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FÖRORD  

 

Denna uppsats skrevs under hösten 2012 vid Kulturgeografiska institutionen på Uppsala 

universitet som examinerande för masterprogrammet i samhällsplanering. Många personer 

har bidragit till att denna uppsats har kunnat färdigställas. Framför allt vill jag rikta ett stort 

tack till samtliga respondenter på Knivsta kommun för ert bidrag till uppsatsens fallstudie 

och för att jag tilläts närvara under energigruppens styrmöten. Jag vill också tacka min 

handledare Daniel Bergquist för ett utomordentligt handledarskap. Dina synpunkter har 

varit till stor hjälp för att förbättra uppsatsens utformning.  
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ABSTRACT 

 

This essay deals with the possible effects of peak oil and different perspectives on energy 

transition. There is no consensus on when peak oil will occur and what impacts it can lead 

to. Moreover, there are also differences in the handling of peak oil. The view of transition 

differ from being considered unnecessary since the free market can regulate oil supply to 

the view that communities must adopt rapid and drastic restructuring measures to avoid 

devastating consequences. This paper intends to highlight different perspectives on peak 

oil and energy transition. This is done through a qualitative approach with a case study and 

interviews as the primary methods. 

The theoretical framework consists of theories of transition and theories of sustainable 

development. The theoretical approaches are later in the study linked to the results of the 

case study. The case study is based on interviews with nine key members of Knivsta 

municipality's energy work, including five politicians and four officials. In addition to the 

interviews, lectures and meetings held by the municipality are a part of the case study. 

 Knivsta is a municipality in Uppsala county in central Sweden which has adopted an 

energy strategy for the years 2011-2014. The municipality is currently trying to convert to 

a more sustainable energy supply. The case study of Knivsta presents different views on 

transition and sustainability. The results indicate that the municipality has a strong agenda 

for energy initiatives but also that there is a discrepancy in the respondents personal 

opinions and the actual transition work. The respondents agree that transition is a necessary 

action but they differ in their views on how such a transition should be carried out.   

 

Key words: peak oil, transition, sustainable development 
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1. INLEDNING 

 

Hur kommer framtidens energiförsörjning att se ut? Vi lever i en tid där fossila bränslen 

med oljan i framkant tillgodoser våra behov av energi. Det är svårt att föreställa sig en 

värld med begränsad tillgång på olja eftersom en stor del av den globala produktionen och 

konsumtionen av varor och tjänster förlitar sig på att det finns billig olja att utvinna.
1
 

Mycket av det som finns runt omkring oss i våra vardagliga liv förlitar sig på att det finns 

olja för produktion och transport till ett överkomligt pris. Samhället kan tack vare oljan 

genomföra mellan 70-100 procent mer arbete än vad som hade varit möjligt utan den. 

Uppskattningsvis kan 40 liter bensin i en biltank innehålla lika mycket energi som fyra år 

av mänskligt manuellt arbete.
2
   

Peak oil är begreppet som används för att beskriva den tidpunkt då oljeproduktionen 

når sitt maximum, sin topp, varefter produktionen kommer att avta.
3
 Denna logik följer av 

det väletablerade faktumet att produktionen av individuella oljereserver stiger efter 

upptäckt, når en topp och därefter avtar.
4
  Men total oljebrist är inte det aktuella hotet. Det 

som bland annat geologer är bekymrade över är konsekvenserna av oljetoppen. En topp i 

oljeproduktionen kan potentiellt leda till effekter för samhällen världen över. En möjlig 

effekt är en kraftig ökning av oljepriset
5
. En annan är konflikter över de resurser som finns 

kvar.
6
 

Det pågår för närvarande en debatt om möjliga energialternativ för framtiden. Ska vi 

förlita oss på kärnkraft eller satsa på förnybar energi? Som med de flesta teknologiska 

beslut måste hänsyn tas till kostnader, säkerhet, tillförlitlighet och konsekvenser för miljön. 

Det är svårt att enas kring ett generellt accepterat beslut. Detta kan leda till att fel beslut tas 

som får förödande effekter i framtiden.
7
 Det råder delade meningar om vilka följder peak 

oil kan komma att innebära. Detta betyder i sin tur att det finns olika teorier om framtidens 

energiförsörjning. Den här uppsatsen kommer att redogöra för fyra scenarier kring 

omställning. Det första scenariot är Business as usual som enkelt sagt går ut på att vi kan 

fortsätta att leva, producera och konsumera, som vi gör i dag. Peak oil utgör inget direkt 

hot eftersom den fria ekonomiska marknaden kan styra utbud och efterfrågan på ett sätt 

som kan förhindra en energikris. Det andra scenariot är Omställning genom förnybara 

                                                 
1
 Hodgson, Peter (2010). Energy, The Environment And Climate Change. Imperial College Press: 

London, s. 1 
2
 Hopkins, Rob (2009). Peak oil and climate change Ur The Transition Handbook: From Oil 

Dependency to Local Resilience. Green Books Ltd: United Kingdom, s. 19 
3
 Murphy, Pat (2008). Plan C Community Survival Strategies for Peak Oil and Climate Change. 

New Society Publishers: Gabriola Islands, Kanada, s. 4 
4
 Hirsch. L Robert, Bezdek. Roger & Wendling. Robert (2005). Peaking Of World Oil Production: 

Impacts, Mitigation, & Risk Management, s. 11 
5
 Ibid, s. 30 

6
 Murphy, Pat (2008). Plan C Community Survival Strategies for Peak Oil and Climate Change. 

New Society Publishers: Gabriola Islands, Kanada, s. 33 
7
 Hodgson, Peter (2010). Energy, The Environment And Climate Change. Imperial College Press: 

London 
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resurser som har många likheter med det tidigare scenariot. Båda scenarierna förlitar sig på 

en fri ekonomisk marknad som kan reglera oljepriset och därmed styra över produktions- 

och konsumtionstakten. Det senare scenariot förespråkar dock en utökad användning av 

förnybar energi. Det tredje scenariot En kollaps är oundviklig intar en mer pessimistisk 

inställning för framtiden. Enligt denna framtidsvision har vi väntat för länge med att ställa 

om och oavsett om förnybar energi utvecklas i snabb takt kommer det inte att vara 

tillräckligt. Det fjärde och sista scenariot är Omställning och lokalsamhällen. Detta 

perspektiv är mer optimistiskt än det föregående men det antyder att kraftiga nedskärningar 

är tvunget och att den slösaktiga energikonsumtionen måste få ett slut. Scenariot 

förespråkar en ny boendebildning med lokalsamhällen som försörjs av lokalproducerad 

förnybar energi.  

Hållbar utveckling är ett koncept som fått stor uppmärksamhet under senare tid. 

Politiker och tjänstemän världen över framhåller hållbarhet som det viktigaste målet för 

framtiden. Energifrågan är inget undantag. Därför kommer uppsatsen vid sidan av 

scenarierna för omställning även redogöra för konceptet hållbar utveckling med fokus på 

två teorier som har sitt ursprung i ett hållbarhetsperspektiv: Ekologisk modernisering och 

Djupekologi. Dessa två teorier har likheter med ett eller flera av omställningsscenarierna, 

vilket kommer att framkomma senare i uppsatsen. 

I Sverige har staten i hög utsträckning överlåtit ansvaret för energiomställningar på 

landets kommuner och intresset för frågan varierar kraftigt. Knivsta kommun i Uppsala län 

är en av de kommuner som tagit sig an peak oil och de arbetar för tillfället utifrån en 

energistrategi för åren 2011-2014 som inkluderar möjliga effekter av en kommande 

oljetopp och strategier för omställning. Senare i uppsatsen kommer en fallstudie av Knivsta 

kommun att presenteras. Utifrån fallstudien görs ett försök att koppla ihop kommunens 

omställningsarbete med uppsatsens teoretiska ramverk.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen har ett tudelat syfte. Dels att redogöra för olika perspektiv på peak oil och 

omställning, dels att undersöka hur och varför Knivsta kommun arbetar med 

energiomställning utifrån ett peak oil-perspektiv. Uppsatsen beskriver omställning som en 

reaktion på peak oil och ger således läsaren en ökad förståelse för hur fenomenen relaterar 

till varandra. Knivsta kommuns arbete kommer att undersökas genom en fallstudie vars 

resultat jämförs med uppsatsens teoretiska ramverk kring omställning och hållbar 

utveckling. Uppsatsen ämnar lyfta fram hur respondenterna ställer sig till kommunens 

omställningsarbete, både personligen och som yrkesengagerade i frågan. De centrala 

frågeställningarna är: 

 

1. Vad innebär peak oil och vilka är dess konsekvenser? 

2. Hur och varför arbetar Knivsta kommun med energiomställning? 

3. Hur ställer sig fallstudiens respondenter till kommunens omställning och utifrån vilka 

värderingar bedrivs omställningsarbetet?  
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4. Finns det några likheter mellan uppsatsens teoretiska ramverk och Knivsta kommuns 

omställningsarbete och hur tar det sig i sådana fall uttryck?  

 

1.2 Avgränsning   

Uppsatsen kommer översiktligt att beskriva innebörden av energi i kapitel fyra men fokus 

ligger på att presentera peak oil och strategier för omställning ur ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv. Det hade varit omöjligt att presentera alla synpunkter som finns kring peak oil. 

Uppsatsen begränsar sig därför till att redogöra för några av de mest framträdande peak oil-

förespråkare och kritiker.  

En annan avgränsning görs i teoriunderlaget om omställning och hållbar utveckling. 

Fyra omställningsscenarier har definierats som fångar in de största skillnaderna i synsätt på 

energiomställning. Dessa fyra har valts med en medvetenhet om att det finns ytterligare 

perspektiv på omställning som inte fullt ut stämmer överens med de fyra som uppsatsen 

behandlar. Vad gäller hållbar utveckling finns ett flertal olika perspektiv som inte kommer 

att presenteras i uppsatsen. Valet att redogöra för ekologisk modernisering och djupekologi 

beror på att de tillhör de mest vedertagna teorierna om hållbar utveckling samtidigt som de 

i många avseenden skiljer sig från varandra. I uppsatsen kommer hållbar utveckling främst 

inbegripa den ekologiska dimensionen även om den inte är isolerad från den ekonomiska 

och den sociala dimensionen. Den ekologiska dimensionen är utgångspunkten men mycket 

av det som innefattas i de nämnda teorierna har kopplingar till de övriga 

hållbarhetsdimensionerna.  

En tredje avgränsning görs i och med fallstudien som redogör för Knivsta kommuns 

energiomställning. Valet att begränsa uppsatsen till Knivsta beror på att fallet i sig är 

intressant på grund av kommunens engagemang och arbete för omställning. En närmare 

motivering till varför just Knivsta kommun valdes som studieobjekt kommer i uppsatsens 

metoddel. 

 

1.3 Disposition 

Denna inledande del följs av ett kapitel som redogör för uppsatsens teoretiska ramverk 

med olika perspektiv på omställning och hållbar utveckling. Detta följs av ett metodkapitel 

som diskuterar och motiverar valet av metod och material för uppsatsen. Därefter kommer 

ett kapitel om energi som beskriver vad energi är, oljans ursprung och 

användningsområden samt relationen mellan energi och livskvalitet. Efter detta kommer ett 

kapitel om peak oil som presenterar tankarna hos några peak oil-förespråkare och några 

peak oil-kritiker. Detta följs av uppsatsens fallstudie av Knivsta kommun som bygger på 

intervjuer med några av kommunens tjänstemän och politiker samt information som 

inhämtats genom deltagande på energigruppens styrmöten och föreläsningar kring 

oljetoppen och omställning. Fallstudien avslutas med en analys kring respondenternas svar 

samt en analys av likheterna mellan kommunens omställningsarbete och uppsatsens 

teoretiska ramverk. Slutligen presenteras reflektioner av uppsatsens resultat och 

rekommendationer för framtida forskning.  
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2. TEORETISKT RAMVERK 

 

Hållbar utveckling är kärnan i många omställningsstrategier och är av stor vikt för Knivsta 

kommuns omställningsarbete. Tidigare forskning kring omställning och hållbar utveckling 

utgör därför uppsatsens teoretiska ansats. Teorikapitlet är uppdelat i två huvuddelar varav 

den ena behandlar scenarioplanering. Fyra scenarier på omställning presenteras: Business 

as usual, Omställning genom förnybar energi, En kollaps är oundviklig och Nedskärning 

och lokalsamhälle. Den andra delen presenterar två teorier om hållbar utveckling: 

Ekologisk modernisering och Djupekologi. De teoretiska ansatserna kommer senare i 

uppsatsen att kopplas till resultaten från fallstudien av Knivsta kommun. Detta kapitel 

inleds med en kortare begreppsdiskussion kring uppsatsens centrala begrepp. 

 

2.1 Begreppsdiskussion 

De centrala begreppen i uppsatsen bör eller kan inte förstås på ett enda sätt. Begreppen är 

värdeladdade och fyller olika intressen beroende på vilken kontext och vilket syfte de 

används i. 

Det första begreppet är peak oil. Peak oil används för att beskriva den tidpunkt då 

oljeproduktionen når sitt maximum, sin topp, varefter produktionen kommer att avta.
8
 Men 

trots att det finns en någorlunda allmänt accepterad definition av peak oil går det inte att 

bortse från att andra aspekter och värden inbegrips i begreppet beroende på vilken kontext 

det används i. Texterna i uppsatsen fokuserar på de diskussioner kring peak oil som 

framhålls av Hubbert (1956), Deffeyes (2005), Hirsch (2005) och Noreng (2012). 

Uppsatsen benämner de personer som anser att peak oil är nära förestående som kan leda 

till stora ekonomiska, miljömässiga och sociala problem om inga omställningar görs som 

peak oil-förespråkare. De som däremot inte anser att peak oil utgör något större hot och att 

omställning därför inte är nödvändigt benämns som peak oil-kritiker. Denna indelning är 

en grov generalisering men ändå nödvändig för att påvisa skillnaderna i de två gruppernas 

syn på miljöutnyttjande och ekonomiska resurser som till stor del härstammar från två 

olika traditioner, varav ekologer ansluter sig till den ena och ekonomer till den andra. Den 

svenska översättningen av peak oil är ”oljetopp”. Fortsättningsvis kommer främst den 

svenska översättningen att användas i uppsatsen.   

Ett annat begrepp som inrymmer olika tolkningar är reserver. Reserver är en 

uppskattning av mängden olja i en reserv som kan utvinnas till en uppskattad kostnad. 

Uppskattningar av reserver revideras periodvis eftersom en reserv utvecklas och ny 

information om den ger en grund för bearbetning. Att uppskatta en reservs omfattning är 

ett komplicerat arbete eftersom oljan oftast är lokaliserad en till tre mil under jordytan. 

Uppskattningar av reserver är endast ett av flera sätt att förutspå framtida oljeproduktion 

                                                 
8
 Murphy, Pat (2008). Plan C Community Survival Strategies for Peak Oil and Climate Change. 

New Society Publishers: Gabriola Islands, Kanada, s. 4 
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från en given reserv. Andra faktorer som påverkar är bland annat hur produktionen sett ut 

tidigare, förståelse för lokal geologi, tillgänglig teknik och oljepriser.
9
   

Ett tredje begreppet är omställning. Eftersom begreppet är centralt i uppsatsen har det 

ansetts viktigt att klargöra hur det ska förstås i denna uppsats. Omställning syftar till 

förändringsstrategier för energiförsörjning som främjar hållbar utveckling. Omställning ska 

förstås som ett sätt att hantera peak oil: s möjliga effekter. Energi är relaterat till andra 

faktorer och således kan en energiomställning bidra till förändringar som inte uteslutande 

har med energisystem per se att göra, så som förändringar i den sociala och den 

ekonomiska sfären. Denna förändringsmekanism beskrivs närmare i uppsatsens fallstudie.  

