spridning mellan kommunerna. Ett betydande arbete återstår för att nå de mål för 

klimat, energi och miljö som finns samt för att ta tillvara på existerande potentialer. Vissa kommuner 

går före samhället och ett område där detta är tydligt är gällande miljöbilar med låga 

koldioxidutsläpp. I kommuners arbete är därmed viktigt att ta lärdom från föregångskommuner och 

använda sig av systematiska sätt i arbetet. (Energimyndigheten & Sveriges Kommuner och Landsting, 

2015.) 

Strategiska dokument för kommuner har under intervjuerna visats att de exempelvis kan innefatta 

långsiktiga strategier samt handlingsplaner och måldokument med lokala energi-, klimat- och 

miljömål. Dokumenten kan behandla kommuner som geografisk yta, den kommunala verksamheten 

eller mer avgränsade och specifika områden. Fokusområden kan variera från breda helhetsstrategier 

med en målbild för det framtida energisystemet till snävare handlingsplaner gällande exempelvis 

installation av solcellsanläggningar. 

3.3.4.2 Ägardirektiv 

Kommuner har möjlighet att överlåta uppgifter till företag som ägs av kommunen till fullo, i delat 

ägande mellan en eller flera kommuner och regioner eller till företag som ägs av annan aktör. I 

styrningen av kommunala bolag använder kommuner bland annat ägardirektiv. (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2019.) Ägardirektiv har under intervjuerna nämnts då vissa kommuner använder sig 

av dessa för att beskriva hur de vill att bolagen ska arbeta riktat mot medborgare och näringsliv. 
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3.3.4.3 Planarbete 

Kommuners planering skapar en ram för den fysiska och ekonomiska planeringen och i planarbetet 

reglerar kommuner relevanta verksamheter genom att skapa planer för dem. För områden som 

energiförsörjning och bostäder har kommuner lagkrav på planering. I den fysiska planeringen ingår 

en översiktsplan som varje kommun är skyldig att ha enligt Plan- och Bygglagen. I översiktsplanen 

ska det finnas en plan för kommunens utveckling av bebyggelse. På mer detaljerad nivå ska det även 

finnas detaljplaner som påverkar vad marken är tillåten att användas till. Förutom den fysiska 

planeringen ska kommuner även ha en ekonomisk planering och de är skyldiga att årligen göra en 

budget för sin verksamhet. (Nationalencyklopedin, u.å..) SKL:s programberedning för klimat (2017) 

nämner systemåtgärder som ett sätt för kommuner att stötta och visa vägen samt göra det lättare 

för individer att göra smarta val och det kommunala planarbetet är ett sätt för kommuner att få till 

åtgärder på systemnivå. 

Lagen om kommunal energiplanering säger att det i alla kommuner ska finnas en aktuell plan 

gällande tillförsel, distribution och användning av energi. Denna beslutas om i kommunfullmäktige 

och är ett sätt för kommunen att strategiskt styra energitillförseln och energianvändningen utifrån 

den roll som kommunen spelar, vilka verksamheter kommunen bedriver och hur kommunen vill 

kommunicera sin energiplanering. Den kommunala energiplanen ska även analysera 

energisystemets påverkan på miljön. (Energimyndigheten, 2018.) Energiplaneringen används för att 

följa upp miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” (Boverket, 2018a). Boverket, som har ansvaret för 

att följa upp målet ”God bebyggd miljö” nationellt, och länsstyrelserna, som har motsvarande 

uppgift regionalt, skickar ut en enkät till kommunerna om deras arbete. Enkäten skickas ut till 

kommunerna eftersom deras arbete har en viktig roll för miljökvalitetsmålet. (Boverket, 2018b.) En 

av frågorna handlar om ifall kommunen har en aktuell kommunal energiplan eller ett liknande 

dokument som fyller den funktionen. 220 kommuner har svarat på frågan och av dessa har 147 

kommuner en aktuell energiplan eller liknande dokument, 37 har ingen plan men arbete med att ta 

fram en plan pågår och 36 har ingen plan. Det framgår även i enkäten att kommuner använder sig av 

dokument med andra namn än energiplan; så som översiktsplan och klimat- och energistrategi. 

(Boverket, 2018a.) 

3.3.4.4 Kommunal energi- och klimatrådgivning 

År 1977 infördes ett statligt stöd för kommunal rådgivningsverksamhet inom energiområdet. Stödet 

har under åren varierat men från den ursprungliga energirådgivningen utvidgades arbetet år 2008 till 

att även innefatta klimatrådgivning samt rådgivning om transporter. Energi- (och klimat)rådgivning, 

förkortat EKR, har därmed varit en del i arbetet hos kommuner i mer än 40 år i former från 

folkbildning till mer specifik rådgivning och informationen och rådgivningen är i dagsläget ett väl 

etablerat styrmedel. EKR finns idag i närapå alla 290 kommuner. (Energimyndigheten, 2015c.) 

Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och oberoende tjänst med hushåll, företag, 

bostadsrättsföreningar och organisationer som målgrupp (Energimyndigheten, 2017c). Rådgivningen 

bedrivs i olika former från egen regi till samarbeten över kommungränser och i vissa fall genom 

entreprenad (Energimyndigheten, 2015c). Kommunerna får ekonomiskt stöd grundat på storleken 

på målgruppen (Energimyndigheten, 2017c). De får även stöd från Energimyndigheten med kunskap 

genom utbildning och konferenser samt tryckt material och information på Internet. Det statliga 

stödet baseras på att målgruppen bedöms ha en energieffektiviseringspotential men för svag 

kännedom och för svaga incitament för att göra detta i önskad hastighet. Med en väl fungerande 

energi- och klimatrådgivning ökar kunskapen hos målgruppen och med detta följer ett ökat intresse 

för och efterfrågan efter mer energieffektiva produkter, tjänster och processer. I sin tur bidrar detta 
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till en mer effektiv energianvändning och det gör att de nationella målen till 2020 och 2045 enklare 

kan uppnås. (Energimyndigheten, 2015c.) 

År 2015 gjordes en översyn av energi- och klimatrådgivningen och efter denna arbetades nya 

riktlinjer fram. Inom den nuvarande programperioden, 2018–2020, arbetar energimyndigheten för 

att göra rådgivningen mer känd och öka synligheten mot målgruppen. Det finns även obligatoriska 

insatsprojekt som ingår i rådgivningen och temat för år 2018 är sol och hållbart resande. Möjligheter 

finns även för en utökad rådgivning vid samarbete mellan kommuner eller för projekt där fokus finns 

på en prioriterad målgrupp. (Energimyndigheten, 2017c.) I förordningen om bidrag till kommunal 

energi- och klimatrådgivning finns tre stöd som kommuner kan ansöka om. De tidigare nämnda EKR 

samt den utökade formen av detta är två av stöden och det tredje stödet är coacher för energi och 

klimat. Energimyndigheten administrerar stöden men dessa skiljer sig då stödet för energi- och 

klimatrådgivning är statligt och delas ut till de kommuner som uppfyller kraven medan stödet för 

coacher kommer från EU-medel och är begränsat. Stödet för coacher för energi och klimat är inriktat 

på små och medelstora företag som har en maximal energiförbrukning under 300 MWh/år. Precis 

som för stödet för EKR omfattar stödet för coacher en tjänst hos kommuner för att stötta företag i 

arbetet med att minska energiförbrukningen. (Energimyndigheten, 2016a.) 

3.3.4.5 Medel och stöd 

Kommuner kan få stöd genom att söka medel och stöd från olika aktörer och nedan ges exempel på 

detta. Aktörer som nämns är EU samt Energimyndigheten men det finns många fler aktörer som 

bidrar med medel och stöd i kommuners arbete i omställningen till ett hållbart energisystem.  

Som tidigare nämnt omvandlas direktiv från EU-nivå till nationella strategier och detaljkrav. 

Energitjänstedirektivet omvandlades i Sverige till bland annat stödet för energieffektivisering (EES) i 

kommuner och landsting mellan år 2010 och 2014. Genom detta stöd antog kommuner och 

landsting strategier med mål och planer för att på ett strategiskt sätt arbeta med 

energieffektivisering i den egna verksamheten och de egna bolagen och öka intresset för 

energieffektivisering. På nationell nivå har Energimyndigheten ett stort ansvar för att genomföra 

energipolitik och stödja aktörer i det lokala och regionala arbetet. (Energimyndigheten & Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2015.) Ett exempel på detta är Energimyndighetens samverkansprogram 

Uthållig kommun. Det är ett informativt styrmedel som syftade till att stärka kommuners 

organisatoriska kapacitet för att bidra till en mer kraftfull energi- och klimatpolitik på lokal nivå. 

Uthållig kommun har genomförts i tre etapper och den sista etappen avslutades 2014. Inom 

programmet skedde aktiviteter så som att dela kunskap och ge möjlighet till utökad samverkan och 

bildande av nätverk med energianvändningen som utgångspunkt för att förändra samhället i en 

hållbar riktning inom alla tre dimensioner. (Sweco, 2016.) 

3.3.4.6 Samverkan 

Den lokala nivån stöds ofta av samarbeten, överenskommelser och partnerskap med aktörer på olika 

nivåer och det är vanligt att kommuner använder sig av samverkan för utbyte av kunskap och för att 

sprida teknik och metoder (Energimyndigheten & Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). 

Kommuner kan samverka med varandra eller inom landsting för att exempelvis arbeta med 

energieffektivisering av sina verksamheter, lära av varandra, förbättra utbudet av tjänster och ta del 

av specialistkunskaper. En ökad samverkan har även skett internationellt genom medlemskapet i EU 

och utbyten sker numera mer inom erfarenheter, kultur och tjänster än tidigare då bistånd var högt 

upp på agendan. Vissa av kommunens ansvarsområden påverkas även av arbetet som sker på EU-

nivå och detta är exempelvis upphandlingsregler, regional utveckling och miljötillsyn. 

(Finansdepartementet, 2008.) Kommuner och regioner samverkar även med näringslivet i olika 

former och det bidrar till att företagen har möjlighet att ta ett ökat ansvar. För att främja innovation 
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och utveckla tekniska och hållbara lösningar krävs ofta samverkan mellan flera aktörer och ibland 

krävs även offentligt stöd. Kommuner kan stödja samarbete med forskning i utvecklingscentrum 

eller science parks. (SKL:s programberedning för klimat, 2017.) 
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4 Erfarenheter från svenska kommuner 
I detta kapitel presenteras resultatet från intervjustudien. Kommunerna presenteras efter sin 

huvudgrupp samt i storleksordning. Respektive intervju används som referens förutom i de fall 

intervjuerna har kompletterats med ytterligare material vilket då anges i texten. 

4.1 Stockholms stad 
Stockholms stad är med sina 960 000 invånare den kommun som har störst befolkningsmängd i 

Sverige (Statistiska centralbyrån, 2018). Kommunen ingår i grupp A1 vilken benämns som Storstäder 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2017b). Intervjun med Stockholm stad gjordes med Jonas Tolf 

som är enhetschef på Energi&klimat-enheten på Miljöförvaltningen. 

Stockholms stad har som mål att vara fossilbränslefri till år 2040 och har ett etappmål för minskade 

utsläpp av växthusgaser till 2,2 ton koldioxidekvivalenter per person och år till 2020. Arbetet för ett 

fossilbränslefritt Stockholm finns samlat i ett strategidokument som togs fram år 2016 och utgår från 

insatser inom områdena hållbar energianvändning, miljöeffektiva transporter och resurseffektiva 

kretslopp (Stockholms stad, 2016b). Staden som organisation ska gå före i arbetet och vara 

fossilbränslefri 2030. 

I stadens långsiktiga vision om ett Stockholm för alla arbetar de med hållbarhet utifrån fyra 

inriktningsmål: Ett Stockholm som håller samman, Ett klimatsmart Stockholm, Ett ekonomiskt 

hållbart Stockholm och Ett demokratiskt hållbart Stockholm (Stockholms stad, 2016a). Förutom 

strategin för att bli fossilbränslefria har Stockholms stad även ett miljöprogram. Miljöprogrammet 

följer mandatperioden och tas fram efter varje val så att de som styr i staden blir ägare av 

miljöprogrammet. Det utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och en lokal precisering har gjorts 

för de målen som är mest relevanta för Stockholm vilket har mynnat ut i sex områden i 

miljöprogrammet (Stockholms stad, 2016a). Miljöprogrammet finns i ILS (stadens system för 

integrerad ledning och uppföljning av verksamheter och ekonomi) som är ett system som utgår från 

fullmäktiges övergripande mål och där alla enheter, förvaltningar och bolag skriver sina 

verksamhetsplaner. Miljöprogrammet följs upp på årsbasis. En styrka gentemot tidigare program är 

att det finns utpekat vilka som är ansvariga för målen samt vilka som har som ansvar för uppföljning.  

Arbetet riktat mot medborgare och näringsliv 

Energi- och klimatrådgivningen drivs i samarbete i med kommuner i Stockholmsregionen samt lokalt 

i Stockholm. Det finns en gemensam webb- och telefonrådgivning samt delat informationsmaterial 

och samverkan kring seminarier inom det regionala samarbetet. Stockholm har gynnats av att 

Energimyndigheten gjort om fördelningssystemet för bidrag för energi- och klimatrådgivning och har 

i dagsläget tre personer som arbetar med EKR inom kommunen och det regionala samarbetet. De 

arbetar dels med rådgivning till medborgare men de jobbar också mycket med 

bostadsrättsföreningar och har en person som fokuserar på det. Det finns även en solkarta 

framtagen för Stockholm. 

Riktat mot medborgare finns Klimatsmarta stockholmare som har som syfte att kommunicera 

stadens arbete och vad medborgare själva kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Inom detta 

område drivs olika kampanjer och under den här miljöprogramsperioden sker arbetet med fokus på 

transporter, vilket är det område där det ses som svårast att minska klimatutsläppen. Ett exempel på 

en kampanj inom Klimatsmarta stockholmare är Sthlm Vintertramp som startades under vintern 

2017 – 2018 och utökas till vintern 2018 – 2019. Under kampanjens första år valdes 60 personer ut, 

av drygt 1 500 sökande, för att minst tre gånger i veckan under de tre vintermånaderna cykla till 

jobbet eller skolan mot att i gengäld få dubbdäck, montering, vinterutrustning, tips och inspiration 
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samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra cyklister (Stockholms stad, 2018). 75 procent av 

de deltagande uppger i Stockholms stads uppföljning att de kommer att fortsätta cykla lika mycket 

eller mer nästa vinter. Förutom att skapa varaktiga beteendeförändringar och vanor ses kampanjer 

med prova på-aktiviteter som ett sätt att möjliggöra en dialog med stockholmarna om kommunens 

klimatarbete och i detta fall vad som görs för att öka framkomligheten i staden (Stockholms stad, 

2018). För att skapa en dialog arbetar de med kommunikationen på webben och i sociala medier och 

de är även ute i staden och marknadsför kampanjer. De deltar även på seminarier och festivaler och 

det finns en karta med hållbara projekt på en utställning i Kulturhuset. Sthlm Vintertramp ses som 

ett sätt att bidra till stadens mål om att vara fossilfri år 2040 och har kommit till genom inspiration 

från andra kommuner (Stockholms stad, 2018). Som en del i kommunikationen finns även 

Miljöbarometern på Stockholms stads hemsida. Där har allmänhet, beslutsfattare och andra 

intressenter möjlighet att följa arbetet med stadens miljömål (Stockholms stad, 2016a). 

Ett annat exempel inom Klimatsmarta stockholmare är Pingvinpriset som varje månad delas ut inom 

organisationen för att lyfta någon eller några medarbetare i staden som har gjort något för att 

minska stadens klimatpåverkan eller energianvändning. Det ses som ett viktigt synliggörande och är 

ett mycket uppskattat sätt att främja och visa upp positivt arbete inom organisationen. Ytterligare 

ett exempel är Klimatvågen som är en interaktiv ambulerande utställning där personer får en 

shoppingkorg att fylla med tyngder som motsvarar utsläppen från den dagliga konsumtionen under 

ett år. Genom att väga shoppingkorgen på en analog köpmansvåg visualiseras därmed 

klimatpåverkan. 

År 2007 startade Klimatpakten som är ett samarbete mellan staden och företag som är verksamma i 

regionen för att minska klimatpåverkan. Från en handfull företag som skrev på när Klimatpakten 

startades deltar idag cirka 250 företag. Inom pakten genomförs en årlig konferens för deltagarna och 

tematiska seminarier för att företagen ska ha möjlighet att nätverka och hitta gemensamma 

lösningar. 

Arbetet kopplat till samverkan 

Stockholms stad är med i ett flertal olika nätverk, kopplat till klimat och energi, så som C40 och olika 

arbetsgrupper inom C40, Climate Neutral Cities Alliance, Global Covenant of Mayors for Climate & 

Energy, Eurocities, ICLEI och Klimatkommunerna. För att i större skala dela med sig av erfarenheter 

till kommuner som inte har kommit lika långt i arbetet skulle det behövas en ekonomisk ersättning 

för avvarandet av personer med spetskompetens som annars har fullt upp med den egna 

verksamheten. 

Stockholms stad arbetar även i projekt i olika format och ansöker om medel för att göra satsningar. 

