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SAMMANFATTNING 
 
Enligt lagen om Kommunal energiplanering måste samtliga Sveriges kommuner ha en aktuell 
energiplan som beskriver kommunens planer för tillförsel, distribution och användning av 
energi inom kommunen. Många av kommunerna har problem med att skapa ett aktivt arbete 
med energifrågorna inom kommunen, utifrån energiplanen. Syftet med denna uppsats är att a) 
genom intervjustudie beskriva hur tre kommuner arbetar med kommunal energiplanering som 
ett verktyg för ett aktivt arbete med energifrågorna inom kommunen, b) utifrån Leavitts 
systemmodell skapa en ökad förståelse för vilka centrala komponenter, såväl statiska som 
dynamiska, som ligger till grund för kommunernas förändringsarbete samt vilket fokus detta 
arbete har inom kommunerna. Studien genomfördes med hjälp av gruppintervjuer med 
representanter från de tre utvalda kommunerna; Lidköping, Borås och Trollhättan. 
Representanterna från de valda kommunerna berättade om deras arbete med energifrågor 
utifrån tre utgångspunkter; synen på kommunal energiplanering, arbetsprocessen och 
framgångs/motivationsfaktorer. Resultatet från intervjuerna analyserades och sammanställdes 
i tre berättelser om kommunernas arbete med energifrågor. Utifrån intervjuerna 
implementerades kommunernas arbete på Leavitts systemmodell för att fördjupa förståelsen 
kring kommunernas arbete. Resultatet av detta visade att kommunerna har olika fokus i sitt 
arbete, men att de samtidigt tar hänsyn till samtliga delar som beskrivs i modellen. Utifrån 
berättelserna kunde bl.a. ses att det finns flera gemensamma framgångsfaktorer bland 
kommunerna t.ex. politisk förankring. Slutsatsen är att det inte finns en given mall för hur en 
kommun ska arbeta med energiplanering, utan varje kommun måste hitta sitt eget sätt att 
arbeta med dessa frågor och anpassat till den egna kommunens förutsättningar, men det finns 
vissa faktorer som bör tas hänsyn till i arbetet med kommunal energiplanering. 
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1. INLEDNING 
I detta kapitel ges en kort introduktion till kommunal energiplanering och en beskrivning av syftet med 
uppsatsen. Här beskrivs även olika avgränsningar och definitioner. 
 
Enligt lagen om kommunal energiplanering (SFS, 1977:439) måste alla Sveriges kommuner 
ha en aktuell energiplan som beskriver kommunens planer för tillförsel, distribution och 
användning av energi. Alla kommuner är olika och har olika förutsättningar därför finns det 
ingen allmängiltig mall för hur en energiplan bör se ut.  
 
Syftet med den kommunala energiplaneringen är att hitta vägar mot ett bärkraftigt 
energisystem, både ekologiskt och ekonomiskt (Formas, 2001, s.16). En genomarbetad 
energiplan som kontinuerligt används har många fördelar, t.ex. får kommunen en överblick 
över hur energisystemet i kommunen ser ut, hur det används och vilka brister det har. En 
energiplan bör fungera som en övergripande strategi som sammankopplar många olika 
områden och aktörer med gemensamt satta mål, för en samverkan för att sträva mot en hållbar 
energiutveckling. På detta sätt säkras energiförsörjningen och kommunen kan undersöka 
möjligheterna att ställa om till förnyelsebara energikällor. En energiplan kan innehålla en 
vision eller övergripande målsättningar för kommunens framtida utveckling inom 
energiområdet. Utifrån visionen bör konkreta mål sättas upp för hela kommunens energiarbete 
samt åtgärdsförslag för att nå de uppsatta målen. Det som bör vara gemensamt för samtliga 
åtgärdsförslag är att de leder mot ett lokalt hållbart energisystem. Detta innebär att arbetet 
med energiplanering bör ske på två nivåer. Dels på en övergripande nivå som bl.a. innefattar 
en analys av utvecklingen av det kommunala energisystemet inklusive dess miljöpåverkan 
och dels en projektrelaterad nivå där de pågående och planerade projekten presenteras och 
analyseras (Formas, 2001, s. 15ff). 
 
En undersökning (STEM, 2002, s. 6) bland Sveriges kommuner visade på att 40 % av 
kommunerna hade en aktuell energiplan och att 65 % av kommunerna ansåg att planen var ett 
instrument för att nå en hållbar utveckling. En annan undersökning (Länsstyrelsen Västra 
Götaland, 2002) visar att det råder en stor skillnad mellan hur de olika kommunerna i Västra 
Götaland arbetar med sina energiplaner. Många kommuner saknar motivation eller vilja att 
arbeta med energifrågor, medan andra har hittat motivationen och fått igång ett bra arbete. 
Under våren 2006 genomfördes på KanEnergi en uppföljning av undersökningen, som visade 
att varannan kommun i Västra Götaland fortfarande saknar en aktuell energiplan (KanEnergi, 
2006, s.2). 
 

1.1. Syfte och frågeställningar 
I denna uppsats berättas tre berättelser från tre kommuner som utifrån ett antal kriterier har 
bedömts arbeta bra med sin energiplanering som ett verktyg för att driva energifrågorna inom 
kommunen. De kommuner som har undersökts i denna studie är Lidköping, Borås och 
Trollhättan. De tre utvalda kommunernas representanter har intervjuats och kommunerna har 
beskrivits med avseende på deras arbete med energifrågor utifrån tre utgångspunkter; synen 
på kommunal energiplanering, arbetsprocessen och framgångs/motivationsfaktorer.   
 
Syftet med denna uppsats är att a) genom intervjustudie beskriva hur tre kommuner arbetar 
med kommunal energiplanering som ett verktyg för ett aktivt arbete med energifrågorna inom 
kommunen, b) utifrån Leavitts systemmodell skapa en ökad förståelse för vilka centrala 
komponenter, såväl statiska som dynamiska, som ligger till grund för kommunernas 
förändringsarbete samt vilket fokus detta arbete har inom kommunerna. 
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Intervjuerna i uppsatsen belyser följande utgångspunkter och frågeställningar: 
 
Synen på kommunal energiplanering 

- Vad har arbetet med energiplanering för mål/syfte? 
- Vad anser kommunerna vara kommunal energiplanering? 

 
Arbetsprocessen 

- Vilket fokus har de valda kommunerna för sin energiplanering? 
- Vilka aktörer medverkar i arbetet med energiplanering? Vilken betydelse har det? 
 

Framgångs/motivationsfaktorer 
- Vilka är framgångsfaktorerna i arbetet med energiplaner? 
- Vilken betydelse har lagen på det kommunala energiplanerandet? 

 
Med hjälp av Leavitts systemmodell fördjupas förståelsen för kommunernas arbete utifrån ett 
organisationsteoretisktperspektiv som hjälper till att besvara ovanstående frågor. 
 
Målet med uppsatsen är att lyfta fram några kommuner där arbetet med energiplaneringen 
fungerar1 och beskriva hur de arbetar med energifrågorna samt att visa vad de upplever som 
framgångsfaktorer. En förhoppning är att uppsatsen ska kunna användas av kommuner som 
inte arbetar aktivt med energiplanering för att ge exempel på hur kommuner kan arbeta med 
energiplanering för att driva ett aktivt arbete med energifrågor.  
 

1.2. Avgränsningar 
Uppsatsen är inriktad på arbetsprocessen, vilket innebär en del avgränsningar. Uppsatsen 
undersöker inte vilka åtgärder kommunerna har genomfört eller vilka effekter de har fått. Det 
undersöks inte heller vilka ekonomiska effekter arbetet har fått eller vilken betydelse den 
politiska styrningen har för ett arbete med energifrågor.  
 

1.3. Definition av begreppet ”kommun” 
Lagen om kommunal energiplanering gäller för hela den geografiska kommunen och inte 
endast den kommunala förvaltningen. I denna uppsats definieras ordet kommun därför som 
hela det geografiska området. De undersökta kommunerna har själva gjort olika definitioner. I 
Lidköping har ingen särskild uppdelning gjorts, utan ovannämnda definition gäller. I Borås 
heter den geografiska kommunen, Borås Stad. I Trollhättan kallas den kommunala 
förvaltningen för Trollhättan Stad medan den geografiska kommunen kallas Trollhättans 
kommun. 

                                                 
1 Utifrån ett antal kriterier, se kap. 2.2.1. 

 6



2. STUDIENS GENOMFÖRANDE 
I detta kapitel beskrivs val av kommuner, metod, samt hur intervjuerna genomfördes och analyserades. 

2.1. Skapande av en bild av området energiplanering och 
forskningsområdet  
Den första perioden av uppsatsskrivandet ägnades åt att skapa en bild och en förståelse för 
området energiplanering. Detta genomfördes genom läsning av litteratur inom området, ex. 
rapporter från myndigheter. På detta sätt har en förståelse skapats för uppkomsten och 
utvecklingen av den kommunala energiplaneringen. Efter det fördjupades kunskapen genom 
att läsa akademiska texter så som avhandlingar och artiklar inom forskningsområdet som har 
skapat en djupare förståelse för området, som används för att koppla studien till tidigare gjord 
forskning. 
 

2.2. Val av kommuner 
Valet av kommuner skedde i två steg. Första steget innefattade att tre kommuner valdes ut 
utifrån nedanstående urvalskriterier. Det andra steget utgjordes av bedömningen att de utvalda 
kommunerna är goda exempel. Av praktiska skäl, för att det ska finnas möjlighet att göra 
face-to-face intervjuer och för att kunna relatera till tidigare gjord studie2, bestämdes att 
kommunerna skulle ligga i Västra Götaland. Valet, att intervjua tre kommuner, motiveras med 
att de goda exemplen inte fick bli för många samtidigt som de skulle spegla skillnader och 
likheter i sättet att arbeta. Tiden har även haft betydelse som en begränsande faktor. 
 
Urvalskriterierna i togs fram för att hitta kommuner som arbetar aktivt och för att visa på att 
de utgör goda exempel på kommunal energiplanering. Med ett aktivt arbete menas att 
kommunen arbetar med dessa frågor i sitt dagliga arbete.  

2.2.1. Urvalskriterier 
I uppsatsen valdes tre kommuner ut. Urvalet gjordes utifrån följande kriterier, som här också 
motiveras: 
 

1. Kommunen måste ha en aktuell energiplan, dvs. en energiplan som inte är äldre än 5 
år.3 

- Enligt lag måste kommunerna ha en aktuell energiplan. En aktuell energiplan 
visar också på att kommunen arbetar med frågorna nu och lever inte på gamla 
meriter. 

 
2. Kommunen skall vara medlem/deltagare i olika projekt eller nätverk angående 

kommunal energiplanering. 
- Deltagande i olika projekt/nätverk tyder på ett engagemang från kommunens 

sida att arbeta med energifrågor. 
 

3. I undersökningen Kommunernas klimatarbete (Rylander, 2005) som Svenska 
Naturskyddsföreningen (SNF) genomförde 2005 ska kommunen finnas med bland de 
20 högst rankade kommunerna. 

                                                 
2 Länsstyrelsen Västra Götaland, 2002. 
3 Bedömningen att en aktuell energiplan är 5 år eller yngre kommer från tidigare gjord undersökning (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2002, 
s.9). 
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- Kriteriet visar på att kommunerna har lyfts fram som framgångskommuner 
inom området av andra aktörer. 