Ytterligare något som ansetts viktigt att förklara är skillnaderna i olika typer av olja. 

Olja är grovt sett indelad i två grupper: konventionell och okonventionell olja. Den 

konventionella oljan är lättare, ljusare och av bättre kvalitet än den okonventionella oljan 

som är tyngre och vars konsistens ofta påminner om tjära. Det är generellt sett mer 

kostsamt och energipåfrestande att utvinna okonventionell olja och därför består merparten 

av dagens oljeproduktion av konventionell olja.
10

 Bitumen, oljesand och tjärsand är 

exempel på okonventionell olja. I framtiden kommer förmodligen dessa typer att utvinnas i 

högre utsträckning för att kunna möta efterfrågan på världens behov av flytande bränsle.
11

     

 

2.2 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling etablerades först som begrepp i Brundtlandskommissionens rapport 

”Our Common Future” år 1987. Begreppet definierades på följande sätt: Hållbar 

utveckling är en utveckling som möter samtidens behov utan att kompromissa framtida 

generationers möjlighet att möta sina behov.
12

 Brundtlandsrapportens erkännande gjorde 

att miljö- och hållbarhetsfrågor blev en global angelägenhet och fokus hamnade, till 

skillnad från tidigare, på miljöproblem som korsar nationella gränser. 

Brundtlandsrapportens definition av hållbar utveckling är dock inte helt oproblematisk. 

Efter rapportens införande har ett flertal akademiska texter publicerats med syfte att 

operationalisera och utveckla begreppet.
13

 

Andrew Dobson (1998) uttrycker i Justice and the Environment - Conceptions of 

Environmental Sustainability and Theories of Distributive Justice att det finns svårigheter 

med att förklara och definiera begreppet hållbar utveckling. Han anser att ansatserna till 

förklaringar har handlat om antingen definitioner eller diskurser. Vad gäller försöken att 

                                                 
9
 Hirsch. L Robert, Bezdek. Roger & Wendling. Robert (2005). Peaking Of World Oil Production: 

Impacts, Mitigation, & Risk Management, s. 11-12 
10

 Ibid, s. 14 
11

 Ibid, s. 40 
12

 Förenta Nationerna (1987). Our Common Future Ur Brundtlandsrapporten, s. 43 
13

 Wärneryd Olof, Hallin Per-Olof & Hultman Johan (2002). Hållbar Utveckling – Om kris och 

omställning i stad och samhälle. Studentlitteratur: Lund, s. 27 
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definiera begreppet ligger det problematiska enligt honom i att definitionen blir en av alla 

andra i mängden tidigare formulerade definitioner vilket skapar förvirring hos läsaren.
14

  

Wärneryd, Hallin och Hultman (2002) skriver i Hållbar Utveckling – Om kris och 

omställning i stad och samhälle att den ursprungliga definitionen av hållbar utveckling från 

Brundtlandsrapporten är problematisk på grund av dess vaghet och obenägenhet att 

teoretiskt fördjupa och problematisera frågeställningarna. Enligt författarna kan detta ha 

sin förklaring i att dokumentet i första hand utformades som en politisk rapport och inte 

som en vetenskaplig handling.
15

  

I Helmfrid och Haden´ s bok: Efter oljetoppen – Hur bygger vi beredskap när 

framtidsbilderna går isär? (2006) framför författarna att begreppet har en alltför 

antropocentrisk karaktär och att det måste tillämpas en försiktighetsprincip varje gång det 

används. Enligt dem har människan en begränsad kunskap om olika livssystem och därmed 

behöver vi vara medvetna om att oväntade bieffekter och överraskningar kan uppkomma. 

Således måste människan försöka bevara och vårda andra arter och biotoper.
16

  

Richard Heinberg och Daniel Lerch uppmärksammar hållbar utveckling och 

konceptets komplexitet i boken The Post Carbon Reader (2010).  Hållbar utveckling är 

enligt dem en relativ term. Ingenting kan bevaras hållbart i all evighet. Ett hållbart 

samhälle borde i stället vara ett mått på hållbarhet för många århundraden framöver.
17

 

Undantaget för kollaps är enligt Heinberg och Lerch om samhällen kan hitta alternativa 

resurser som kan ersätta de förbrukade. En inskränkning på undantaget är dock att 

resurserna i en ändlig värld också är ändliga.
18

  

 Hållbar utveckling utvecklades under 1990-talet i två riktningar. I den första 

breddades begreppet till att inbegripa fler samhälleliga aspekter. Utöver den ekologiska 

dimensionen skulle begreppet även omfatta ekonomiska, sociala och kulturella 

dimensioner. I den andra riktningen fanns en strävan att göra begreppet mer empiriskt 

användbart genom att operationalisera det på olika sätt. Skapandet av indikatorer på hållbar 

utveckling var det nya målet. Att finna kvantifierbara indikatorer har varit problematiskt 

och därför har det funnits ett behov att identifiera företeelser som framställs som direkt 

ohållbara. Detta har anammats av miljöorganisationer och politiska partier som 

koncentrerar sina insatser på de, enligt dem, största utmaningarna.
19

   

Nedan kommer två teorier om hållbar utveckling att presenteras: Ekologisk modernisering 

och Djupekologi. De två teorierna kan delas in i stark respektive svag hållbarhet. Svag 

                                                 
14

 Dobson, Andrew (1998). Justice and the Environment - Conceptions of Environmental 

Sustainability and Theories of Distributive Justice. Clarendon Press: Oxford, s. 33f 
15

 Wärneryd Olof, Hallin Per-Olof & Hultman Johan (2002). Hållbar Utveckling – Om kris och 

omställning i stad och samhälle. Studentlitteratur: Lund, s. 27 
16

 Helmfrid, Hillevi & Haden, Andrew (2006). Efter oljetoppen – Hur bygger vi beredskap när 

framtidsbilderna går isär? Sveriges Lantbruksuniversitet: Uppsala, s. 27 
17

 Heinberg Richard & Lerch Daniel (2010) The Post Carbon Reader: Managing the 21
st
 century´s 

sustainability crises. Watershed Media: Kalifornien, s. 13 
18

 Ibid, s. 15-16 
19

 Ibid, s. 28-29 
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hållbarhet innebär att jordens kapital är utbytbart. Förbrukat naturkapital kan således 

ersättas med humankapital eller tillverkat kapital. Stark hållbarhet innebär å andra sidan att 

det naturliga kapitalet inte går att ersätta. Det naturliga kapitalet måste enligt detta synsätt 

bevaras.
20

 Innebörden av svag hållbarhet stämmer överrens med ekologisk modernisering 

som sätter sin tilltro i grön teknik och som genomsyras av en antropocentrisk syn på 

naturen. Djupekologi har å andra sidan en stark hållbarhet med en mer ekocentrisk syn på 

naturen. 

 

Ekologisk modernisering 

Ekologisk modernisering utvecklades som ett svar på begreppet hållbar utvecklings vaghet 

och kontextlöshet och teorin fick snabbt socialt och politiskt genomslag.
21

  

Enligt det ekologiska moderniseringsparadigmet behöver människor inte göra några 

materiella uppoffringar eller radikala livsstilsförändringar. Dessutom behöver 

miljöproblem inte uteslutande vara negativt utan de kan även ses som incitament för 

entreprenörskap och innovationer.
22

 Synen är att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för 

välfärd och hållbar utveckling. Högre inkomster skapas genom tillväxt som sedan leder till 

politisk vilja och ekonomiska incitament att förbättra miljön. Globaliseringen är enligt 

denna teori en positiv kraft som gynnar global integration och ekonomisk tillväxt. Att 

miljön försämras beror på en bristande ekonomisk tillväxt, marknadsmisslyckanden, svaga 

politiska beslut och fattigdom. Teorin har konceptuellt frångått de motsättningar som 

tidigare rådde mellan miljöhänsyn och ekonomisk tillväxt.
23

 Konflikten mellan tillväxt och 

miljö anses obefintlig vilket avspeglar sig i strategier för att hantera miljöproblem.
24

 Detta 

synsätt dominerade bland annat Riokonferensen år 1992, vilket kan jämföras med debatten 

under Stockholmskonferensen tjugo år tidigare där deltagarna tvärtom var överens om att 

det rådde en tydlig konflikt mellan tillväxt och miljö.
25

  

Ekologisk modernisering synliggör inte miljöns eller naturens patologi och 

dysfunktion. Fokus ligger i stället på framåtskridandets och teknikens möjligheter.  

Miljöproblemen ska inte lösas genom en tillbakagång till småskalighet och naturnära 

levnadsförhållanden utan i stället sätts tilltron i nya teknologiska framsteg som ska bidra 

till mindre negativ miljöpåverkan av mänsklig aktivitet. Miljöproblemets varande erkänns i 

stort inom teorin men den tar avstånd från den domedagsretorik som rådde under 1970- 

                                                 
20
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measurement”. Ecological Economics, vol 61, s. 617-620 
21

 Wärneryd Olof, Hallin Per-Olof & Hultman Johan (2002). Hållbar Utveckling – Om kris och 

omställning i stad och samhälle. Studentlitteratur: Lund, s. 29-30 
22
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23

 Lafferty William M & Meadowcroft James (2000).  Implementing Sustainable  

Development. Strategies and Initiatives in High Consumption Societies. Oxford University Press: 

Oxford, s. 446 
24
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25
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och 80-talen. För definitionen av hållbarhet och för samhällsutvecklingen innebär 

ekologisk modernisering att miljödiskursen inte längre grundar sig i en krisretorik. Den har 

i stället ersatts med en lösningsretorik.
26

  

Ansvaret för en förbättrad miljö har i denna teori delvis förflyttats från den enskilda 

individen till organisations- och företagsnivå som i sin tur använder teorin som argument 

för marknadsföring eller produktutveckling. Inom ekologisk modernisering behöver inte 

hållbar utveckling definieras utifrån livsstils- eller moraliska aspekter utan i stället anges 

graden av hållbarhet utifrån den tekniskt ekologiska designen av tjänster, produkter och 

processer.
27

  

 

Djupekologi  

En av de viktigaste grundtankarna i djupekologin är att människan är en integrerad del i ett 

ekosystem.  Med detta följer etiska regler för människans beteende. Teorin ansluter sig till 

den ekocentriska tanken att naturen har ett egenvärde.  Jordens ömtåliga ekosystem och 

fysiska begränsningar betonas särskilt i detta perspektiv. Enligt anhängarna till 

djupekologin måste människor sänka sin materiella konsumtion för att undvika en 

ekologisk kollaps.
28

 Jorden har en ”bärande kapacitet” vilket innebär att det finns gränser 

för vad den kan försörja. I nutiden är den mänskliga konsumtionen för stor eller åtminstone 

närmar den sig gränsen för vad jorden har kapacitet att hantera.
29

  

Djupekologer framhåller värdet i att “arbeta med sig själv” för att uppnå ekologisk 

medvetenhet. Medvetenheten ligger i att man förstår att allting på jorden är relaterat till 

allting annat. Det går inte att förändra sitt medvetande endast genom att lyssna till andra. 

Vi måste även involvera oss själva och göra direkta handlingar.
30

 Om mänskliga samhällen 

ska kunna överleva måste vi enligt djupekologerna göra oss av med den gamla visionen, att 

jorden var skapad för oss och att vi har den exklusiva rättigheten att äga och utarma den. 

Djupekologin förespråkar grundliga förändringar i vårt sätt att organisera oss själva. Det 

innebär att synen på framsteg förändras från idén om ökad levnadsstandard till att 

uppskatta livskvalitet.
31

 

I dagens samhällen sker en enorm förbrukning av energi. Bränsle används på icke-

produktiva sätt till icke-produktiva aktiviteter. Det behövs initiativ för mindre slöseri och 

människor måste bli mer medvetna om hur den traditionella fria konsumtionen, som 

                                                 
26
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 Devall Bill & Sessions George (1985). Deep Ecology Living As If Nature Mattered. Gibbs Smith 
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grundar sig i ett slöseri av energi, skadar ekonomin. Det som behövs för att en hållbar 

utveckling ska vara möjlig är en ny global livsstil som konsumerar mindre energi.
32

  

Att ifrågasätta teknologin är en av grundtankarna i djupekologin. I ett teknokratiskt 

samhälle råder en underliggande tilltro att teknologin kan lösa alla problem. Att ifrågasätta 

teknologin kan många gånger uppfattas som fientligt, motsträvigt och antimodernt. En 

person som säger nej till teknologi uppfattas ofta som motståndare till framsteg. 

Djupekologer motsätter sig dock inte att teknologi kan vara nyttig. De anser snarare att 

man bör ifrågasätta ny teknologi för att kunna avgöra om den bidrar till att tillgodose 

grundläggande behov. Andra frågor som bör ställas när teknologi utvecklas är enligt 

djupekologin huruvida den kan förstås av andra än experter och om det tekniska verktyget 

kan bidra till en starkare autonomitet för lokalsamhällen eller om det kommer användas för 

att skapa ett större beroende för vissa centraliserade auktoriteter.
33

   

 

2.3 Scenarioplanering 

Scenarioplanering är en metod som används för att förutse möjliga framtidsbilder.  

Oljebolaget Shell har använt scenarioplanering sedan början av 1970-talet som en del i 

processen att generera och utvärdera företagets strategiska valmöjligheter. Shell´ s 

prognoser har konsekvent sett bättre ut än dess konkurrenter, vilket antas bero på deras 

användning av scenarioplanering. På grund av oljekriser har scenarioplanering använts för 

att identifiera en rad scenarier som potentiellt kan hota oljebolag. Genom att arbeta med 

indikatorer och konsekvenser kan de som använder sig av scenarioplanering hantera kriser 

effektivare än andra oljebolag.
34

  

Scenarioplanering ett verktyg som identifiera tecken och händelser som indikerar att 

framtiden kan komma att se ut på ett visst sätt. Tanken med scenarioplanering är att 

underlätta för bättre beslutstaganden baserat på hur dessa beslut kan komma att påverka 

framtiden. Att arbeta med flera konkurrerande scenarion hjälper en organisation att öka 

hastigheten och förtroendet i dess beslutsfattandeprocess. Scenarioplanering inkluderar 

fyra eller fler möjliga framtidsbilder. Faran med att använda färre framtidsbilder är att det 

ofta resulterar i ytterligheter som antingen är optimistiska eller pessimistiska. Detta kan 

leda till att ”medelvägen” mellan de identifierade scenariona väljs som målsättning i stället 

för att undersöka möjligheterna till andra scenarion.
35

 Scenariomodellen som använts till 

denna studie kombinerar två fundamentala och till största delen oberoende variabler som 

leder till fyra scenarier, ett för varje kvadrant i en konceptuell graf. Scenarier är i denna 

kontext sannolika konsekventa framtidsbilder. 

                                                 
32
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Inspiration till den i uppsatsen använda scenariomodell har främst hämtats från David 

Holmgrens bok: Future Scenarios – How Communities Can Adapt to Peak Oil and Climate 

Change (2009) och Pat Murphys bok: Plan C Community Survival Strategies for Peak Oil 

and Climate Change (2008). I uppsatsen är de drivande variablerna oljetoppen och 

omställning. Båda variablerna har varit drivande krafter i hur samhällen världen över har 

förändrats och kommer att förändras över tid. Dessutom är de, precis som Holmgren 

beskriver, centrala för hänsyn till energiomställning i länder med både urbana och rurala 

miljöer. Den ena variabeln är orsakad av mänskliga beteenden, oljetoppen, vars effekter 

potentiellt kan hanteras av mänskliga handlingar med hjälp av den andra variabeln, 

omställning.
36

 De fyra omställningsscenarierna har av författaren identifierats som de 

nutida mest förekommande framtidsbilderna för energi och miljö. 