De projekt som dras igång ska ligga i linje med verksamhetsplanen och bidra till att nå stadens 

uppsatta mål. Ett exempel är EU-projektet GrowSmarter som koordineras av miljöförvaltningen och 

genomförs i samarbete med Köln och Barcelona. Syftet med projektet är att få ut smarta 

miljötekniklösningar på marknaden inom energieffektivisering av byggnader, mobilitet och 

integrerad infrastruktur. I projektet har städerna en roll som infrastrukturplattform. Som en del i 

projektet testas olika energieffektiviseringstekniker vid en djuprenovering av drygt 300 lägenheter, 

som ägs av det kommunalägda fastighetsbolaget Stockholmshem, i området Valla Torg. 

Möjligheter och utmaningar 

Genom uppföljningen har politiker möjlighet att se hur det går i arbetet med att nå målen och har 

möjlighet att se om det behöver göras extra insatser för att öka takten. Målet om fossilbränslefrihet 

till 2040 ses som möjligt att nå i stort sett. Transportsektorn ses som den största utmaningen för att 

nå målet om fossilbränslefrihet till 2040 (Stockholms stad, 2016b). Uppskattningar har gjorts om att 
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det kommer finnas 0,3–0,4 ton per person och år kvar som Stockholms stad inte lyckas påverka. 

Bland detta nämns en osäkerhet om hur länge Bromma flygplats finns kvar, internationell sjöfart, 

påslag vid livscykelperspektiv samt plast vid avfallsförbränning. Gällande plast sker det ett positivt 

arbete uppströms, alltså tidigare i livscykeln, där exempelvis stora matbutikskedjor arbetar för att 

fasa ut användningen av fossila plaster. Det ses som ett viktigt steg för att de plaster som till slut 

kommer in i avfallsförbränningen är fossilfria. Det är dessutom viktigt att plasten i första hand 

cirkulerar och att förbränning sker först när det inte längre är möjligt. För att kompensera för 

kvarvarande utsläpp ser organisationen samt Stockholm exergi, som är ett delvis kommunalägt 

bolag, över möjligheten att skapa kolsänkor i staden och har avsatt mycket resurser för det. Där finns 

en fråga för framtiden om vem som ska bära kostnaderna för investeringar och minskad produktion.  

En avgränsning i målet för 2040 är att det behandlar energianvändningen inom stadens geografiska 

gränser. Beräkningar av växthusgasutsläppen ur ett konsumtionsperspektiv ger en betydligt högre 

utsläppsnivå. (Stockholms stad, 2016b) Genom olika informationskampanjer arbetar staden även 

med att minska dessa utsläpp. Ett exempel är framtagande av en kokbok med klimatsmarta recept 

som har delats ut till ungefär 10 000 stockholmare samt finns tillgänglig på stadens hemsida. Det 

finns inget uttalat arbete om bedömningar av hur projekt träffar de globala hållbarhetsmålen men 

det ses positivt med arbete som bidrar till måluppfyllelse av flera mål. 

Energicentrum var ett femårigt projekt som sedan permanentades och de arbetar för att ge stöd till 

stadens egna verksamheter. Energicentrum kan liknas vid en energi- och klimatrådgivning för 

kommunen och där finns en samlad spetskompetens som det troligtvis endast är möjligt att avsätta 

resurser för i stora kommuner. En flaskhals i dagsläget anses vara resurser i de kommunala bolagen 

så att de exempelvis kan driva effektiviseringsprojekt i egna byggnader. I arbetet med 

samhällsplanering upplevs att förvaltningarna har blivit bättre på att arbeta tillsammans och ta in 

energi- och klimataspekter i ett tidigt skede på ett bättre sätt än vad som har gjorts tidigare. 

Cyklandet har ökat kraftigt och det har medfört att det är trångt på vissa platser men ett arbete 

pågår för att bygga ut cykelbanor, hålla cykelbanor rena på vintern och skapa fler parkeringsplatser 

för cyklar. Trafikkontoret och Miljöbilsgruppen arbetar även för att främja laddning av elbilar och det 

finns flera privata initiativ för delning av transporter. Trafikkontoret har även skapat ett program för 

att byta ut belysningen vid vägar till LED och installationer sker idag endast av LED. Förutom en 

minskad energianvändning bidrar det till sänkta kostnader genom ett minskat underhåll. 

Vid nybyggnationer använde Stockholms stad Norra Djurgårdsstaden som testbädd för energikrav 

och det finns nu energikrav för nybyggnationer på all stadens mark. Kraven för energianvändning i 

nyproduktion är cirka 30 procent lägre än de nationella kraven. Kraven är teknikneutrala och ställda 

för att skapa ett bra klimatskal för byggnaden. Stockholm har varit sent ute med insamling av 

matavfall och det är en utmaning i trånga utrymmen i staden samt i äldre byggnader samtidigt som 

det är en möjlighet då det finns ett behov av mer biogasproduktion. Det har tagits ett beslut om att 

bygga en sorteringsanläggning som kan ta tillvara organiskt avfall och inte kräver någon installation i 

hushåll. Det är även en fråga som arbetas med i bostadsbolag samt tänks på vid nybyggnationer. 

4.2 Malmö stad 
Malmö kommun kallas även Malmö stad och har 338 000 invånare (Statistiska centralbyrån, 2018). 

Kommunen ingår i grupp A1 vilken benämns som Storstäder (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2017b). Intervjun gjordes med Per-Arne Nilsson som har arbetat i Malmö stad i mer än 30 år och 

under den tiden mestadels arbetat med miljö-, klimat-, energi- och hållbarhetsfrågor. Han har nu en 

tjänst som seniorstrateg på miljöförvaltningen. 
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Malmö stad har tagit fram miljöprogram sedan 1990 och till en början var miljöprogrammen 

omfattande dokument med många mål och åtgärder. I anslutning till det femtonde mötet för 

parterna inom FN:s klimatkonvention, COP15, i Köpenhamn år 2009 tog Malmö stad ett nytt 

angreppssätt och antog ett långsiktigt miljöprogram med endast fyra övergripande mål. 

Miljöprogrammet gäller för perioden 2009 – 2020 och fokuserar på den ekologiska dimensionen av 

hållbarhet (Malmö stad, 2009). Tanken med att ha färre mål var att det skulle bli lättare att förklara 

och kommunicera såväl internt som externt. Den primära målgruppen för programmet är politiker 

och tjänstemän men programmet anger även att det finns en förhoppning om att det kan fungera 

som inspiration för medborgare och näringsliv (Malmö stad, 2009). De övergripande målen 

kompletteras med undermål och strategier samt indikatorer och nyckeltal för uppföljning. Det målet 

som har närmast koppling till energisystemet är målet om att Malmö ska vara Sveriges 

klimatsmartaste stad. Där finns det övergripande målet om att hela Malmö ska försörjas med 

förnybar energi till 2030 och att den kommunala organisationen ska vara klimatneutral till 2020. 

Inom målet finns det delmål inom effektiv användning av energi, förnybar energi, utsläpp, 

transporter och anpassning till klimatförändringar. Uppföljning av hur arbetet med att uppnå målen i 

miljöprogrammet går sker årligen genom en miljöredovisning och det redovisas även i Malmö stads 

miljöbarometer (Malmö stad, 2017). 

Arbetet riktat mot medborgare och näringsliv 

Inom miljöförvaltningen finns energirådgivning och Malmö stad har gynnats av att systemet för EKR 

ändrats och har genom det fått förstärkt kapacitet. Malmö stad har även en coach för energi och 

klimat och erbjuder ett program med både enskild coachning samt gemensam coachning med 

platsbesök hos andra deltagande företag och inspirationsföreläsningar (Malmö stad, 2018a). 

Stadsbyggnadskontoret har ansvar för energiplaneringen i Malmö stad. I arbetet riktat mot 

medborgare jobbar Malmö stad mycket med stora och små utvecklings- och samverkansprojekt 

samt kampanjer med koppling till målen. Vissa av kampanjerna riktas även direkt till specifika 

grupper eller områden. Även transporter och Mobility Managagement är en viktig del i arbetet mot 

medborgare och att jobba med människors vanor. Det är lätt att ta sig fram i Malmö och biltrafiken 

har minskat samtidigt som det händer mycket i satsningar på exempelvis lådcyklar och elcyklar. Det 

har även gjorts satsningar i flera omgångar på kollektivtrafiken och bussarna drivs idag av el och 

biogas. 

Under 2018 har Malmö stad lanserat tjänsten Solguiden för att underlätta för dem som vill sätta upp 

solpaneler eller solfångare. Solguiden samlar information om installationer och innefattar en 

solkarta som visar potentialen för solel och utifrån solinstrålningen vid en byggnad ger beräkningar 

för ungefär hur mycket energi som kan produceras under ett år. Tjänsten har tagits fram med stöd 

från Energimyndigheten. (Malmö stad, 2018d.) 

Under den årliga näringslivgalan delas Malmö stads näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling 

ut. Priset kan ges till en person, företag eller sammanslutning i Malmö som engagerar sig för 

hållbarhetsfrågor i näringslivet. År 2018 gick priset till den förpackningsfria matbutiken Gram 

Malmö. Malmö stad har även ett pris för ideella insatser för en hållbar stad som delas ut under 

Malmöfestivalen. Priset tilldelades 2018 till återSKAPA och Rädda barnen. (Malmö stad, 2018c) 

Kopplat till näringslivet arbetar Malmö stad tillsammans med aktörer som E.ON och Linköpings 

universitet mycket med industriell symbios och funderar över etableringar av anläggningar och hur 

de kan användas mer effektiv och i högre del bli en del av energisystemet. De ser även en trend med 

att det blir fler mindre produktionsställen av energi och så kallade prosumenter (både producent och 

konsument). 
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Arbetet kopplat till samverkan 

Som tidigare nämnt arbetar Malmö stad tillsammans med andra aktörer i projekt och kommunen är 

även framgångsrik i att få medel för klimatsatsningar. Ett exempel är Hallå hållbara Malmö som är 

baserat på det internationella projektet Hello Lamp Post vilket hade premiär i Bristol 2013 och sedan 

dess använts i ett flertal städer runt om i världen (Malmö stad, 2018b).  Projektet använder föremål 

längs Malmös kust för att öppna upp för diskussioner kopplat till lokala projekt som bidrar till de 

globala hållbarhetsmålen och fungerar genom att personer håller utkik efter föremål med en kod på 

och där kan kommunicera med SMS genom koden (Malmö stad, 2018b). 

I samband med att Malmö stad tog fram sitt miljöprogram satte Köpenhamn ett mål om att bli 

klimatneutralt till 2025 så det fanns en anda av att det är viktigt att kommuner och städer går före 

och visar vägen. Malmö stad har haft mycket samarbete med Köpenhamn men samarbetet har 

förändrats under de senaste åren då de ändrat om miljöförvaltningen i sin organisation. 

Malmö stad hamnade i en svår situation med en stor ekonomisk påfrestning under 1990-talet och de 

sålde då ut kommunala bolag. Detta har påverkat kommunens rådighet över mycket av 

energifrågorna men de har ett bra samarbete med E.ON, som är en viktig aktör för energifrågor i 

kommunen, och samarbetet har bidragit till att E.ON har valt att använda Malmö som plats för att 

utveckla och testa många av sina nya lösningar. Förändringar inom E.ON:s affärsidé gör att de har 

gått från att vara ett stort energibolag till att sälja ut mycket av produktionsverksamheten med fokus 

på att avyttra den fossila verksamheten. Det gör att det blir viktigt för Malmö stad att hitta nya sätt 

att samverka mellan staden och dess behov, den nationella nivån samt aktörer i staden. 

Möjligheter och utmaningar 

Miljöprogrammet från 2009 antogs enhälligt av kommunfullmäktige och det uppges vara en viktig 

faktor att det finns en samsyn kring de övergripande målen och att politiken vill gå åt samma håll, 

även om det skiljer sig åt i detaljer utifrån ideologier. Malmö stad har även blivit Sveriges miljöbästa 

kommun i Aktuell Hållbarhets miljörankning vid ett flertal tillfällen under de senaste tio åren. 

I Malmö finns en effektproblematik för elsystemet vilket medför att anslutningskapaciteten inte 

räcker till för att etablera stora verksamheter i Malmö eller om trafiksystemet övergår till mer eldrift. 

Malmös geografiska placering påverkar denna problematiken då kommunen ligger ganska perifert i 

det svenska och nordiska elsystemet och det krävs långa transporter av el som produceras norrut. 

Det finns lokala initiativ för att arbeta med frågan men Malmö stad önskar även en nationell dialog 

angående utformningen av energisystemet. 

Det finns utmaningar med målet om att hela Malmö till 2030 ska ha 100 procent förnybar energi 

som att återvunnen energi kommer att fortsätta användas genom exempelvis plast som en del i 

avfallsförbränningen, så en distinktion gällande värme för målet är att den även på längre sikt 

kommer att bli förnybar och återvunnen. Ytterligare utmaningar med att nå målet är också att 

lösningar som var tilltänkta när målet sattes inte nödvändigtvis är aktuella längre. Malmö stad tog till 

sig av den statliga utredningen kallad Oljekommissionen som blickade framåt gällande 

energisystemet och såg en stor potential i biogas. Ett gaskraftverk byggdes år 2009 och det fanns en 

tanke om att bygga en förgasningsanläggning för att producera stora mängder biogas som skulle 

kunna eldas i kraftvärmeverket. Det har dock varit svårt att få ekonomisk lönsamhet i den potential 

som sågs och gaskraftverket är inte längre i bruk. Detta är ytterligare en anledning till att Malmö 

stad önskar en djupare nationell dialog kring vägval för att undvika felinvesteringar. I den dialogen 

eftersöks även diskussioner kring lokala förutsättningar och skillnader mellan dessa för att undvika 

att generella stöd blir felriktade. 
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Baserat på lokala förutsättningar nämns solenergi som ett energislag som skulle kunna utökas i 

kommunen och som kan vara särskilt intressant med tanke på långa avstånd till större 

produktionsanläggningar för elektricitet. Det har funnits en politisk vilja att främja solceller och 

bygglov för solcellsanläggningar har tagits bort. Viljan finns även på andra ställen i samhället och den 

har ökat ytterligare till följd av det statliga stödet.  

4.3 Linköpings kommun 
Linköping är en kommun med 160 000 invånare (Statistiska centralbyrån, 2018). Kommunen ingår i 

grupp B3 vilken benämns som Större stad (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017b). Intervjun 

gjordes med Caroline Eliasson som är en av två miljöstrateger i Linköpings kommun. Hon har arbetat 

på kommunen i ett par månader och hennes tjänst är placerad inom en hållbarhetsgrupp på 

kommunledningsförvaltningen. I hållbarhetsgruppen arbetar strateger med den sociala och 

ekologiska delen av hållbarhet och som miljöstrateg har hon främst fokus på det strategiska arbetet 

inom energi och klimat. 

Arbetet i kommunen utgår från klimatmålet att Linköping ska vara koldioxidneutralt till 2025. Målet 

beslutades om i kommunfullmäktige 2011 och de arbetar utifrån två klimatsmarta regler: att minska 

energianvändningen genom effektivisering och att gå, cykla eller ta kollektivtrafiken istället för bil 

eller flyg samt att fasa ut olja, gas och kol och satsa på förnyelsebar energi från biobränsle, sol, 

vatten och vind (Linköpings kommun, u.å.). För att nå målet krävs att Linköpingsborna och det lokala 

näringslivet inte tillför atmosfären något nettotillskott av koldioxid och de utsläpp som kvarstår 2025 

ska kompenseras genom att kommunen producerar mer förnybar energi än kommunens egna behov 

(Linköpings kommun, 2018). Till målet om att Linköping ska vara koldioxidneutralt har en 

handlingsplan för hela kommunkoncernen nyligen tagits fram för åren 2018–2020. Denna innehåller 

mer konkreta åtgärder på vad som ska göras för att uppnå målet och klimateffektivt näringsliv och 

klimatsmarta Linköpingsbor anges som två av fem fokusområden för perioden. Linköpings kommun 

tar även fram en hållbarhetsrapport samt ett energi- och klimatbokslut årligen. 

Hållbarhetsrapporten har tidigare tagits fram en gång per mandatperiod men kommer framöver att 

ges ut årligen. Linköping har även ett nyligen antaget Solelprogram med målet att produktionen av 

solel ska stå för minst 5 procent av elanvändningen år 2020 och minst 20 procent år 2040. Till detta 

program ska ett handlingsprogram tas fram om hur målet ska uppfyllas. Programmet gäller för 

kommunen och dess bolag då det är här det finns störst rådighet men programmet lyfter även att 

det är viktigt med engagemang från medborgare och företagare för att nå målet (Linköpings 

kommun, 2018). 