 
4. Kommunen ska ha syns och lyfts fram som en framgångskommun inom 

energiplaneringsområdet, t.ex. fått priser för sitt arbete eller blivit utvalda. 
- Även detta kriterium visar på kommunerna lyfts fram som kommuner som 

arbetar med energifrågor på ett bra sätt. 

2.2.2. Kommunerna som goda exempel 
På grundval av urvalskriterierna 1-4 bedömdes att de utvalda kommunerna utgör goda 
exempel på hur kommunal energiplanering kan bedrivas i en kommun. I fortsättningen 
kommer de att refereras till som just goda exempel. 

2.2.3. De valda kommunerna4

Utifrån dessa kriterier valdes tre kommuner ut; Lidköping, Trollhättan och Borås. De utvalda 
kommunerna, fick även KLIMP5-bidrag i år, 2006, vilket visar på att de arbetar på och söker 
pengar för att kunna genomföra olika projekt i kommunen. 
 
Lidköping 

1. Lidköpings kommun har integrerat sin energiplan i klimatstrategin, från 2004 
(Lidköpings kommun, 2004).  

2. De är medlemmar i Hållbar Utveckling Väst6 (HUT väst, okänt b) och i nätverket 
klimatkommunerna7 (Klimatkommunerna, 2005b).  

3. I SNF:s undersökning (Rylander, 2005, s.15) kom Lidköpings kommun på en fjärde 
plats.  

4. 2001 vann Lidköpings kommun Energimyndighetens Eko-energipris8 för kommuner 
(STEM, 2003a). 

 
Borås 

1. Borås Stads senaste energiplan är från 2003 (Borås Stad, 2003). 
2. De är medlemmar i Hållbar Utveckling Väst (HUT väst, okänt b) och deltar i 

programmet Uthållig kommun9 som drivs av Energimyndigheten (STEM, 2005, s.3). 
3. I SNF:s undersökning av kommunernas klimatarbete kom Borås Stad på en 17:e plats 

(Rylander, 2005, s.15). 
4. Borås Stad är en av fem utvalda kommuner som deltar i Uthållig kommun (STEM, 

2005, s.3). 
 
Trollhättan 

1. Trollhättans Stads energiplan är från 2003 (Trollhättan Stad, 2003a).  
2. Trollhättans Stad är deltagare i projektet Hållbar Utveckling Väst (HUT väst, okänt b). 

                                                 
4 Närmare presentation av kommunerna kommer i kap. 5. 
5 Klimatinvesteringsprogram 
6 HUT Väst är ett samarbetsprojekt mellan olika kommuner i Västra Götaland. ”Målet är att kommunernas lokala arbete för hållbar 
utveckling genom regional samordning skall underlättas, och att kommunerna skall utbyta erfarenheter och genomföra gemensamma 
satsningar inom olika fokusområden.”  (HUT Vast, okänt a) Ett av fokusområdena är just nu effektivare energiplanering   
7 ”Klimatkommunerna är ett nätverk för kommuner som arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser. Syftet med nätverket är 
bland annat att sprida information, utbyta erfarenheter, ge stöd till ansökningar om pengar, samarbeta kring konkreta projekt och att visa 
nationella myndigheter på hinder och möjligheter i det lokala klimatarbete.” (Klimatkommunerna, 2005a) 
8 ”Målet med tävlingen var att höja intresset för energifrågor samt att främja ett långsiktigt och strukturerat arbete i verksamhet och bolag.” 
(STEM, 2003a) 
9 ”Uthållig kommun är ett femårigt program för att stärka och utveckla ett hållbart samhälle med tonvikt på energifrågorna. Kommunerna har 
en nyckelroll i arbetet med att ställa om energisystemet så att det blir ekonomiskt och ekologiskt långsiktigt hållbart.” (STEM, 2005, s. 3) 
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3. Trollhättans kommun kom på en 3:e plats i SNF:s undersökning om kommunernas 
klimatarbete (Rylander, 2005, s.15).  

4. 1996 vann kommunen Kungens miljöpris (Trollhättan Stad, 2003b) 
 

2.3. Gruppintervju 
Den huvudmetod som valts för denna uppsats är gruppintervjuer, som definieras av Kvale 
(1997, s.325) som intervjuer ”där flera individer diskuterar ganska många frågeställningar”. 
Skillnaden mellan gruppintervjuer och fokusgrupper bör tydliggöras. Wibeck (2002, s.62ff.) 
redogör för en rad kriterier för en fokusgrupp, bl.a. menar hon att deltagarna i en fokusgrupp 
inte har olika ansvarsområden eller åtaganden. Hon beskriver även att deltagarna i en 
fokusgrupp inte känner varandra sedan tidigare (Wibeck, 2000, s.24), vilket deltagarna gör i 
denna studie. 
 
Intervjuerna gjordes i redan befintliga grupper, vilket är ett sätt att undvika att tysta personer 
blir ändå tystare och tvärtom (Wibeck, 2000, s.52). Det finns dock risker med att använda 
redan existerande grupper, t.ex. att vissa ämnen inte kommer upp eftersom de tas för givna 
eller för att de vet att vissa ämnen är känsliga för en annan deltagare (Wibeck, 2000, s.53). 
 
Intervjuerna var halvstrukturerade vilket innebär att interguiden10 bestod av ett antal 
övergripande frågor som kommunerna fick diskutera runt. Detta gjorde för att se till att 
diskussionen vid de olika intervjuerna blev likartade. Frågorna formulerades om, vissa ströks 
under intervjuns gång, beroende på vad kommunen ansåg vara relevant för deras arbete. Krag 
Jacobsen (1993, s.19) beskriver att på detta sätt fås intervjuer som har så pass mycket 
genensamt att de kan jämföras med varandra. 
 
Syftet med gruppintervjuerna var att beskriva kommunernas syn på energiplanering och inte 
den enskilde personens syn. Detta görs lättast genom gruppintervjuer då deltagarna 
tillsammans fick formulera kommunens syn. Intervjuerna har gjorts med representanter på 
respektive kommun, som arbetar med energiplaneringen på ett eller annat sätt. Dessa personer 
valdes för att de har erfarenhet av kommunens arbete och inställning. Kommunerna fick 
själva välja ut vilka personer som de tyckte var relevanta för att deltaga vid intervjuerna. 
Detta innebar bl.a. att antalet deltagare varierade mellan kommunerna. Några personer som 
hade varit relevanta att intervjua hade inte möjlighet att närvara. Detta antas dock inte ha 
påverkat resultatet nämnvärt, då energiplaneringsarbetet bör vara förankrat hos samtliga 
medarbetare. Tanken är att de som arbetar med energiplaneringen i de utvalda kommunerna 
berättar om arbetet utifrån en rad frågor. 
 
Efter urvalet av kommuner, kontaktades kommunerna11 via telefon då de erbjöds att delta i 
denna undersökning. Innan intervjuerna skickades ett brev ut till representanterna på 
deltagande kommunerna där syftet med studien och hur materialet kommer att användas 
förklarades. Vid detta tillfälle skickades även de övergripande frågorna med, efter önskemål 
från en av kommunerna. 
 
Intervjuerna inleddes med en presentation av moderatorn, studiens syfte och hur den kommer 
att användas. Bl.a. förklarades att det är kommunens syn som är det intressanta för denna 
studie, inte personliga åsikter, och att det är slutsatsen av deras diskussion som kommer att 
användas i analysen. För att uppmuntra en diskussion inleddes intervjun med en mer 
                                                 
10 Se bilaga 1. 
11 Den första kontakten togs med en person som enligt KanEnergi arbetar med energiplanering dagligen. 
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övergripande fråga, för att sen gå djupare och bli mer specifik utifrån den intervjuguide som 
tidigare hade utformats. Intervjuerna var 1,5 – 2 timmar långa och genomfördes med 3-6 
personer från respektive kommun. De spelades in med hjälp av en dator och en mp3-spelare 
och intervjuerna genomfördes i respektive kommunhus, för att det skulle vara smidigast 
möjligt för deltagarna och att de ska känna sig bekväma i miljön. 
 
Metod är inte optimal för detta ändamål och det finns saker som kunde ha gjorts annorlunda. 
Det som görs i uppsatsen är att undersöka ett förändringsarbete. Det optimala hade då varit att 
undersöka kommunerna under en längre tid istället för att göra ett nedslag, som en intervju 
innebär. Resultatet av intervjun kan ha varit missvisande på olika sätt, t.ex. att inte alla 
personer som arbetade med energiplanering kunde intervjuas.  
 
Valet gjordes att namnge de kommuner som deltagit i studien, men inte vilka personer som 
har intervjuats. Valet att publicera namnen på kommunerna motiveras med att det skapar ett 
mervärde för läsaren av uppsatsen om namnen på kommunerna publiceras. Även 
kommunerna är positiva till publicering av namnen, eftersom de ser det som positivt att bli 
uttagna som goda exempel för deras energiplanering. Kommunerna är även en offentlig 
förvaltning, och det är det totala arbetet inom kommunen som undersöks och inte vad enskilda 
personer gör eller tycker. 
 

2.4. Transkription 
Intervjuerna transkriberades efter att intervjuerna genomförts. Syftet med transkriptionen var 
att få en överblick över det insamlade materialet samt att skapa en förståelse för det som 
kommunerna lyft fram som viktigt. Enligt Linell (1994, s.2) är syftet med en transkription att 
studera samtalets struktur, form och innehåll. Han beskriver vidare att transkriptionen kan 
göras med olika transkriptionstyper och omfattning, denna avvägning ska göras utifrån syftet 
med analysen. Transkriptionen ses som ett första steg i analysen eftersom en transkription inte 
kan ses som neutral, utan påverkas av olika förhållningssätt. Linell (1994, s.8-13) beskriver 
tre olika transkriptionstyper, i denna uppsats används en blandning mellan transkriptionstyp II 
och III. Vissa delar, som ansågs vara av hög relevans för uppsatsen, transkriberades ordagrant, 
medan andra delar har skrivits med mindre noggrannhet. Pauser, skratt, tveksamheter osv. har 
inte tagits med utan fokus har legat på det som sagts. Detta motiveras av att syftet med 
uppsatsen är att beskriva hur kommunerna arbetar med energifrågor, och då är innehållet i det 
som sägs det viktiga. 
 
Citaten i analysen är omskrivna så att upprepningar och mellanljud har tagits bort, men 
innebörden i citaten är de samma som innan. Kommunerna har läst igenom sina analyser och 
godkänt citaten. Kommunerna fick möjlighet att komma med åsikter om direkta sakfel eller 
om något verkligen inte stämde, det som ändrades var sakfel och citat, inte tolkningen. Valet 
har gjorts att inte beskriva vem som sagt vad eftersom respondenterna ofta diskuterade sig 
fram till en gemensam ståndpunkt, som tolkas som kommunens åsikt. 
 

2.5. Analys av materialet och skrivande av berättelse 
Analysen delades därefter in i tre delar, den första delen består av en vertikal tematisk analys 
av de tre transkriptionerna, som resulterar i tre berättelser om hur de olika kommunerna 
arbetar med kommunal energiplanering. I den vertikala analysen beskrivs de tre kommunerna 
var och en för sig och likheter/skillnader diskuteras senare (Rausch, 1998, s.94). Detta gjordes 
genom att transkriptionerna lästes igenom och nyckelord skrevs ned, som resulterade i en 
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tankekarta. Tankekartorna användes för att få en överblick över kommunernas arbete. Utifrån 
nyckelorden och tankekartorna skrevs de tre berättelserna. 
 