Figuren nedan visar modellen som uppsatsen har utgått ifrån. De fyra scenarierna, 

förkortade, är: Business as usual, Förnybar energi, Kollaps och Nedskärning. De två 

kvadranterna i den högra halvan av figuren villkoras av att oljetoppens effekter blir starkt 

kännbara. En fortgående oljetopp i kombination med starka insatser för omställning leder 

till scenariot Nedskärning medan en fortgående oljetopp utan insatser för omställning leder 

till scenariot Kollaps. De två kvadranterna i den vänstra halvan av figuren villkoras av att 

oljetoppen inte är en nära förestående sanning och att effekterna därmed inte blir kännbara. 

En långsam väg mot oljetoppen och obefintliga eller måttliga insatser för omställning leder 

till scenariot Business as usual. En långsam väg mot oljetoppen i kombination med höga 

insatser för omställning leder till scenariot Förnybar energi. Omställning kan förstås ske 

oberoende av oljetoppen vilket bland annat kan bero på klimatförändringar eller andra 

miljöproblem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Scenariomodell  

Källa: Egen betarbetning (med inspiration från Holmgren David, 2009) 
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2.4 Fyra omställningsscenarier  

För att underlätta vägen mot en hållbar utveckling så som det beskrivs i 

Brundtlandsrapporten kan omställning vara en möjlig metod. Men hur en omställning bör 

bedrivas råder det delade meningar om. Nedan presenteras fyra scenarier på omställning 

som beskriver teoretiska framtidsbilder. Det första är Business as usual. Framtidsvisionen 

för detta scenario är att vi inte har någonting att oroa oss över och att vi kan fortsätta 

konsumera energi i den utsträckning vi tidigare gjort. Det andra är Omställning genom 

förnybar energi. Detta synsätt anser att oljetoppens: s effekter hanteras genom ett utbyte av 

icke förnybar energi till förnybar. Ett tredje synsätt på framtiden är att vi har väntat alldeles 

för länge med att ställa om och att det därför inte går att undvika en kollaps som kommer 

att leda till förödande konsekvenser för individer och samhällen världen över.  Perspektivet 

för detta synsätt tillhör scenariot En kollaps är oundviklig. Det fjärde och sista scenariot: 

Omställning och lokalsamhällen förespråkar förändringar genom effektiva 

energiomställningar i lokalsamhällen med utvecklad förståelse för andra värden utöver 

tillväxt. 

 

Business as usual 

Vanliga föreställningar för detta scenario är att utvinning av viktiga icke förnybara resurser 

kommer att öka. Det kommer inte att ske någon topp eller nedgång av oljan som inte kan 

hanteras med ett annat högenergisubstitut på samma sätt som för de tidigare övergångarna 

från ved till kol och från kol till olja. Ekonomisk aktivitet och teknologiska framsteg 

kommer att öka, klimatförändringar kommer att vara marginella eller ha en långsam 

påverkan på mänskliga system. Slutligen kommer hushålls- och samhällsekonomier och 

social kapacitet fortsätta att krympa i både omfattning och i betydelse för samhället.
37

 

Detta perspektiv ser tillväxt och teknologi som lösning. Modellen har drivit 

industrialiserade samhällen i flera årtionden och stora delar av resten av världen under 

senare tid. Den underliggande filosofin är individuella självintressen och en av 

nyckelaspekterna är den kapitalistiska substitutsdoktrinen. Substitution innebär att jorden 

aldrig kommer att förlora resurser eftersom den fria marknaden kommer att finna 

alternativ. Dessutom kan teknologin alltid finna lösningar på varje problem.
38

 Denna 

framtidsvision behandlar naturen som en ”soptunna” som ska hantera mänskligt avfall. Ett 

extremt synsätt för denna framtidsvision är att allt som kan brinna bör användas för att 

generera energi oavsett vilka konsekvenser det kan få för miljön eller för tillgången på 

resurser till efterlevande. Bränsleresurserna för detta perspektiv är till stor del icke 

förnybar olja, naturgas, kol och uran. Framtida icke förnybar energi inkluderar 

okonventionell olja som oljesand. En majoritet av populationen i länder drivna med fossila 

bränslen har satt sin tilltro i detta synsätt och i en fortsatt oljeimport från Mellanöstern. 

                                                 
37
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Perspektivet inkluderar även en mindre del som anser att mänskligheten inte påverkar 

klimat och global uppvärmning märkvärt.
39

 

 

Omställning genom förnybar energi 

I detta scenario ska oljetoppens konsekvenser kort och gott hanteras genom att icke 

förnybar energi ersätts med förnybar. Generellt accepteras det kapitalistiska systemet med 

oändlig tillväxt och konkurrens som grundvärden. Detta synsätt anser att grön teknologi 

finns tillgänglig och endast behöver tas i bruk. Att teknologin hålls borta från marknaden 

beror bland annat på att den ekonomiska vinsten av förnybar energi inte bedöms lika hög 

som vinsten av fossil energi.
40

  

Representanter för detta scenario inkluderar den förre amerikanske vicepresidenten Al 

Gore (som bland annat förespråkar ren kol), vildmarksorganisationer och ett flertal 

tillverkare av solel, vindkraft och biobränslen. Biobränslen är mycket viktigt för detta 

scenario, vilket jordbruksföretag och stora tillverkare av etanol och biogas stödjer. Detta 

scenario har vissa likheter med det föregående. Båda delar basala konsumentvärden och 

har ofta liknande syn på grön teknologi. Uppfattningen i båda perspektiven är att det inte 

finns något behov för medborgare att agera nämnvärt. De är inte ansvariga för energikriser 

eller klimatförändringar. I stället ligger ansvaret att göra nödvändiga förändringar på 

regeringar och företag. Detta kan liknas med synen på producenter som skyldiga och 

konsumenter som oskyldiga.
41

 

 

En kollaps är oundviklig 

I detta scenario anses inte teknologiska framsteg kunna lösa en kommande energikris. Det 

mest logiska är i stället att en framtida energikris leder till att vår civilisation kollapsar. 

Perspektivet tar inte hänsyn till att nedgång kan ske på ett framgångsrikt sätt.
42

 I scenariot 

minskar utbudet av högkvalitativa fossila bränslen snabbt. Ekonomin faller och 

klimatåtgärder misslyckas vilket gör att den globala uppvärmningen accelererar. Det anses 

vara för sent att undvika katastrofala klimatförändringar. Effekterna blir lokala krig som 

inkluderar kärnvapen, snabba kollapser i vissa områden och misslyckandet av nationella 

maktsystem förhindrar global välfärd. Successiva vågor av svält och sjukdomar förstör 

social och ekonomisk kapacitet på en större skala än Svarta döden gjorde i medeltidens 

Europa. Detta kommer att leda till en halvering av den globala populationen under ett fåtal 

årtionden.  

Soldater och gängmedlemmar blir mer framträdande i detta scenario och våldet ökar 

vilket kommer leda till utvecklandet av nya religioner och även språk i ett försök att skapa 
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betydelse för människors liv. Urbana områden överges i hög utsträckning. Suburbana 

områden blir ruraliserade för att tjäna syftet som försvarsområden med räddningsmaterial, 

avrinningsvatten och byggnadsutrymme för hushåll med blandad inkomst. De värsta 

effekterna blir i högdensitets, tidigare förmögna, urbaniserade länder. De mest avlägsna 

regionerna med jordbruks och jaktkulturer är bättre rustade för att hantera förändringarna.
43

   

 

Omställning och lokalsamhällen (Curtailment and community)
44

 

Den första prioriteten i detta scenario är att samhällen drastiskt minskar sin konsumtion av 

fossil energi och fossila produkter. Nedskärning är ledordet vilket innebär att konsumera 

mindre, vilja ha mindre, använda mindre och slösa mindre. Scenariot förespråkar 

permanenta samhälleliga förändringar för att minska konsumtion.
45

 Förnybara resurser och 

energibevaring kan inte helt ersätta det fossila energisystemet och de teknologiska 

framstegen är inte tillräckliga för att lösa problemet. Människor bör sträva efter att endast 

producera och konsumera så mycket de behöver för att upprätthålla en dräglig 

levnadsstandard. Det handlar inte om nedskärningar av produkter och tjänster som vi 

verkligen behöver. Snarare ska vi skära ner på onödiga varor och tjänster som inte förhöjer 

livskvalitén.
46

  

Perspektivet förespråkar ett nytt sätt att leva i lokalsamhällen där ekonomisk framgång 

inte ses som den principiella motivationen.
47

 En annan förutsättning för ett hållbart 

samhälle enligt detta perspektiv är att vi delar på saker. Det behövs fler volontärer och 

människor som utbyter tjänster och varor med varandra. Detta skulle bidra till en förhöjd 

känsla av gemenskap än vad som finns i dag. Dagens regeringar behöver genomgå en 

omvandling till att bli småskaliga, lokala och genomsyras av en deltagande demokrati.
48

 

Scenariot förespråkar mer lokalproducerad mat, fler offentliga transporter och ökad 

användning av cykel. För att människor själva ska välja nedskärning behövs stora 

förändringar i medvetandet, både på regerings- och individnivå.
49

 I scenariot finns en 

medvetenhet om att det finns ett starkt psykologiskt motstånd till nedskärning. Ökad 

konsumtion ses som ett mått på både nationell och personlig framgång och därför är det 

svårt att förändra synen på nedskärning.
50
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3. METOD OCH MATERIAL  

 

En kvalitativ studie har valts för att på bästa sätt besvara den andra delen av uppsatsens 

syfte; att undersöka hur och varför Knivsta kommun arbetar med energiomställning. De två 

metoderna fallstudie och intervju valdes då de ansågs vara av högst relevans för studien. 

Valet att använda kvalitativa metoder grundar sig i intresset att införskaffa kunskap om hur 

människor uppfattar sin verklighet. Syftet med kvalitativa metoder är att förstå och tolka 

uppgifter snarare än att generalisera och kvantifiera resultat. Ett grundläggande mål för 

kvalitativa studier är att få insikt i företeelser om personer och situationer i den kontext 

som personerna verkar.
51

 Syftet med uppsatsen stämmer väl överens med den kvalitativa 

traditionen vilket styrker valet av metod. Eftersom avsikten med studien är att få en ökad 

kunskap om hur Knivsta kommun arbetar med energiomställning är det av intresse att få en 

kännedom om de inblandades ståndpunkter. Att uppsatsen skulle vara kvalitativ bestämdes 

relativt tidigt i arbetsprocessen. Med en kvantitativ studie hade uppsatsen syfte och 

frågeställningar formulerats annorlunda. 

 

3.1 Fallstudie  

Fallstudie är en metod som bedrivs i den empiriska verkligheten och som används då syftet 

är att uppmärksamma relationer och processer i den undersökta kontexten. Fallstudier 

tillhör vanligtvis den kvalitativa traditionen med kvalitativa intervjuer som en metod för att 

fördjupa sig i ett fall. Forskaren kan med fallstudier ingående studera relationer och 

processer som råder inom ett specifikt avgränsat område. En fallstudie görs för att beskriva 

någonting och för att förklara någonting. Det kan till exempel handla om förklaringar av 

strukturer, synsätt, beslut och handlingar. Syftet med en fallstudie kan vara beskrivande, 

teoritestande eller teorigenererande.
52

 Till den här undersökningen har fallstudien dels 

fungerat som någonting att testa uppsatsens teorier på, dels som ett verktyg för att generera 

ny kunskap som kan jämföras med andra perspektiv på energi och omställning. Avsikten 

har inte varit att skapa en generalisering av verkligheten utan snarare att belysa hur en 

kommun kan arbeta med energiomställning och varför det anses vara av intresse.  

Informationsinsamlingen påbörjades genom en litteraturgenomgång kring energi och 

omställning. Man kan gå tillväga på flera olika sätt för att söka information. Till den här 

studien har de flesta sökningar gjorts i forskningsrelaterade databaser och genom 

sökmotorer på webben med hjälp av nyckelord. Efter den allmänna litteraturgenomgången 

påbörjades arbetet med fallstudien genom att fakta om Knivsta kommun och deras 

omställningsarbete insamlades. Det dokument som analyserades mest var kommunens 

energistrategi för åren 2011-2014. Utifrån den lästa litteraturen formulerades pm: ens syfte 

och frågeställningar. Avsikten var att ta reda på hur och varför kommunen arbetar med 
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energiomställning. Det som ansågs intressant var främst synsätt och strukturer snarare än 

antalet involverade energiaktörer och antalet energistrategier. Därför ansågs en fallstudie 

var att föredra framför enkäter. Hur- och varför- frågor är mer deskriptiva och leder ofta till 

metoden fallstudie. Detta beror på att sådana frågor har med operationella relationer som 

måste spåras över tid att göra snarare än med frekvenser och incidenter. Robert Yin 

argumenterar för att fallstudier är att föredra om man ämnar besvara hur eller varför 

någonting ser ut som det gör vilket skiljer sig från att besvara frågor som handlar om vad 

någonting är samt hur vanligt förekommande någonting är. De sistnämnda frågorna 

besvaras enklare med andra, främst kvantitativa, metoder.
53

 

I huvudsak har intervjuer med politiker och tjänstemän engagerade i Knivstas 

energiomställning varit av störst betydelse för fallstudiens resultat. Vid sidan av detta har 

även deltagande på olika möten och föreläsningar hållna av kommunen kring energi och 

omställning utgjort en del av metoden. Fallstudien baseras således på kunskap och material 

om Knivsta kommun som inhämtats genom dialog med kommunens aktörer, genom möten 

med involverade aktörer och föreläsningar hållna dels av drivande aktörer inom Knivsta 

kommun, dels av aktörer som på något sätt samarbetar med Knivsta kommun vad gäller 

energifrågor och omställningsarbete. Fallstudien undersöker endast de personer som på 

något sätt är engagerade i kommunens energi- och omställningsarbete. En dialog med 

personer utanför detta valdes bort dels på grund av begränsningar i uppsatsens omfattning, 

dels på grund av att det intressanta ansågs vara hur de som arbetar med dessa frågor går 

tillväga och hur dessa personer uppfattar kommunens omställningsarbete. Således är 

fallstudien endast en representation av den grupp som engagerar sig för kommunens 

energiarbete och inte en representation av hela kommunens organisation eller 

kommuninvånarna. Att involvera flera personer utanför de energiengagerade personerna 

skulle dock vara intressant i en framtida studie, som en fortsättning av denna.  

Valet att studera en kommun grundar sig i den skala som kommuner verkar på, det är 

en lokal skala, således småskaligt i jämförelse med till exempel den nationella eller 

internationella skalan, men ändock storskalig i jämförelse med många 

gräsrotsorganisationer eller individnivån. En annan anledning till att en kommun valdes 

som undersökningsobjekt är de möjligheter till förändring som finns där på grund av 

kommunernas relativt starka ställning och autonomi i Sverige. Dessutom har kommuner 

ofta bättre ekonomiska resurser för att driva igenom omställning än enskilda 

omställningsrörelser. Vad gäller energifrågor har de svenska kommunerna i princip fått 

unik bestämmanderätt från regeringen som valt att delegera energistrategier och 

omställningsarbeten till den kommunala nivån. Anledningen till att Knivsta blev fallet för 

undersökningen beror på att kommunen sticker ut i mängden vad gäller deras energiarbete 

och i synnerhet vad gäller deras val att arbeta utifrån ett peak oil-perspektiv.  
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3.2 Kvalitativa intervjuer 

I en strukturerad intervju är frågorna på förhand bestämda och intervjun har en tydlig 

struktur med följdfrågor och en klar systematisk genomgång av de områden som 

identifierats som intressanta. Motsatsen till en strukturerad intervju kan sägas vara en fri 

intervju. I den är syftet inte lika tydligt definierat och respondentens egna åsikter och 

värderingar anses lika viktiga som ren fakta.
54

 Intervjuformen till den här uppsatsen 

placerar sig någonstans mittemellan den strukturerade och den fria intervjun, om än något 

mer lik den fria. Vi kan kalla den för semistrukturerad eftersom den följer vissa 

förutbestämda teman med förslag till passande frågor. Däremot finns det inget krav på att 

frågorna måste ställas ordagrant i en bestämd ordningsföljd.
55

  

Den semistrukturerade intervjun tillåter respondenten att i viss mån tala fritt kring 

ämnet och de ställda frågorna men det finns en utarbetad intervjuguide som underlag. 