Arbetet riktat mot medborgare och näringsliv 

EKR är en stor del i arbetet med att nå medborgare. Linköping har två energi- och klimatrådgivare 

som har en tät kontakt med medborgare och deras aktiviteter brukar vara välbesökta. Linköping har 

även två coacher inom energi och klimat som arbetar mot företag. I handlingsplanen som håller på 

att tas fram mot 2025 inkluderas inte medborgares beteenden genom vanor och brukande av energi 

direkt men det finns insatser som de kan beröras av, så som åtgärder hos bostadsbolag. De är dock 

en del av målet till 2025 och det visar sig främst genom det som sker kopplat till EKR med riktade 

insatser och kampanjer. Inom kommunen sker även mycket åtgärder inom transportområdet som 

utbyggnad av cykelvägar, främjande av kollektivtrafik och installation av laddstolpar för elbilar. 

Kommunens energibolag Tekniska Verken har fått pengar från Klimatklivet för att bygga ut nätverket 

med laddinfrastruktur. Kollektivtrafiken ägs av regionen men det finns ett kontinuerligt samarbete 

med kommunen i fråga om exempelvis planering. Det finns ett tänk om att undvika biltrafik inne i 

nya bostadsområden och istället ha parkeringar i utkanten av områden samt förbättra cykelvägar. 

Genom satsningen Cykellänken ska olika delar av staden förbindas och nyligen har en ny cykelväg 
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färdigställts till Ryd, vilket är ett område där många studenter bor och där många cyklar. Riktat mot 

kommunens egna anställda samt näringslivet har kommunen arbetat med Gröna resplaner kopplat 

till platser där många arbetar. Gröna resplaner är kopplade till att göra pendlings- och tjänsteresor 

mer hållbara och genom dessa har människor bland annat fått testa elcyklar eller resekort från 

kollektivtrafiken under en provperiod. 

För näringslivet finns samverkansnätverket Linköpingsinitiativet som kommunen är med och driver. 

Nätverket startades 2018 och inom nätverket samlas Linköpings kommun och Tekniska Verken med 

elintensiva företag som är verksamma i kommunen. Linköpingsinitiativet grundas i målet för 2025 

och företagen samverkar kring att minska klimatpåverkan och dra nytta av varandra. 

Linköpingsinitiativet är nyligen uppstartat men har potentialen att bli ett gott exempel genom att 

det är en vinst i att de stora bolagen pratar med varandra. Arbetet utifrån klimatmålet 

kommuniceras bland annat på klimatwebben Klimatsmart Linköping och där finns även information 

om Linköpingsinitiativet.  

Arbetet kopplat till samverkan 

Linköping är med i nätverket Klimatkommunerna. Östergötlands läns landsting, vid namn Region 

Östergötland, äger bolaget Energikontoret Östra Götaland som utvecklar och driver projekt och 

utbildningar inom energieffektivisering och förnybar energi för kommunerna i regionen samt 

regionens företagare och invånare (Energikontoret Östra Götaland, 2018). 

Målet om ett koldioxidneutralt Linköping till 2025 gäller hela kommunkoncernen vilket även 

omfattar de kommunala bolagen. Linköpings kommunala energibolag Tekniska verken har som 

vision att ”Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region” och i deras ägardirektiv från 

kommunen nämns att ”Tekniska verken ska bidra till att medborgare och verksamheter får ökad 

kunskap om energi- och resurseffektivitet” (Tekniska verken, 2018). Tekniska verken har genom 

uppköp av lokala energibolag utökat sin marknad så att den är större än kommunens yta och de har 

även en del nätverk som arbetar med energifrågor. De har gjort väldigt mycket inom energiområdet 

och de kommunala fastighetsbolagen lyfts även upp genom att de gjort stora åtgärder inom 

energieffektivisering av byggnader. 

Möjligheter och utmaningar 

Mycket har hänt i Linköping den senaste tiden och mycket är på gång. Det finns en politisk enighet 

om klimatmålet och att klimatet är en central del trots skiftande styren. Målet för 2025 upplevs även 

vara väl förankrat inom organisationen och då målet har funnits ett tag har det landat och folk 

känner till det. Kommunen har även tagit fram en hållbarhetspolicy där de ställer sig bakom de 17 

målen inom Agenda 2030 och även detta ger en tyngd till det kommunala arbetet. Det finns en god 

förhoppning om att uppfylla målet till 2025. Den årliga uppföljningen är ett viktigt verktyg för att 

följa utvecklingen av målet och synliggöra mängden koldioxidutsläpp samt klimatkompensation i 

kommunen så att de ser hur nära målet de befinner sig samt vilka insatser som eventuellt krävs. 

Förutom för den interna förståelsen är det även viktigt externt och att kommunicera ut detta 

eftersom målet gäller kommunen som geografisk yta och att det då är viktigt att alla i kommunen är 

delaktiga. Arbetet har tidigare varit mer inriktat på riktade projekt och insatser men inriktningen 

ändras mot att grundas mer i styrdokument och handlingsplaner. 

I Solelprogrammet står att de goda insatserna inom solel behöver fortsätta och förstärkas för att nå 

målet. Inom detta nämns såväl fastighetsägare och näringsidkare som Linköpings kommun och de 

kommunala bolagen som viktiga aktörer gällande kännedom och motivation att producera solel. 

Linköping är en av de kommuner i Sverige som i dagsläget producerar mest solel. Framgången beror 

delvis på att de kommunala fastighetsbolagen varit tidiga med installationer av solceller men även 
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på att energi- och klimatrådgivarna arbetar för att sprida kännedom och kunskap om solel. Att 

kommunen underlättar för de som vill installera solel anses spela en stor roll och hittills har de gjort 

detta genom att införa avgiftsfria bygglov för solpaneler samt med solkartan som finns på 

kommunens hemsida. I Solelprogrammet nämns även att förutsättningarna för att nå målet 

påverkas i hög grad av styrmedel på nationell nivå. (Linköpings kommun, 2018.) 

Inom kommunen är det viktigt att det avsätts medel i budgetprocessen då det ofta finns en kostnad 

för att göra vissa åtgärder och investeringar, även om de kan ge en kostnadsbesparing över tid. Det 

är viktigt att avsätta pengar redan i budgetprocessen för att det ska finnas ett utrymme att 

genomföra planerade åtgärder. Kommunens storlek ger vissa typer av möjligheter och det kan finnas 

större ekonomiska resurser för att genomföra åtgärder än vad som finns för en mindre kommun. 

Storleken kan även göra det möjligt att samverka på ett bredare sätt och att det finns fler att 

samverka med. Brist på ekonomiska resurser samt personal hos mindre kommuner kan göra det 

svårt att prioritera att ta del av nationella och internationella projekt. Dock kan mindre kommuner 

ha en fördel i närheten till kontakt inom kommunen. För kommuner i Linköpings storlek är det viktigt 

att inkludera mindre kommuner i det som görs så att de kan följa med från början eller att de kan 

följa efter. 

Styrning från nationellt håll upplevs positivt genom att det ger en tydlighet om staten visar vägen 

och att det är lättare att haka på nationella satsningar än att komma på egna. Nationella initiativ 

behöver dock inte passa alla och kommuner behöver inte göra samma saker. Det är därför bra att 

kommuner har möjligheter att vara spjutspetsar och inspiration för andra kommuner och det är 

viktigt att stora kommuner går före och testar samt delar med sig av vad de gör. Som hinder nämns 

Boverkets byggregler som ett exempel på lågt satta energikrav för byggnader och att en kraftfull 

åtgärd vore att höja dessa så att man inte behöver luta sig mot extrainsatser som certifieringar av 

miljöbyggnader. 

4.4 Umeå kommun 
I Umeå kommun bor 127 000 personer (Statistiska centralbyrån, 2018). Kommunen ingår i grupp B3 

vilken benämns som Större stad (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017b). Intervjun gjordes med 

Johan Sandström som är chef för miljöplanering samt energi- och klimatstrateg i Umeå kommun och 

främst arbetar på en strategisk nivå. På miljöplaneringen samlas miljöplanerare som arbetar med 

miljöfrågor i planeringsarbetet, naturvårdare, VA-rådgivning, energirådgivningen samt projektledare 

för externt finansierade projekt med energi- och miljöfokus. 

Umeå är i en process där de reviderar sina miljömål och tanken är då att minska ner antalet mål för 

att förenkla arbetet. Energi kommer troligtvis främst att användas som indikator för uppföljningen 

av mål inom klimat. I ett första förslag har Umeå som klimatmål att vara fossilfria till 2040 med 

delmål för fordonsflottan, kommunkoncernen, kollektivtrafiken och utsläppen (Umeå kommun, 

2018b). 

Arbetet riktat mot medborgare och näringsliv 

Umeå arbetar med energirådgivning och 2009 startade de en hållbarhetsvecka som sedan dess har 

spritt sig och blivit till en gemensam hållbarhetsvecka i Västerbotten. Under den veckan samlas 

aktörer så som kommuner, föreningar och även företag och allmänheten bjuds in. Umeå arbetar 

även i projektform och ett aktuellt projekt är Den koldioxidsnåla platsen som är riktat mot de som 

bor i Umeå kommun och fokuserar på boende, resor och konsumtion. Arbetet med resmönster och 

beteendeförändringar var igång redan innan Den koldioxidsnåla platsen med projekt så som Hållbart 

resande i Umeåregionen och Be Green. Inom detta arbete har de lanserat en cykelpool med eldrivna 

lådcyklar kallad U-bike och de har även haft mer vågade kampanjer så som möjligheten att bikta 
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bilresor till utklädda präster som cyklade runt. Kampanjen baserades på ett koncept framtaget av 

Malmö stad och syftade till att uppmärksamma löjliga bilresor och visa upp cykling som ett 

alternativ, speciellt för de många korta bilresor som görs (Be Green Umeå, 2011). 

Det kommunalägda energibolaget Umeå energi var tidiga med att hyra ut solceller och gav ett antal 

medborgare möjligheten att ha solceller på sina egna tak utan att behöva sätta sig in i vad det 

innebär att köpa och sätta upp dem själva. Detta möttes av ett stort intresse och attraherade även 

grupper som annars inte har ork, tid, pengar eller kunskap till att själva stå för installationen men 

ändå vill göra något bra för klimatet. Vinsten för medborgarna blev i detta fallet mer en insats för 

klimatet än något det tjänar mycket pengar på.  

Riktat mot näringslivet finns en coach för energi och klimat och de är även med i Nätverket för 

hållbart byggande och förvaltande som samlar alltifrån banker till arkitekter och byggföretag i 

regionen. Det finns även ett nätverk kring Hållbara restauranger som arbetar brett med hållbarhet 

och har energi som ett tema. Näringslivskontoret på kommunen har även de en bredare inriktning 

mot näringslivet generellt men jobbar en del med miljö. Umeå kommun delar varje år ut ett miljöpris 

till en enskild person, förening, företag eller grupp som har gjort något bra för klimatet. Priset delas 

ut under kommunfullmäktige varje år och 2017 gick det till gruppen Cykelstaden Umeå som arbetar 

för att Umeå ska bli en bättre cykelstad. 

I arbetet med att revidera miljömålen har kommunen haft förankringsworkshops och invånarna har 

haft möjlighet att tycka till. När målen är satta kommer när de kommuniceras genom hemsidan 

Green Umeå. Det är ett initiativ för de som vill se ett grönare Umeå och där lokala företag och 

organisationer kan gå med. Genom Green Umeå samlas hållbara satsningar så som tidigare nämnda 

Den koldioxidsnåla platsen och nätverket för Hållbara restauranger. Kommunen ser spridningen av 

målen som viktig för att få personer och aktörer i kommunen att engagera sig. 

Arbetet kopplat till samverkan 

Umeå är med i ett antal nätverk kopplat till energi och klimat så som Covenant of Mayors 

(Borgmästaravtalet), Green Capital Network (som de är med i då de har varit i final i Europas 

miljöhuvudstad), ICLEI och Delegationen för hållbara städer. De arbetar även med större 

finansierade projekt och en del av dessa projekt sker på grund av att Umeå har varit aktiva i 

nätverken. Umeå arbetar med ett projekt inom Smart City Lighthouse för att testa ny teknik och nya 

affärsmodeller i ett område som kallas Universitetsstaden. De är även med i programmet Sharing 

Cities som handlar om delningsekonomi och där undersöker de och testar lösningar för mobilitet och 

service. 

Tillsammans med Siemens genomförde Umeå kommun EPC-projektet Energiprojektet mellan 2008 

och 2015. EPC står för Energy Performance Contracting och med detta tas ett helhetsgrepp och 

kostnader och vinster vid energiinvesteringar vägs samman och ett flertal åtgärder bildar 

tillsammans ett åtgärdspaket. I projektet ingick 120 fastigheter och resultatet blev en 

energibesparing med 17 procent och en minskning av koldioxidutsläppen med 6 111 ton per år. 

(Umeå kommun, 2018a) Umeå var även tidiga i sin satsning på elbussar i kollektivtrafiken och hade 

då svårt att få tag i en leverantör. Ett lokalt bolag fick i uppdrag att ta fram ett system för 

snabbladdning och Umeå var sedan piloter för systemet. I en upphandling om 25 nya elbussar samt 

ett antal laddstationer för dessa till 2019 vann dock ett annat bolag. Genom den satsningen kommer 

70 procent av körda fordonskilometrar köras med elbussar och de övriga bussarna drivs med HVO 

(hydrerad vegetabilisk olja). Det finns även ett visst samarbete i regionen kring Umeå och den 

kommunen som Umeå har mest gemensamt med är Skellefteå. Det finns även ett flertal mindre 

kommuner i länet och det gör det svårare att jämföra arbetet då förutsättningarna blir väldigt olika. 
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Inom kommunen finns ett nära samarbete i övergripande frågor med det kommunalägda Umeå 

energi och de är med i processen för att revidera de lokala miljömålen. 

Möjligheter och utmaningar 

I de aktuella miljömålen finns det många mål och de upplever även att det har varit svårt att följa 

upp målen för kommunen som geografisk yta samt rådigheten över dem. Som tidigare nämnt 

planerar de att arbeta mer utifrån klimatet som mål och med energi som indikator i de målen som 

håller på att arbetas fram. Den stora utmaningen anses vara transportsektorn. Umeå har en stor 

elproduktion genom vattenkraft och exporterar 40 procent av den el som produceras inom 

kommunen. Tillgången till grön el medför att fastighetssektorn inte ses som en lika stor utmaning. En 

undersökning har gjorts kring medborgares konsumtion och det finns en vilja av att även undersöka 

klimatpåverkan kopplad till konsumtion och hur systemgränser ska hanteras för el som produceras i 

kommunen och sedan exporteras samt konsumtion av varor som producerats utanför kommunen. 

De mer vågade kampanjerna som Umeå har haft riktade mot invånarna har varit uppmärksammade 

och de är sådana som människor fortfarande kommer ihåg. Det nämns dock som viktigt att arbeta 

med dessa frågor hela tiden och att det är en framgångsfaktor att koppla ihop kampanjer till saker 

som görs, exempelvis i samband med infrastrukturförbättringar. 

Staden Umeå växer och kommunen arbetar i översiktsplanen med att inte sprida staden utan att det 

ska finnas en närhet för människor till kollektivtrafik, jobb och skola för att underlätta hållbara 

transporter. Transporterna är en viktig del men det kan även underlätta för annat inom 

energisystemet så som anslutningar till fjärrvärme. Med denna förtätning behövs nya lösningar och 

till exempel fordonspooler kan vara en lösning där det inte finns utrymme att växa med bilar. Som 

tidigare nämnt har kommunen startat en ellådcykelpool. Det finns dock en förhoppning om att det 

är ett arbete som fastighetsägare ska vilja engagera sig i och utöka för att underlätta för människor 

att ha sådana tjänster i sina kvarter. I ett försök att engagera fastighetsägare har Umeå kommun 

tagit fram ett verktyg för Grönt parkeringsköp där fastighetsägaren får en reducerad norm för 

parkering i utbyte mot ett ökat ansvarstagande för att skapa förändrade resvanor. En utmaning är 

att det upplevs som svårt för kommunen att ställa särkrav vid byggande på privat mark men för 

byggnationer på egen mark ställs tuffare energikrav.  

Det fortsatta arbetet gynnas av att det finns ett stort tryck på klimatfrågan och det underlättar även 

med investeringsstöd samt att det finns lagstiftning och liknande som gynnar de goda valen. 

Utmaningar för arbetet är att mycket i slutändan handlar om resurser och att det inte finns hur 

många som helst som arbetar med frågorna på en kommun. Det upplevs positivt att det finns 

möjlighet att söka extern finansiering genom projekt och liknande. Den egna organisationen, 

kommunala bolag ej inkluderat, är energiledningscertifierad och de arbetar där med energimål till 

2020 som följs upp varje år och som blir svårare och svårare att nå då de enklaste åtgärderna är de 

som genomförs först. Denna erfarenhet gjordes även vid EPC-projektet genom att det till slut blir 

svårt att arbeta med effektivisering av lokaler och då behövs ett arbete med de som vistas i 

lokalerna för att kunna göra det sista. 

4.5 Eskilstuna kommun 
Eskilstuna kommun har 106 000 invånare (Statistiska centralbyrån, 2018). Kommunen ingår i grupp 

B3 vilken benämns som Större stad (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017b). I Eskilstuna 

kommun intervjuades Riikka Vilkuna som är kommunstrateg inom miljö och arbetar på 

kommunledningskontoret. 