Den andra delen av analysen bestod av en horisontell analys med utgångspunkt i de 4 delar 
som Leavitts systemmodell består av, samt ytterligare två faktorer; förändringsagenten och 
omgivningen. Rausch (1998, s.94) skriver att en horisontell analys är en analys där 
gemensamma utgångspunkter undersöks i alla intervjuerna12.  
 
Leavitts systemmodell valdes för att belysa kommunernas arbete ur ett organisationsteoretiskt 
perspektiv. Tanken är att visa hur kommuner arbetar med energiplanering, detta gjordes bl.a. 
genom att använda Leavitts systemmodell, som är både enkel och överskådlig. Leavitts är en 
teoretisk modell, den är inte optimal för detta ändamål, men uppfyller ändå syftet att visa på 
viktiga komponenter i ett förändringsarbete och ger en tydlig överblick över 
förändringsarbetets olika delar. 
 
Den tredje delen bestod av övergripande iakttagelse och tankar som gjorts under analysens 
gång, dessa kommer att diskuteras i diskussionen. 
 
 
 

                                                 
12 Se bilaga 2. 
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3. TEORI 
I detta kapitel beskrivs valet av teori. Teorin används för att förklara och förstå resultaten från intervjuerna på 
ett djupare plan. Leavitts systemmodell har valts för att den är lättöverskådlig och beskriver en organisation 
utifrån endast ett fåtal komponenter, utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv. 

3.1. Leavitts systemmodell 
Leavitts13 (1987, s.1144) beskriver en organisation som ett komplext system där det finns 
minst fyra olika variabler. De största variablerna, som beskrivs som fyra viktiga faktorer i ett 
förändringsarbete, inom detta system är uppgifts-, struktur-, verktygs- och aktörsvariabeln. 
 

”Leavitt betraktar organisationer som komplexa, dynamiska system med en egen 
utvecklings- och anpassningsförmåga. Hans modell avgränsar på ett översiktligt 
sätt de olika möjligheterna för att arbeta med organisationsändringar, och visar 
de dynamiska påverkningar som tas i betraktelse. Dessutom visar modellen 
ändringsprocessen i ett helhetsperspektiv som är karaktäristiskt för en 
systembetraktelse.” ( Bakka et al, 2001, s. 254) 

 
Leavitts syfte med modellen14 var att visa på det ömsesidiga beroende som råder 
mellan de fyra huvudvariablerna; struktur, uppgifter och mål, aktörer samt verktyg och 
teknologi (Flaa et al, 1998, s.184). Bakka et al. (2001, s.254) beskriver därför modellen 
som ett planeringsverktyg för organisationsförändringar, för att beskriva 
förändringsprocesser ur ett helhetsperspektiv. Modellen har två syften, dels att beskriva 
en organisation utifrån huvudkomponenterna och dels att visa att det finns ett samband 
mellan dessa.  
 

Uppgifter 
och mål 

Struktur

Verktyg och 
teknologi 

Aktörer

  
Figur 1: Leavitts systemmodell. Efter Leavitt (1987, s. 1145) 

                                                 
13 Harold Jack Leavitt är  “professor of Organizational Behavior and Psychology in the Graduate School of Business, Stanford University” 
(Leavitt & Bahrami, 1988, s.II) 
14 Se figur 1. 
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Uppgifter och mål: Utgår ifrån organisationens mål och består av de projekt som 
organisationen vill genomföra. Uppgifterna består både av engångsuppgifter och uppgifter av 
mer vardaglig karaktär. I denna uppsats fokuseras på uppgifter och mål kopplade till 
energiplanering. 
Struktur: Med struktur menas de stabila elementen i organisationen som t.ex. hierarkier, 
arbetsfördelning och kommunikationsmönster. 
Verktyg och teknologi: Innefattar både s.k. hårdvara och mjukvara, dvs. både teknik och 
arbetsprocesser. 
Aktörer: Aktörerna består av de anställda inom organisationen som kännetecknas bl.a. av sina 
kunskaper, attityder, värderingar och motivation. De olika aktörerna utför olika handlingar i 
förhållande till varandra och organisationens uppgifter. De bildar även olika grupper, både 
formella och informella (Bakka, et al, 2001, s.254f). 
 
Pilarna i modellen visar på hur de olika variablerna är beroende av varandra och att en 
förändring i den ena variabeln påverkar även de andra variablerna (Leavitt, 1987, s.1145). 
 

3.2. Utveckling av modellen 
Bakka et al. (2001, s.255) har tillfört ytterligare en komponent i centrum av modellen, 
förändringsagenten. Detta för att tydligare visa på förändringsperspektivet och den person 
som påverkar och håller samman processen. Förändringsagenten har flera olika uppgifter: 
• Kartläggare/analytiker, 
• Planerare av förändringsinitiativ, 
• Aktiv medspelare i förändringsprocessen (Bakka. et al, 2001, s.256) 
 
Bakka et al. (2001, s.257) beskriver även att Leavitts modell har fått en del kritik för att 
omgivningen inte tas med som en av variablerna i modellen. Leavitts & Bahrami (1988, 
s.252) har kommenterat denna kritik. De menar att organisationen är innesluten i 
omgivningen, och att organisationen påverkas av dess förhållande till omgivningen.15 De 
skriver vidare att förändringar i en organisation sannolikt påverkar omgivningen och att 
förändringar i omgivningen sannolikt påverkar organisationen. 
 

”Förändringar i uppgifter och mål kommer nästan alltid att vara påverkade av 
utvecklingen i omgivningen. Detsamma kan sägas om teknologin, som i stor grad 
är en extern faktor som pressar sig på organisationen. På samma sätt påverkas 
aktörerna av de förändringar som sker av samhällets värderingar och attityder.” 
(Bakka et al, 2001, s.257) 

 
Dessa två komponenter ses i denna uppsats som viktiga i kommunernas arbete med 
energiplaneringen och används därför. Detta resulterar i en modifierad modell. 

                                                 
15 Se figur 2. 
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Uppgifter 
(mål) 

Struktur

Förändringsagent ”Verktyg” och 
teknologi 

Aktörer

Omgivningen 

Figur 2: Leavitts systemmodell med förändringsagenten i centrum och med omgivningsvariabeln. Modifierad 
efter Leavitts & Bahrami (1988, s.252) och Bakka et al. (2001, s.255). 
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4. KOMMUNERNAS OMGIVNING 
I arbetet med energiplanering påverkas kommunerna av deras omgivning, som bl.a. utgörs av olika statliga 
styrmedel. I detta kapitel beskrivs några av dessa omgivningsfaktorer. Kapitlet avslutas med andra forskares 
studier av det kommunala energiarbetet och hur dessa menar att kommuner påverkas av faktorer i omgivningen. 

4.1. Lagen om kommunal energiplanering 
Lagen om kommunal energiplanering är den lag som reglerar kommunernas ansvar 
kommunernas energiplanering och utgör ett ramverk för kommunerna under vilken 
kommunerna arbetar. 

4.1.1. Lagens uppkomst och utveckling 
Oljekrisen 1973 innebar höjda oljepriser, som resulterade i att energifrågorna hamnade på den 
politiska agendan, vilket blev startskottet för den energipolitik som bedrivs idag. Som en följd 
av detta tillsatte regeringen 1975 en utredning vars uppgift var att undersöka inriktning, 
omfattning och genomförande av energiplaner. De skulle även ta fram ett lagförslag på 
området (RRV, 1991, s.11). Samma år lade regeringen även fram en allomfattande 
energiproposition, som bl.a. innefattade ett energibesparingsprogram. Detta program gav 
statligt stöd till kommunal energirådgivning och olika energibesparande åtgärder. Behovet av 
kommunernas aktiva medverkan i energipolitiken aktualiserades i och med detta, vilket 1977 
resulterade i lagen om kommunal energiplanering (Lindquist, 2000, s.16). Staten hade då ett 
tydligt syfte med lagen, ”att tydliggöra kommunernas roll för att driva igenom den nationella 
energipolitiken” (Palm, 2004, s.24). 
 
Efter att lagen om kommunal energiplanering trädde i kraft har tre stora steg tagits inom den 
svenska energipolitiken; oljereduktion, energieffektivisering samt introduktion av förnybar 
energi (Stenlund Nilsson, & Mårtensson, 2003, s.179). 
 
Det första steget kom i samband med den andra oljekrisen 1979 och innebar att oljeberoendet 
blev en politisk fråga igen. Detta resulterade i en ändring i lagen som innebar att kommunerna 
var tvungna att ta fram en kommunal oljereduktionsplan (RRV, 1991, s.11). Syftet var att de 
lokala energisystemen skulle gå från att vara oljebaserade till att vara baserade på andra icke-
fossila bränslen och energieffektivare teknologier. Kärnkraften blev det bränsle som sågs som 
ett alternativ till de fossila bränslena (Stenlund Nilsson, & Mårtensson, 2003, s.180). 
 
I mitten av 1980-talet kom ytterligare en ändring i lagen, kravet på en oljereduktionsplan togs 
bort och ersattes av en heltäckande energiplan. Detta innebar att planerna skulle täcka hela 
energisystemet, såväl tillförsel, distribution som användning av energi, att planen omfattade 
hela kommunen, även verksamheter som kommunen endast kan påverka indirekt, t.ex. 
industri och transporter (RRV, 1991, s.11). Förberedelsen av utfasningen av kärnkraften 
spelade också en betydande roll i detta lagförslag. Målet var fortfarande rationell användning 
av alternativa energikällor, men alternativet var nu de förnybara energikällorna. Ett annat mål 
med lagförslaget var att planeringen skulle ses som ett verktyg för kommunen, och inte staten, 
samt att uppmuntra integrationen av energiplaneringen i kommunernas övergripande 
planeringsprocess (Stenlund Nilsson, & Mårtensson, 2003, s.180). 
 
Under slutet av 1990-talet kom flera larmrapporter om en ökad växthuseffekt, försurning och 
förtunning av ozonlagret. Dessa rapporter förde med sig en ökad medvetenhet kring 
miljöeffekterna som en följd av energiproduktionen. Detta resulterade bl.a. i bildandet av 
miljö- och energidepartementet. 1991 kom slutligen en ändring i lagen som innebar att en 
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miljökonsekvensbeskrivning skulle innefattas i energiplanen (NUTEK & Naturvårdsverket, 
1996, s.35). 
 
Den 1 januari 1996 avreglerades den svenska elmarknaden (Palm, 2004, s.30). Syftet med 
avregleringen var att försöka skapa en effektivare elmarknad och förändringen var ett steg i en 
ny näringspolitisk strävan; att skapa fungerade marknader och en effektiv konkurrens. 
Konkurrensen skulle uppnås då kunderna nu själva kunde välja vilken elleverantör de ville ha. 
Ett resultat av lagändringen blev att många kommuner valde att sälja sin elhandel, bl.a. på 
grund av att de inte längre kunde påverka taxesättningen i samma utsträckning (Palm, 2004, 
s.31). 
 
1999 kom ytterligare en lagändring med ett tydligt mål; det svenska energisystemet skulle 
baseras på effektiv tillförsel och användning av energi med låg påverkan på hälsa, miljö och 
klimat. Detta inkluderade att fasa ut kärnkraften (Stenlund Nilsson, & Mårtensson, 2003, 
s.181). Samma år antog även riksdagen de femton nationella miljökvalitetsmålen, däribland 
målet om begränsad klimatpåverkan. 
 