Intervjuaren avgör hur noga guiden följs och hur mycket respondenterna får avvika från 

ämnet. Att undvika ett strikt frågeformulär med tillåtelse för respondenterna att relativt fritt 

tala kring ämnet ger intervjuaren en möjlighet att generera nya frågor utifrån tidigare 

svar.
56

 Aspers anser att problem kan uppstå om intervjun styrs alltför mycket av 

intervjuaren genom att det uppstår en maktobalans som skapar en ogynnsam situation för 

de involverade och att intervjuaren styr samtalet så att det endast handlar om utplock av 

den intervjuades livsvärld. Dessutom sker förståelsen och tolkningen av det som 

respondenten säger utifrån forskarens på förhand insamlade kunskap.
57

 Nackdelarna med 

att inte ha fullständigt strukturerade intervjuer kan vara att respondenterna kringgår ämnet 

och inte svarar på vissa frågor som de förmodligen hade svarat på om det fanns 

förutbestämda frågor som inte ger utrymme att avvika från. En strukturerad intervju kan ur 

en tidsaspekt även gå snabbare på grund av den låga acceptansen för utsvävningar av 

respondenten. Att välja en semistrukturerad intervjuform i stället för en ostrukturerad var 

nödvändigt för att kunna avgöra vilken/vilka i uppsatsen definierade teoretiska ansatser 

som Knivsta kommun ansluter sig till. Att en helstrukturerad agenda valdes bort berodde 

på att respondenterna inte skulle styras allt för mycket av intervjuaren under samtalen. 

Tanken var att samtalet skulle ske på lika villkor mellan intervjuaren och den intervjuade. 

 Intervjuguiden är gjord utifrån Brymans modell (2001) på en kvalitativ 

semistrukturerad guide och har skapats utifrån ett antal olika teman och huvudfrågor med 

följdfrågor beroende på vilka svar som intervjupersonen har gett.
58

  Intervjuprocessen blir 

på så vis flexibel och intervjupersonerna får möjlighet att själva styra vilket tema eller 

vilken huvudfråga de vill prata mer eller mindre om. Bryman argumenterar för att 

semistrukturerade intervjuer där intervjupersonerna får styra samtalet relativt fritt är en 

                                                 
54

 Lundahl, Ulf & Skärvad Per-Hugo (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 

Lund: Studentlitteratur 
55

 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsrapporten. Lund: Studentlitteratur AB 
56

 Ibid. 
57

 Aspers, Patrik (2011). Etnografiska Metoder. Liber: Malmö, s. 141 
58

 Bryman, Alan (2001) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB: Malmö, s. 301 



22 

 

fördel om respondenterna har olika ideologiska bakgrunder och olika yrkesbefattningar. 

Med en mindre strukturerad form kan respondenternas olika tankar och ställningstaganden 

kring de definierade temana enklare komma fram.
59

 Respondenterna till denna uppsats har 

både olika ideologiska bakgrunder och olika yrkesbefattningar. Med tiden som intervjuerna 

klarades av dök nya frågor upp och därför ändrades intervjumallen något under hela 

intervjuprocessen. Det rörde sig dock inte om några stora ändringar i sakfrågor utan 

snarare om mindre tillägg för att förtydliga frågorna. Samma teman och frågor 

presenterades till samtliga respondenter eftersom det ansågs intressant att jämföra 

frågornas olika svar.  

Med avsikten att undersöka hur de delaktiga i Knivsta kommuns energi- och 

omställningsarbete tänker kring och arbetar med energiomställning ansågs intervjuer mer 

relevant än enkäter. Litteratur kring metodik förespråkar ofta intervjuer om syftet är att 

besvara frågor av mer existentiell karaktär som attityder, inställning och upplevd mening 

medan enkäter passar bättre för att besvara faktafrågor.
60

  

Urvalet av respondenterna baseras främst på yrkesbefattning, det vill säga om de 

intervjuade på något sätt arbetade med kommunens omställningsarbete, och även på 

rekommendationer som de två första respondenterna bidrog med. Intervjuer gjordes med 

det antalet personer som krävdes för att uppsatsens syfte skulle kunna besvaras. Antalet 

intervjuer var inte på förhand bestämt. I stället ansågs ytterligare intervjuer överflödiga då 

den ”mättnad” som Repstad (1999) talar om infann sig. Enligt Repstad är det läge att sluta 

intervjua fler då ny information inte längre tillför någonting väsentligt. Ett alltför stort 

intervjumaterial kan även bidra till att översikten försvåras och analysen inte får något 

riktigt djup.
61

 Sammanlagt genomfördes nio intervjuer med anställda på Knivsta kommun, 

varav fyra med tjänstemän och fem med politiker. En avsikt var att ta reda på om åsikterna 

kring kommunens omställningsarbete skiljde sig åt mellan politikerna och tjänstemännen. 

Sju av de intervjuade sitter med i kommunens energigrupp medan de övriga två var 

projektledare för energistrategin. Intervjuerna varade mellan 40 minuter-1 timme beroende 

på respondenternas svar. Alla intervjuer var, med undantag för en telefonintervju, direkta 

intervjuer i mötesform. 

Det finns ingen säkerhet för att de intervjuades svar inte är partiska, vilket bör beaktas 

när intervjumaterialet tolkas. Ingen av intervjuerna spelades in. När man antecknar kan 

man välja ut det mest intressanta i intervjuerna och bortse från det som inte har någon 

relevans för studien. Däremot kan inspelningar förmodligen påverka den intervjuades 

benägenhet att svara på vissa frågor och hur pass uppriktig denne vågar vara i sina svar. 

Syftet med intervjuerna till fallstudien var att ta reda på hur och varför Knivsta kommun 

arbetar med energiomställning, vad respondenterna har för åsikter om arbetet och om det 

finns några skillnader i hur kommunens tjänstemän och politiker förhåller sig i frågan. Det 
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intressanta har inte ansetts vara huruvida respondenten representerar verkligheten, det vill 

säga om respondenten har ”rätt” i sin beskrivning av energi och omställning.  

 

3.3 Källkritik och etiska aspekter 

Det finns ett brett och diversifierat utbud av material kring oljetoppen och möjliga effekter 

av en topp i oljeproduktionen. Beroende på syftet med den vetenskapliga forskningen och 

politiska åskådningar går det att finna material som stöder ens uppfattning. Därmed är det 

svårt att finna någorlunda neutral forskning som behandlar fenomenet peak oil. Ett 

problem med delar av det material som använts till uppsatsen är att det har en tydlig 

ideologisk vinkling. Att materialet trots det presenteras grundar sig i intresset att föra fram 

olika perspektiv på oljetoppen och omställning. Att vara så neutral som möjligt och 

undvika ett eget ställningstagande i beskrivningarna av oljetoppen och omställning har 

däremot varit utgångspunkten i denna studie. Däremot kommer kritiska reflektioner att 

framföras i uppsatsens avslutande del. 

Att bedriva samhällsvetenskaplig forskning innebär att personliga och moraliska 

relationer skapas med studieobjekten oavsett om de är individer, hushåll, sociala grupper 

eller företag. Potentiella etiska konsekvenser av en fallstudie kan vara svåra att förutse. En 

viktig fråga är om studien ska publiceras även om forskarens analys skiljer sig från 

deltagarnas.
62

 Med intervjuer som metod är forskaren ansvarig för både tolkningen och 

mottagandet av andra människors utsagor.
63

 En intervju är en komplex situation där 

intervjuaren är beroende av att intervjupersonen är villig att dela med sig av sina tankar 

och upplevelser.
64

 Etiska överväganden har funnits i bakhuvudet under hela 

undersökningsprocessen. Deltagarna har fått all information om uppsatsens syfte och 

framtida publicering. Varje respondent har även fått en sammanställning av sina 

intervjusvar för att kunna komma med invändningar eller kommentarer innan svaren 

skrevs ner i uppsatsen. De har getts möjligheten att när som helst avsluta medverkandet 

och samtliga har fått möjligheten att läsa igenom och komma med synpunkter på deras 

egna utsagor i den färdiga sammanställningen innan uppsatsen publiceras.  

Ingen av respondenterna uttryckte en önskan att vara anonyma och därför presenteras 

samtliga med fullständigt namn och yrkestitel.  

 

 

4. EN LEKTION I ENERGI 

 

I det följande kommer en genomgång av energibegreppet med fokus på nettoenergi eller 

energy return on investment (EROI) som det kallas på engelska. En förklaring till 

begreppen ges under nästa rubrik. Därefter kommer en beskrivning av oljans ursprung och 
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historiska utveckling samt oljans största användningsområden. Slutligen presenteras en 

kortare redogörelse av sambandet mellan energi och livskvalitet.  

 

4.1 Vad är energi?  

Energi är ett abstrakt termodynamiskt begrepp som varken kan produceras eller 

konsumeras. I vardagligt tal avser energi främst energivara vilket bland annat är kol, olja, 

el och gas. En energivara är en handelsvara som främst används för att producera värme 

och mekaniskt arbete eller för att skapa fysikaliska eller kemiska processer. Till skillnad 

från energi kan energivaror produceras och konsumeras.
65

   

Ordet energi härstammar från grekiskan och betyder inre kraft. Energi brukar i 

modernt tal definieras som rörelse eller arbete. Energi finns i flera olika former som till 

exempel mekanisk energi, värmeenergi, kärnenergi och elenergi och kan även omvandlas 

till andra former men den går inte att producera eller förstöra.
 66

  Detta påstående är dock 

något av en generalisering. Det är inte alltid möjligt att omvandla energi från en form till 

en annan. För att kunna avgöra vilka transformeringar som är möjliga behövs den 

termodynamiska lagen. Energikällor delas ofta in i två grupper: förnybara och icke 

förnybara. Förnybara energikällor är icke-fossila som jordvärme, vindkraft, biomassa, 

vattenkraft och solenergi. I dag kommer emellertid den största delen av energin från icke 

förnybara energikällor som kol, olja, uran och naturgas.
67

  

Charles Hall skapade konceptet Energy Return On Investment (EROI) som är 

förhållandet mellan den mängd energi som används för att få fram en resurs, jämfört med 

den mängd energi som går att utvinna ur den. Den svenska benämningen på EROI är 

nettoenergi. Hall riktar en stark misstro mot ekonomer och peak oil-kritiker som sätter en 

alltför stor tilltro i teknologiska lösningar. Han menar att det finns en fysisk gräns för vad 

som är möjligt att utvinna på grund av begränsade fossila bränslen vilket även sätter 

gränser för vad som teknologiskt och ekonomiskt är möjligt och intressant att utvinna. Hall 

anser att oljetoppen i sig inte är det viktigaste utan i stället när tillväxten i oljeproduktionen 

upphör. Problemet är inte kvantiteten olja utan oljans kvalitet. Det finns olja långt under 

jorden men frågan är hur komplicerat och dyrt det är att utvinna den.
68

 

Det krävs energi för att få energi. Investeringar i energi för upptäckt, utvinning och 

transport av olja har historiskt sett varit relativt låga i jämförelse med den energi man fått 

ut. Med andra ord har vinsten av nettoenergi varit hög. Men i dag kommer nettoenergin i 

stället från okonventionella oljor.
69

 Tron att biobränslen eller kol i vätskeform enkelt kan 

ersätta olja och gas på det sättet som olja och gas har ersatt ved och kol visar på en hög 
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grad av ignorans för nettoenergikonceptet. När övergången från ved till kol och sedan kol 

till olja gjordes berodde inte ökningen i den tillgängliga energin endast på en ökad 

kvantitet av energi utan också på en ökad kvalitet av energin. Kvalitén i dagens utvunna 

fossila energi är kraftigt sämre än den varit historiskt sett. Det finns olika sätt att mäta 

nettoenergi på men samtliga visar att dåtidens källor av fossila bränslen hade en högre 

nettoenergivinst än nutidens.
70

  

Den mest sofistikerade metoden för att undersöka nettoenergi är genom emergi, ett 

koncept som utvecklats av Howard Odum och hans kollegor (2001). Emergi är ett mått på 

energikonvergering över tid och rum. Små föremål med snabb omsättning och små 

territorier har låga transformiteter, medan större föremål har längre omsättningstider, 

kräver större territorium per individ och har högre transformiteter. Ju högre en företeelses 

(vara, tjänst eller bränsle) transformitet är desto mer arbete har det krävts av de omgivande 

ekosystemen för att skapa och underhålla produktionssystemet och desto större är dess 

potentiella påverkan på omgivningen.
71

 Medan innehållet av tillgänglig energi, mätt i 

Joule, representerar den energi som finns tillgänglig i själva produkten speglar emergin, 

uttryckt i solemergijoule, minnet av den sammanlagda tillgängliga energi som använts för 

att frambringa produkten (varan eller tjänsten). Emergi mäter både naturens och 

människors arbete för skapandet av varor och tjänster.
72

  

 

4.2 Oljans ursprung och användningsområden 

Oljan för dagens produktion kommer från två epoker av extrem global uppvärmning för 90 

miljoner respektive 150 miljoner år sedan då alger växte snabbt och spred sig i de varma 

soluppvärmda vattnen. De organiska kvarlevorna bevarades i de stillastående djupen för att 

omvandlas till olja genom kemiska reaktioner. Olja har varit ett känt faktum sedan antiken 

men de första brunnarna borrades inte förrän i mitten av 1800-talet i Pennsylvania, USA 

och på Kaspiska havets strand. Den industriella revolutionen var vid den tiden redan igång 

med uppfinningar som ångmaskinen som drevs med kol. Den billiga och rikliga tillgången 

på energi förändrade världen på genomgripande sätt vilket ledde till en snabb expansion av 

industri, transport, handel och jordbruk.
73

  

Det tog mellan 50-300 miljoner år för jordens olja att bildas och ändå har 

mänskligheten lyckats förbruka närmare hälften av alla globala oljereserver på ungefär 125 

år. Världen konsumerar i dag 85 miljoner fat olja per dag eller 40,000 fat per sekund och 

efterfrågan stiger exponentiellt.
74

 Oljan är i dag den dominerande globala råvaran. Den 

stora efterfrågan på oljeprodukter har medfört att det är den viktigaste varan för 

                                                 
70

 Ibid, s. 44 
71

 Odum, T Howard & Odum C Elisabeth (2001). A Prosperous Way Down – Principles and 

Policies. University Press of Colorado: Colorado, s. 68 
72

 Odum, Howard (1996). Environmental Accounting Emergy and Environmental Decision 

Making. John Wiley & Sons: New York, s. 1  
73

 Hopkins, Rob (2009). Peak oil and climate change Ur The Transition Handbook: From Oil 