Eskilstuna har en klimatplan, som även utgör energiplan, som främst fokuserar på den ekologiska 

dimensionen av hållbarhet och syftar till att kraftigt minska kommunens klimatpåverkan. 
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Klimatplanen antogs 2012 med mål och åtgärder för vad Eskilstuna som kommunkoncern och 

geografiskt område kan och vill åstadkomma på kort och lång sikt, där kort sikt innebär till 2020 och 

lång sikt till 2050. År 2016 beslutades reviderade mål och åtgärder för klimatplanen och Eskilstuna 

har nu som långsiktigt mål att vara en fossilfri kommun till år 2050, i enlighet med det dåvarande 

nationella målet. Kommunkoncernen har som mål att år 2020 inte längre producera något 

nettotillskott av växthusgaser till atmosfären. Målen för utsläpp av koldioxid är ett av sju områden i 

klimatplanen och till dessa områden kopplas åtgärder. (Kommunledningskontoret Eskilstuna 

kommun, 2016.) I den nuvarande planen finns åtgärder till år 2020 och Eskilstuna kommun har 

påbörjat ett arbete för att ta fram en klimatplan som sträcker sig till 2030. De kommer i detta arbete 

även att se över de nuvarande målen på längre sikt. Den kommande planen ska följa Eskilstunas 

vision för 2030 där en del är att Eskilstuna tar ansvar för en trygg och hållbar framtid. 

Arbetet riktat mot medborgare och näringsliv 

EKR ses som en viktig del i arbetet kopplat till medborgare. Eskilstuna kommun och 

Energimyndigheten har fått EU-medel för att arbeta med ett Energicentrum som ska bidra till att nå 

nationella och lokala klimat- och energimål samt en energieffektiv och hållbar stadsutveckling lokalt, 

nationellt och internationellt (Eskilstuna kommun, 2017a). Energicentrum ska bli en mötesplats för 

samarbete och innovation inom energiområdet (Eskilstuna kommun, 2017a). Energicentrum ses 

därmed som en möjlighet för att arbeta med medborgare och näringslivet. För att visa på 

varumärket Eskilstuna finns kommunikationskonceptet Eskilstuna Evolution och även där finns det 

möjligheter att nå ut till de i kommunen. Förutom framtida möjligheter finns det som sker idag och 

där kan energieffektivisering och val av energikällor inom kommunen ses som en del av kommunens 

grunduppdrag. Även inom stadsbyggnad och transporter sker mycket arbete såväl med kommunens 

egna transporter som kollektivtrafiken och nudging-projekt samt beteendeförändring. 

I Eskilstuna finns den cirkulära gallerian ReTuna. Återbruksgallerian säljer endast återbrukade saker 

och invånare kan lämna in saker som efter reparation eller liknande får ett fortsatt liv och säljs i 

någon av ReTunas butiker (Eskilstuna kommun, 2017b). Det finns även många andra initiativ och 

idéer för att bli mer cirkulära och i de planerna finns kommunkoncernens möbler och pedagogiskt 

material med. Inom cirkulär ekonomi arbetar Eskilstuna även i projekt med andra aktörer för att se 

över den fossila plasten i förbrukningsartiklar som köps in av kommunen och ta fram affärsmodeller 

för att cirkulera bra plast i kretslopp. Eskilstuna har ett miljöpris som delas ut till en organisation, 

företag eller enskild aktör som bidragit till att utveckla miljön i Eskilstuna samt ett internt 

hedersomnämnande till en aktör inom kommunens förvaltningar och bolag (Eskilstuna kommun, 

2018). 2018 gick miljöpriset till Karin och Maria Larsson som är delägare till butiken Ecoflor i ReTuna 

återbruksgalleria och det interna miljöpriset gick till Nicklas Svengert som är kökschef på 

Skiftingehus skola och som tagit initiativ till ett samarbete med detaljhandeln om att ta tillvara på 

frukt och grönt som inte längre går att sälja i en livsmedelsbutik (Eskilstuna kommun, 2018). 

Arbetet riktat mot näringslivet sker främst på näringslivsenheten och de har en stark etablerings- 

och utvecklingsfunktion. Energifrågor har därför inte funnits högt upp på agendan och i planen finns 

inga mål eller åtgärder för näringslivsenheten. Ett intresse för cirkulär ekonomi har visats genom ett 

gemensamt visionsdokument för kommunkoncernen och näringslivet och i framtiden kan det bli 

aktuellt med ett nätverk för näringslivet inom energifrågor för att diskutera vad man vill göra 

tillsammans. Det lokala näringslivet har i det begynnande arbetet med den nya klimatplanen 

identifierats som en aktör som kommunen vill arbeta mer tillsammans med. Kommunen ser att 

mycket redan sker i näringslivet och för att få igång en riktig samhällsförändring vill kommunen ha 

en tätare samverkan med näringslivet. 
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Arbetet kopplat till samverkan 

Eskilstuna deltar i samarbetet 4M vilket står för Fyra Mälarstäder och inkluderar Eskilstuna, 

Strängnäs, Västerås och Enköping. I samarbetet finns en undergrupp inom klimat och de har valt att 

främst fokusera på konsumtion. Alla fyra kommuner jobbar sedan tidigare med energieffektivisering 

och hållbara transporter och de såg konsumtion som ett nytt område där de kan lära av varandra. I 

mars 2019 ska ett seminarium hållas för att utbilda politiker och tjänstemän inom konsumtion och 

cirkulär ekonomi. I starten av arbetet ses det som viktigt att skapa en förståelse för konsumtionens 

klimatpåverkan för att få politiker och tjänstemän att förstå varför de ska arbeta med frågan. Tankar 

finns om att bredda arbetet för att nå flera aktörer i framtiden. Det finns även ett miljönätverk i 

Södermanland men Eskilstuna ser begränsningar med det då de som den största kommunen inte har 

så mycket gemensamt med många av de mindre kommunerna. Samverkan med andra kommuner 

sker även inom projekt som nudgingprojektet Knuffa resan rätt om koldioxidsnåla 

persontransporter.  

I arbetet med den nya klimatplanen använder sig kommunen av breda arbetsgrupper och försöker få 

med sig alla delar av verksamheten så att när en plan beslutas av fullmäktige så vet alla redan vad 

som kommer att antas. De har då möjlighet att tidigt ta med frågorna i sin verksamhetsplanering för 

de kommande åren. Efter besluten får berörda avdelningar ta ansvaret och äga sina åtgärder. 

Arbetssättet har använts inom kommunen tidigare och för att beskriva denna breda samverkan 

används ibland namnet Eskilstunamodellen. 

ReTuna återbruksgalleria ägs av ett kommunalägt bolag och såväl privata som ideella aktörer 

samverkar med kommunen för att driva gallerians butiker, caféet samt restaurangen. I gallerian, som 

öppnade år 2015, finns även en folkhögskoleutbildning, en konferenslokal och en utställningslokal. 

(Eskilstuna kommun, 2017b.) 

Möjligheter och utmaningar 

I arbetet med den nya klimatplanen ska Eskilstuna kommun tänka över vilka mål och åtgärder som 

ska finnas med för att det ska gå att följa en trend eller utveckling och därmed förenkla 

uppföljningen. Det finns höga ambitioner inom klimatarbetet i Eskilstuna men det finns även 

restriktioner i klimatplanen och politiska beslut för att ta hänsyn till ekonomisk lönsamhet. Genom 

att arbeta med Eskilstunamodellen när den nya klimatplanen tas fram vill de att alla ska vara med på 

tåget från början. Ägardirektiven till de kommunala bolagen ses även som ett viktigt verktyg där det 

går att ställa tuffa krav och där det som står blir till verkstad. För de kommunala bolagen finns även 

en tradition av att det som beslutas i kommunfullmäktige även gäller för bolagen men det finns även 

ett stort fokus på den ekonomiska aspekten inom bolagen. 

Kommunens storlek anges som en möjlighet i arbetet framåt då de ser hinder både hos mindre och 

större kommuner. Hos mindre kommuner ser de en resursbrist genom att de inte har möjlighet att 

jobba med alla frågor vilket de har märkt i samarbetet med kommunerna i länet. Hos större 

kommuner finns en större risk för ett brus så att frågor försvinner i mängden eller mellan 

avdelningar. Eskilstuna har på en av Avfall Sveriges utbildningsdagar fått berätta om sin avfallsplan 

samt arbetet med att engagera alla berörda i början av processen och att sedan låta alla få äga sina 

egna åtgärder. Arbetet med planer i Eskilstunamodellen tar inledningsvis resurser i form av tid och 

pengar men förenklar sedan genomförandet. 
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4.6 Piteå kommun 
Piteå är en kommun med 42 000 invånare (Statistiska centralbyrån, 2018). Kommunen ingår i grupp 

C6 vilken benämns som Mindre stad/tätort (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017b). 

Intervjuades gjorde Maria Widman som arbetar som samhällsutvecklare på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Hållbar utveckling är en del av hennes uppdrag och där ingår klimat- 

och energifrågor. Hennes huvudfokus finns inom samhällsbyggnadsprocessen men hon är även 

delaktig i vissa kommunövergripande frågeställningar. 

Arbetet inom klimat och energi utgår i dagsläget från kommunens översiktsplanering. 

Översiktsplanen fungerar som ett strategidokument och är involverat i verksamhetsplanen som 

kommunfullmäktige fastställer kring mål, nyckeltal och strategi. En klimat- och energiplan togs 

senast fram år 2010 men den blev utdaterad i och med framtagandet av en ny översiktsplan år 2016. 

Vissa mål från klimat- och energiplanen var dock inte uppnådda och hänger därför kvar. Kommunen 

är nu i ett mellanläge och arbetar på att ta fram en ny handlingsplan för klimat och energi för att nå 

sina mål. Andra typer av miljöfrågor finns i en hållbarhetsplan som även den är inkorporerad i 

verksamhetsplanen. 

Arbetet riktat mot medborgare och näringsliv 

Piteå arbetar med kommunal energi- och klimatrådgivning och som en del av insatsprojekten som 

finns inom EKR har Piteå involverat flera delar av sin egen organisation och samarbetat med det 

kommunalägda energibolaget Piteå energi för att anordna kvällsmöten kring solceller och 

laddinfrastruktur. På dessa har kommunen haft möjlighet att dela sina tankar och kunskaper och 

energibolaget har utvecklat tjänster att erbjuda. De har även haft möjlighet att visa upp goda 

exempel på installationer i kommunen. Arbetet med laddinfrastruktur initierades genom att 

kommunen sökte och fick pengar från Klimatklivet för att påbörja en installation av 

laddinfrastruktur. Det initierade tankarna men kommunen befinner sig nu i ett mellanläge och ska 

under 2019 ta fram en strategi för arbetet med laddinfrastruktur. Kommunen arbetar även med 

informationsinsatser riktade mot medborgare. I sin roll vill de arbeta för att hitta gemensamma 

vinklingar så som tidigare nämnda kvällsmöten och injicera i olika processer samt i tidiga skeden 

genom planering och att skapa förutsättningar och möjligheter. Genom mål som inkluderar Piteå 

som geografisk yta har kommunen en vilja att arbeta både inom kommunkoncernen och övriga 

aktörer och personer i kommunen. 

Piteå har en stor industri som påverkar kommunens energisystem och det finns en nära samverkan 

mellan det kommunala energibolaget Piteå energi och pappersverket Smurfit Kappa. 

Fjärrvärmesystemet i Piteå bygger på restvärme från pappersverket och genom ett utvecklat 

samarbete har förbrukningen av olja och liknande för uppvärmning minskat. Piteå är som kommun 

en nettoexportör av förnybar energi och det är huvudsakligen på grund av industrin. Det finns ett 

tätt samarbete med exploatörer i Piteå och det upplevs för kommunen som en stark framgång att 

många företag tänker på energiaspekter utan att det alltid behöver sättas som krav från kommunens 

sida. 

Arbetet kopplat till samverkan 

Piteå är en Borgmästarkommun och i arbetet med den nya handlingsplanen för klimat och energi 

använder de sig av SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) som är en mall för 

åtgärdsplan framtagen i Borgmästaravtalet. Genom Energikontor i Norr finns ett samarbete kring 

Borgmästaravtalet och det finns en god dialog både kring frågeställningar och rapportering. 

I ägardirektiven till de kommunala bolagen står bland annat att de ska bidra till användning av ny 

teknik inom miljö, energi och IT. Kontakten och samarbetet med Piteå energi upplevs som god och 
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energibolaget är involverade i många forskningsprojekt. Ett exempel på samverkan mellan Piteå 

energi och kommunen är i installationen av solceller där kommunen har betydelse för 

stadsplaneringen och energibolaget arbetar med att ta fram tjänster för medborgare och företag. 

Det kommunala bolaget Piteå Science Park arbetar med företagslotsaktiviteter, innovationsprojekt 

och som inkubator. Det blir en boost av lokala innovationer och kunskaperna växlas upp med flera 

forskningsparter och bildar som ett energikluster. Piteå Science Park finns med som en part i att 

utveckla en cirkulär ekonomi för skogsbiprodukter och det har tagits fram och aktualiserats lösningar 

för att utnyttja svartlut, som är en restprodukt från pappersbruket, till att göra bio-DME. Bio-DME 

står för dimetyleter som är framställt från biomassa. Biobränslet används numera för inblandning i 

den svenska dieseln och har en påverkan på hela Sveriges utsläpp av koldioxid. 

Ytterligare exempel på samverkan är projektet Grön rutt som var en aktivitet som lyftes i den förra 

klimat- och energiplanen och som innebär en samlokalisering av utlämning av post och tidningar 

samt soptunnor. I och med detta projektet samlade kommunen aktörerna som sköter dessa tjänster 

och en dialog skedde med boende i villaområden för att placera kärlen på endast en sida av vägen. 

Genomförandet av detta har bidragit till att minska körsträckan med 1 000 mil per år och det har 

även givit andra mervärden så som mindre inbromsningar och en bättre arbetsmiljö. 

Möjligheter och utmaningar 

Samverkan nämns som en ytterst viktig faktor i Piteås arbete och den spelar en stor roll i flera av de 

nämnda områdena. Möjligheten för att fånga upp frågor och hitta på idéer tillsammans har att göra 

med den goda kommunikationen samt att olika parter träffar varandra. I starten av Piteås stora 

arbete med klimat- och energifrågor var de med i Uthållig kommun och fick kontakter därigenom. 

Även samarbetet med Borgmästaravtalet inom Energikontor Norr ses som väldigt positivt. 

Kommunerna har liknande utmaningar genom att de till ytan är stora kommuner med relativt få 

invånare. Däremot finns det skillnader mellan kommuner som ligger vid kusten, som Piteå gör, och 

de som ligger i inlandet samt industrins betydelse i de olika kommunerna. Piteå var en av de första 

kommunerna i Norrbotten som skrev på Borgmästaravtalet och det har gjort att de fick rota själva i 

många funderingar de hade i början och att de även nu ligger långt fram. Flera kommuner i 

Norrbotten har skrivit under Borgmästaravtalet och Piteå har en förhoppning om att de kan bli mer 

synkroniserade, framförallt inom hur de följer upp och jämför resultat i nyckeltal. I arbetet med 

uppföljning finns det nyckeltal att följa och det kommuniceras till förvaltningar som i dagsläget 

arbetar fristående för att nå nyckeltalen. De ser ett behov av att samla sig inom förvaltningarna och 

ska arbeta med detta i den nya handlingsplanen. Piteå energi är miljöcertifierade och har en 

systematik genom det men det finns inget gemensamt verktyg som delas inom kommunen, bolagen 

och industrin. 

Som en liten kommun krävs det att de måste arbeta bredare men det upplevs som att kompetens 

finns på plats i form av att de kan sin verksamhet och att det finns en möjlighet att sträcka sig utom 

organisationen vid behov snarare än att ha allting på plats inom förvaltningen. Tid anses som en 

viktig komponent inom organisationen för att möjliggöra reflektion och utveckla arbetet framåt. 

Genom goda erfarenheter från genomförda projekt har ett intresse öppnats för att söka mer medel. 

Det finns en utvecklingspotential i att söka projektpengar men de har börjat vakna för det och även 

börjat få en intern administrativ struktur för att söka medel i projekt. Från statligt håll ses 

ekonomiska stöd som det som påverkar mest och även nätverk kan ha en positiv inverkan. Nationell 

lagstiftning kan fungera för att driva på men detta sker inte alltid utan inom energifrågor för 

fastigheter har Piteå tur att det finns goda dialoger och att många aktörer är framsynta gällande 

energifrågor snarare än att det ställs höga energikrav genom Boverkets byggregler.  
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Industrin har som tidigare nämnts en viktig roll i Piteå. Dels genom att kommunen är beroende av 

industrin i och med deras stora del i energisystemet och att det därmed vore ett hinder om något 

hände med industrin. Dels genom att de påverkar uppfyllandet av Piteås mål att fortsätta vara 

nettoexportörer av förnybar energi. Industrins stora roll i energisystemet gör även att 

energieffektiviseringen som skett inom den kommunala verksamheten till viss del överskuggas. 

Kopplat till industrin och produktion av drivmedel påverkas kommunens beräkningar av 

koldioxidutsläpp även av hur nationen hanterar tillgångar. Sopbilarna i Piteå drevs tidigare av lokalt 

bränsle med nollutsläpp men reglering för inblandning av diesel har medfört att det lokala bränslet 

nu används för inblandning på nationell nivå. 