Den senaste ändringen i lagen skedde 2004 och reglerar bestämmelserna kring betydande 
miljöpåverkan enligt miljöbalken (SFS, 1977:439). Syftet var att främja en hållbar utveckling 
genom att miljöaspekter integreras i energiplanen (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2006). 
 
2004 blev Sverige också en del av den europeiska elhandeln (Trygg & Karlsson, 2005, 
s.1445). Enligt Trygg och Karlsson tyder detta att elpriset i Sverige kommer att anpassa sig 
till högre europeiskt elpris. Ett högre elpris kommer i sin tur att motivera olika 
energieffektiviseringar. 
 
Den kommunala energiplaneringens utveckling har även speglats i hur energiplanerna har sett 
ut och använts. De har gått från att vara just planer till att vara en strategi, från 
oljereduktionsplan till en allomfattande energiplan. Hur kommunerna arbetar med sina 
energiplaner och vilket fokus den har skiljer sig från kommun till kommun (Stenlund Nilsson, 
& Mårtensson, 2003, s.185). 

4.1.2. Lagens nuvarande skrivning 
Enligt lagen om kommunal energiplanering ska alla kommuner i Sverige ha en aktuell 
energiplan där de beskriver kommunens planer för tillförsel, distribution och användning av 
energi (SFS, 1977:439).  
 

”Energiplanens huvudsyfte är att tjäna som underlag för insatserna inom 
energiområdet liksom inom andra områden av betydelse för energiförsörjningen i 
varje kommun.” (SOU, 1999, s.44) 

 
Lagen är en ramlag med innebörden att kommunen ska energiplanera för att främja 
hushållningen med energi, säkerställa energiförsörjningen och en säker energitillförsel 
(STEM & Naturvårdsverket, 1999, s.54). I planen ska det finnas en 
miljökonsekvensbeskrivning, som beskriver vilken inverkan de föreslagna åtgärderna har på 
miljö, hälsa och resurshushållningen (STEM & Naturvårdsverket, 1999, s.54). Lagen har fått 
en del kritik16 för att lagen anses vara luddigt formulerad och att kommunerna har stora 
tolkningsmöjligheter kring vad som krävs av dem. 

                                                 
16 Från te.x. Stenlund Nilsson & Mårtensson (2003) och RRV (1991). 
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4.2. LIP- och KLIMP-programmen 
Kommunernas energiplaneringsarbete regleras inte endast av lagar utan även av andra former 
av styrmedel, som t.ex. bidragsprogram. Mellan åren 1998-2003 avsatte regeringen 6,2 
miljarder kronor till lokala investeringsprogram (LIP), som hade syftet att öka den ekologiska 
hållbarheten i samhället (Prop. 2006, s.107). Cirka en tredjedel av dessa pengar användes för 
åtgärder inom energiomställning och energieffektivisering, som alltså kan ha varit mål i olika 
energiplaner. Det lokala klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP), en fortsättning på LIP, 
infördes år 2002, med syftet att stimulera olika aktörer att göra långsiktiga investeringar som 
bidrar till att minska växthuseffekten, omställningen till förnybara energikällor och 
energibesparingar (Naturvårdsverket, 2006). Kraven på kommunerna som söker bidrag har 
ökat allt eftersom, för att söka KLIMP krävs t.ex. en klimatstrategi vilket inte krävdes i LIP 
(Prop. 2006, s.108). Strategierna ska tas fram tillsammans med olika aktörer inom kommunen, 
såsom näringsliv och organisationer. De olika strategierna bedöms utifrån en rad kriterier, 
bl.a. kostnadseffektiviteten i de föreslagna åtgärderna. I budgetförslaget för 2006 föreslår 
regeringen en utökning av KLIMP-programmet med 840 miljoner kronor för åren 2006-2008 
(Naturvårdsverket, 2006). 
 
Det har dock visat sig att små kommuner har haft svårt att ta fram klimatstrategier, och i och 
med det inte kunnat söka om bidrag (Prop. 2006, s.109). I propositionen Nationell 
klimatpolitik i global samverkan (Prop. 2006) står det att det är viktig att ta hänsyn till detta 
problem. För att åtgärda detta problem föreslås att delar av medlen ska användas till ”att 
stödja och stimulera arbetet med lokala projekt och klimatstrategier och då särskilt i små 
kommuner.” (Prop. 2006, s.109) 
 

4.3. Kommunernas energiarbete i övrig forsning 
Jenny Palm undersökte i sin avhandling Makten över energin ”hur och på vilket sätt makt 
utövas i policyprocessen kring två kommunala energisystem.” (2004, s.191) I avhandlingen 
delar hon upp energiområdet i tre olika policyområden; energitillförseln, energihushållningen 
och miljöfrågor (kopplade till Agenda-21). Dessa tre områden ansåg hon hanteras var och en 
för sig inom kommunen (Palm, 2004, s.192). Hon beskriver även energibolaget som en 
dominant aktör i processen att ta fram energiplanen, vilket får följden att fokus hamnar mer på 
produktion och distribution av energi och att energieffektiviseringarna kommer i skymundan 
(Palm, 2004, s.210). 
 
Just nu är Jenny Palm aktuell med i ett forskningsprojekt som är kopplat till arbetet med 
Uthållig kommun. Inom projektet energianalyser arbetats fram för ett antal företag i de fem 
kommunerna och en analys av energitillförsel och energianvändning som i slutändan 
resulterar i konkreta åtgärdsförslag för energieffektivisering för företagen. I en rapport från 
2006, beskrivs att fokus för studien har legat på de deltagande ”kommunernas arbete med att 
genom samverkan med privata och offentliga aktörer utveckla uthålliga energilösningar.” 
(Henning & Palm, 2006, s.10) Vidare beskrivs de kommunala energibolagen som en viktig 
resurs som bör inkluderas i arbetet att nå ett uthålligt energisystem. Det är just olika 
samarbeten som ger kommunen möjlighet att påverka och styra energisystemet mot en hållbar 
utveckling (Henning & Palm, 2006, s.11). 
 
Jenny Stenlund Nilsson och Anders Mårtensson diskuterar i artikeln Municipal energy-
planning and development of local energy systems (2003) hur den svenska energipolitiken har 
gått igenom tre stora förändringar sedan införandet av lagen om kommunal energiplanering, 
på 70-talet (Stenlund Nilsson & Mårtensson, 2003, s.179). Resultatet av studien visar att 
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innehållet i kommunernas energiplaner följer denna nationella energipolitik med anseende på 
oljereduktion, energieffektivitet och en ökad användning av förnybar energi. (Stenlund 
Nilsson & Mårtensson, 2003, s.186). 
 
Per Lindquist diskuterar i sin avhandling hur kommuner som inte har något helägt energibolag 
kan påverka energisystemet, och konstaterar att det finns andra sätt att påverka än genom det 
kommunala ägandeskapet (Lindquist, 2000, s.186). Han undersöker även hur kommunerna 
försöker integrera energi- och miljöfrågor i organisationen. De motsättningar mellan 
miljöhänsyn och energiproduktion som under 70-talet var tydligt är nu mer ersatt av tanken att 
de drar åt samma håll. ”Miljötänkandet har i sig blivit en ideologisk, politisk och ekonomisk 
drivkraft i de energirelaterade satsningar som görs idag.” (Lindquist, 2000, s.182) 
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5. TRE GODA EXEMPEL17

I detta kapitel beskrivs tre berättelser om hur de tre valda kommunerna arbetar med kommunal energiplanering. 
Berättelserna har som syfte att redogöra för hur kommunerna arbetar med energifrågorna och har sin 
utgångspunkt i gruppintervjuerna. 

5.1. Lidköpings kommun 
Lidköpings kommun ligger vid Värnens södra strand, centralt i Västra Götalands län. 
Kommunen har ca 37 000 invånare varav ca 25 000 bor i centralorten. (Lidköpings kommun, 
okänt) 

5.1.1. Synen på kommunal energiplanering 
Lidköpings kommuns senaste energiplan är från 2000, men sedan 2004 har de valt att 
integrera energiplanen i en klimatstrategi. Kommunens representanter ser tydliga kopplingar 
mellan en klimatstrategi och en energiplan, eftersom många av åtgärderna är 
sammankopplade. Arbetet med klimatstrategin och integreringen av energiplanen är ett försök 
från kommunen att sammanlänka de två begreppen och samtidigt anpassa det till hur de 
arbetar och tänker inom kommunen. 
 

Ordet klimatstrategi har vi fått på oss genom att det uttrycks så i KLIMP och LIP 
sammanhang och Naturvårdsverket har definierat det på ett visst sätt. 
Energiplanen är genom lagstiftningen definierad på sitt sätt. Nu försöker vi få in 
detta i vårt tänkande. 

 
En del av detta arbete, att integrera energiplanen i klimatstrategin, innebar att de fick ta 
ställning till skillnaderna och likheterna mellan en klimatstrategi och en energiplan. Detta var 
lite problematiskt eftersom de är osäkra på definitionen på energiplan respektive 
klimatstrategi. 
 

Planen handlar om konkreta handlingar som är tidsatta, det är en plan. 
Periodiserade handlingar, det är en plan. En strategi är ju inte en periodiserad 
handlingslista, utan en strategi är en anvisning av tillvägagångssättet, vägen för 
hur man ska uppnå planen. 

 
Klimatstrategin är i sin tur integrerat i miljöledningssystemet. Detta tycker dom fungerar bra 
eftersom det ger en struktur och kontinuitet i arbetet, och målen är till stora delar lika. 
 

De mål som vi tar fram i miljöledningssystemet de ligger också i klimatstrategin, 
det är samma. 

 
Kommunen ser även att klimatstrategin fungerar som ett komplement till översiktsplanen. 
Kommunfullmäktige har en vision som ska genomsyra arbetet inom hela kommunen. Under 
denna vision har ett övergripande mål för energi- och klimatarbetet arbetats fram, att halvera 
koldioxidutsläppen till 2050 jämfört med 1990-års nivåer. Utifrån detta mål har även 
underliggande mål arbetats fram, som är delmål på den långa vägen mot det hållbara 
Lidköping. 
 

                                                 
17 För urval av kommuner och definition av goda exempel, se kap. 2.2. 
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5.1.2. Arbetsprocessen 
Arbetet med energiplanering ses som en ständigt pågående process, det är ett måste om de ska 
komma någonstans i sitt arbete Utan processperspektiv skapas ingen kontinuitet i arbetet och 
då är det lätt att arbetet dör ut om det går trögt ett tag, menar de. 
 

Det blir inget gjort om det inte finns något processtänkande. Vi inser ju att det tar 
tid och att det är en process med många inblandade människor. 
 
Tre processer är de absolut viktigaste i kommunen idag. Det första är 
koncernanda, att få kommunen att fungera som en enhet. Den andra är att 
utveckla styrsystemet Dialogbaserad styrning. De är egentligen två verktyg för att 
uppnå den sista processen, den största, som är att skapa det hållbara Lidköping. 

 
Lagen om kommunal energiplanering upplevs som verkningslös i själva arbetsprocessen. Den 
enda gången lagen har påverkat arbetet var vid framtagandet av energiplanen, men efter det 
har den inte haft någon påverkan på deras arbete. Lagens verkningslöshet förklaras bl.a. med 
att de kommuner som inte har en aktuell energiplan inte får någon reprimand. 
 