Dependency to Local Resilience. Green Books Ltd: United Kingdom, s. 18-19 
74

 http://www.oildecline.com/, 2010-10-19 

http://www.oildecline.com/


26 

 

internationell handel. Aktörer som kontrollerar råoljeresurser är en stark maktfaktor och 

världsekonomin påverkas starkt av förändringar i oljemarknaden.
75

   

Fossila bränslen (olja, naturgas och kol) utgör cirka 80 procent av den globala 

energiförsörjningen där oljan svarar för cirka 35 procent. För att hantera den ökande 

ekonomiska utvecklingen i vissa delar av världen under senare år har produktionen av 

fossila bränslen ökat. I västvärlden minskar oljeberoendet men konsumtionen av 

oljebaserade produkter ökar snabbt i andra delar av världen. Särskilt i Mellanösterns 

oljeproducerande länder och i de så kallade utvecklingsländerna.
76

 Olja produceras i 123 

länder och de 20 länder som producerar mest står för över 83 procent av världens totala 

oljeproduktion.
77

  

 

4.3 Energi och livskvalitet 

Enligt bland annat Amaroli & Balzani (2011) är det en falsk illusion att betrakta 

livskvalitet som linjärt med energikonsumtion. Faktum är att högre livskvalitet 

kompenserar för låg inkomst. Livskvalitet och energikonsumtion är starkt korrelerade 

under grundläggande ekonomisk utveckling i ett land men de är inte korrelerade i 

förmögna länder. För att tillgodose grundläggande fysiska behov, respekt för mänskliga 

rättigheter och möjligheter för intellektuell utveckling är den nödvändiga årliga 

energikonsumtion per capita 1,2–1,6 toe (ton oljeekvivalenter är ett mått på en hur 

trögflytande en vätska är vid viss angiven temperatur, 1 Toe = 11,63 MWh.). Men när den 

årliga primära energikonsumtionen når ett värde på ungefär 2,6 toe per capita pekar alla 

nyckelindikatorer på att det inte finns någon adderad förbättring i livskvalitet med ökad 

energikonsumtion. I dagsläget är den genomsnittliga konsumtionen i EU-länderna runt 3,3 

toe/capita. Flera studier visar att människor som lever i länder med hög energikonsumtion 

har lägre livskvalitet än människor som lever i länder med lägre energikonsumtion.
78

 

Geologerna Howard och Elisabeth Odum är några av dem som förespråkar en positiv 

syn på omställning i form av en nedgång i energiförbrukningen och anser att en 

tillbakagång inte behöver innebära att gå tillbaks i historien till system som påminner om 

tiden innan industrialismen.
79

 För en lyckad omställning som innefattar en nedgång 

behöver nya värdegrunder utvecklas och människor måste släppa uppfattningen om att 

tillväxt är det ideala. En växande ekonomi kopplas ofta ihop med storskalighet, snabbhet 

och konkurrenskraft. Dessa värden borde enligt Odum och Odum bytas ut med värden för 

en positiv nedgång som småskalighet, effektivitet och kooperation. Det behövs 
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mekanismer för social förändring och acceptans för omställning.
80

 Målet är att anpassa 

ekonomin till dess globala biofysiska förutsättningar.
81

 

 

 

5. OLJETOPPEN 

 

Den rådande debatten kring oljetoppen är inte entydig och det finns ett brett och 

diversifierat utbud av forskning i frågan. Uppsatsen kommer att försöka ge en så tydlig bild 

som möjligt av vad oljetoppen innebär och vilka olika röster som finns kring teorin i form 

av några utvalda peak oil-förespråkare och kritiker.  

 

5.1 Peak oil-förespråkare  

Peak oil-förespråkarna anser att kritikerna lägger alldeles för stor tilltro i det ekonomiska 

systemet och den teknologiska utvecklingen. De anser att dessa krafter inte är tillräckliga 

för att stoppa en nära förestående topp i råoljeproduktionen.
82

   

Begreppet peak oil myntades av Marion King Hubbert som verkade som professor i 

geologi. Hubbert’s teori (Hubbert peak theory) är en central referens i diskussionen kring 

vad som händer när oljeproduktionen når sin topp. Teorin skapades i samband med hans 

observationer av amerikanska oljefält under 1950- och 1960-talen. Oljetoppen syftar till ett 

hypotetiskt datum som hänvisar till toppen av råoljeproduktion. Tillgången på olja kommer 

allteftersom att minska efter denna tidpunkt. Begreppet peak oil fick mycket 

uppmärksamhet år 1956 i och med en artikel skriven av Hubbert som publicerades av 

Shell. I den förutspådde han att USA:s oljeutvinning skulle nå sin topp i början av 1970-

talet vilket senare visade sig stämma. Oljeproduktionen nådde sin topp 1973. Hubbert 

beskrev oljeproduktionen i ett fält som en klockformad funktion, en 

normalfördelningskurva, där produktionen per tidsenhet först ökar kraftigt för att sedan nå 

sin topp och slutligen falla.
83

 En oljeupptäckt inbegriper all kumulerad olja producerad ett 

givet år tillsammans med de kända reserverna från samma år.
84

 

Hubbert använde derivatan hos den logistiska kurvan för att beräkna framtida 

produktion utifrån tidigare observerade upptäckter. Han antog att produktionen efter att en 

reserv med fossila bränslen upptäckts till en början ökar relativt exponentiellt allt efterson 

mer utvinning påbörjas och anläggningarna effektiviseras. Vid något tillfälle nås en 

toppeffekt (peak) och därefter börjar produktionen sjunka tills den närmar sig en 

exponentiell nedgång. Figuren nedan visar Hubbert’s kurva för USA:s oljeproduktion. 
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Kurvan når sin topp år 1973 och därefter minskar produktionen år för år med en utplaning 

runt år 2050.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Hubbert’s kurva för USA:s oljeproduktion 

Källa: Hubbert (1956), s. 32 

 

Hubbert förutspådde att den ultimata potentiella produktionen kunde bli 1250 miljarder fat. 

Rektangelenheterna i figuren nedan utgör var och en 250 miljarder fat. Därmed utgör det 

totala området under kurvan 1250 miljarder fat.  Kurvan i figuren ritades med 

förutsägelsen att (den globala) toppen skulle nås runt år 2000.
85

  Modellen börjar med en 

upptrappningsfas där utvinningen ökar hastigt följt av en mogenhetsfas där utvinningen når 

toppen och slutligen en nedtrappningsfas där utvinningen avtar hastighet. Se figur nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Huberts kurva för den totala globala oljeproduktionen 

Källa: Hubbert (1956), s. 32 

 

Debatten om oljetoppen under modernare tid utvecklades av Colin Campbell och Jean 

Laherrère i en artikel i Scientific American i mars 1998. Deras argumentation baseras på 

det faktum att utvinningen och förbrukningen överstiger nya fynd och de hävdade 1998 att 
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toppen av möjlig oljeproduktion var nära förestående.
86

  Campbell hävdar att världens 

länder ett efter ett kommer att uppleva sin topp i produktionen av råvaruolja precis som 

USA gjorde på 70-talet. Den globala toppen i upptäckter nåddes enligt Campbell år 1964 

och därför borde ingen förvånas över att den globala toppen i produktion är nära 

förestående.
87

   

Peak oil-förespråkare framhåller att olja är ett ändligt material men att det inte är oljan 

i sig som håller på att ta slut utan snarare möjligheten att producera högkvalitativ billig och 

ekonomiskt utvinningsbar olja till efterfrågan. Problemet är avsaknaden av fortsatt tillväxt, 

följt av en gradvis och sedan brant nedgång.
88

 Enligt dem finns det flera tecken på att vi 

börjar närma oss en global topp i oljeproduktionen. Förändrade utvinningsmetoder är enligt 

förespråkarena ett tecken på att oljetoppen är nära förestående. Det har under senare tid 

blivit vanligare att använda mycket mer komplicerade processer för att utvinna olja vilket 

skulle kunna bero på att tillgången har minskat och att oljebolagen därför måste hitta 

alternativa lösningar för utvinning. Ett exempel är oljesand från Alberta i Kanada som dels 

är komplicerad att utvinna, dels inte ger ren olja. För att få fram en någorlunda energirik 

olja måste sanden genomgå massiva reningsprocesser. Dessutom är kostnaden för att 

utvinna denna typ av olja mycket dyrare än olja producerad från de flesta övriga 

oljekällorna.
89

  Peak oil-förespråkarena anser även att en ökning av okonventionella oljor 

inte kommer att lösa problemet eftersom drivkraften och priset till samhällsekonomin ändå 

kommer att påverkas på grund av att energinettot är lägre för dessa alternativ.
90

  

Ett annat tecken på en nära förestående topp i den globala oljeproduktionen är att 

upptäckterna har minskat sedan 1960-talet. Även om olja fortfarande upptäcks har den 

genomsnittliga storleken på fälten blivit mindre och mindre med tiden.
91

 Ytterligare ett 

argument för att toppen är nära förestående är att allt fler stora oljebolag har börjat slå sig 

samman för att köpa upp mindre bolag. Det har även blivit vanligare att bolag köper 

tillbaka sina tidigare sålda reserver. Denna trend skulle kunna betyda att oljebolag känner 

en rädsla för framtiden och vill säkra sin inkomst så långt det går.
92

  

Vissa beräkningar tyder på att de långsiktiga effekterna av upprätthållna, signifikanta 

ökningar i oljepriset associerade med oljetoppen kommer att bli mycket allvarliga. Enligt 

Hirsch, Bezdek & Wendling (2005) kommer oljetoppen med största sannolikhet att leda till 

ökningar i inflation och arbetslöshet, nedgång i produktion av varor och tjänster och en 
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nedgång i levnadsstandard. Utan initiativ för omställning kommer de långsiktiga effekterna 

för alla länder att bli kraftigt märkbara.
93

 

 

5.2 Kritiker 

Peak oil-kritikernas argument är inte helt entydiga men uppfattningen är att det ändå finns 

vissa centrala teman som de bygger sina argument på. Ekonomisk teori och teknologisk 

utveckling är två teman som ofta presenteras i syfte att motbevisa peak oil-förespråkarenas 

argument. Kritikers främsta invändning mot peak oil är riktad till den modell som ofta 

används för att prognostisera oljetoppen, vanligtvis Hubbert´ s kurva, samt förespråkarnas 

försök att förutspå oljetoppen med exakta årtal eller årsspann.
94

 En annan vanlig 

anmärkning är att peak oil-modellen anses ha en alldeles för statisk natur och att den inte 

tar hänsyn till externa påverkanskrafter som till exempel ekonomi, teknologi och 

geopolitik.
95

 

Øystein Noreng, professor i petroleumekonomi vid Handelshögskolan BI har i 

samarbete med Expertgruppen för miljöstudier (EMS) tagit fram rapporten Peak Oil – en 

ekonomisk analys (2012). I den kritiserar han främst Hubbert’s modell från 1956. Han 

anser att modellens största brist är att den gör uppskattningar under statiska förhållanden 

och därmed inte tar någon hänsyn till tekniska, politiska och ekonomiska faktorer.
96

 

Noreng anser att Hubbert underskattar marknaden och prissättningens betydelse och menar 

att förbrukningen av olja praktiskt sett inte kan överstiga tillgänglig volym genom 

lagernedgång och utvinning. Efterfråga på olja sker endast om intresset av att bruka olja är 

större än att inte bruka olja till det rådande priset. Oljepriset är ur detta perspektiv mer 

beroende av nyttan för brukarna än av produktionskostnader. Efterfrågan avtar då 

prissättningen av olja är för hög och därmed minskar utvinningen. Vid för lågt oljepris 

avtar också utvinningen eftersom incitamenten att leta olja och bygga ut oljefält då 

minskar.
97

  

Enligt Noreng finns det två anledningar till efterfrågan på olja. Dels efterfrågar aktörer 

olja för att tjäna pengar, dels för raffinering och förbrukning. På grund av detta behöver 

inte en prisuppgång nödvändigtvis innebära ett minskat utbud av olja på marknaden och på 

samma sätt behöver inte ett prisfall bero på ett fysiskt överskott. Prisuppgångar kan ske då 

kapital med riskvillighet söker positioner på oljemarknaden då de anser att andra 

investeringsmöjligheter är mindre attraktiva och nedgångar i priset kan ske då det finns 

bättre investeringsmöjligheter på andra marknader. Det behöver därmed inte betyda att 

oljemarknaden i stort har försvagats.
98
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Figuren nedan visar förändringar i oljepriset från 1999 till 2010. Som kurvan visar steg 

oljepriset rejält år 2008 under ett år för att sedan sjunka kraftigt. Enligt Noreng’s teori 

behöver en sådan prisförändring inte vara orsakad av marknadens befintliga utbud på olja 

utan snarare på aktörers strategiska vilja att utvinna olja vid en särskild tidpunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Förändringar i oljepriset från 1999 till 2010 

Källa: Noreng, Øystein (2012), s. 97 

 

Noreng anser även att de konsekvenser som peak oil-förespråkare målar upp som sannolika 

är starkt överdrivna och dåligt underbyggda. Enligt honom varnar litteraturen ofta för 

social misär, ekonomisk nedgång, risk för krig och politisk osäkerhet vilka alla domineras 

av apokalyptiska tankegångar. Noreng hänvisar bland annat till Hirsch-rapporten som han 

menar har ett illavarslande budskap. Han kritiserar rapporten för dess brist på möjliga 

effekter av effektivisering och energibesparing.
99

  

Duncan Clarke är styrelseordförande och verkställande direktör för den privata 

rådgivningsfirman Global Pacific & Partners. Han tillhör skaran som kritiserar peak oil-

teorin vilket framgår i hans bok The Battle for Barrels (2007). I boken skriver han att vi 

borde ta varningarna av oljetoppen med en nypa salt och att peak oil-förespråkarena har en 

överdrivet deterministisk syn på världen. Oljetoppen behöver enligt honom inte vara nära 

förestående utan det kan ta årtionden, kanske till och med ett århundrade, innan toppen nås. 

Han anser att det inte går att avgöra när världen kommer att nå toppen av maximal 

oljeproduktion utifrån Hubbert’s studie på USA. Clarke anser, precis som många andra 

kritiker, att bristerna i peak oil-förespråkarenas argument är att de ignorerar den 

fundamentala ekonomiska regeln som innebär att en prisuppgång av någonting leder till 

antingen en ökning i utbudet eller en minskning i efterfrågan.  Clarke anser att peak oil-

förespråkare använder bristfälliga metoder för att påvisa ogrundade och alarmistiska 

slutsatser.
100

      

Tankesmedjan Timbro tillhör dem som öppet kritiserar peak oil-kritikernas budskap. I 

rapporten Peak Whale, Peak Oil (2012) skriver Timbros medarbetare Erik Lakomaa 
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exempelvis att oljetoppen inte är meningsfullt som analysbegrepp eftersom det utgår från 

att teknologin inte kommer att utvecklas.
101

  

Thomas S. Ahlbrandt och J. McCabe har skrivit en artikel om världens olje- och 

gassituation baserad på en studie från USGS (United States Geological Survey) från år 

2000. Författarna hänvisar till en resurspyramid som går ut på att världen enkelt kan byta 

till dyrare och mer komplicerad olja och gas när behovet kommer. De använder en 

sannolikhetsmodell och hävdar att vi inte behöver oroa oss för någon topp i 

oljeproduktionen före år 2050.
102

  

 

 

6. FALLSTUDIE: KNIVSTA KOMMUN 

 

Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner 

och har i dag av över 15 000 invånare. Demografiskt 

sett är kommunen ung. En tredjedel av invånarna är barn   

och ungdomar.
103

 Knivsta kommun är belägen i Arlanda- 

regionen och har goda kommunikationsmöjligheter till 

närliggande områden med närhet till ett flertal hög- 

skolor och universitet. Arbetslösheten i kommunen  

är mycket låg och majoriteten har sysselsättning inom  

tjänstesektorn. Andra områden som sysselsätter många 

människor i Knivsta är byggindustri, handel och  

jordbruk. Både utbildningsnivån och medelinkomsten 

i Knivsta är hög i jämförelse med övriga länet. Knivsta 

brukar kategoriseras som en pendlarkommun. Dagligen 

pendlar cirka 5000 av invånarna till grannkommunerna 

för arbete medan ett tusental personer pendlar till Knivsta för arbete.
104

  

 

Fallstudiens respondenter 

Intervjusvar från nio respondenter presenteras. Utöver intervjusvaren kommer även delar 

av det som kom fram under kommunens föreläsningar och styrmöten att presenteras. Först 

kommer en kort presentation av de personer som ingår i fallstudien. 