Områden där Piteå inte har kommit så långt är inom transport och konsumtion. Inom transport har 

småinsatser genomförts men de ser ett behov att arbeta både med tekniska lösningar och 

beteendeförändringar framöver. Gällande konsumtion har vissa frågor funnits med i planen men de 

ser inte att de tar lika stora kliv där som inom områden och ser ett behov av att växla upp det 

arbetet. I det påbörjade arbetet finns det mål för inköp av ekologiska och lokalproducerade 

livsmedel inom kommunens organisation men det har inte ökat utan den ekonomiska faktorn har 

vägt tyngre. 

4.7 Mora kommun 
Mora kommun har 20 000 invånare (Statistiska centralbyrån, 2018). Kommunen ingår i grupp C8 

vilken benämns som Landsbygdskommun (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017b). Intervjun 

gjordes med två personer som både jobbat länge inom kommunen; Eva Larsson som är 

miljösamordnare på kommunledningskontorets utvecklingsenhet och Petter Elfqvist som arbetar på 

den tekniska förvaltningen. 

Moras hållbarhetsstrategi utgår från Agenda 2030 och antogs i juni 2018. Tidigare beskrevs arbetet i 

enskilda dokument men med hållbarhetsstrategin är tanken att samla dem i ett dokument. 

Hållbarhetsstrategin Hållbara Mora innefattar alla tre delarna av hållbar utveckling (Mora kommun, 

2018b). Moras energi- och klimatplan är därför en del av hållbarhetsstrategin och återfinns i ett av 

de tio identifierade utvecklingsområdena: Aktivt arbete för fossilfritt och energieffektivt samhälle 

(Mora kommun, 2018b). Även andra utvecklingsområden så som Utveckla lärande för hållbar 

utveckling och hållbara livsstilar är av betydelse för att stödja medborgare och näringsliv (Mora 

kommun, 2018b).  

Inom utvecklingsområdet om ett fossilfritt och energieffektivt samhälle finns ett antal 

insatsområden för kommunkoncernen och önskade lägen för både den kommunala organisationen 

och det geografiska området till 2022 och 2030.  För den kommunala organisationen finns önskade 

lägen om att minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor samt öka andelar av fossiloberoende fordon. 

För det geografiska området finns önskade lägen för utsläpp av växthusgaser per invånare samt för 

andelen fossiloberoende fordon. Enligt hållbarhetsstrategin ska kommunala verksamheter och bolag 

omsätta strategin i åtgärder och eventuella handlingsplaner. (Mora kommun, 2018b.) 

Arbetet riktat mot medborgare och näringsliv 

Riktat mot medborgare finns främst energi- och klimatrådgivningen och det finns även möjlighet för 

miljökontoret att utöva tillsyn inom både energi- och miljöaspekter. Efter en regelförändring av EKR 

2017, som resulterade i mindre bidrag, har Mora och Orsas gemensamma miljönämnd slutit ett 

samverkansavtal med Älvdalens kommun om en gemensam energi- och klimatrådgivning (Mora 

kommun, 2017). Utöver nämnda verktyg finns en stark vilja att Mora kommun som organisation ska 

sopa framför egen dörr först och verka som ett gott exempel för att på så sätt stimulera andra 

aktörer. Viktiga åtgärder som Mora har arbetat med är att genomföra energieffektiviseringar samt 
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minska fossila källor till uppvärmning av egna lokaler. Näringslivskontoret är drivande i att anordna 

företagsträffar och arbetet inom energi och klimat har varit ett område som lyfts, även här för att 

visa på kommunens arbete som ett gott exempel. Genom Hållbara Mora har de arbetat med 

kommunikation i form av ett antal artiklar i det lokala annonsbladet och som framtidsplan finns att 

lägga ut ett gott exempel från medborgare, näringslivet eller kommunens organisation inom någon 

av strategins tio områden varje månad. Det kommer även att komma ut en ny hemsida där 

möjligheten finns att kommunicera hållbarhetsarbetet. Mora Orsa miljönämnd delar varje år ut ett 

miljöpris för att uppmuntra ett aktivt engagemang som bidrar till ekologisk hållbar utveckling och 

priset gick 2018 till IFK Mora SK som försörjer sin anläggning med el från sol- och vindkraft (Mora 

kommun, 2018a). 

Utöver det är planprocessen ett verktyg som Mora använder för att stödja medborgarna. Det ingår i 

Hållbara Mora att tänka i ett bredare perspektiv vid planering av nya områden och det har även 

funnits diskussioner om vilka områden som är energieffektiva och smarta att bygga i tidigare arbete. 

Infrastruktur och transporter är aktuella frågor för Mora kommun och de har påbörjat arbetet med 

en cykelplan. Många invånare bor inom en radie av fem kilometer från centrum och det finns en vilja 

från den kommunala organisationen att cyklingen i Mora ska öka. Elbilar tros få en viktig funktion i 

Mora och även där vill kommunen arbeta för att underlätta för medborgare. År 2020 ska det byggas 

en ny genomfart i Mora och det ses som en möjlighet att arbeta med Mobility Management och 

cykling i samband med det. 

Arbetet kopplat till samverkan 

Mora deltog i Uthållig kommun med planer för ett bostadsområde norr om lasarettet. De såg ett 

attraktivt läge nära ett stråk med befintlig kollektivtrafik och nära en stor arbetsplats. I området 

fanns en vilja att exempelvis ge billigare tomtpriser och energianslutningar ifall byggnationerna 

skedde på ett visst sätt ur energisynpunkt. Arbetet stannade dock av då Boverket införde nya 

byggregler, BBR, för energianvändning som upplevdes begränsa möjligheten till de krav som kan 

ställas energimässigt utöver BBR. Fokus för området flyttades då till transporterna och det sågs som 

en viktig del att det redan innan området bebyggdes skulle finnas exempelvis cykelvägar och 

kollektivtrafik på plats. 

Inom transportområdet har Mora deltagit i EU-projektet Green Drive Region och de är även med i 

det regionala nätverket BiodrivMitt. De har ett inplanerat studiebesök till en närliggande kommun 

som de ser ligger långt fram inom transporter och som de därför vill hämta inspiration från. Genom 

studiebesök vill de se hur kommuner arbetar med laddinfrastruktur och liknande, både inom den 

egna organisationen men också för att stödja medborgare vilket nämnts tidigare. Länsstyrelsen ses 

som en viktig aktör inom samverkan och är ett bollplank i det strategiska arbetet samt kopplar ihop 

statens och kommunens arbete. Mora har även uppskattat att de lyft upp och visat Klimatklivet då 

små kommuner kan ha svårt att hinna undersöka möjliga stöd själva. 

De kommunalägda bolagen deltog i samtal om strategin Hållbara Mora och kommunfullmäktiges 

mål gäller enligt ägardirektiven även för bolagen. Arbetet i bolagen skiljer sig dock beroende på den 

högsta ledningens mål och rådigheten över energifrågor begränsas av att Mora inte har ett 

kommunalt energibolag. De kommunala bolagen har tidigare levererat siffror till uppföljning men en 

förhoppning med helhetssynen i den nya strategin är att samverkan med de kommunala bolagen ska 

bli starkare. Ett insatsområde inom strategin är att återskapa energigruppen där representanter från 

olika förvaltningar inom kommunen samt representanter från de kommunala bolagen deltog i 

arbetet med energiplanen. Energi är ett område som kommunen länge har fokuserat på och de har 

främst arbetat med att minska koldioxidutsläppen från de egna lokalerna. För att fortsätta arbetet 

med energieffektivisering och utfasning av fossil uppvärmning började Mora arbeta med EPC (Energy 
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Performance Contracting) och gjorde därigenom stora investeringar i sina fastigheter. För att ta 

arbetet till nästa steg ser Mora att de behöver arbeta mer med uppföljning och de har påbörjat ett 

arbete enligt Dur-metoden som syftar till att minska felaktigheter vid energiberäkningar. Genom att 

använda sig av Dur-metoden i upphandlingar kan de ställa krav på att de som bygger ska visa att den 

projekterade energianvändningen överensstämmer med den faktiska energianvändningen. De har 

nyligen använts sig av en konsult för att söka medel för detta och har sedan tidigare testat metoden 

och varit väldigt nöjda med möjligheten att ställa krav på entreprenörer och de resultat som nås. Får 

de medel vill de fortsätta arbetet med Dur-metoden och tillsammans med Byggdialog Dalarna 

arbetar de för att sprida arbetet och vinsterna med det. 

Möjligheter och utmaningar 

I Moras hållbarhetsstrategi beskrivs de lokala insatserna som avgörande för möjligheterna att uppnå 

nationella och internationella målsättningar så som det internationella klimatavtalet från 

klimattoppmötet i Paris. Moras hållbarhetsstrategi har som ambition att täcka in samtliga 17 mål 

inom Agenda 2030. (Mora kommun, 2018b.) De nationella och internationella målen ligger därmed 

till grund för målen som finns i Mora. Samtidigt finns det en möjlighet att prioritera vilka mål som 

lyfts upp till kommunplanen som är den övergripande årliga planen. Energianvändningen främst 

inom byggnader och lokaler har funnits med länge och de anser att de kommit långt i det arbetet 

och har därför valt att skicka upp transportmål till kommunplanen. De kommer fortsätta arbetet 

med energianvändning men vill genom detta lyfta fram transporterna. Mora anger konsumtion och 

transporter som den främsta utmaningen för att minska utsläppen (Mora kommun, 2018b). I 

dagsläget finns det ingen statistik om konsumtionsbaserade utsläpp på lokal nivå men Mora ser det, 

utifrån den konstaterade ökningen nationellt, som sannolikt att de lokala konsumtionsbaserade 

utsläppen har ökat (Mora kommun, 2018b). En framgångsfaktor för att få hela organisationen med i 

hållbarhetsarbetet och rekrytera medarbetare med kompetens är att ha en kontinuerlig 

kommunikation om vart man ska. Det underlättas av att det finns en samsyn hos politikerna. Det är 

även viktigt att söka efter människor som har en vilja av att bo och verka i kommunen. 

Den ekonomiska faktorn upplevs i vissa fall begränsa möjligheten att agera samt att insparade 

pengar behövs i andra delar inom verksamheten vilket minskar möjligheten för återinvesteringar. De 

ser större möjligheter hos större kommuner men nämner även att en orsak kan vara att större 

kommuner är bättre rustade för att skapa utrymmen och möjligheter. Som en liten kommun kan det 

vara svårt att ha tiden för att göra omvärldsanalyser och hitta och ansöka om medel samt delta i 

projekt. En önskan finns därför om att en representant från statlig nivå kommer ut till kommunen för 

att se var kommunen befinner sig och vad de behöver hjälp med och medel till. De ser det som en 

lösning som skulle kräva mer jobb på statlig nivå men att det skulle bidra till att lärdomarna som 

finns ute i kommunerna skulle tas tillvara på ett annat sätt än i dagens läge. De upplever att tekniken 

och potentialen samt viljan finns både från statligt håll samt inom kommuner men att det är viktigt 

med ekonomiska medel samt att de politiska förutsättningarna är konsekventa. Mora kommun har 

investerat i vindkraftverk för att ha större rådighet över energimål men ser att de politiska 

förutsättningarna för vindkraft har ändrats efter investeringen. Begränsningen av att ställa särkrav 

utöver energikraven inom BBR nämns som orsak till att utvecklingsarbetet stannade av för 

byggnadsprojektet norr om lasarettet. Mora lämnade ett remissvar men har valt att än så länge inte 

ställa några särkrav. De upplever att det hade varit fördelaktigt att arbeta med Dur-metoden istället 

för reglerna inom BBR. 
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4.8 Markaryds kommun 
Markaryd är en kommun med 10 000 invånare (Statistiska centralbyrån, 2018). Kommunen ingår i 

grupp C7 vilken benämns som Pendlingskommun nära mindre stad/tätort (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2017b). Kommunen har två tätorter som heter Markaryd och Strömsnäsbruk och i 

kommunen finns många tillverkningsindustrier. Till industrierna är det många som pendlar från 

andra kommuner. Intervjun genomfördes med Markaryds miljö- och byggchef John Karlsson. Han 

har arbetat i Markaryd sedan 1 januari 2018 och i hans tjänst ingår flertalet uppgifter. 

Aktuell Hållbarhet tar varje år fram en miljörankning av Sveriges bästa kommuner. År 2017 placerade 

sig Markaryd på plats 266 av 290 kommuner och den placeringen gjorde ett avtryck i politiken och 

politikerna gav i uppdrag till kommunens tjänstemän att förbättra resultatet och knyta 

kommunbudgeten till Agenda 2030. Under 2018 tog kommunen fram en plan för arbetet med 

hållbarhetsfrågor som är kopplad till Agenda 2030 och beskriver dagsläget samt anger mål för 

arbetet. I planen har alla tre dimensioner av hållbarhet tagits med (Alliansen i Markaryd, 2018). 

Arbetet som har skett i Markaryd under 2018 har medfört att de år 2018 placerade sig på plats 34 av 

290 i rankningen av Sveriges miljöbästa kommun och det var den kommun som år 2018 klättrade 

mest i rankningen. 

Arbetet riktat mot medborgare och näringsliv 

Markaryd placerar sig högt i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimat och har en aktiv 

näringslivschef som arbetar för en god dialog med kommunens företagare och för att det som lyfts 

upp ska bli verklighet. Inom Tillväxt Markaryd samlas entreprenörer inom kommunen och på deras 

frukostmöten brukar det vara ungefär 150 företagare. Kommunen är medlem i Tillväxt Markaryd och 

har lyft Agenda 2030 inom nätverket. En stor aktör i Markaryd är NIBE med runt 2000 anställda i 

kommunen och NIBE har visat en vilja i att vara med och utveckla kommunen. Industriernas viktiga 

roll i Markaryd har medfört att industrin har en stor påverkan på energisystemet och det är därför 

viktigt för kommunen att ha ett tätt samarbete med industrin. Dessa samarbeten kan ge spin-off-

effekter genom att industrin går in med pengar. 

Kommunen arbetar för att få ut Agenda 2030 så mycket som möjligt och under 2018 har de även 

börjat närvara på sociala medier. Viljan och den höjda aktivitetsnivån från politikens sida 2018 samt 

närheten mellan medborgare och beslut har bidragit till att en återvinningscentral i kommunen 

börjat hålla öppet under röda dagar efter önskemål från medborgare. För att komma närmare 

invånarna ska de öppna upp ett medborgarkontor i Strömsnäsbruk under 2019 och detta ska 

fungera som ett minikommunhus med representanter från de olika förvaltningarna. I skolan arbetar 

de med kampanjer för Håll Sverige Rent och att skapa en medvenhet om nedskräpning i naturen. 

Resmönster är aktuellt och diskuteras inom kommunen och de har börjat fundera på lösningar i form 

av bilpool och samåkning. Dessa skulle eventuellt kunna använda sig av kommunens bilpool med 

elhybridbilar, så att dessa används större del av dygnet, och finnas på sträckor där många pendlar. 

Kommunen har förenklat för installation av solceller genom att följa Boverket om att det inte krävs 

bygglov för solpaneler. På kommunhuset har det under 2018 installerats solpaneler och 

produktionen från dessa visas upp för medborgarna på en display när de passerar kommunhuset. 

Arbetet kopplat till samverkan 

Region Kronoberg, eller Kronobergs läns landsting, har ett mål ”att Kronoberg ska vara Sveriges 

energieffektivaste region, med attraktiva hållbara miljöer för både boende och besökare”. 

Tillsammans med Blekinge har Kronoberg ett nätverk inom miljösamverkan som Markaryd är del av 

och Region Kronoberg är även medlem i Energikontor Sydost. (Region Kronoberg, 2018.) Det finns 

därmed möjligheter till samverkan men det upplevs som svårt att hitta resurser inom organisationen 
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för att delta i aktiviteter inom nätverket då många inom organisationen är upptagna med sina 

uppgifter. De upplever även denna svårigheten gällande nationella initiativ från exempelvis Sveriges 

Kommuner och Landsting eller Energimyndigheten. 

Kommunen har inget kommunalt energibolag eller fastighetsbolag. Det enda kommunala bolaget är 

MIAB som är ett industribolag med uppdrag att förse industrier med lokaler. I det innefattar även att 

minimera tiden för bygglov eller detaljplaner när företag vill etablera sig eller expandera. Deras 

främsta uppdrag är att ha yta i beredskap och de har inte fokus på effektiv energianvändning. 

Markaryd har efterfrågat möjligheter för källsortering för invånarna, i form av fastighetsnära 

insamling av avfall i olika fraktioner, hos det anlitade avfallsbolaget 2017 men upplevde inte att de 

fick något gehör för sin vilja och de tog då kontakt med andra kommuner för att starta ett eget 

avfallsbolag. Tillsammans med fem andra kommuner startade de 2018 ett avfallsbolag som ska 

möjliggöra källsortering och det ses som en framgång att de avslutade kontraktet när en aktör inte 

kunde erbjuda vad de önskade samt att de har gått ihop med andra kommuner och hjälpts åt med 

att starta avfallsbolaget. 