Vi upplever det som att det är en lag som är totalt tandlös. Det finns inte någon 
drivning i lagen. 

 
Den ursprungliga energiplanen var uppdelad i två delar, en informationsdel och en åtgärdsdel. 
I informationsdelen beskrivs bakgrunden till energiplanen, den fungerade som en 
kunskapsbank, som tjänstemän och politiker kunde gå till om de undrade något.  
 

Den gav en chans för dem som senare skulle ta beslut och hantera den här planen 
rent politiskt. Man kunde lära sig vad detta är för något utan att behöva fråga 
någon annan. Man kunde utifrån vad som stod i inforamtionsdelen skapa sig en 
egen uppfattning, utan att avslöja sin okunskap. På detta sätt höjde vi 
kompetensnivån och i och med det fick vi större acceptans för de åtgärder som 
var i handlingsdelen. 

5.1.3. Framgångs/motivationsfaktorer 
Den framgång Lidköpings kommun har i sitt arbete med energifrågor har de själva flera 
förklaringar till. De anser det som viktigt att de har en bred grund att stå på och att arbetet är 
förankrat hos politikerna. Förankring hos politikerna skapas med hjälp av det förtroende som 
byggts upp under många år. De påpekar att det är väldigt viktigt att vårda det förtroendet, för 
annars kan det väldigt snabbt rasera, och förtroende är a och o i ett gott förändringsarbete. 
 

Det är ingen idé att börja köra innan det aktiva stödet från ledningen finns. Man 
har inte en chans att åstadkomma särskilt mycket om det aktiva stödet inte finns 
och att ledningen tar ansvar för det, att de är aktiva. 

 
Men det som beskrivs som de främsta framgångsfaktorerna är struktur och kontinuitet. 
 

Jag tror inte att det finns några genvägar. Man kan hålla på och göra en massa 
aktiviteter, men tillslut så måste man bygga upp en struktur för hela sitt arbete. 
Det är dit som många kommuner inte kommer och det är därför deras arbete är 
så sårbart och det är därför de kommer i svackor, rinner ut i sanden för att 
slutligen dö ut. 
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Lidköping kommun har hittat ett sätt att få denna struktur och kontinuitet i sitt arbete med 
klimatstrategin, genom implementering i miljöledningssystemet. På detta sätt har de skapat en 
arbetsprocess och ett sätt att styra dessa frågor. 
 
Flera andra framgångsfaktorer lyfts fram t.ex. vikten av kommunikation, både inom 
organisationen och utåt mot allmänheten. Det är viktigt att alla är med på tåget och att den ena 
vet vad den andre gör, för att lättare samordna olika insatser. För att underlätta detta har de 
skapat en rutin för den interna kommunikationen. 
 

Det är ett otroligt nätverk nu, där stöter vi på grupper i olika sammanhang. Det 
är viktigt att vi pratar mycket med varandra, och det gör vi ju faktiskt nästan 
varje dag. Så man vet vad den andra gör, för vi har så mycket kontakter nu. 
Mycket löser sig nu i och med att vi har de här kontakterna, och att vi pratar med 
varandra. 

 
De beskriver det även som viktigt att när väl ett förtroende och engagemang har skapats att 
det bibehålls genom feedback, både positiv och negativ. De ser det som en viktig del i deras 
arbete att följa upp det som genomförts och titta på vad som har gått bra och vad som har gått 
mindre bra och samtidigt ställa sig frågan varför. 
 
Det finns flera utomstående incitament som påverkar energiplaneringen på olika sätt, olika 
utmärkelser är ett sådant exempel, vilket de själva märkte av när de vann eko-energipriset. 
Men att vinna ett pris sätter även press, de vill visa att de fortfarande kan och är bäst. Något 
annat som de tycker har haft en stor betydelse för energiplaneringen, framförallt för 
genomförandet av åtgärderna är KLIMP- och LIP-programmen. Bidragen från programmen 
har gjort att de olika projekten har blivit ekonomiskt lönsamma att genomföra. 
 
Även KLIMP- och LIP-programmen ställt krav på motprestationer från kommunens sida 
vilket de i Lidköping har sett som en sporre.  
 

Vi märkte när vi sökte pengar, LIP bl.a. att det ställdes krav på oss i vårt arbete. 
När vi sökte LIP första gången så hade vi inte en energiplan. Efter det har man 
skärpt kraven, att man ska skicka med någon form av plan/strategi för att kunna 
få pengar. 

 
Samtidigt kan de förstå att det är svårt för de kommuner som inte var med från början 
att komma i kapp nu. 
 
Slutligen drar de slutsatsen att den senaste tidens höjda energipriser och diskussionen om 
klimatförändringar påverkar energiplaneringen, eftersom det gör att frågorna hamnar i fokus 
och får större uppmärksamhet. Då blir det även lättare att jobba med energifrågorna. De ser 
energifrågan som en viktig fråga, och den kommer att vara ännu viktigare i framtiden. För 
egen del ser de en utveckling av det arbete som bedrivs nu, de tänker sig en klimatkommitté 
där bl.a. politiker, förvaltningschefer och bolags VD:ar ingår. 
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5.2. Borås Stad 
Borås Stad18 är beläget i södra delen av Västra Götaland. Sedan länge har Borås Stad varit ett 
centrum för textil och postorder, på senare år har staden även profilerats som centrum för 
distribution och logistik. Invånarantalet i kommunen är ca 99 000. (STEM, 2003b) 

5.2.1. Synen på kommunal energiplanering 
Den senaste energiplanen från Borås antogs 2003. I Borås ser de att i och med energiplanen så 
får de en politisk förankring att jobba med energifrågorna, tjänstemännen kan hänvisa till 
planen när åtgärder ska genomföras. Det är även så som energiplanen är upplagd, den ger en 
målsättning och en vision snarare än att den beskriver processen för att nå dit. Det som saknas 
i energiplan enligt de själva, att endast målen är beskrivna och inte vilka åtgärder som krävs 
för att förverkliga dem. 
 

När jag läser kommunal energiplanering så tänker jag lite på de här 
energiplanerna som man har tagit fram med målen, men syftet med energiarbetet 
är att som medborgare i Borås ska man ha tillgång till energi, både för 
transporter och för uppvärmning, elförbrukning i hemmet osv. Detsamma gäller 
företagen. Men samtidigt som den ska vara säker ska den också vara miljömässigt 
bra och effektiv. Kommunal energiplanering, hur löser man detta på bästa sätt? 
Då är det ju samarbete över gränserna som är mycket viktigt, att man ser att man 
jobbar åt samma håll och att man kan samordna vissa saker för att få vinster. 

 
Visionen är tvärpolitisk, vilket gör att den gäller oavsett vilken majoritet som råder, detta 
anses vara nödvändigt för ett långsiktigt arbete. Under visionen ligger ett antal olika mål som 
kommunen har. Dels är det målen som finns i energiplan och miljömålen, som är 
synkroniserade med varandra, och dels är det målen i Uthållig kommun. 
 
I Uthållig kommun har en del av arbetet varit inriktat på att skapa en process. Det viktiga är 
egentligen inte målen utan att det händer något och att de kommer framåt. Det gäller att hitta 
samarbetsformer och skapa nätverk, som de kan använda även efter att programmet har löpt 
ut.  
 
I Borås är det viktigt med en helhetssyn och en långsiktighet energiplaneringen. De ser det 
som viktigt att det är tydligt vilken roll den lilla delen har i det stora förändringsarbetet.  
 

Kommunal energiplanering är mycket, för att det är många olika förvaltningar 
inblandade och man får en slags helhetssyn. Det tycker jag är viktigt att man 
jobbar också förvaltningsövergripande och inte bara förvaltningarna, utan 
bolagen också, som Borås energi t.ex. 

 
Det långsiktiga tänkandet är viktigt vid investeringar, att tänka vilka konsekvenser en 
handling kan få i ett längre perspektiv. Det är viktigt att politikerna förstår det också och då 
kan energiplanen vara ett bra verktyg för att visa på det. 

5.2.2. Arbetsprocessen 
För att även genomföra olika åtgärder är det viktigt med politisk förankring. Energiplanen och 
miljömålen fyller här en uppgift, eftersom tjänstemännen kan hänvisa till dessa när de ansöker 
som medel för olika projekt som har bäring i energiplanen. Annars ser de att det finns ett 

                                                 
18 Den geografiska kommunen heter Borås Stad. 
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intresse att arbeta med energifrågorna, detta visas bl.a. genom att kommunen satsar på olika 
projekt såsom Uthållig kommun och KLIMP. För politikerna är det dock viktigt att visa på att 
investeringskostnaderna betalar sig på sikt, samtidigt som det ger miljömässiga förbättringar, 
båda dessa saker måste kommuniceras ut. 

 
Alla kan vara överens om att vi kan jobba med miljöfrågor, jag tror inte du kan 
hitta någon som tycker att det är oviktigt, men sen så kommer ekonomin in. Vad 
får det kosta? Och vi som är så insyltade i det ser att det är ekonomin i det också, 
det lönar sig också ekonomiskt att satsa på de här förnybara energikällorna, men 
det gäller att vi får ut det på ett sätt att andra också blir övertygande om det. 

 
När det gäller allmänhetens intresse har tjänstemännen och politikerna i Borås Stad ett 
viktigt uppdrag att informera invånarna kring olika energifrågor och visa på att det går 
att spara pengar. Energi- och miljöfrågorna har blivit en fråga för gemene man, det 
gäller att alla är med om det ska ske någon förändring.  
 

Det har blivit så att med energifrågorna, de har flyttats ifrån miljörörelserna in i 
folks vardagsrum i och med att det blivit så konkret för de allra flesta. Alla 
använder energi, och när man tittar i plånboken och ser man att det lönar sig att 
byta från det ena till det andra. Man tänker inte på det som en miljöfråga, man 
tänker på det som en naturlig fråga som man måste lösa. Kanske inte i första 
hand för miljön, utan för sin egen del. 
 

Borås Stad måste även se till att det är lätt att tänka på miljö. De anser att det inte får 
vara besvärligt att tänka miljövänligt. 
 

Om vi ska komma i mål med våra miljömål så måste vi erbjuda boråsarna 
miljövänlig el till sina hus, ett annat sätt att driva sina fordon. Vi kan bygga ut 
cykelvägarna, attraktiv kollektivtrafik. Alla de här bitarna. På detta sätt kan vi ju 
visa att miljö är teknologi som är till för att vi ska förbättra era liv ekonomiskt, 
miljö- och kanske också standardmässigt. 

 
I arbetet med energifrågorna har de många projekt, men ibland känner de att det saknas en 
struktur, en gemensam punkt, framförallt märks det i uppföljningen, som blir svår att 
genomföra i och med att projekten är utspridda. Det blir svårt att se vilka effekter olika 
åtgärder fått 
 
En viktig aktör i arbetet med energifrågor är det kommunala energibolaget, Borås Energi. 
Aktören har en framträdande roll, framförallt när det gäller utbyggnaden av fjärrvärmen i 
kommunen. Borås Energi som aktör tänker både miljömässigt och ekonomiskt, eftersom de 
har större krav på att det ska vara ekonomiskt lönsamt. 
 