 

Tjänstemän: 

Martin Wetterstedt är kommunens energistrateg. Han ingår i kommunens energigrupp och 

tillsattes när den nuvarande energistrategin togs i bruk. Innan dess hade kommunen ingen 
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energistrateg. Johanna Friberg arbetar som miljöstrateg. Hon är inte medlem i 

energigruppen men var projektledare för energistrategin. Kristina Nyström arbetar som 

utredare och var även hon projektledare för energistrategin tillsammans med Johanna 

Friberg. Tyra Wikström arbetar som teknisk chef och är ansvarig för frågor som rör gator 

och vägar, park och natur, markfrågor, avfall och VA. Hon arbetar strategiskt med miljö- 

och energifrågor och är verksamhetschef för kommunens energistrateg och miljöstrateg.  

 

Politiker: 

Göran Nilsson är kommunstyrelsens ordförande och Moderat. Kenneth Gunnar är 

kommunfullmäktiges ordförande och tillhör det lokala partiet Knivsta. nu (KNU). Boo 

Östberg är ordförande i Bygg- och Miljönämnden och ledamot för Centerpartiet i 

kommunfullmäktige. Fredrik Sjöberg är vice ordförande i Bygg- och miljönämnden och 

ledamot för Moderaterna i kommunfullmäktige. Claes Litsner är socialdemokratisk 

ledamot i kommunfullmäktige. 

 

För att följande text ska vara så förståelig som möjligt kommer en förkortning av 

partitillhörighet att stå inom parentes efter respektive politiker samt yrkestitel efter 

respektive tjänsteman. Förkortningarna av partierna är som följer: Moderaterna= M, 

Socialdemokraterna= S, Centerpartiet= C och Knivstapartiet= KNU. Första gången 

respektive respondent omnämns kommer däremot dennes fullständiga namn och yrkestitel 

samt eventuell partitillhörighet att stå utskrivet. Det finns även en förteckning över 

respondenterna i bilaga nummer 2.  

 

6.1 Kommunens energistrategi 

Knivsta kommun har utarbetat en energistrategi för åren 2011-2014 som ett initiativ för att 

nå målet om en säkrare energiförsörjning. I strategin står bland annat: ”Konsumtion, 

resursutnyttjande och energianvändning har historiskt sett kunnat öka i Sverige från år till 

år och hittills har prognoserna visat på en fortsatt ökande energianvändning. Samtidigt 

pekar andra rapporter på att vi står inför en betydande energiomställning, på grund av att 

en kommande nedgång i den globala oljeproduktionen, tillsammans med åtgärder för att 

minska vår klimatpåverkan, kommer att tvinga oss att kraftigt minska användningen av 

fossil energi”.
105

  Med denna utgångspunkt vill kommunen driva en omställning som kan 

skapa ett energisystem som är hållbart på lång sikt. Tanken är att driva processer som gör 

att Knivsta både klarar av och gynnas av en energiomställning.
106

 

Energistrategin utvecklades som en idé av kommunpolitikerna som var engagerade i 

energifrågor. Kommunens miljöstrateg Johanna Friberg och utredare Kristina Nyström 

utnämndes till projektledare för strategin. Innan energistrategin formulerades inledde de en 

omvärldsanalys som sedan presenterade för politikerna. Men både externa föreläsare och 
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medlemmar i den politiska styrgruppen bidrog till att formulera problembilden, vilken 

bland annat innefattar oljetoppen. Sedan genomfördes en rad seminarier och workshops 

kring några utvalda fokusområden för att kunna formulera handlingsplanerna i strategin.  

De kommunpolitiker som var mest intresserade av energifrågor bildade en styrgrupp 

tillsammans med kommunens energistrateg och tekniska chef.  Denna grupp formulerade 

tre fokusområden till strategin. Innan strategin togs i bruk var det främst kommunens 

energirådgivare som arbetade specifikt med energifrågor. De strategiska energifrågorna 

fanns dock med på en övergripande nivå i kommunens miljöprogram. En åtgärd som stod 

med i miljöprogrammet var att kommunen skulle ta fram en egen energiplan. När man 

satte igång arbetet med energiplanen så valde man ganska snabbt att byta riktning och ta 

fram en strategi i stället för en plan för att dokumentet skulle kunna bli mer 

åtgärdsinriktat.
107

 Kommunens styrgrupp träffas ungefär en gång per månad och diskuterar 

i nuläget bland annat hur strategin ska förnyas. Tanken är att strategin ska revideras 

regelbundet så att den alltid har maximal aktualitet.
108

 

Kommunens energistrategi betonar vikten av att veta hur framtidens utmaningar ser ut 

för att kunna göra rätt prioriteringar lokalt. Först och främst måste globala trender brytas 

ner på kommunnivå för att det sedan ska vara möjligt att undersöka vilka möjligheter och 

hot dessa trender kan utgöra för kommunen.
109

 Kommunen anser att det är viktigt att utgå 

ifrån Knivstas egna svagheter och styrkor för att kunna skapa förutsättningar för en hållbar 

energiförsörjning.
110

   

Kommunen har utarbetat tre fokusområden för sin energistrategi. Kommunens 

näringsliv och medborgare är i dagsläget starkt beroende av biltransporter och jämfört med 

riksgenomsnittet färdas invånarna oftare med bil. Kommunen anser att det finns goda 

möjligheter att minska bilåkandet och därför har transporter fått bli ett av fokusområdena i 

energistrategin. Hushållen står för en stor del av den direkta energianvändningen i 

kommunen och även här anser kommunen att de har goda förutsättningar till en minskad 

fossil energianvändning. Därför utgör byggande och boende strategins andra fokusområde. 

Det tredje fokusområdet är lokal energi och livsmedelsproduktion. En stor fördel för 

Knivsta är kommunens tillgång på lämplig mark för lokal produktion av livsmedel och 

energi och även närheten till stora försäljningsmarknader. Efterfrågan på närproducerad 

mat ökar för tillfället vilket ger en möjlighet för kommunen att utveckla en lönsam 

produktion för livsmedel som minskar transportbehovet.
111

  

 

Fokusområde: transporter 

Kommunens handlingsplan för transporter innefattar ett fortsatt byggande av 

luftpumpsstationer, cykelvägar och cykelparkeringar. Kommunen ska fortsätta leasa 
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personbilar som uppfyller rådande krav för miljöbilar till den egna verksamheten samt följa 

elbilarnas utveckling för att sedan använda dessa då de lyckas uppfylla kommunens krav 

på räckvidd och trafiksäkerhet. Alternativa tankstationer ska byggas på strategiska platser i 

kommunen, bland annat i anslutande till pendlarparkeringarna. Kommunen, som har en 

ägarandel i Upplands Lokaltrafik (UL), ska uppmana UL att genomföra en ny 

resvaneundersökning så att tider mellan bussar och tåg kan anpassas till varandra. De vill 

även marknadsföra kollektivtrafiken ytterligare genom kampanjer samt utreda vilka 

möjligheter det finns för en anropsstyrd kollektivtrafik. Nyanställda och nyinflyttade ska 

erbjudas gratisbiljetter för ett antal resor med UL.
112

   

Kommunen har inrättat en miljö- och tjänstepolicy för tjänsteresor och de anställdas 

tjänstecyklar är gjorda av återvunnet material. Dessutom har de anställda på kommunen 

fått utbildning i ecodriving (sparsam körning).  Knivsta har genomgående i alla sina 

projekt en strävan att bli en hållbar kommun vilket mer konkret innebär att lösningarna ska 

fungera på lång sikt.
113

 I år har kommunen satt upp planer för samordnade varuleveranser. 

Kommunen har bestämt sig för att bygga pendlarparkeringar på landsbygden för att 

invånarna där ska kunna samåka till bland annat sina arbeten eller samåka till 

kollektivtrafiken, busshållsplatser eller tågstationer. Kommunen vill även undvika långa 

transporter med slam och i stället använda slammet för det lokala fjärrvärmenätet.
114

 

 

Fokusområde: bygga och bo 

Vad gäller handlingsplanen för det andra fokusområdet bygga och bo vill kommunen öka 

energibesparingstakten via sitt fastighetsbolag och verka för fler åtgärder för 

energieffektivisering. Vid tomtförsäljning och i ett tidigt skeende i bygglovsprocesser ska 

kommunens fastighetsbolag aktivt ge råd och informera om uppvärmning och effektiva 

energilösningar. Höga krav ska ställas på kretsloppslösningar och energiprestanda när 

kommunen själv bygger hus och då de säljer mark till exploatörer och successivt byter 

kommunen till lågenergilampor i gatubelysningen.
115

 Vad gäller befintliga fastigheter har 

kommunen inte utarbetat någon målinriktad strategi för att förändra energisystemen. 

Däremot försöker man i den grad det är möjligt att effektivisera energin vid driftsunderhåll 

i mindre skala när det till exempel handlar om justering av ventilation eller utbyte av 

isolering för tak och fönster. Det finns en stark önskan från politikerna inom kommunen att 

driva på energieffektivisering för alla kommunens fastigheter men på grund av att det 

funnits organisatoriska problem inom fastighetsbolagen har processen inte kunnat gå lika 

snabbt som man önskat.
116

  

En så kallad ”off-grid” skola håller nu på att byggas i Brännkärl i Alsike som kommer 

att vara självförsörjande på värme och el. Utöver funktionen som skola ska denna byggnad 
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även kunna hantera samhällskriser med möjligheter till övernattning för hushåll som inte 

klarar av en kraftigare samhällskris. Kommunen har upprättat energikrav i 

exploateringsavtal och anlitar endast byggbolag som bygger bostadshus enligt normen för 

passivhus. Nybyggda affärslokaler ska som lägst ha energikriteriet för Green Building 

Guld. Green Building handlar om att bygga miljövänligt.  Kravet för att uppnå standarden 

är att byggnaden i fråga förbrukar 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med 

nybyggnadskraven i Boverkets byggregler. En byggnad kan uppnå betyget BRONS, 

SILVER eller GULD.
117

 

 Kommunen vill även fortsättningsvis satsa mycket på att nå ut till sina invånare 

genom att informera om fördelarna med solel och vindenergi. På idéstadiet finns planer på 

att bygga kontorshotell för distansarbete, öka samarbetet med universitet och högskola för 

att forska fram nya lösningar och övergå till elbilar.
118

  

 

Fokusområde: lokal energi- och livsmedelsproduktion  

Handlingsplanen för det tredje fokusområdet, lokal energi- och livsmedelsproduktion, är 

det som kommunen prioriterar högst i dagsläget. På sikt vill kommunen ha en 

självförsörjande energiproduktion med solel och vindkraft.
119

 Fredrik Sjöberg (M), vice 

ordförande i Bygg- och miljönämnden, framhåller att kommunledningen är positiv till en 

utökad energiförsörjning från vindkraft. Kommunen har investerat i ett vindkraftverk 

beläget i Skåne som tillgodoser kommunförvaltningen med el. Energikostnaden för 

tillverkningen av Knivstas vindkraftverk har en återbetalningstid på sex månader och 

livslängden per verk är 20-25 år.
120

 Boo Östberg (C), ordförande i Bygg- och 

miljönämnden, berättade att kommunen redan år 2006 hade planer på att köpa ett 

vindkraftverk. De fick dock avslag på sin ansökan att uppföra ett lokalt verk och beslutade 

därför att köpa ett utanför kommunen. År 2009 köptes därför vindkraftverket i Skåne.
121

    

Kommunen utvärderar för tillfället vilka möjligheter det finns för att sätta upp 

solpaneler på fastigheter. Det finns även planer på en egen solcellspark.
122

 Kommunen har 

även som mål att öka sin biogasproduktion och söker för tillfället medfinansiärer för 

möjligheten att ha en egen anläggning för utvinning av biogas genom till exempel 

avloppsslam, gödsel och matavfall. Det optimala vore att ha en anläggning i anslutning till 

det egna reningsverket för att på så vis kunna få energi ur slammet.
123

 

En annan viktig punkt är att förenkla torghandelns villkor och anordna 

marknadsplatser för livsmedel som produceras lokalt. Detta förslag ligger för tillfället hos 

kommunfullmäktigeberedningen. Inom ramen för lagen om offentlig upphandling ska 

kommunen handla från livsmedelproducenter i området och befintliga koloniområden ska 
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bevaras och utvecklas.  VA-strategier har utvecklats för att underlätta lokala kretslopp där 

näring återförs i stället för att dumpas som avfall.
124

 I samband med den framtida VA-

planeringen ska kommunen arbeta för att kväve och fosfor återvinns och återförs till 

jordbruk.
125

  Matsvinnet har halverats i Knivstas skolor tack vare till synes enkla lösningar 

som att minska storleken på soptunnorna för matavfall, information till eleverna om hur 

mycket mat som kastas och vad det har för konsekvenser samt dialoger med eleverna som 

får berätta vilken sorts mat de själva föredrar.
126

  

 

6.2 Kommunens omställningsarbete 

Samtliga respondenter är överens om att oljetoppen är en viktig fråga som har en stor del i 

kommunens energiarbete. Kommunledningen har bestämt att alla kommunens tjänstemän 

ska få utbildning i oljetoppen och att frågan ska finnas med i kommande budgetunderlag. 

Kommunledningen bjöd i början av 2012 in Kjell Aleklett, fysikprofessor vid Uppsala 

Universitet och ordförande i The Association for the study of Peak Oil and Gas (ASPO), 

för att hålla en föreläsning om oljetoppen. Kommunens miljöstrateg Johanna Friberg tror 

att den föreläsningen gjorde att energigruppens medlemmar ytterligare övertygades om 

allvaret av oljetoppen. Även Östberg (C) och Sjöberg (M) har hållit föreläsningar om 

oljetoppen och visat statistik om oljeproduktion och förbrukning. I föreläsningen de höll på 

kommunens Inspirationsdag framhöll de bland annat att Sverige är ett av de femton länder 

som förbrukar mest energi per person vilket innebär att det finns en stor efterfrågan på 

energi, särskilt till transportsektorn. 

Kommunen har valt att arbeta utifrån ett peak oil-perspektiv och har således en 

starkare fokus på oljetoppen än klimatförändringar. Detta beror på att de anser att 

energifrågan är mer akut. Dessutom anser de flesta respondenterna att oljetoppen bidrar till 

mer direkta konsekvenser på ekonomin än klimatförändringar. Kommunens utredare 

Kristina Nyström anser dock att klimatfrågan är mer akut än oljetoppen. Men hon tror att 

oljetoppen kan leda till allvarliga problem. Bland annat en nedåtgående trend i den 

ekonomiska utvecklingen med återkommande lågkonjunkturer men framförallt sociala 

problem som till exempel ökad arbetslöshet. Claes Litsner (S), ledamot i 

kommunfullmäktige, tror inte heller att oljetoppen är ett akut problem. Enligt honom är 

”peak” en bra beskrivning på att någonting håller på att hända men att det inte är akut. 