Möjligheter och utmaningar 

Det har varit viktigt för arbetet under 2018 att det har funnits ett politiskt stöd och den gedigna 

listan med mål uppskattas av tjänstemännen. Det starka förtroendet som finns mellan politiker och 

tjänstemän underlättar arbetet men är även beroende av att det inte sker alltför stora politiska 

förändringar. I arbetet har Agenda 2030 fungerat som det samlande dokumentet som de hela tiden 

blickar mot och det nämns som en styrka att det blir mer fokuserat med ett dokument men att det 

även finns nackdelar. Kommunen har en Klimatstrategi och Energiplan från 2009 och som ett mål i 

Agenda 2030 finns att denna ska revideras (Alliansen i Markaryd, 2018). 

Från Markaryd finns det tågräls till Halmstad men det finns problem med kapaciteten i Halmstad och 

i dagsläget går ingen persontrafik på denna sträcka då aktörerna inte är överens om vem som ska stå 

för kostnaden av att bygga ut stationen i Halmstad. Mycket pendling in till kommunen sker från 

Halmstad och Laholm och det skulle ge en förbättring av antalet resande med kollektivtrafik om det 

fanns tågtrafik till Markaryds station och dess placering i närheten av industrier och stora 

arbetsnoder. Enligt kommunens medarbetarundersökningar skulle många åka tåg om det var 

möjligt. 

Kommunen har i dagsläget ingen miljöstrateg utan arbetet med styrdokument och ansökningar har 

gjorts av en GIS-ingenjör, där GIS står för Geografiska InformationsSystem, med intresse för miljö. 

Den kombinerade rollen gav stundtals hög arbetsbelastning och det finns nu inom budgeten att 

anställa en miljöstrateg. Även i den övriga organisationen är det vanligt med flera roller och att ha 

mycket att göra. Som förbättringsmöjlighet nämns en starkare samverkan mellan de olika 

förvaltningarna. Gällande resurser finns det även utmaningar att rekrytera kompetent personal och 

pendlingsmöjligheten anges som en orsak till detta. En önskan för att utveckla arbetet är en 

möjlighet att låna en miljöstrateg som under några dagar kan göra en genomgång alternativt att dela 

miljöstrategtjänsten med andra kommuner. Framöver ska kommunen ta fram en ny översiktsplan då 

den gamla är från 90-talet. Då miljö nämns som en väldigt viktig faktor i översiktsplanen är det av 

betydelse att det finns en miljöstrateg på plats som kan vara med och utforma en översiktsplan som 

kan prägla Markaryd 2030 och hur Markaryd ska utvecklas. Med ytterligare kompetens finns även 

större möjligheter att söka pengar från nationella projekt som i dagsläget inte prioriteras högt. En 

utvecklingsmöjlighet är även att påbörja ett arbete på det kommunalägda bolaget MIAB också där 

det idag inte finns någon som har en roll i form av miljöstrateg. 
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I Markaryd är naturen en stark faktor för attraktiviteten och det sker en inflyttning samt att det finns 

många danskar och tyskar som har sommarställen i Markaryd. Allemansrätten och naturen anses 

bidra till detta och kommunen har nu sagt nej till fortsatt brytning av den torv som finns i 

kommunen. Markaryd utmärker sig även genom att vara en av de svenska kommuner med flest 

kyrkobesök. Svenska Kyrkan är med som en aktör i Tillväxt Markaryd men i övrigt finns ingen 

samverkan mellan kommunen och kyrkan inom energi och klimat i dagsläget. 
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel kopplas uppsatsens teoretiska ramverk ihop med erfarenheterna från intervjustudien 

för att analysera kommuners arbete med energiomställningen riktat mot medborgare och näringsliv. 

Strukturen följer resultaten från intervjustudien förutom att de möjligheter och utmaningar som 

togs upp i resultatet har inkluderats i de övriga rubrikerna som fokuserar på kommuners arbete. I 

kapitlet förs även en diskussion kring valen av metod och referenser för uppsatsen. Kapitlet avslutas 

med att lämna förslag till framtida studier. 

5.1 Kommuners arbete i omställningen till ett hållbart energisystem 
Enligt Klimatpolitiska rådet (2018) krävs en omställning av energisystemet för att minimera den 

globala uppvärmningen samt konsekvenserna av den. Även Regeringskansliet (2015) påvisar det 

nära sambandet mellan energisystemet och klimatfrågan och förklarar att kraftfulla åtgärder måste 

vidtas för att påskynda omställningen av energisystemet och skapa ett system som är hållbart och 

når de politiska energi- och miljömålen. Denna bild bekräftas av ytterligare källor och det finns ett 

brett stöd för att en omställning av energisystemet är nödvändig för att skapa ett hållbart samhälle. 

Som det nämns i 3.1 Omställningen till ett hållbart energisystem finns det dock inget uppenbart 

svar på vad en omställning till ett hållbart energisystem innebär. Persson m.fl. (2018) har tagit fram 

grundprinciper som krävs för ett hållbart energisystem och Energimyndigheten (2015b) har valt att 

formulera fem övergripande utmaningar för energisystemet. Från politisk nivå arbetar exempelvis 

EU med energiområdet utifrån tre pelare (Regeringskansliet, 2018). Då omställningen av 

energisystemet ses som ett starkt verktyg för att nå de politiska målen inom energi- och 

miljöområdet skulle den kunna gynnas av att bli mer enhetlig och tydlig. Med användning av ett 

systemperspektiv finns det enligt Ingelstam (2012) möjligheter att se till intressen från alla 

inblandade aktörer. Det skulle även kunna bidra till att ge en tydlighet i mål och strategier på olika 

nivåer i samhället om det finns en mer klar och gemensam bild av vad en omställning till ett hållbart 

energisystem innebär. 

Som tidigare nämnt påverkas energisystemet av valet av systemgränser. För kommuner har 

systemgränser betydelse genom att placeringen av gränsen påverkar synen på kommuners roll i det 

nationella arbetet. Detta stöds av Ingelstam (2012) som beskriver att det finns svårigheter när ett 

system inte har ett entydigt mål eller där det finns flera beslutsfattare med ansvar och befogenheter 

att arbeta för att nå målet. Enligt ett exempel från intervjustudien används biobränsle som 

produceras i Piteå kommun numera för inblandning i den svenska dieseln med en positiv inverkan på 

det nationella energisystemet. Regleringen om inblandning har givit en negativ effekt med Piteå 

kommun som geografisk systemgräns medan övriga delar av Sverige gynnas av att även de få ta del 

av bränslet. Problem med fördelning och vilka som gynnas har även visat sig i intervjun med 

Markaryds kommun i form av investeringskostnader för att tågtrafiken ska komma igång igen. Även i 

detta fall påverkar valet av systemgränser vilken ekonomisk vinning som finns i investeringen samt 

vilken påverkan det har på utsläpp från transporter. För målsättningar gällande geografiska områden 

behandlas endast energianvändningen som sker inom kommungränserna men trots detta kan 

kommuner använda sig av olika systemgränser som påverkar uppfyllandet av målen. I 

uppskattningar för målet till 2040 ser Stockholms stad att det kommer att finnas kvar en mindre 

andel växthusgasutsläpp per person som de inte har möjlighet att påverka. I dessa beräkningar 

nämns plast i avfallsförbränningen som en faktor till att målet eventuellt inte nås fullt ut. I Malmö 

stad har detta lösts genom att målet har formulerats så att värmen på längre sikt kommer att bli 

förnybar och återvunnen. Även här blir det en fråga om vem som ska bära kostnaderna då flera 

aktörer är inblandade under plastens livscykel. 
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En omställning av energisystemet kräver ett globalt kollektivt agerande och att aktörer på alla nivåer 

i samhället agerar (Klimatpolitiska rådet, 2018). Som det nämns i 3.2 Politiskt ramverk finns det 

målsättningar inom energi- och klimatområdet på såväl global, internationell och nationell nivå där 

FN har mål om att minska effekten av klimatförändringarna formulerat som en temperaturskillnad 

medan det i EU och Sverige finns mål för utsläppsnivåer. Globala, internationella och nationella mål 

behöver kompletteras med ett strategiskt arbete och ett agerande inom länderna. Att det finns 

lagkrav på hur arbetet i regeringen ska ske är som tidigare nämnt ovanligt i Sverige och det kan tyda 

på att klimatet anses som ett viktigt område. Det finns kopplingar mellan lokala och nationella och 

internationella målsättningar och exempelvis i Mora kommun ligger målsättningar på högre nivåer 

till grund för Mora kommuns målsättningar. I sin hållbarhetsstrategi skriver de även att lokala 

insatser är avgörande för nationella och internationella målsättningar. Ett ytterligare exempel på 

detta är att Markaryd kommun har knutit sin kommunbudget till FN:s Agenda 2030 och arbetar med 

hållbarhetsfrågor utifrån de globala målen i Agenda 2030. Detta gör att det skapas en enhetlighet 

mellan arbetet som sker globalt och det lokala arbetet i en svensk kommun. Under intervjuerna har 

det visat sig att det i varje av de intervjuade kommunerna finns ett strategiskt arbete inom energi 

och klimat men att de strategiska dokumenten har olika namn och inriktning. Ett flertal av de 

intervjuade kommunerna har ett långsiktigt klimatmål om att kommunen ska bli fossilfri/ 

fossilbränslefri, koldioxidneutralt eller klimatsmartast. Med olika inriktningar innebär att de 

strategiska dokumenten fokuserar på olika delar inom hållbarhet. Malmö stads miljöprogram och 

Eskilstunas klimatplan är exempel på strategiska dokument som är fokuserade på den ekologiska 

dimensionen av hållbarhet men det finns även bredare strategidokument som fokuserar på alla tre 

dimensionerna så som Mora kommuns hållbarhetsstrategi. 

Det kan vara både en styrka och en svaghet att ha breda strategidokument då breda dokument kan 

skapa en större överblick och Markaryds kommun ser det som en styrka att de har ett dokument 

med en plan för hållbarhetsfrågor. Vissa av dessa strategidokument är de som kommunerna 

använder sig av som den kommunala energiplaneringen enligt Lagen om kommunal energiplanering. 

Det har även visat sig vanligt att kommunerna har flera dokument som fyller funktionen av en sådan 

plan. Detta kombinerat med att kommunerna har valt att utforma sina strategidokument försvårar 

arbetet med att jämföra kommuners arbete med varandra. En mycket positiv faktor är att 

kommunerna har möjlighet att utarbeta de dokument som de bäst anser lämpade för sin egen 

kommun och att de då kan ta hänsyn till förutsättningarna i sin egen kommun. Detta stöds av att den 

svenska modellen är framtagen för att det ska vara möjligt med anpassningar till de förutsättningar 

som finns på lokal nivå (Finansdepartementet, 2008). Från de genomförda intervjuerna syns en 

trend med omarbetning av mål till att de ska vara färre och att kommuner önskar en enkelhet i att 

följa upp dem. Malmö stad har länge arbetat med att ta fram miljöprogram och i deras senaste har 

de valt att endast ha fyra övergripande mål för att de enklare ska kunna kommuniceras internt och 

externt. Eskilstuna vill i revideringen tänka över mål och åtgärder för att förenkla uppföljningen. 

Som tidigare beskrivet utgår den svenska modellen från decentralisering och att ansvar och 

beslutsfattande ska ske så nära de som rörs av besluten som möjligt (Finansdepartementet, 2008). 

Kommuner har därmed en stor frihet i sitt arbete även om det finns ramar för vad de ska arbeta med 

samt lagar och förordningar att arbeta enligt. Detta har under intervjuerna visat sig bland annat 

genom att organisationen ser olika ut i olika kommuner och placeringen av de intervjuades tjänster 

finns på olika förvaltningar. Bland de intervjuade kommunerna har de intervjuades tjänster varit 

placerade på Miljöförvaltningen, Kommunledningskontoret, Miljöplaneringen, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Tjänsterna har även haft olika 

fokusområden och dessa påverkas av vilken del av organisationen där tjänsten är placerad. Även här 

kan det finnas både för- och nackdelar med olika placeringar. En placering på 
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Kommunledningskontoret kan exempelvis antas ge en möjlighet att arbeta mer med övergripande 

frågor medan arbetet kan antas vara med fokuserat på förvaltningar utifrån inriktningen på 

förvaltningen. Vissa kommuner har valt att arbeta med hållbarhetsfrågor eller miljöfrågor inom en 

egen grupp på kommunen och detta kan ge en stöttning i och med att flera arbetar med liknande 

frågor men en risk kan även vara att kontakten med förvaltningarna inte är lika stark. 

Under de senaste årtiondena har kommuner haft en stor betydelse för att minska 

växthusgasutsläppen i Sverige (SKL:s programberedning för klimat, 2017). Det har även visat sig 

under intervjuerna att många kommuner har en vilja att gå före de nationella målen och detta 

stöttar beskrivningen om att kommuners roll har varit betydelsefull och visar att den även kommer 

att vara det fortsättningsvis. Den politiska viljan är en viktig förutsättning för arbetet i kommuner. I 

Markaryd stod den politiska viljan bakom Markaryds stora klättring på Aktuell Hållbarhets 

miljöranking av kommuner. Även andra kommuner så som Malmö stad nämner att det är en viktig 

faktor att det finns en politisk samsyn kring övergripande mål och klimatet beskrivs som en central 

del i Linköpings kommun trots skiftande styren. Även i Umeå anges att arbetet framöver gynnas av 

det tryck som finns på klimatfrågan. Den kommunala viljan har också visat sig genom att målen för 

den kommunala organisationen i vissa fall är strängare än för det geografiska området. Detta gäller 

exempelvis i Stockholms stad, Malmö stad samt Eskilstuna. I Mora kommun finns en stark vilja om 

att den kommunala organisationen ska sopa framför egen dörr först och verka som ett gott exempel 

för andra aktörer i kommunen. 

Från kommunernas håll finns det önskemål om att staten till en större del ska ta hänsyn till och 

använda sig av skillnader i landet. Malmö stad önskar en nationell dialog kring utformningen av 

energisystemet samt hur de ska hantera mer lokala utmaningar som sin perifera placering relaterat 

till elproduktionen samt den effektproblematik de står inför. I de mer nordliga kommunerna som 

finns med i uppsatsen uppges att tillgång till grön el inte anses vara ett problem och Umeå anger 

istället transportsektorn som den stora utmaningen. I Piteå har industrin en stor del i energisystemet 

och den minskar därmed kommunens rådighet. Flera nämner att de önskar stöttning för sina 

regionala utmaningar och att en lösning inte behöver vara den rätta i hela landet. 

Styrmedel anges av Scharin m.fl (2018) som ett sätt att skapa incitament för aktörer att vidta 

åtgärder eller förändra beteenden på ett sätt som gynnar tillståndet för styrmedlets mål. På 

kommunnivå finns en påverkan från styrmedel från nationell och internationell nivå och kommuner 

använder sig vidare av styrmedel i sitt arbete riktat mot medborgare och näringsliv. I intervjuerna 

har ekonomiskt stöd lyfts upp som ett kraftfullt styrmedel då arbetet är nära kopplat till vilka 

resurser som finns. Gällande administrativa styrmedel har det eftersökts konsekventa 

förutsättningar så att kommunerna vågar göra investeringar på lång sikt. Exempel på detta är 

satsningen på ett gaskraftverk i Malmö samt Linköpings solelprogram där det står att 

förutsättningarna för att nå målet gällande solel påverkas i hög grad av styrmedel på nationell nivå. 

Administrativa styrmedel i form av lagstiftning uppges därför som ett möjligt sätt för att driva på 

utvecklingen men att det inte alltid fungerar. Begränsningar inom vad som är tillåtet inom det 

kommunala självstyret nämns av Näringsdepartementet (2018). Det har även uttryckts under 

intervjuerna i form möjligheter till att ställa särkrav som går utöver energikraven från Boverkets 

Byggregler. Stockholms stad uppger att de använder sig av särkrav på stadens mark medan flera 

andra kommuner har valt att inte göra detta men ser de låga kraven som ett problem. Detta är ett 

område där kommunerna kan gynnas av en samverkan och förutom att det finns en styrka i att flera 

kommuner går samman underlättar de också för byggherrar om flera kommuner använder sig av 

samma krav. 
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Styrmedel är endast nödvändigt om det inte redan finns ett incitament för aktörer att vidta åtgärder 

eller förändra beteenden som gynnar det eftersökta målet. Kommuner har inom sitt självstyre en 

viss möjlighet att använda sig av administrativa och ekonomiska styrmedel för att förändra 

beteenden hos eller få medborgare och näringsliv att vidta åtgärder. I första hand har arbetet inom 

kommuner som lyfts i denna uppsats varit inriktat på information och kampanjer samt att skapa 

förutsättningar för medborgare och näringsliv att välja alternativ som gynnar de mål och visioner 

som finns hos kommunerna. För att få medborgare och näringsliv att välja önskade alternativ kan 

kommunerna även använda sig av nudging. Gemensamt för styrmedel och nudging är att det under 

intervjuerna tagits upp men ofta utan att nämna själva begreppen utan i form av exempel på 

aktiviteter som sker i kommunerna. Mont m.fl. (2014) stödjer att det i vissa fall görs åtgärder inom 

nudging utan att det nödvändigtvis är definierade som nudgingåtgärder. Då detta är ett relativt nytt 

begrepp är det troligt att det finns en begränsad kunskap om nudging i kommunerna och de skulle 

kunna gynnas av att få mer kunskap för att få en bättre förståelse av hur det kan påverka kommuner 

i deras arbete riktat mot medborgare och näringsliv. 