Arbetet med Uthållig kommun anser Borås Stad har lett till många positiva effekter på 
kommunens sätt att arbeta med energifrågorna. De har fått ett mer processinriktat tänkande 
och ser vikten av samarbete med olika aktörer, bl.a. forskare.  
 

Uthållig kommun har gett oss ett sätt att beskriva vad vi gör och varför vi gör det. 
Sen är det också det att vi blev utvalda, det har ökat statusen på miljöarbetet i 
Borås. Vi är en av de få utvalda som var kvalificerade, det har gjort arbetet lite 
lättare för oss som arbetar med miljöfrågor i Borås. 
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Fördelar med att vara med i Uthållig kommun är dels att man får en acceptans 
för att jobba med frågorna, framförallt politiskt att man har tagit ett beslut om att 
man verkligen ska ligga i framkant och dels att man får tillgång till forskning. 
Energimyndigheten stödjer väldigt mycket forskning och att få forskarna prata ett 
språk och använda forskningen i ett praktiskt sammanhang. 

5.2.3. Framgångs/motivationsfaktorer 
Inom Borås Stad tycker de att det är viktigt med samarbeten med olika partners inom olika 
områden för att skapa en bredd i arbetet med energi- och miljöfrågor och beskriver det som en 
av de främsta framgångsfaktorerna, tillsammans med kommunikation, uppföljning och 
åtgärdsförslag. 
 

Jag tror det är väldigt viktigt att en förvaltning ser övergripande och inte bara ser 
till sitt eget. Att man ser vad som händer i resten av kommunen och att man 
försöker samordna samarbetet, annars orkar man inte. Då blir många små mål, 
samlar man ihop dem kan man nå mycket längre och man kan se sin lilla del som 
en del av en större helhet. 

 
Samarbetet tycker de även ska röra sig över kommungränserna, framförallt när det gäller 
energi som är ett så gränsöverskridande ämne. 
 

Det är viktigt att man har regionala och i viss mån även nationella 
samarbetspartner. Jag menar vi kan ju inte sitta och prata energi i Borås, vi kan 
ju inte isolera oss energimässigt. Det är jätteviktigt med de regionala och 
nationella samarbetena. 

 
Två viktiga aktörer, utöver Borås Energi, är Statens provnings- och forskningsinstitut och 
Högskolan i Borås, som bidrar med nya rön, vilket ses som en framgångsfaktor. 
 
Lagen om kommunal energiplanering har spelat en viss roll i arbetet, de har stöttat sig på de 
lagkrav som finns. Samtidigt poängterar de att det viktiga med energiplanering är att 
processen med att ta fram en energiplan dels kan utmynna i nya samarbeten och idéer och dels 
att energiplaneringen sätts i fokus. 
 

Förbud det skapar bara negativa attityder till det vi håller på med, men t.ex. att 
man kan belöna genom skattelättnader. Om du väljer något som är bra för miljön, 
så ska du märka det på något sätt, inte bara genom att någon klappar dig på 
axeln och säger vad duktig du är. Det måste märkas också på andra sätt, vad det 
är de vill att vi ska göra och satsa på, det här är viktigt för oss. Går de ut och 
säger att det här är viktigt så måste de också visa på det i handling på något sätt. 
 
Myndigheterna skulle kunna dela med sig av erfarenheter och att sprida goda 
exempel, att hjälpa till med den delen. Det tror jag är jätteviktigt från även 
nationellt håll. Sen även att forskningen blir prioriterad, så att de blir på en 
sådan nivå att man som kommunal tjänsteman får tillgång till den och kan 
använda forskningsresultaten. 

 
Framtidsmässigt tror de att intresset kommer att fortsätta att vara stort för energifrågorna, bl.a. 
som en följd av prisuppgången på el och olja.  
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Jag tror ju att intresset för energifrågor på ett allmänt plan kommer att öka, då 
både elpriser och oljepriser ökar. Det kommer att vara ett fortsatt intresse. Jag 
tror även att teknikutvecklingen kommer att ta ett skutt framåt även i framtiden. 
 

5.3. Trollhättans kommun 
Det som Trollhättan kommuns19 är kanske mest känt för är Saab Automobile AB och Volvo 
Aero Corporations fabriker samt Trollhättefallen och Göta älv som rinner igenom staden. 
Trollhättan ligger söder om Vänern och i kommunen bor ca 53 000 invånare (Trollhättans 
Stad, 2005).  

5.3.1. Synen på kommunal energiplanering 
Trollhättan kommuns senaste energiplan är från 2003, men arbetet med energifrågorna har 
pågått en lång tid. Energiplanen används som ett verktyg, för att sammanfatta nuläget inom 
energiområdet, men beskriver även hur målet nås samt vem som har ansvaret för de olika 
delarna. 
 

Energiplanen är en form att katalogisering, kan man säga. En inventering, av vad 
som pågår i kommunen i fråga om utvecklingen av energifrågor. Detta försöker vi 
samla ihop det i ett dokument. 

 
Energiplanering ses som ett sätt att fokusera energifrågorna för politikerna. Arbetet med 
energiplanering grundar sig på ett politiskt beslut och startade tidigt, och sedan 1985 har 
kommunen haft ett kontinuerligt arbete med energiplanering. För Trollhättan Stads del är det 
viktigt med en energiplan för att samla åtgärder för att minska kostnaderna för den energi som 
används, och samtidigt minska miljöpåverkan. 
 
Det övergripande målet med energiarbete är att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Målet 
är att Trollhättans kommunen ska minska användningen av icke-förnybar energi med 50 
procent, jämfört med 1996. För Trollhättans Stad är målet en 90 procentig minskning, under 
samma period. 
 
I energiplaneringsarbetet ses det som viktigt med både kontinuitet och erfarenhet, samtidigt är 
det värdefullt att få nya idéer och tankar.  
 

Det är viktigt att det kommer nya idéer, nya synvinklar, nya synpunkter, men att 
samtidigt få del av andras erfarenhet. 

5.3.2. Arbetsprocessen 
I arbetet med energiplaneringen är flera olika aktörer delaktiga. I arbetsgruppen sitter 
representanter med från flera olika förvaltningar och även från kommunala energibolaget, 
Trollhättan Energi. Detta har stora fördelar eftersom de som arbetar med energiplaneringen på 
detta sätt får direktinformation från de olika förvaltningarna, både när det gäller förslag på 
projekt och feedback på pågående projekt. Arbetet har en tydlig struktur och alla vet vem som 
gör vad. Kommunen samarbetar också med flera andra företag och det finns tankar att vid 
nästa revidering söka samarbete med Fyrbodals kommuner. 
 

                                                 
19 Med Trollhättans kommun anses hela den geografiska kommunen. Den kommunala förvaltningen kallas Trollhättan Stad. 
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De projekt som beskrivs i energiplanen kan i första hand ses som idéer. Projekten måste 
motiveras ekonomiskt, innan de startar. Ett avbrutet eller nedlagt projekt ses däremot inte som 
ett nederlag, utan som en lärdom. Projektet kanske blir lönsamt i framtiden. 
 

Det har hänt att vissa projekt har avbrutits efter att man har sett att det inte har 
funnits ekonomi i dem. Det är ju inte alla projekt som vi har i vår lista som blir 
genomförda. När man räknar på en del av de idéer vi har, hittar man inga 
ekonomiska möjligheter att genomföra. 

 
För många av de projekt som har genomfört har Trollhättans Stad sökt bidrag som t.ex. LIP 
och KLIMP, vilket har resulterat i att många projekt har kunnat genomföras. 
  
En viktig del i arbetet är att visa på förändringar och att det verkligen går framåt. Uppföljning 
och statistik är viktigt för att t.ex. visa på en minskad användning av icke-förnybara 
energikällor. För att uppföljningen ska bli riktig är det viktigt att de statistiska beräkningarna 
görs på samma sätt år från år så att de är jämförbara med varandra. Trollhättan har även 
deltagit som samrådspartner när SCB utvecklat energistatistiken. 
 

Det är viktigt att sätta upp mål så att man kan se hur det går. Därför är statistiken 
nödvändig, men kan vara svår att få fram. Men det viktiga är kanske inte hur 
exakt statistiken är utan att man bestämmer hur man skall räkna och har samma 
system hela tiden. 

 
En viktig följd av uppföljningen är att sprida information, både om vad som händer och om 
uppnådda resultat. På detta sätt bibehålls intresset för energifrågorna och ges stimulans.  

5.3.3. Framgångs/motivationsfaktorer 
För Trollhättan har den största framgångsfaktorn, för arbetet med energifrågorna, varit det 
politiska intresset. Arbetsgruppen anser att ett politiskt intresse och stöd är en grundsten för 
ett aktivt arbete. 
 

Hur än vi jobbar och kämpar och sätter ihop material, om det inte är förankrat, 
både politiskt och ekonomiskt, då är det en hyllvärmare. 

 
En energiplan är ett sätt att höja kunskapsnivån bland politikerna och väcka ett intresse hos 
dem. Det är även viktigt med feedback och visa på att det händer något, att deras beslut har 
gett resultat. 
 

Politikerna, de måste ju vilja arbeta med de här frågorna, och då är det bra om 
de vet vad de beslutar om och då är en energiplan bra. En energiplan som visar 
att såhär ser det ut idag och med vissa förändringar tror jag att vi kan nå dit. Då 
kan ju ett arbete börja i alla fall. 

 
Det gäller att vara noga att visa både ur det ekonomiska perspektivet och det 
miljömässiga och att vi kunna räkna hem det vilket sätt vi än väljer, då är det inte 
svårt att få pengar. 

 
Intresset för energifrågorna ökar när arbetet uppmärksammas, det är också en viktig 
framgångsfaktor.  
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Vi fick kungens miljöpris 1996 och det väckte intresset för miljöfrågor runt om i 
kommunen. Kommuninnevånarna undrade hur det kom sig. På så sätt är det 
viktigt med utmärkelser. 

 
I Trollhättan ser de det som viktigt att arbetet med energiplaneringen går över gränserna 
och att det är integrerat i det vardagliga arbetet. 
 

 Annars tror jag att det är av betydelse att vi i energiplanegruppen kommer från 
olika delar av stadens organisation och kan ta med oss frågorna hem till våra 
förvaltningar och bolla dem tillbaka. 

 
En annan viktig framgångsfaktor är att skapa en process, en struktur i arbetet, så att de kan 
fortsätta med nya uppdrag när dessa mål har uppnåtts. Något som däremot inte har haft någon 
större inverkan på arbetet är lagen om kommunal energiplanering. Den säger att kommunerna 
ska ha en energiplan, men inget mer. I själva arbetsprocessen har den ingen betydelse, enligt 
kommunen. 
 
Inför nästa revidering är minskningen av elanvändningen är en stor uppgift. 
  

Det är ju intressant nu när elpriset stiger för nu är det fler investeringar som 
lönar sig. Det finns så många elsparmöjligheter som börjar bli lönsamma och kan 
vara roliga att titta på. 
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6. KOMMUNERNAS ARBETE MED ENERGIPLANERING 
UTIFRÅN LEAVITTS SYSTEMMODELL 

I detta kapitel fördjupas analysen i kapitel 5 med hjälp av Leavitts systemmodell. Syftet med denna analys är att 
se vilka komponenter som har skapat ett framgångsrikt arbete och vad de olika kommunerna har fokuserat på. 