Produktionstoppen av olja har nåtts men oljan hotas inte ta slut inom den närmsta 

framtiden. Han anser att världen befinner sig någonstans kring toppen men att det är en 

början på en lång process.  

Respondenterna tror att effekterna av oljetoppen kommer att bli ojämnt fördelade över 

världen. Däremot skiljer respondenterna sig i synen på hur allvarliga oljetoppens effekter 

kan komma att bli, både i Sverige och globalt. Kommunstyrelsens ordförande Göran 

Nilsson (M) tror att människor i västvärlden kommer att klara sig bättre på grund av att de 
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enklare kan bekosta höjda energipriser. Sjöberg (M) tror att människor kommer att tvingas 

samarbeta med varandra för att ta sig ur krisen. Sänkt konsumtion kommer att vara 

nödvändigt samtidigt som lokalsamhällen kommer att få en allt viktigare roll på grund av 

brister i transportsystemet. Människor kommer till en början inte kunna färdas med fordon 

i lika hög utsträckning som tidigare och därför kommer det lokala att bli viktigare.  

Samtliga respondenter är överens om att en omställning är nödvändig och att 

oljetoppen är en bidragande orsak till att kommunen ställer om. Däremot är respondenterna 

inte helt eniga om hur långt kommunen bör arbeta för sin omställning eller vilka åtgärder 

som är viktigast. Majoriteten av respondenterna anser att förnybara resurser i dagsläget inte 

är en helhetslösning för framtidens energiförsörjning utan att det måste till ytterligare 

åtgärder.  

Kommunens energistrateg Martin Wetterstedt framhåller att oljan i dagsläget inte helt 

kan ersättas med förnybar energi. Det krävs även en förändring i energihanteringen och vi 

måste sluta slösa energi i den utsträckningen vi gör i dag. Östberg (C) anser att vi borde ha 

ställt om för flera år sedan. Oljetoppen har redan påverkat ekonomin och välfärden vilket 

kommer bli mer synbart med tiden. En demokrati behöver resurser. Blir det färre resurser 

att fördela blir det i sin tur svårare att upprätthålla en demokrati vilket kan ge konsekvenser 

för välfärden. Den viktiga frågan enligt Östberg (C) är hur man kan ställa om utan att det 

blir konflikter mellan länder och inom länder.  Litsner (S) tror inte heller att det räcker att 

byta till förnybara resurser utan människor måste även omvärdera vad som är ”modernt”. 

Vi behöver vänja oss vid att det finns fördelar med att sänka energiförbrukningen. 

Dessutom bör människor förändra sin attityd till energiförbrukning och inse att den energi 

man spar in på kan bidra till någonting annat positivt. Han tror att det tar tid med 

attitydförändringar men att de inte är omöjliga. Sjöberg (M) tror att förnybar energi i 

framtiden kommer att kunna ersätta fossila bränslen men det kommer att ta tid och 

förhindrar därför inte en energikollaps. Därför krävs det även nedskärningar och en 

minskad konsumtion för att den kommande energikrisen ska kunna hanteras. Varor och 

tjänster kommer att bli dyrare och därför måste människor sänka sina 

konsumtionsstandarder.  

Kommunen gör riskbedömningar inför varje energiförslag och om riskerna bedöms 

lägre än vinsterna, både miljömässigt och ekonomiskt, kommer förslaget att träda ikraft. 

Detta innebär att det egentligen inte skulle spela någon roll om effekterna av oljetoppen 

inte blir så allvarliga som förväntat eftersom kommunen ändå kommer tjäna på sin 

omställning. Kommunfullmäktiges ordförande Kenneth Gunnar (KNU) tror däremot att 

samhällen helt drivna med förnybar energi kan träda i kraft relativt snabbt. Enligt honom 

finns det ekonomiska resurser för att lösa situationen. Det handlar bara om att resurserna 

måste omfördelas från fossila bränslen till förnybar energi. En omställning skulle enligt 

honom kunna ske relativt snabbt. Det finns klara strategier som kan tillämpas men 

aktörerna som utvecklat strategierna avvaktar med att synliggöra dem.  Han ser goda 

exempel från till exempel Tyskland och deras satsningar på förnybara resurser och tror att 
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vi i Sverige kan lära oss någonting av det. Han visar stark tilltro till solenergi som 

tillsammans med andra förnybara alternativ ska kunna ersätta en oljebaserad försörjning.    

Många av respondenterna framhåller att världen i dagsläget befinner sig i en ekonomisk 

kris men att effekterna av den ännu inte har blivit särskilt kännbara i Sverige. Östberg (C) 

tror att detta bland annat kan bero på att Sverige inte har en särskilt hög statsskuld. Han 

tror dock att den svenska befolkningen snart kommer att få svårigheter att betala av sina 

personliga lån i och med en försämrad privatekonomi. Respondenterna är eniga om att en 

nedskärning i konsumtion och levnadsstandard inte behöver innebära en försämring av 

människors livskvalitet. Tvärtom tror många av dem att människor kan få det bättre.  Det 

viktiga är att människor börjar inse att det går att leva med färre resurser. Friberg 

(miljöstrateg.) framhåller att kommunens energigrupp har målat upp olika scenarier för 

omställning för att kunna välja vilka åtgärder man skulle satsa på i strategin. Deras 

inställning är att man bör ställa om för att vara på den säkra sidan om en kris skulle uppstå 

i stället för att vänta in krisen och agera efteråt. I utvecklandet av energistrategin 

fokuserade man en hel del på det energisäkra samhället och att medborgarna ska kunna ha 

en god livskvalitet trots stigande energipriser. Människor måste ändra levnadsstandard men 

det inte behöver betyda att livskvalitén försämras. För att en omställning ska kunna vara 

praktiskt möjlig tror Friberg (miljöstrateg.) att invånarna måste ha klart för sig varför en 

omställning är nödvändig och hur de kan gynnas av den. Med förberedelser kan man 

komma en bit på vägen men sedan krävs det att invånarna själva känner av effekterna av 

omställningen.  

Nilsson (M) anser att oljan bör ersättas med någonting annat vad gäller uppvärmning 

och drivmedel till bilar. Däremot tror han att det är svårare att ersätta oljan för livsmedel, 

byggbranschen, tung trafik och plastindustrin. Fossilt drivna bilar och bussar bör drivas 

med el. Vid sidan av detta tror han även på ett fortsatt användande av kärnkraft. Gunnar 

(KNU) tror, till skillnad från Nilsson (M), inte att kärnkraft kommer att vara ett alternativ 

för oljan eftersom den enligt honom är för dyr. Han tror inte heller att kol kommer att 

ersätta oljeförsörjningen i större utsträckning. Han hyser en större tilltro till dagens unga 

och tror att det är enklare att få igenom attitydförändringar bland dem. Men förändrade 

tankesätt tar tid. Det tog lång tid innan klimatförändringarna började tas på allvar och han 

tror att detsamma kommer att gälla för framtidens energiförsörjning. 

Respondenterna anser att det är viktigt att lyfta fram de positiva effekter en 

energiomställning kan leda till och att det inom kommunen finns en gemensam syn och ett 

gemensamt sätt att tala och skriva om dessa frågor. Kommunen har medvetet valt att inte 

fokusera så mycket på möjliga hotbilder. I stället har de sett över vilka utmaningar 

framtiden står inför och hur man på bästa sätt kan klara av dessa samtidigt som man får ut 

någonting positivt av det. Östberg (C) framhåller vikten av att undvika en krisretorik och i 

stället arbeta i de forum där man mest kan påverka. Det finns enligt honom lösningar som 

gör att vi kan klara oss överlevande ur en energikris men han sätter inte sin tilltro i att 

teknologiska framsteg kan lösa situationen eftersom storskaliga system kräver oerhörda 
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resurser. Han tror att världen kommer att bli mindre globaliserad och att aktörer stället för 

att investera globalt kommer att lägga sina investeringar i sin närregion.  

En viktig del i energiarbetet är kommunens roll som ”försöksplats”. Detta projekt handlar 

om att forskare och andra aktörer bjuds in till kommunen för att testa nya innovationer. En 

annan viktig del är den lokala energiproduktionen och den planerade biogasanläggningen 

för uppvärmning. Det finns mycket obebyggd mark nära järnvägsperrongen. Att bygga där 

kan bidra till skapandet av fler arbetstillfällen och en minskning i privatbilismen. 

Satsningar på spårbunden kollektivtrafik är en viktig del i energieffektiviseringsarbetet. 

Insatser på bussar drivna med etanol är en annan viktig aspekt.
127

   

Nyström (utredare)anser att kommunledningen inte ensam kan driva igenom en 

omställning utan det viktiga handlar om att kommunens medborgare börjar agera 

annorlunda. Däremot kan kommunen gå i täten för en omställning och visa på goda 

exempel som medborgarna kan inspireras av och tillämpa själva. Hon tror att många 

knivstabor är relativt insatta i energifrågor men att de väljer att inte göra några förändringar 

om det inte sker några förändringar ovanifrån. Därför är det extra angeläget att 

kommunledningen i sin egen verksamhet arbetar för att främja ett hållbart energisystem. 

Kommunens tekniska chef Tyra Wikström framhåller att Knivsta kommuns 

energiomställning kan visa på goda exempel för andra svenska kommuner. Enligt henne 

finns det många anledningar till att en energiomställning är viktig. Däremot anser hon att 

förändringar måste göras stegvis för att kommunens medborgare ska hinna anpassa sig. För 

en framgångsrik omställning krävs det att medborgarna förändrar inställningen till deras 

egen energiförsörjning.  

 

6.3 Kommunens tjänstemän och politiker  

Majoriteten av respondenterna anser att kommunens tjänstemän överlag är mindre 

engagerade i energifrågor än kommunens politiker. De intervjuade politikerna anser att 

energistrategin är bättre förankrad i kommunens politiska förvaltning än bland kommunens 

tjänstemän. Däremot finns det undantag för detta uttalande. Det finns ett fåtal tjänstemän 

som visar ett stort intresse för energifrågorna, samtliga kopplade till energigruppen på 

något sätt. Samtliga respondenter anser att det finns en bred samsyn inom energigruppen 

vad gäller sakfrågorna men att de ibland är oeniga över implementeringen. Litsner (S) 

anser att politikerna och tjänstemännen i energigruppen talar samma språk och att 

politikerna därför inte behöver övertyga tjänstemännen om energifrågornas relevans. 

Däremot kan det uppstå mindre konflikter genom att politikerna i energigruppen vill att 

tjänstemännen ska göra mer än vad de hinner med.   

Majoriteten av de intervjuade politikerna upplever att tjänstemännen ibland bromsar 

upp politikernas arbete på grund av en ovilja att implementera vissa beslut. Politikerna ger 

olika förklaringar till detta. En av förklaringarna till motsträvigheten tros vara brist på 

kunskap och medvetenhet kring oljetoppen och omställning och ett viktigt arbete enligt 
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politikerna är därför att utbilda tjänstemännen på det området. En annan förklaring till den 

uppfattade motsträvigheten bland tjänstemännen beror på att det finns särintressen inom 

organisationen och att tjänstemännen anser att politikerna har en överdrivet pessimistisk 

syn på oljetoppens effekter. Kommunstyrelsens ordförande tror att politikernas 

formuleringar i uppdragen de ger tjänstemännen kan vara en bidragande orsak till att 

tjänstemännen upplevs ha ett lägre intresse för energifrågorna. Energiperspektivet bör 

enligt honom vara en integrerad del i varje uppdrag och uträkningar av kostnader för alla 

investeringar måste göras för att tjänstemännen inte ska uppfatta uppdragen som 

överväldigande. 

Wikström (teknisk chef) håller med politikerna om att tjänstemännen är mindre eniga 

kring oljetoppen och energifrågors relevans än kommunens politiker. Politikerna i 

energigruppen är engagerade och kunniga. Tjänstemännen är inte alltid överens med 

politikerna och de anser ibland att de får en alltför stor arbetsbörda. Hon anser att Knivsta 

har kommit långt med de uppställda målen i sin energistrategi. Däremot finns det inte alltid 

en tillräckligt stor budget till alla projekt som politikerna vill driva och därför kan inte allt 

genomföras med en gång. Energigruppen har ingen egen budget. I stället tas finansiella 

medel för energiåtgärder från olika verksamhetsområden inom kommunen. Energistrategin 

är ett ambitiöst arbete med många uppsatta mål men det finns ingen finansiell analys med 

kalkyler på vad varje projekt kostar i förhållande till de ekonomiska resurser som 

kommunen kan avvara. Ett sätt att få in mer pengar till energiprojekten skulle vara om 

intresset för dessa frågor spred dig över hela organisationen. En av kommunens största 

utmaningar ligger enligt respondenterna i hur energigruppen kan sprida sitt engagemang 

till resten av organisationen för att skapa ett intresse som gör att olika verksamheter är 

villiga att investera i energiprojekt.  

Några av de intervjuade tjänstemännen uppgav att de i första hand arbetar utifrån ett 

peak oil-perspektiv på grund av att de har fått det i uppdrag av de styrande politikerna. 

Politikerna har valt att vara peak oil-förespråkare och tjänstemännen lyder under deras 

bestämmelser. De försöker hålla sig relativt neutrala i frågan men antar de uppdrag de får 

av politikerna. Samtliga respondenter tror inte att peak oil skulle legat ligga högt på 

kommunens agenda utan de engagerade politikerna i energigruppen. Särskilt Östberg (C) 

och Sjöberg (M) har drivit på frågan med stort engagemang.    

 

6.4 Styrmöten med energigruppen 

Energigruppen diskuterar energifrågor och ger underlag till kommunstyrelsen som sedan 

fattar beslut i frågorna. Detta avsnitt presenterar det som diskuterades under 

energigruppens styrmöten den 30 oktober respektive den 13 november 2012.  

 

Utvärdering 

Under det första styrmötet påbörjades en utvärdering av energistrategin. På grund av 

tidsbrist kunde inte alla punkter granskas och därför beslutade gruppen att fortsätta 

utvärderingen under nästkommande möte. Gruppen hann dock utvärdera transportområdet.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att kommunen har påbörjat arbetet för alla uppställda 

mål inom transportområdet men att vissa av dem behöver ytterligare insatser. Ett mål som 

redan uppnåtts är att kommunen har övertygat UL att genomföra en ny 

resvaneundersökning. Det mål inom transportområdet som kommunen har arbetat minst 

med är det om satsningar på närturism och fritidsliv i samverkan med andra aktörer.  

Under det andra styrmötet fortsatte inte gruppen med utvärderingen som planerat. I 

stället beslöt energigruppens ordförande Östberg (C) att energistrategen själv skulle 

fortsätta utvärderingen och sedan presentera den för övriga medlemmar som då skulle få 

tillfälle att komma med förslag om ändringar. Detta beslut togs på grund av att 

utvärderingen ansågs ta för lång tid att genomföra gemensamt eftersom det fanns andra 

viktiga frågor på dagordningen.  

 

Intresset för oljetoppen inom riksdagen och Knivsta kommun  

Oljetoppen var en av punkterna på dagordningen under styrmötena. Gruppens ordförande 

Östberg (C) tog upp bristen i regeringens intresse för energiomställning men att allt fler 

opolitiska organisationer har börjat förstå allvaret av en kommande topp i 

oljeproduktionen. Oljetoppen finns med i kommunens budgetunderlag för 2013 och bör 

enligt energigruppen fortsätta att finnas med i 2014 års budget. 

Energigruppens medlemmar är inte helt eniga om oljetoppens möjliga konsekvenser. 