En utmaning för arbetet med en omställning till ett hållbart energisystem i kommunerna är vilka 

resurser som finns tillgängliga. Resurser har under intervjuerna visat sig handla om såväl personella 

som ekonomiska resurser och har främst tagits upp under intervjuer med mindre kommuner. Det 

har dels handlat om att avsätta ekonomiska resurser för att göra investeringar men även om 

svårigheter att rekrytera kompetent personal samt ge personalen tid till att skapa ett djup i sitt 

arbete. Det finns även möjligheter att söka extern finansiering och det har visat sig att det är 

möjligheter som de intervjuade kommunerna använder sig av i olika skala. I de stora kommunerna 

finns mer specifik kompetens och det har angivits att projekt och kampanjer ska ligga i linje med 

verksamhetsplanen och vara kopplade till målen vilket kan ses som en styrka. Mindre kommuner har 

uppgett att det är en utmaning att ha resurser till att göra omvärldsanalyser och ta reda på vilka 

möjligheter som finns. Som ett gott exempel kan Piteå kommun lyftas då de upplever att de måste 

arbeta brett men att de har kompetens på plats i form av att de kan sin verksamhet och de ser 

möjligheter till att sträcka sig utanför organisationen för spetskompetens. För Mora kommun har det 

varit betydelsefullt att länsstyrelsen har informerat om stöd och detta är en möjlighet som skulle 

kunna användas mer i framtiden och nå ut till fler kommuner som önskar stöttning. 

Förutom tidigare skillnader som har tagits upp påverkar även kommunernas storlek genom att det i 

större kommuner finns en risk för ett större brus och en större möjlighet att frågor försvinner i 

mängden eller mellan olika avdelningar. Som ett gott exempel inom detta område finns Stockholm 

stads miljöprogram där de numera har pekat ut vilka som är ansvariga för genomförande och 

uppföljning. Det minskar risken för att en fråga försvinner i mängden. Hos mindre kommuner kan 

begränsade resurser göra att de inte har möjlighet att arbeta med alla frågor de skulle önska och det 

är då viktigt att se över sina prioriteringar. Detta kan vara en orsak till Mora kommuns starka vilja om 

att först och främst arbeta med sin egen verksamhet och låta den vara inspiration för medborgare 

och näringsliv. Det finns därmed både möjligheter och utmaningar inom alla kommungrupper. 

5.2 Arbetet riktat mot medborgare och näringsliv 
Omställningen till ett hållbart energisystem handlar för medborgare till en stor del om beteende och 

livsstil och SKL:s programberedning för klimat (2017) skriver att det är viktigt att för stort ansvar inte 

läggs på individen utan att aktörer som kommuner stöttar och visar vägen samt gör åtgärder som 

förenklar för individer att göra smarta val. Under intervjuerna är Energi- och klimatrådgivningen det 

verktyget som främst har lyfts för medborgare och det har ofta angetts som en stor del i arbetet 

riktat mot medborgare. Efter att fördelningssystemet för bidrag till EKR gjorts om uppger Stockholms 

stad och Malmö stad att de har gynnats och fått mer i bidrag medan Mora kommuns minskade 
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bidrag har gjort att Mora och Orsas miljönämnd har börjat samverka med Älvdalens kommun 

gällande EKR. Av de intervjuade kommunerna driver även Stockholms stad EKR i samarbete med 

andra kommuner i regionen och det kan vara ett sätt att få stöttning och utbyte som skulle gynna 

flera kommuner. 

I kommuners arbete riktat mot näringslivet har det under intervjuerna visat sig vara mest vanligt att 

det sker genom nätverk. I Stockholm och Linköping finns nätverk som samlas runt energi- och 

klimatfrågan och i Mora och Markaryd tas det upp som en del i ett bredare nätverk. I Umeå finns 

nätverk för hållbarhet med inriktningar på byggande och förvaltande samt restauranger. En trend 

som har setts under intervjuerna är att arbetet mot näringslivet ofta är kopplat till en 

näringslivsavdelning på kommunen. Dessa har vanligtvis inte energi och klimat som sina huvudfrågor 

men hos flera kommuner har ett intresse börjat visa sig från näringslivet och flera kommuner börjar 

även uppmärksamma näringslivet som en viktig del i kommunens arbete för att nå klimatmål. Piteå 

kommun och Markaryds kommun har nämnt samarbete med industrin som en viktig del i sitt arbete 

då industrin har en stor inverkan på energisystemet. I Eskilstuna finns i dagsläget inget nätverk för 

näringslivet som är kopplat till energifrågor men kommunen ser att det finns en stark vilja hos 

näringslivet och vill i framtiden stärka sin kontakt med företagen i kommunen. 

Förutom EKR har det funnits områden som har tagits upp under flera av intervjuerna i kommuners 

arbete riktat mot medborgare, så som transporter, samhällsplanering, kampanjer för ändrade 

beteenden och elproduktion från solceller. Energiaspekter runt bostäder för medborgare är ett 

område som kommunerna i en stor utsträckning har valt att inte fokusera på under intervjuerna. 

Detta skulle kunna bero på att de ser EKR som en viktig del i att informera om exempelvis val av 

energikällor till uppvärmning av bostäder. Vid intervjun med Eskilstuna kommun framkom det även 

att arbetet med energieffektivisering och val av energikällor till en viss del kan ses som kommunens 

grunduppdrag och även detta kan vara en bidragande orsak till att det inte nämnts i en stor 

utsträckning under intervjuerna. Detta stöds även av Mora kommun där de beskriver att de länge 

har arbetat med energianvändningen i lokaler och därför har valt att främst fokusera på transporter 

även om arbetet med bostäder och lokaler fortsätter. Bland framtida utmaningar för kommuner i sitt 

arbete mot både medborgare och näringsliv finns områden som konsumtion och resurstänk. Det är 

områden som har börjat ta fart och flera kommuner har börjat undersöka eller fundera över ett 

konsumtionsperspektiv vid beräkningar av växthusgasutsläpp. Detta är viktiga områden då 

konsumtionen står för en stor del av människans ökade klimatpåverkan (SKL:s programberedning för 

klimat, 2017). Även inom näringslivet har arbetet med konsumtion och resurser påbörjats och i 

Malmö sker ett arbete inom industriell symbios där anläggningar i högre del kan etableras för att bli 

en del av energisystemet och det kräver därmed en större samverkan mellan olika aktörer. Även 

ReTuna återbruksgalleria i Eskilstuna skapar arbetstillfällen för näringslivet samt öppnar upp för ett 

hållbarhets- och resurstänk hos medborgare. Ett annat sätt för kommunen att arbeta mot 

näringslivet är genom Science Parks och i Piteå ses att det blir en förstärkning av lokala innovationer 

inom energiområdet. 

Gällande transporter så nämner flertalet kommuner satsningar på kollektivtrafiken och laddstolpar 

för elbilar samt en vilja av att arbeta för städer där det är enkelt att ta sig fram med cykel. Förutom 

att göra satsningar i infrastruktur är detta ett område där kommuner använder sig av kampanjer och 

projekt. Bland dessa finns Sthlm Vintertramp, satsningar på låd- och elcyklar, gröna resplaner och att 

bikta bilresor till präster. Det finns även en vilja om att minska bilåkandet vilket har visats bland 

annat i Umeå där de vill arbeta med förtätning av staden hellre än en utbredning samt i Linköping 

där de tänker på att försöka undvika biltrafik i nya bostadsområden. Vid intervjun med Umeå 

kommun anges de mer vågade kampanjerna som något som väckte uppmärksamhet och som 
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människor fortfarande minns. Informativa styrmedels styrka när de kombineras med andra åtgärder 

har även lyfts under intervjuerna då det har nämnts framgången ökat då kampanjer använts 

tillsammans med ändringar i infrastrukturen. 

Även kommunikation är en del i kommuners arbete riktat mot medborgare och näringsliv. Arbetet 

kommuniceras i olika omfattning på kommunernas hemsidor samt på egna hemsidor inriktade mot 

bland annat klimatinitiativ och i sociala medier. Där kan man som privatperson eller näringsidkare 

följa kommunens arbete samt uppföljning av klimatarbetet genom olika dokument eller som i 

Stockholm och Malmös fall genom Miljöbarometern. Genom hemsida med klimatinriktning som 

Green Umeå och Klimatsmart Linköping kan även företag och organisationer delta i 

kommunikationsarbetet. Arbetet kommuniceras även på andra sätt som under evenemang och i 

tryckt material. Under intervjuerna har det främsta fokuset handlat om kommunens huvudort men i 

intervjun med Markaryds kommun lyftes att ett medborgarkontor kommer att öppna i kommunens 

andra huvudort. Genom detta kommer arbetet med energi- och klimatfrågor förhoppningsvis att 

spridas då kommunorganisationen kommer nära fler medborgare.  

Under intervjuerna har det kommit upp en mängd gemensamma nämnare gällande användandet av 

verktyg hos kommunerna. Bland dessa finns Solkartan som flera kommuner har tagit fram för sin 

egen kommun och Malmö stad nämner även att den har tagits fram med stöd från 

Energimyndigheten. Det finns även kampanjer som Hallå Hållbara Malmö som tillhör ett 

internationellt projekt och har använts runt om i världen samt stödet för coacher för energi och 

klimat till små och medelstora företag som Malmö, Linköping och Umeå kommun använder bland de 

kommuner som intervjuats. Dessutom delar flera av de intervjuade kommunerna ut priser för att 

uppmärksamma insatser för klimatet inom kommunerna. Bland dessa finns priser inom den egna 

organisationen samt till andra aktörer i kommunen och medborgare och näringsliv. Goda exempel 

på hur kommuner arbetar så som dessa ovan skulle i större utsträckning kunna spridas till andra 

kommuner så att kommuners arbete skulle få större utväxling. De exempel som nämnts ovan finns 

idag i flertalet kommuner och skulle kunna spridas ytterligare men det finns även goda exempel från 

enskilda kommuner som skulle kunna komma andra kommuner till gagn om det fanns en större 

samverkan och plattform för att dela med sig av dessa samt att incitamenten för att dela 

erfarenheter är tydliga. 

Eftersom flera av de intervjuade kommunerna har satt energi- och klimatmål för det geografiska 

området är det viktigt för dem att få med sig medborgare samt näringslivet. Med geografiska mål 

minskar den kommunala organisationens rådighet och de blir därmed beroende av att aktörer i 

kommunen även de tar ansvar. Exempel på detta visas i Linköpings klimatmål där engagemang hos 

näringsliv och medborgare nämns som ett av två fokusområden i arbetet för att nå Linköpings 

klimatmål. Även Piteå kommun anger att målen för det geografiska området skapar en vilja hos 

kommunen att nå ut till aktörer och personer i kommunen. Där kan strategiska dokument och 

ägardirektiv skapa en tydlighet för vad kommunen ska fokusera på för att nå målen och hur de, ofta, 

knappa resurserna ska fördelas. 

5.3 Arbetet kopplat till samverkan 
Vid intervjuerna har nationella och internationella nätverk så som Klimatkommunerna, 

Borgmästaravtalet (Global Covenant of Mayors) och ICLEI nämnts. Även länsstyrelsen och regionala 

energikontor har diskuterats under intervjuerna. Umeå kommun och Piteå kommun uppger att en 

aktiv medverkan i nätverk och samarbeten har lett till att de skapat sig kontakter som i sin tur varit 

användbara för deltagandet i projekt. Hos Energikontor i Norr där Piteå kommun medverkar finns ett 

flertal kommuner med Borgmästaravtal och Piteå kommun upplever därigenom en god dialog även 
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om de hoppas att den kan förbättras genom att kommunerna kan bli mer synkroniserade i arbetet 

med Borgmästaravtalet. Umeå kommun har ett visst samarbete inom regionen men anger att det 

begränsas av kommuners olika förutsättningarna beroende på bland annat kommunstorlek. Även 

Eskilstuna kommun uppger begränsningar hos länets miljönätverk på grund av de olika 

kommunstorlekarna och de har valt att delta i ett samarbete med tre städer som de ser sig ha mer 

gemensamt med och där de ser att det finns mer att lära av varandra. Detta är exempel från 

intervjuerna där det visar att det kan vara fördelaktigt att skapa nätverk bestående av kommuner i 

liknande storlek då det kan göra att de troligtvis står inför fler liknande utmaningar och kan ha ett 

större utbyte av varandra. 

Bland de mindre kommunerna anger Markaryd kommun svårigheter gällande att delta i nätverk då 

arbetsuppgifterna inom kommunen fyller deras arbetstid. Två av kommunerna ur grupp C, Markaryd 

och Mora kommun, har eftersökt möjligheten för att ta in hjälp utifrån för att få hjälp med arbetet i 

kommunen samt för att utifrån kommunens arbete få hjälp med vilka medel och stöd som kan vara 

aktuella. I den tredje kommunen ur grupp C, Piteå, visas tydligt betydelsen av samverkan i form av 

såväl energikontoret samt med industrin och i form av kontakter från tidigare samverkan. Vid 

intervjun med Linköpings kommun lyfts vikten av att kommuner har möjlighet till spetsprojekt samt 

vikten av att de mindre kommunerna inkluderas. Dock krävs incitament till att detta ska ske i form av 

att större kommuner också har nytta av detta. Stockholms stad uppger att deras personal har 

arbetsuppgifter som fyller deras tid och att det skulle behövas en ersättning för att avvara tid för 

dessa personer till att stötta mindre kommuner. Det är därför viktigt att se till att det finns 

incitament och fördelar för alla kommuner som deltar i samverkan. Nätverk med kommuner i 

liknande storlek är ett exempel på detta och som Mora tar upp kan det finnas möjligheter till att 

göra studiebesök i kommuner och dela med sig av erfarenheter på så sätt. 

Det kan ses som en utmaning att det finns en stor mängd nätverk att välja på för en kommun. Detta 

gör att nätverk kan gå i trender och sedan försvinna och detta skulle kunna ha en negativ effekt på 

det arbete som Piteå kommun och Energikontor i Norr gör med Borgmästaravtalet. Många nätverk 

kan även göra att det blir svårt för kommuner att välja vilket nätverk som de gynnas mest av att 

använda och att engagemanget inom nätverken minskar. Mängden nätverk kan även ses som en 

möjlighet i form av att de kan ha olika inriktning och då vara lämpliga för kommuner i olika grupper. 

Eskilstuna kommun och Energimyndighetens samarbete kring ett Energicentrum i Eskilstuna är ett 

exempel på ett samverkansprojekt som kommer att ha betydelse såväl på en lokal som nationell 

nivå. Ett ytterligare samverkansprojekt att lyfta är Markaryds initiativ till att starta ett avfallsbolag 

tillsammans med ett flertal andra kommuner. Det ses som en styrka att de har valt att prioritera den 

frågan för att se till att skapa förutsättningar för källsortering för sina invånare. Även samverkan 

inom den egna kommunen är av betydelse och goda exempel på detta är Energicentrum i 

Stockholms stad, Eskilstunamodellen samt Moras energigrupp. I Malmö har E.ON varit en viktig aktör 

inom energifrågor då Malmö stad inte har något kommunalt energibolag. Ett starkt samarbete har 

gjort att E.ON har använt Malmö som plats för att utveckla och testa nya lösningar. Satsningar från 

energibolag kan därmed gynna kommunerna och då energibolag har en stor rådighet över den 

kommunala energisituationen, oavsett om det är kommunalägt eller inte, är det viktigt för 

kommuner att ha en samverkan med energibolag. I Umeå kommun är det kommunala energibolaget 

med i processen för att revidera kommunens miljömål. Det kan göra att energibolaget känner en 

större delaktighet och att de har en större möjlighet att påverka målen. I Linköpings kommunala 

energibolag Tekniska verken står det i ägardirektiven att de ska bidra till att öka kunskapen om 

energi- och resurseffektivitet hos medborgare och verksamheter. Ägardirektiven är därför en 

möjlighet att påverka hos de kommuner som har energiverksamheten kvar i den kommunala 
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verksamheten. Ett gott exempel på samverkan mellan kommunkoncernen och det kommunala 

energibolaget finns även i Piteå där energibolaget är involverade i forskningsprojekt samt att de 

samverkar i installationen av solceller genom att kommunkoncernen arbetar med stadsplanering och 

energibolaget tar fram tjänster för medborgare och företag. Det finns även möjlighet till samverkan 

med aktörer som inte har omnämnts. I Markaryd har kyrkan en stor roll och att samverka med 

kyrkan kan därmed vara ett sätt för kommunen att ytterligare nå ut med sitt arbete inom energi och 

klimat. 