6.1. Struktur 
Strukturen är det som är mest gemensamt mellan de olika kommunerna. Kommuner är 
politiska organisationer, vilket bl.a. får som följd att arbetet måste förankras hos samtliga 
partier och inte endast i de som sitter i majoritet. Det är viktigt för att arbetet ska få en struktur 
och långsiktighet. Arbetsprocessen påverkas också av vem/vilka som sitter i majoritet på så 
sätt att arbetet får olika fokus beroende på vad som anses vara viktigt att satsa på.  
 

6.2. Uppgifter och mål 
Samtliga kommuner har tydligt formulerade mål med arbetet med energiplaneringsarbetet. 
Kommunerna ser det som viktigt att det finns ett tydligt mål att arbeta mot, bl.a. för att kunna 
visa på att det händer saker och att de kommer framåt i arbetet. Det långsiktiga målet för 
kommunerna är att, på olika sätt, skapa det hållbara samhället, men de har olika vägar för att 
nå dit. 
 

6.3. Aktörer 
Att olika aktörer är aktiva i arbetet med energiplaneringen ser samtliga deltagande kommuner 
som vikigt, men det är speciellt betonat i Borås. I Borås utförs många av de olika projekten 
tillsammans med olika utomstående aktörer, detta är ett resultat från arbetet med Uthållig 
kommun. Även i Trollhättan och Lidköping spelar utomstående aktörer en betydande roll, 
framförallt olika företag. 
 

6.4. Verktyg och teknologier 
Verktyg och teknologier är en viktig del i arbetet för att nå resultat, och innefattar såväl mjuka 
som hårda åtgärder. I Lidköping har de fokuserat lite extra på detta, bl.a. har energiplanen 
integrerats i klimatstrategin. I Trollhättan är energiplanen ett viktigt verktyg i arbetet, bl.a. 
som idéväckare. Borås ser samarbete som det viktigaste verktyget. 
 

6.5. Förändringsagent 
I samtliga kommuner finns det en förändringsagent, men den har olika mycket framträdande 
roll i förändringsarbetet. Trollhättan är den kommun som har den tydligaste 
förändringsagenten, och mycket av deras arbete går igenom förändringsagenten och dess 
arbetsgrupp. Detta visar sig bl.a. när energiplanen tas fram, då är det förändringsagenten och 
arbetsgruppen som är ansvariga för det. 
 

6.6. Omgivning 
Samtliga kommuner beskriver att omgivningen påverkar deras arbete med kommunal 
energiplanering på olika sätt. Lagen om kommunal är faktor i omgivningen som har tydligast 
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koppling till energiplaneringen, men påverkar inte kommunernas arbete i någon större 
utsträckning. Mer effekt beskriver de att t.ex. LIP & KLIMP bidragen har haft och olika 
nätverk, såsom Uthållig kommun. Det höjda priset på el och olja samt debatten om 
växthuseffekten påverkar också kommunernas arbete. 
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7. DISKUSSION 
Nedan följer en diskussion utifrån syfte och utgångspunkter för att besvara frågeställningarna. 

7.1. Reflektioner kring de tre berättelserna 
Flera olika reflektioner har gjorts under studiens gång, de diskuteras och problematiseras i detta kapitel. 

7.1.1. Synen på kommunal energiplanering 
Samtliga kommuner i denna studie har en långtgående vision om att skapa det hållbara 
samhället, vilket stämmer överens med de mål som regeringen har med den kommunala 
energiplaneringen. En vision hjälper till att skapa en förändringsprocess och kan beskrivas 
som motorn i arbetet, eftersom varje genomförd åtgärd tar kommunen ett steg närmare vision. 
Med hjälp av visionen skapas ett kontinuerligt arbete, med förutsättningen att det finns en tro 
på att visionen är möjlig att nå. Kommunerna har även underliggande mål som är kopplade till 
andra delar av den kommunala verksamheten för att få en förankring i arbetet. De ser även en 
viktig koppling mellan energiplanen och det arbete som drivs inom kommunen. Energiplanen 
fungerar i dessa kommuner som ett komplement till kommunens vanliga uppgifter. En viktig 
uppgift, som de ser att energiplanen har, är att sammanfoga olika insatser inom kommunen 
inom energiområdet, så att alla jobbar åt samma håll. 
 
Kommunerna anser att energiplanering är en process eller ett verktyg och att plankaraktären 
är ner tonad. Det är fokus på vad som ska göras och hur, för att nå visionen. Detta 
överensstämmer med hur både Formas (2001, s.15ff) och Stenlund Nilsson och Mårtensson 
(2003, s.18ff) beskriver utvecklingen av den kommunala energiplaneringen. 

7.1.2. Arbetsprocessen 
Utifrån analysen kan ses att den ena kommunens styrka är den andres svaghet. Detta är en 
följd av att de har satsat på olika saker och på så sätt också fått olika resultat. Detta innebär att 
nätverk kan ses som ett stöd i arbetet då kommunerna får möjligheter att byta erfarenheter 
med varandra. Det viktiga är inte vad kommunerna satsar på utan att de satsar och att de är 
fokuserade i sin satsning. T.ex. Lidköping har en tydlig struktur i sitt arbete, något som Borås 
efterfrågar. Borås har istället många olika samarbeten med olika aktörer, något som 
Lidköping säger att de saknar.20

 
I intervjuerna beskriver kommunerna olika aktörer som medverkar i arbetet definieras, dessa 
kan delas in i fyra huvudgrupper; politiker, tjänstemän, företag och allmänheten. Eventuellt 
skulle även en femte grupp kunna identifieras som har en mer indirekt roll, nämligen 
myndigheterna. De olika aktörerna som medverkar i energiplaneringen har stor betydelse för 
hur arbetet bedrivs inom kommunen. En skillnad kan t.ex. ses mellan Lidköping, som inte 
samarbetar med det kommunala energibolaget, och Borås och Trollhättan som gör det. Detta 
märks bl.a. på att den tillförselaspekten verkar får ett större utrymme i de kommuner som har 
innefattat energibolaget i energiplaneringen. Detta är ett problem som Palm (2004, s.210) 
beskriver, hon menar att de kommunala energibolagen ofta har en stor makt över den 
kommunala energiplanen och vad som skrivs i den. 

7.1.3. Framgångs/motivationsfaktorer 
Utifrån intervjuerna har en rad olika framgångsfaktorer kommit fram. Faktorerna varierade 
mellan de kommunerna beroende på vilket fokus de olika kommunerna har. Det finns dock 
                                                 
20 Mer om fokus, se kap. 7.2. 
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några återkommande framgångsfaktorer; kommunikation, intresserade politiker, visa på goda 
exempel, ekonomiska incitament och samarbete. Dessa faktorer är inget att betvivla, frågan är 
i stället hur skapas en god kommunikation eller intresserade politiker? Det finns ingen given 
lösning, varje kommun måste hitta sitt sätt att arbeta. Lidköpings kommun menar att struktur 
och kontinuitet samt att skapa ett förtroende är en bra grund. Energiplanen i sig kan vara en 
bra plattform för arbetet för att visa på vilka förändringar som skulle kunna göras och vilka 
effekter de skulle få, menar Trollhättan. De kommuner som har undersökts i denna studie har 
alla anpassat energiplanen till kommunen och dess arbete. De mål som kommunerna har satt 
upp utgår från kommunernas förutsättningar och inte kopierat från någon annan kommun, 
detta ser de som viktigt. Det finns även en framgångsfaktor som finns i alla tre kommunerna, 
men som ingen har nämnt. Det är tron på att de och deras arbete kan skapa en förändring, de 
kan göra något. 
 
Kommunerna som deltog i studien tog alla spontant upp att de upplever att intresset för 
energifrågor har ökat i och med att priset på olja och el har gått upp. Olika åtgärder som 
tidigare inte har varit ekonomiskt lönsamma att genomföra har nu blivit det. Den debatt som 
har förts i samhället om växthuseffekten, som en följd av användningen av de fossila 
bränslena har också haft en betydelse. Ekonomiska incitament, såsom KLIMP och LIP, är av 
stor betydelse för den kommunala energiplaneringen. Detta är bevis på hur omgivningen 
påverkar den kommunala energiplaneringen. 
 
Kommunerna i studien beskriver lagen om kommunal energiplanering som verkningslös. 
Avsaknaden av reprimand och incitament är orsaken. Det tillfälle som den har haft någon 
inverkan på deras arbete är i framtagandet av energiplanen. Enligt Stenlund Nilsson och 
Mårtensson (2002, s.186) har lagen om kommunal energiplanering genomgått tre stora 
förändringar sedan den trädde i kraft i slutet av 70-talet. Den beskriver att de kommunala 
energiplanerna har vidgats och innefattar nu mer och ses mer som en strategi än en plan. 
Lagen har däremot inte följt denna utveckling, vilket gör att den känns gammal och förlegad. I 
de kommuner som undersökts spelar energiplanen i sig en mindre roll, fokus ligger istället på 
själva arbetsprocessen. 
 
Framtiden för att arbeta med energifrågor ser ljus ut, det är så kommunerna i denna studie ser 
det. Energifrågornas aktualitet har ökat inom kommunerna den senaste tiden i och med att 
priserna på olja och el har höjts. Trygg och Karlsson (2005, s.1457f) menar att Sveriges elpris 
kommer att anpassas till ett högre europeiskt elpris som en följd av den europeiska 
elmarknaden. Det höjda elpriset kommer i sin tur att motivera energieffektiviseringar för att 
svenska företag för att bibehålla konkurrensen med europeiska företag, menar de. Det höjda 
elpriset för även med sig att även kommunernas fler projekt i energiplanen blir lönsamma att 
genomföra, som Trollhättan uttryckte det som kommer elbesparingaringar vara nästa stora sak 
att åtgärda. 
 

7.2. Diskussion kring Leavitts systemmodell 
Kommunerna i denna studie har olika fokus i deras arbete för att nå deras uppsatta mål. 
Lidköping arbetar mycket med olika verktyg för att få en kontinuitet och struktur i arbetet, de 
har bl.a. arbetat med att integrera energiplanen i klimatstrategin och samköra målen i den med 
målen för miljöledningssystemet. Borås har i sitt arbete fokuserat mycket på samarbeten med 
olika aktörer och att skapa nätverk. Detta kan ses som en följd av deras arbete med Uthållig 
kommun, som har den målsättningen. Trollhättan arbetar mycket med samordning och 
planering av idéer och projekt som föreslås på olika förvaltningar, som styrs upp av 
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förändringsagenten och dennes arbetsgrupp. Åtgärderna som genomförs, som en följd av 
energiplaneringen, går nästan alltid genom denna arbetsgrupp. Arbetsgruppen, med 
förändringsagenten som ledare, kan ses som en samordningscentral för alla frågor kopplade 
till energi.  
 
Kommunernas olika fokus kan delvis förklaras med att kommunerna arbetar med energifrågor 
som passar dem bäst utifrån deras förutsättningar. De har tre olika vägar, tre fokus, för att 
arbeta med liknande frågor. Detta tyder på att det är viktigt att arbetet med energiplanering 
fokuseras på ett område i taget, men att det går att fokusera på olika saker. Det som ses som 
viktigt, enligt Leavitt (1987, s.1144), är att samtliga variabler tas hänsyn till i arbetet eftersom 
de är sammanlänkade och påverkar varandra. Lyckade förändringsprocesser kräver insatser i 
alla kategorier, men inte samma insatser som alla andra kommuner och inte lika starka 
insatser i varje kategori. Saknas någon kategori, eller om det fokuseras allt för lite på den, 
märks det också. De som arbetar med processen känner av svagheten och saknar insatser som 
åtgärdar problemet. 
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8. SLUTSATSER 
I detta kapitel sammanfattas de slutsatser som framkommit i uppsatsen. 
 
Syftet med denna uppsats var att a) genom intervjustudie beskriva hur tre kommuner arbetar 
med kommunal energiplanering som ett verktyg för ett aktivt arbete med energifrågorna inom 
kommunen, b) utifrån Leavitts systemmodell skapa en ökad förståelse för vilka centrala 
komponenter, såväl statiska som dynamiska, som ligger till grund för kommunernas 
förändringsarbete samt vilket fokus detta arbete har inom kommunerna. Detta gjordes med 
hjälp av gruppintervjuer i tre kommuner som bedömts vara goda exempel, på hur de arbetar 
med energiplanering inom kommunen. Kommunerna undersöktes utifrån tre utgångspunkter, 
synen på kommunal energiplanering, arbetsprocessen och framgångs/motivationsfaktorer. 
Resultatet redovisades som tre berättelser om kommunernas arbete. 
 
Synen på kommunal energiplanering är liknade i de tre kommunerna, de arbetar mot en viss 
vision/mål, och de ser det som nödvändigt att skapa en process för att komma dit. Målet med 
energiplaneringen är för samtliga kommuner ett hållbart samhälle, även om vägen för att ta 
sig dit skiljer sig. I arbetsprocessen arbetar de valda kommunerna på lite olika sätt för att nå 
målet/visionen med arbetet. Lidköping arbetar mycket inom den kommunala förvaltningen för 
att skapa en struktur och kontinuitet i arbetet. Borås arbetar tillsammans med många olika 
aktörer och där är samarbete ett nyckelord. Trollhättan har satsat på samordning av de olika 
insatserna, för att nå målet, detta kan ses utifrån Leavitts systemmodell. I studien framkom 
även att den ena kommunens styrka är den andres svaghet. Kommunerna beskriver en rad 
olika framgångsfaktorer, som delvis är beroende av vilket fokus de olika kommunerna har. 
Några framgångsfaktorer är dock genomgående; en god kommunikation, intresserade 
politiker, lyfta fram goda exempel, ekonomiska incitament och samarbete. Lagen om 
kommunal energiplanering ses som verkningslös av kommunerna och påverkar inte deras 
arbete i någon större utsträckning idag. Framtiden tycker de ser ljus ut, de menar att intresset 
för energifrågorna har ökat, delvis beroende på den höjda el- och oljepriserna, en utveckling 
som de tror kommer att hålla i sig. 
 
Sammanfattningsvis; det inte finns en given mall för hur en kommun ska arbeta med 
energiplanering, utan varje kommun måste hitta sitt eget sätt att arbeta med dessa frågor och 
anpassa det till den egna kommunens förutsättningar, men det finns vissa faktorer som bör tas 
hänsyn till i arbetet med kommunal energiplanering. 
 
 
 

9. FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER 
Under studiens gång har en idé till fortsatta studier kommit upp, denna idé presenteras i detta kapitel. 

Under uppsatsens gång har det kommit upp frågor som skulle vara intressanta att undersöka 
vidare. Ett uppslag skulle vara att titta närmare på möjligheterna att integrera energiplanen i 
klimatstrategin på så sätt som Lidköpings kommun har gjort. Finns det några motsättningar 
mellan lagens definition på energiplanering och naturvårdsverkets definition på en 
klimatstrategi? Vilka för/nackdelar innebär det? 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide 
Vad innebär kommunal energiplanering och vad betyder det för er? 
- Vad är energiplanering och vad betyder det? En plan, en strategi, ett verktyg, en process? 
- Vad inkluderas och inte i begreppet energiplanering? 
- Vad måste finnas med i en energiplan? 
 
Hur ser intresset för energifrågor ut inom kommunen? 
- Vilken prioritet har energifrågorna inom kommunen?  
- Finns det ett politiskt intresse för att arbeta med energiplanering? 
- Hur ser beslutsordningen ut inom kommunen? Vem fattar vilka beslut? 
- Hur ser ansvarsfördelningen/maktfördelningen ut inom energiplaneringsprocessen? Vem 

har ansvar för vad? 
 

Hur gick det till när ni startade upp arbetsprocessen med energiplanering? 
- När, vem/vilka och varför togs beslutet att börja arbeta med energiplanering? 
- Vilket är målet/visionen med energiplaneringen? 
- Vad använder ni för arbetsmetod i arbetet med energiplaneringen? Varför valde ni just den 

arbetsmetoden? Hur gick tankarna? 
- Vilka var aktörer var med i arbetet? Inom- och utanför förvaltningen/kommunen? 
- Vilka områden innefattas av energiplaneringen? 

 
Hur arbetar ni för att nå målen/visionen med er energiplanering? 
- Hur bedrivs arbetsprocessen med energiplaneringen? 
- Hur planerar ni att nå de utsatta målen? Vilka verktyg använder ni? 
- Hur sker kommunikationen mellan de olika aktörerna?  
- Vad har ni gjort för åtgärder som en följd av er energiplanering? 

 
Vilka är framgångsfaktorerna för en effektiv energiplanering? 
- Varför har ni lyckats med er energiplanering? 
- Har ni stött på några problem? Hur löste ni dem? Varför uppkom de? 
- Vad har fungerat bra/dåligt? Varför? 
- Vad skiljer er från andra kommuner? (i arbetssättet)  
- Vad påverkar er i erat arbete med energiplanering? Lagen?  
- Har kommunen fått bidrag från KLIMP/LIP? Till vad? Har det påverkat erat arbete med 

energiplaneringen? 
 

Påverkar lagen om kommunal energiplanering ert arbete? Hur? 
- Påverkar lagen om kommunal energiplanering ert energiplaneringsarbete? Hur? Hade ni 

ägnat er åt energiplanering om lagen inte fanns? 
- Vilken betydelse har lagen för ert arbete med energiplanering? Skulle ni arbeta med dessa 

frågor även om lagen inte fanns? På vilket sätt? 
- Anser ni att lagen om kommunal energiplanering är lättförstålig? Hur skulle ni vilja att 

den utvecklades/förändrades? 
 

Hur ser framtiden ut för den kommunala energiplaneringen (hos er/allmänt)?  
- Kommer den att finnas kvar? På vilket sätt i så fall? 
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Bilaga 2: Kommunerna enligt Leavitts 4 huvudkomponenter21

  Lidköping Borås Trollhättan 
Förändringsagent • Förändringsagenten har klimatstrategin 

och miljöledningssystemet som en del av 
sina arbetsuppgifter, sitter på 
kommunledningskontoret. 

• Finns, men inte lika tydlig som i de andra 
kommunerna 

• Ansvarig för energiplanen är 
planeringschefen 

• Har en tydlig förändringsagent, vars 
arbetsuppgifter bl.a. har hand om 
energiplaneringen. Beskriver sig själv som 
motorn i arbetet. 

Struktur • Politisk organisation vilket innebär att 
arbetet påverkas av vilka som sitter i 
majoritet. Detta innebär att arbetet blir lite 
osäkert innan ett val för de vet inte vad en 
ev. ny majoritet vill satsa på. 

• Förändringsagenten sitter under 
kommundirektören 

• Politisk förankring 
• Politisk organisation 

• Politiskt beslut att ha en energiplan 
• Tydlig struktur på arbetet 

Uppgifter (Mål) • Visionen att skapa det hållbara Lidköping 
utifrån Agenda 21:s tre dimensioner; 
ekologiska, ekonomiska och sociala. 

• ”I Lidköpings kommun skall vi i 
samverkan skapa ett långsiktigt hållbart 
samhälle med god livskvalitet, där 
energianvändningen effektiviseras och 
utgår från förnyelsebara energikällor.” 
(Lidköpings kommun, 2004, s. 29) 

• Halverade koldioxidutsläpp år 2050 
jämfört med 1990-års nivåer. 

• Minska energianvändningen för 
uppvärmning med 8 %. (2003-2006) 

• Minska elanvändningen med 5 %. (2003-
2006) 

• År 2006 ska minst 60 % av det bränsle 

• ”I Borås skall vi i samverkan skapa ett 
långsiktigt hållbart samhälle med god 
livskvalitet, där energianvändningen 
ständigt effektiviseras och utgår från 
förnybara energikällor och vi är öppna för 
nya energitekniska lösningar.” (Borås Stad, 
2003, s.3) 

• Mål med Uthållig kommun: 
o Ökat intresse för energifrågor  
o Förbättrade beslutsunderlag för 

privata och offentliga aktörer  
o Effektivare elanvändning  
o Minskade utsläpp av växthusgaser  
o Minskad oljeanvändning  
o Ökad användning av fordon som 

drivs med alternativa bränslen 

• Det övergripande målet: ”I Trollhättans 
kommun skall vi i samverkan skapa ett 
långsiktigt hållbart samhälle med god 
livskvalitet, där energin används effektivt 
och utgår från förnybara energikällor.” 
(Trollhättan Stad, 2003a, s. 3) 

• För Trollhättan Stad är målet att till 2010 
minska de icke-förnybara energikällorna 
med 90 %, jämfört med 1996. Under 
samma period ska Trollhättans kommun 
halvera antalet icke-förnybara 
energikällor. 

                                                 
21 Tabellen har gjorts utifrån det som kommit fram i intervjuerna. Kommunernas vision/mål är hämtat från resp. kommuns energiplan/kliamtstrategi. 
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som används i kommunens leasade 
personbilar vara förnybart. 

(STEM, 2003b) 

Aktörer • Förvaltningscheferna förankringsarbete 
• Kommunledningen (politiker) – aktivt 

stöd från ledningen 

• Borås Energi 
• Statens Provnings- och forskningsinstitut 

(SP) 
• Högskolan i Borås 
• Energimyndigheten 
• Förvaltningar, bl.a. gatukontoret, miljö- 

och hälsoskyddskontoret 
• Referensgrupp; Borås Energinät, AB 

bostäder, fastighetsägarföreningen 
• Företag, som är engagerade i olika projekt, 

t.ex. byte av ljus i skyltfönstren. 

• Olika förvaltningar (arbetsgrupp) 
• Trollhättan Energi 
• Vattenfall 

Verktyg och 
teknologier 

• Klimatstrategin (informations- och 
åtgärdsdel) 

• Miljöledningssystemet (process) 
• Förankring hos ledningen 
• Kommunikation 
• Struktur och kontinuitet 
• Feedback 
• Förtroende, sakkunskap och trygghet. 
• Uppföljning 

•  Uthållig Kommun 
• Samarbete 
• Projekt 
• Förankring i tidigare beslut 
• Räkna hem investeringskostnaden 
• Processtänk 
• Information 

• Energiplanen 
• Ekonomisk lönsamhet 
• Statistik 
• Information 
• Samarbete 
• Politiskt intresse 

Omgivning • KLIMP/LIP 
• Utmärkelser 
• Höjda energipriser 
• Diskussionen kring klimatfrågan 

• Forskning 
• Lagen 
• Frågornas aktualitet 
• Höjda energipriser 

• Bidrag, t.ex. KLIMP/LIP 
• Utmärkelser 
• Höjda energipriser 
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