5.4 Metodkritik 
Kvale och Brinkmann (2014) betonar liksom Trost (2010) att det är viktigt att anpassa sitt val av 

metod efter studiens syfte och frågeställningar. Då uppsatsens syfte har varit att undersöka 

kommuners roll har det varit relevant att inhämta material om arbetet i teorin samt hur det ser ut i 

praktiken. Alternativa metoder har övervägts men de valda metoderna ansågs som de mest lämpade 

för uppsatsen. Metoden för uppsatsen har varit att inhämta information genom en litteratursökning 

samt en intervjustudie. Litteratursökningen användes för att skapa en teoretisk förståelse för 

uppsatsämnet. Genom att göra en inledande sökning och ta fram mål för vad litteratursökningen 

skulle svara på ökade sannolikheten för en väl genomförd litteratursökning. Då det teoretiska 

perspektivet kompletterades med intervjuer och insikter i det praktiska arbetet har de båda 

metoderna kompletterat varandra så att relevanta områden från de enskilda metoderna har använts 

även till den andra metoden. Frågorna till intervjustudien har tagits fram med kunskapen från 

litteratursökningen och i sin tur har litteratursökningen kunnat kompletteras med områden från 

intervjustudien då det har varit relevant. 

Kvalitativa intervjuer kan användas för att se verkligheten ur den intervjuades perspektiv och sedan 

använda den kunskapen för att tolka vad det kan innebära sett ur det givna teoretiska perspektivet 

och den givna situationen (Trost, 2010). Den intervjuades perspektiv har i denna uppsatsen förts 

fram genom att presentera varje kommun enskilt utefter teman. Personerna som har intervjuats 

valdes ut då de antogs ha den bästa uppfattningen om kommunens övergripande energi- och 

klimatarbete. Kommuners frihet inom organisationen har gjort att de intervjuade tillhör olika 

avdelningar på kommunerna och detta påverkar med stor sannolikhet vilka områden de har valt att 

lyfta. Dock ska intervjuerna inte nödvändigtvis ses som en heltäckande beskrivning av arbetet utan 

lyfta fram verktyg och goda exempel. Det är även viktigt att påpeka att verkligheten ur den 

intervjuades perspektiv inte behöver spegla kommunens generella bild fullt ut även om de troligen 

överensstämmer till stor del. 

Intervjuer har endast skett med ett fåtal kommuner men ett fåtal väl utförda intervjuer är enligt 

Trost (2010) mycket mer värda än ett flertal mindre väl utförda intervjuer. Vinster med att 

genomföra få intervjuer enligt Kvale och Brinkmann (2014) är att den sparade tiden istället kan 

användas till att förbereda och analysera intervjuerna. Många intervjuer gör även att det blir svårt 

att få en överblick av materialet och se till detaljer samt likheter och skillnader (Trost, 2010). Antalet 

intervjuer i relation till kommungrupper gör dock att försiktighet bör vidtas så att intervjuerna inte 

används för att representera en hel grupp. 

5.5 Källkritik 
Uppsatsen baseras på en kombination av litterära källor samt intervjuer. Som litterära referenser har 

väl etablerade myndigheter och organisationer främst används. Energimyndigheten är en väl använd 

referens och bör som statlig myndighet anses tillförlitlig. Information har även inhämtats genom 

sökningar efter rapporter på den statliga myndigheten Naturvårdsverkets hemsida. På statlig nivå 

har även departement och Regeringskansliet använts som källor samt det Klimatpolitiska rådet. Även 
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de olika institutionerna inom EU har använts och får även de anses tillförlitliga. Sveriges kommuner 

och landsting är en intresseorganisation för kommuner och landsting som verkar på uppdrag av sina 

medlemmar. SKL har använts för att ge en bild utifrån kommunernas sida men hänsyn har tagits till 

att de ser till sina medlemmars intresse. Övriga litterära källor som har använts är källor som kan 

anses allmänt kända alternativt så har flera källor använts för att styrka teoretiska resonemang. 

Bilden som har givits av hur de intervjuade kommunerna arbetar kan påverkas av de intervjuades 

intressen. Det får dock antas att de som har intervjuats har haft som ambition att ge en 

sanningsenlig, utefter egna erfarenheter, bild av det arbete som sker i kommunen. För att säkerställa 

detta har det tydliggjorts att ambitionen är att peka på goda exempel snarare än att kritisera 

kommunerna i deras arbete. Det har även ansetts relevant att komplettera intervjuerna för att 

förtydliga delar eller lyfta områden som inte har tagits upp. Material har då använts från 

kommunernas hemsidor och även detta får antas visa en tillförlitlig bild av kommunernas arbete då 

det är material som de själva tagit fram. Då informationen på hemsidorna varierat har det inte 

ansetts relevant att göra en större jämförelse utifrån det material som finns på hemsidorna och 

därför varierar omfattningen av användandet beroende av vad som har funnits att tillgå. 

5.6 Framtida studier 
Under arbetet med uppsatsen har många intressanta funderingar dykt upp. På grund av begränsade 

resurser i form av tid har uppsatsen avgränsats men det finns möjligheter att undersöka dessa vidare 

i framtida studier. En av uppsatsens avgränsningar är till de förutsättningar som gäller för kommuner 

i Sverige. Då klimatfrågan, och energisystemet i koppling till det, är en global utmaning vore det 

användbart att jämföra svenska kommuners arbete med kommuner, eller motsvarande, i andra 

länder för att se om det finns lärdomar att dra utifrån det.  

Intervjustudien genomfördes för att få en inblick i hur kommuner arbetar i dagsläget samt vilka 

möjligheter och utmaningar de står inför. De har i denna uppsats använts för att lyfta goda exempel. 

Fler intervjuer skulle behöva utföras för att kunna se mönster inom kommungrupperna då det finns 

fler kategorier av kommuner än antalet genomförda intervjuer. I framtida studier vore det även 

intressant att göra flera intervjuer för att se om det finns skillnader mellan kommuner beroende på 

deras geografiska placering. 

En ytterligare fundering som uppkommit under arbetet är kopplad till det kollektiva ansvaret. I flera 

fall har det visat sig att åtgärder inte genomförs på grund av att kopplingen mellan vem som ska ta 

ansvar samt vem som gynnas inte är helt tydlig eller överensstämmer. Detta kan påverka aktörers 

incitament på alla nivåer; från individnivå till den globala nivån. Effekterna av en åtgärd har visats att 

de påverkas av var systemgränsen placeras och för kommuner kan det finnas ett större incitament 

utifrån exempelvis ekonomi och strategiska mål ifall hela vinsten av en åtgärd kommer till godo i 

kommunen. På nationell nivå har den lokala förtjänsten inte lika stor betydelse vilket kan öka 

incitamenten för åtgärder som gynnar flera kommuner. Utifrån resonemang som detta vore det 

därför intressant att se till ett systemperspektiv för att se hur val av systemgränser samt synen om 

ett kollektivt ansvar kan påverka effekten av arbetet hos olika aktörer. Det kollektiva ansvaret är 

även intressant då enhetliga och tydliga politiska mål inom energi och miljö ses som starka verktyg 

för omställningen av energisystemet. 

Slutligen har rådande samhällstrender en påverkan på arbetet med omställningen till ett hållbart 

energisystem. Trender som har setts är exempelvis teknikutveckling och digitalisering, urbanisering 

och en ökande användning av delningstjänster. Dessa påverkar kommuners arbete och 

intervjustudien har visat exempel på arbete som sker kopplat till dessa trender. Det vore därför 

intressant att undersöka hur kommuner kan använda sig av trenderna för att gynna sitt arbete. 
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6 Slutsatser 
De slutsatser som har framkommit under arbetet presenteras utifrån uppsatsens frågeställningar. 

Vilken roll har kommuner i omställningen till ett hållbart energisystem? 

Omställningen till ett hållbart energisystem kan ses som en global utmaning där det krävs en 

kollektiv handling och det är viktigt att det finns en samverkan och en samsyn mellan aktörer på 

olika nivåer. Det finns en kollektiv politisk vilja med mål för energi och klimat på såväl FN-nivå som 

hos EU och på nationell nivå. Även i svenska kommuner ses den politiska viljan som en viktig kraft 

och aktörer på lokal och regional nivå har medverkat till minskade koldioxidutsläpp i Sverige. 

Svenska kommuner har en roll som länken mellan beslutsfattare och medborgare och näringsliv. De 

har även en påverkan på energisystemet genom sina obligatoriska och frivilliga uppgifter i den egna 

verksamheten och kommunala bolag. Kommuner har även möjlighet att påverka genom samverkan 

med andra aktörer. 

Hur ser kommuners arbete riktat mot medborgare och näringslivet i omställningen till ett hållbart 

energisystem ut i dagsläget? 

Omställningen till ett hållbart energisystem finns inte med bland kommunernas obligatoriska 

uppgifter men genom att arbeta, bland annat riktat mot medborgare och näringsliv, med områden 

som planfrågor har de en möjlighet att påverka energisystemet och verka i riktningen mot såväl 

lokala som nationella, internationella och globala mål. Verktyg som kommuner har att använda sig 

av i sitt arbete riktat mot medborgare och näringsliv är strategiska dokument, ägardirektiv, 

planarbete, kommunal energi- och klimatrådgivning, medel och stöd samt samverkan. Kommuner 

kan även använda sig av styrmedel samt nudging för att skapa incitament för medborgare och 

näringsliv att agera i en riktning som är önskvärd för de mål och visioner som finns i kommunen. 

Detta kan komplettera verktyg och åtgärder som är fokuserade på utbudet med strategier för 

efterfrågan. Strategiska dokument visar att flertalet av de intervjuade kommunerna har en vilja av 

att den kommunala organisationen ska gå före det geografiska området och kommunens arbete kan 

därmed även vara ett sätt att inspirera medborgare och näringsliv. 

Kommunerna ser den kommunala energi- och klimatrådgivningen som sitt främsta verktyg i arbetet 

riktat mot medborgare. Den kommunala verksamhetens näringslivsenhet eller motsvarande 

funktion har ett stort ansvar för arbetet riktat mot näringslivet och därigenom kan det finnas nätverk 

inriktade på energi- och klimatfrågor alternativt nätverk där det finns möjlighet att lyfta dessa frågor. 

I vissa kommuner finns även coacher för små och medelstora företag inom den kommunala energi- 

och klimatrådgivningen. Förutom detta arbetar kommuner i varierande omfattning med verktygen 

ovan. 

Vilka möjligheter och utmaningar finns för att utveckla det arbetet? 

Medborgare och näringsliv har stor betydelse för kommuners möjlighet att nå de mål de sätter upp i 

riktning mot ett hållbart energisystem. Detta gäller i synnerhet för de kommuner som sätter upp mål 

för det geografiska området. Det är därmed viktigt att kommunerna uppmärksammar sitt beroende 

av aktörer som medborgare och näringsliv för att nå dessa mål och ser till att inkludera dem i 

arbetet. 

Arbetet i kommunerna präglas till stor del av det kommunala självstyret. Detta skapar möjligheter 

för kommuner till att anpassa arbetet till de lokala förutsättningarna. Intervjustudien har visat att 

det är möjligheter som kommuner använder då arbetet har sett ut på olika sätt i kommunerna. Det 

finns dock områden där kommunerna skulle kunna gynnas av att till större del dra lärdom av 

varandra samt av andra aktörer för att ytterligare växla upp arbetet. En ökad samverkan skulle 
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därmed vara gynnsam men det är relevant att säkerställa att det finns incitament till samverkan för 

alla inblandade aktörer. Incitamenten påverkas av att det kan finnas olika utmaningar för kommuner 

beroende på storlek samt lokala förutsättningar. En samverkan för den kommunala energi- och 

klimatrådgivningen är ett exempel där kommuner kan lära sig av varandra och utveckla sitt arbete 

riktat mot medborgare och näringsliv. Det skulle även vara positivt om kampanjer och projekt som 

utvecklades på en plats till större del skulle kunna användas även i andra kommuner. 

Intervjustudien har visat att alla kommuner arbetar på något sätt med en omställning till ett hållbart 

energisystem. Inom framtida utmaningar finns områden som konsumtion och resurser där 

kommuner inte har kommit lika långt som inom andra områden. Här är det viktigt att se till ett 

systemperspektiv och vara tydlig med vilka systemgränser som gäller samt att fortsätta utveckla 

detta arbete. Även nudging ses som ett relativt nytt begrepp hos kommuner och en ökad kunskap 

om nudging kan hjälpa kommunerna att få en bättre förståelse för hur de kan arbeta riktat mot 

medborgare och näringsliv. 

Kommuner har en utvecklingsmöjlighet i form av sitt arbete riktat mot näringsliv då detta idag utgår 

till stor del från näringslivsenheten eller liknande del inom den kommunala organisationen. 

Utvecklingen består i att denna avdelning vanligtvis inte har energi och klimat som sina huvudfrågor. 

Det skulle därmed vara fördelaktigt för kommuners arbete riktat mot näringslivet om det skapas en 

närmare koppling mellan näringslivsfrågor och energi- och klimatfrågor. För arbetet riktat mot både 

näringsliv och medborgare finns det en styrka om det sker kopplat till mål och strategier. I detta 

avseende har intervjustudien visat att kommunerna i grupp A har uppmärksammat detta till större 

del än kommunerna i grupp B och C. Intervjustudien har även visat andra skillnader beroende på 

kommunstorlek och det tidigare förslaget om en utökad samverkan har möjlighet att ge stöttning 

även för detta. De utmaningar som kommunerna främst har fört fram är brist på resurser samt 

konsekventa förutsättningar och lokal hänsyn från nationellt håll. 
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8 Bilaga - Intervjuguide 
Kommunernas bidrag till ett hållbart energisystem  

För att ställa om till ett hållbart energisystem krävs väsentligt mer av både energieffektivisering och 

förnybar energi. Kommunerna har en nyckelroll i denna omställning. Energimyndigheten har gett oss 

i uppdrag att genomföra en förstudie för att kartlägga och analysera vilka verktyg kommuner har 

tillgång till i detta arbete, och hur de använder dessa verktyg. 

I uppdraget ligger också att undersöka vilken typ av stöd kommuner har för att förstärka detta 

arbete. Om möjligt ska vi också undersöka skillnader mellan små, medelstora och stora kommuners 

behov av stöd och möjligheter till kunskapsöverföring. Förstudien syftar även till att identifiera goda 

exempel och föregångare avseende processer, energinyttor och affärsmodeller för ett hållbart 

energisystem. 

Vi har valt ut ett tiotal kommuner för att göra denna kartläggning och analys, och skulle sätta stort 

värde på att få ta del av dina kunskaper och erfarenheter på detta område. 

Analysen kan delas in i följande grupper:  

• Påverkan på energianvändning och förnybar energi i den egna verksamhetens byggnader 

(stor vikt på befintliga byggnader) samt transporter, mobilitet och infrastruktur 

• Påverkan på egna bolag (fastighetsbolag, energibolag…) 

• Påverkan på det lokala näringslivet - här hamnar t.ex. energibolag som sålts till andra aktörer  

• Påverkan på privatpersoner/kommuninvånare 

• Påverkan tillsammans med andra kommuner/region  

Frågor  

1.  Hur stor är energianvändningen och den installerade småskaliga energiproduktionen i er 

kommun? 

2. Vilken potential finns för ytterligare energieffektivisering och förnybar energiproduktion? 

3. Kan du ge en generell beskrivning av hur ni arbetar för att främja ett hållbart energisystem 

(”från plan till verkstad”)? 

4. Vilka verktyg har ni som kommun? 

5. Hur används dessa verktyg? 

6. Vilka möjligheter och hinder ser du för ert arbete med hållbara energisystem? 

7. Hur arbetar ni med uppföljning/uppföljningsmetodik och utfall för de åtgärder/verktyg ni 

använder? 

8. Hur systematiskt arbetar ni i er kommun med energifrågan? 

9. Vilken potential tror du att det finns i förstärkt systematiskt kommunalt energiarbete? 

10. Goda exempel och föregångare: Har er kommun några goda exempel att lyfta fram? 

11. Tycker du att er kommun kan ses som en föregångare ur ett energiperspektiv? 

12. OM ja: På vilket sätt? 

a. Politiska strategier/visioner/strategidokument 

b. Ägardirektiv till kommunala bolag utformas för att främja energieffektivisering 

c. Åtgärder i den egna verksamheten 

d. Mobilitet och transporter 

e. Förnybar energi 

f. Arbete med detaljplaner, exploateringsavtal, bygglov... 

g. Tillvaratagande av energisystemnyttor (restvärme) 
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h. Utveckling/användning av nya affärsmodeller 

i. Annat, nämligen… 

13. Om ja: har du några utvärderingar eller något skriftligt material som du kan dela med dig av? 

14. Hur arbetar er kommun på det regionala planet för att bidra till en omställning till ett 

hållbart energisystem? 

15. Vad behöver ni i er kommun för att komma vidare och arbeta ännu mer strategiskt med 

frågor som gör skillnad, ”skapar mer verkstad” och undanröjer ”silotänkande”? 

16. Hur samspelar ägardirektiven mellan era kommunala bolag (fastighetsbolag, energibolag…)?  

17. Vilka typer av åtgärder och initiativ tror du skulle främja en ökad energieffektivisering och 

ökad andel förnybar energi i kommuner? 

18. Tror du att det är någon skillnad i detta behov mellan stora, medelstora respektive små 

kommuner? 