Nilsson (M) anser att oljetoppen är en viktig fråga men han tror inte att dess effekter 

kommer att vara lika allvarliga som energigruppens ordförande hävdar. Nilsson har fört 

samtal med riksdagspolitiker om oljetoppen. Hans förståelse är att man från regeringens 

håll är positiv till omställning men att de i första hand anser att en omställning bör ske för 

att minska den negativa klimatpåverkan och inte på grund av oljetoppen. Enligt honom ser 

dock åtgärderna för en sådan omställning i stort sett likadan ut som en omställning på 

grund av oljetoppen. Han framhåller även att meningsskiljaktigheterna vad gäller 

oljetoppen verkar ligga i när toppen kommer att nås och inte att den kommer att nås. Peak 

oil-kritikerna adderar endast några årtionden på peak-oil förespråkarenas prognoser. Enligt 

honom har skillnaderna mellan förespråkarna och kritkerna således främst med en 

tidskonflikt att göra. Till skillnad från Nilsson (M) är Östberg (C) mer oroad över 

riksdagspolitikernas svala intresse för oljetoppen.  Oljetoppens effekter kommer enligt 

honom att kännas av mycket tidigare än klimatförändringarnas effekter. Därför är det 

viktigt att ställa om nu för att förhindra alltför stora negativa konsekvenser för samhällen 

och individer. 

Trots att Nilsson (M) inte är alltför bekymrad över riksdagspolitikernas svala intresse 

för oljetoppen anser han att de ofta fokuserar för mycket på tillväxt. Enligt honom går det 

att ha ett relativt stabilt och lyckligt samhälle utan ständig tillväxt. Han menar att det 

viktigaste är att ersätta fossila bränslen med förnybara alternativ där det är möjligt. Östberg 

(C) anser att det största problemet med en ekonomisk nedgång är att det leder till färre 

resurser för omställning. Bland annat kostar elbilar i dag mer än bilar som drivs med 

fossila bränslen. En annan effekt av minskad tillväxt är att arbetslösheten stiger vilket 
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minskar människors möjligheter att investera i dyrare men miljövänligare alternativ. I 

stället för tillväxt och nedgång förespråkar Östberg (C) ”omväxt”. Detta är ett koncept som 

han själv utvecklat som går ut på att man omfördelar resurser till de insatser där de mest 

behövs. Ett exempel på ett omväxtintiativ är att locka till sig förädlingsindustrin till 

Knivsta vilket skulle bidra till minskade avstånd mellan produktion och försäljning och 

därmed en minskning i transportförbrukningen. 

 

Bilden av Knivsta kommuns energiarbete  

Under det andra mötet diskuterades huruvida Knivsta kommun är en ”spjutspets” inom 

energiområdet. Energigruppen får mycket uppmärksamhet för sitt arbete men är gruppens 

engagemang representativt för hela kommunens verksamhet? Att Knivsta anses vara en 

framåtskridande energikommun kan enligt Östberg (C) bero på olika saker. Dels kan det ha 

att göra med kommunens egen definition, dels med omvärldens syn på kommunen. Knivsta 

har fått mycket uppmärksamhet i media för satsningar på energiområdet och de hamnar 

ofta högt upp på rankningslistor.  Enligt Litsner (S) måste kommunstyrelsen ”leva som den 

lär”. Kommunhuset är i behov av ytterligare energieffektiviseringar och energigruppen 

måste arbeta hårdare med att få den övriga organisationen och kommunens medborgare 

intresserad av energifrågor.  

Några i gruppen anser att kommunen inte uteslutande behöver vara en spetskommun 

inom energi utan att det är förenligt med andra verksamhetsområden. Medan andra 

framhåller att resurserna inte är tillräckliga för att vara i framkant på alla områden. För 

deltagarna i energigruppen är det självklart att energifrågan ska ges högsta prioritet men 

det finns områden inom förvaltningen som brinner för andra frågor. Gunnar (KNU) 

framhåller att det kanske inte går att vara en spjutspets inom hela det breda energiområdet 

utan att det kan vara en fördel att välja ut delar som kommunen kan arbeta hårdare med.  

Nilsson (M) understryker att kommunen outtalat bestämt sig för att ligga i framkant 

vad gäller energifrågor men att de inte uttalat har sagt att energifrågan ska ges företräde 

framför organisationens övriga verksamhetsområden. Däremot är energifrågan viktig för 

att samtliga verksamhetsområden ska kunna fungera och utvecklas. Denna insikt måste 

spridas till hela kommunförvaltningen så att energiaspekten involveras på alla områden.  

Bilden av kommunens energiarbete är relativt spridd inom gruppen. Medan några 

anser att Knivsta kommit långt i sitt energiarbete tycker andra att de måste arbeta hårdare 

för att hålla sig i framkant inom energiområdet. Om energi ska vara en högt prioriterad 

fråga inom kommunen måste det finnas ett politiskt ställningstagande även hos politikerna 

som har sina primära intressen inom andra områden. Wikström (teknisk chef) framhåller 

att kommunverksamheten som helhet bör söka medel för finansiering av energiarbetet i 

stället för att ansökan endast kommer från energigruppen. Om hela kommunens förvaltning 

var enad i energifrågan skulle det inge ett större förtroende för energiarbetet.  

 

Spridning av kommunens energiarbete 
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Gruppen diskuterade under det andra styrmötet en del kring marknadsföring av 

kommunens energiarbete. Dragningarna som Östberg (C) och Sjöberg (M) gör ute bland 

landets kommuner har gett mycket positiv uppmärksamhet. Ett annat sätt som kan ge 

förutsättningar åt god marknadsföring är enligt Nilsson (M) om kommunen ansluter sig till 

ett nätverk med andra aktörer som arbetar med energifrågor. SWECO har ett sådant 

nätverk som han anser att Knivsta borde gå med i. Nätverket skulle kunna bidra till att 

Knivsta har någonting att sprida vidare till andra aktörer och medborgare. Nilsson (M) 

framhåller att det är viktigt att man vet vilka som är de bästa möjliga besluten när man tar 

beslut som kostar kommunala medel. Annars kan pengar i all välmening rinna bort utan att 

resultat uppnås.   

Gruppen talade mycket om att sprida energiengagemanget till andra 

verksamhetsområden inom förvaltningen och till kommunens samarbetspartners men inte 

särskilt mycket om hur det kan spridas till kommunens medborgare, även om några 

nämnde det. En fråga som var uppe på agendan gällande medborgardialog var däremot om 

kommunen kan inrätta en medborgarrevision av energistrategin. Detta skulle innebära att 

kommunens medborgare får vara med och revidera strategin. Förslaget har tidigare kommit 

från en kommunmedborgare och gruppen beslutade att titta närmare på det. 

 

Diskuterade problem och föreslagna åtgärder  

Östberg (C) framhåller att kommunen behöver utveckla sitt långsiktiga tänkande 

ytterligare. Ofta tas inte driftskostnader med i beräkning utan endast vad som är billigast 

vid tiden för inrättandet. Vissa beräkningar pekar på att energianvändningen i kommunen 

har ökat, vilket dels beror på upprättandet av det nya kommunhuset. Detta ser inte bra ut 

för en kommun som hävdar sig vara framsynt på energiområdet. Att energianvändningen 

har ökat i det nya kommunhuset kan förstås ha att göra med att byggnaden har en större 

volym än det gamla men det är ändå viktigt att hitta lösningar som kan minska 

energiförbrukningen eller åtminstone bibehålla den gamla nivån.  

Vikten av att utbilda personalen i energifrågor togs upp och att energistrategin måste 

bli mer förvaltad bland kommunens tjänstemän. Wetterstedt (energistrateg) önskar ett 

politiskt beslut om utbildning men det behövs en diskussion om vilka krav man kan ställa 

på förvaltningen för att finansiera en sådan utbildning. Deltagarna under mötet var överens 

om att de måste bli bättre på att nå ut till omvärlden. Det finns en bred kompetens inom 

energigruppen vilken måste spridas till personer utanför gruppen.  

Trots att det finns aspekter som kan förbättras inom energiarbetet är gruppen överens 

om att det är viktigt att lyfta fram vad de faktiskt har åstadkommit. Det är viktigt att ha en 

optimistisk framtoning och vara tydlig med att energiarbetet inom strategins ramar är en 

process som de är mitt uppe i. Det kommer ta tid innan resultat syns. Östberg (C) betonar 

att energigruppen har fått mycket gjort och att arbetet är imponerande på många vis. 

Svårigheterna ligger i avvägningen för vad man ska ta på sig. Det dyker alltid upp nya 

idéer och erbjudanden om energiarbeten men det måste även finnas tid och pengar att ta sig 

an det. Wikström (teknisk chef) håller med om att det finns mycket att göra men att det är 
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viktigt att inte bara ta på sig uppdrag för sakens skull utan att det är mer betydelsefullt att 

välja ut några utmaningar och utföra dessa på ett så bra sätt som möjligt.  

 

6.5 Stöd från regeringsnivå och dialog med medborgarna  

Knivstas energigrupp anser att lokala strategier för en kommande oljetopp är nödvändiga 

eftersom deras uppfattning är att staten inte verkar ha något större intresse av att arbeta 

med den frågan. Staten överlåter ansvaret att upprätta strategier för omställning på 

kommunerna.  

Samtliga respondenter anser att stödet för energiarbete från regeringens håll har varit 

relativt lågt. Riksdagspolitiker talar sällan om oljetoppen och omställning. Enligt Östberg 

(C) kan detta bero på tre saker. Antingen väljer politikerna av taktiska skäl att tona ner de 

frågorna trots att de är medvetna om allvaret. Eller så är de omedvetna om oljetoppen och 

behovet av omställning. En tredje förklaring är att de själva förnekar oljetoppens 

konsekvenser. Östberg (C) själv tror att riksdagspolitikerna förmodligen är medvetna om 

oljetoppen och behovet av att ställa om men att de strategiskt använder andra begrepp för 

att bädda in problembilderna i någonting annat vilket ger skenet av att det inte finns något 

akut problem.   

Sjöberg (M) tror att det svala intresset för oljetoppen och omställning kan bero på att 

väljarna inte har samma kunskap i frågorna och att det därför är svårt att nå ut till dem utan 

att riskera att man inte blir omvald. Han tror att det finns en medvetenhet kring 

energisituationen på regeringsnivå och han upplever att regeringen under senare tid har 

satsat mer på energifrågan i form av förslag till omställning och bidrag till energiforskning. 

Litsner (S) håller med om att det inte finns något direkt stöd från regeringens politiska sida 

men att kommunen har stöd från Energimyndigheten som är en av regeringens 

myndigheter. Enligt Sjöberg (M) är det dock ett problem att riksdagspolitikerna förlitar sig 

på Energimyndigheten som i sin tur förlitar sig på prognoser från International Energy 

Agency (IEA) eftersom IEA inte är intresseneutrala och att deras statistik ibland kan vara 

missvisande.   

Wikström (teknisk chef) tror att energiomställningar kan vara enklare att hantera i 

mindre skala. Att ställa om på en rikstäckande nivå kan upplevas som en överväldigande 

utmaning. Detta kan vara en anledning till att riksdagen valt att lägga över ansvaret för 

omställning på kommunerna. Nilsson (M) framhåller att riksdagspolitikerna har en starkare 

fokus på problematiken kring klimatförändringar medan Knivstas kommunpolitiker har 

valt att arbeta utifrån problematiken med oljetoppen. Däremot är åtgärderna för 

klimatförändringar och oljetoppen enligt Nilsson (M) likadana. Även om politikerna 

uttrycker sig på olika sätt och framhåller det ena eller det andra förespråkar båda sidorna 

en minskning i konsumtionen av fossila bränslen. Gunnar (KNU) framhåller att det finns 

ett starkt regelverk från Riksdagen som måste följas. Däremot går det att föra dialog med 

riksdagspolitikerna och föra fram vad man inom kommunen anser vara viktigt och hur 

vissa frågor bör hanteras. Trots detta är det ett stort steg mellan riksdagspolitiker och 

lokalpolitiker och intressen går ibland isär.  
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Respondenterna har fått svara på hur kommunens energiåtgärder och energigruppens 

omställningsarbete förmedlas till medborgarna. Majoriteten visar stark tilltro till 

kommuninvånarna som de anser vara välutbildade och medvetna. Däremot anser de flesta 

att medborgarnas intresse för energifrågor är relativt lågt. Det är förmodligen enklare för 

medborgarna att välja förändring om de själva känner att de skulle gynnas av det.  För att 

en omställning ska vara praktiskt möjlig tror Friberg (Miljöstrateg.) att invånarna måste ha 

klart för sig varför en omställning är nödvändig och hur de kan gynnas av den. Hon uppger 

att kommunen försöker nå ut till medborgarna så gott det går genom samråd och besök hos 

olika föreningar. Det är dock oftast samma personer som dyker upp på kommunens möten 

och samråd. Därför behöver kommunen jobba på att hitta nya sätt att nå ut till en större 

målgrupp. 

Sjöberg (M) framhåller att kommunen försöker nå ut till sina medborgare genom olika 

satsningar. ”Resan mot solen” är ett initiativ för att skapa medvetenhet för energifrågor 

bland kommunens medborgare. Däremot är intresset för energifrågor hos medborgarna 

relativt lågt trots kommunens initiativ. Sjöberg (M) tror att människor behöver känna av 

effekterna mer innan de kan reagera och börja förändra sina beteenden. Wikström (teknisk 

chef) tror att det är viktigt att ha en någorlunda optimistisk ton om framtiden vid dialoger 

med kommunens medborgare. Hon medger dock att kommunen inte har satsat så mycket 

på att arbeta med medborgardialogen. Men de gångerna de har bjudit in för diskussion 

kring energifrågor är det samma personer som dykt upp. Att nå ut till medborgarna är ett 

komplicerat arbete men Wikström (teknisk chef) anser att kommunen måste satsa mer på 

interaktiva möten som ett komplement till fysiska möten. Många människor använder i dag 

sociala medier för att föra fram sina åsikter. Därför borde kommunen närmare undersöka 

hur de kan föra en dialog med sina medborgare i sådana forum.  

Gunnar (KNU) framhåller att det är svårt som politiker att gå in och förändra 

någonting rent sakligt. Däremot går det att skapa förutsättningar för förändring. Han tror 

att människor generellt sett är mest intresserade av att lyssna till förslag som kan gynna 

dem själva ekonomiskt. En annan aspekt är driftsäkerheten. Invånarna vill ha 

energilösningar som inte utgör någon större säkerhetsrisk. Sedan finns det en grupp 

människor som även är intresserade av förändringar på grund av rent miljömässiga skäl. 

Ett stort problem är att medborgarna matas med spretig information om energiläget och 

framtiden. 

Den samlade bilden bland respondenterna är att kommunen som verksamhet ska vara 

en förebild för kommunens invånare. Litsner (S) anser att energigruppen måste bli bättre 

på att ta reda på vad de får och kan göra vad gäller beslutstaganden i planfrågor. Detta 

skulle kunna underlätta vid bland annat upphandlingar inom energiområdet. Kommunen 

måste arbeta mer med att visa invånarna vad de sysslar med inom energiområdet och visa 

på goda exempel som invånarna sedan kan ta till sig. Kommunen måste dessutom bli bättre 

på att involvera näringslivet på energiområdet. Handlingsplanen är mycket fokuserad på 

vad kommunen har rådighet över men involverar inte medborgarna i särskilt hög 
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utsträckning. Bland annat informationsavdelningen behöver integreras i frågan för att 

enklare kunna sprida information till kommunens invånare. 

  

6.6 Hållbar utveckling och ekologisk hållbarhet 

Respondenterna har fått berätta hur de själva ser på begreppet hållbar utveckling och hur 

kommunens omställningsarbete konkret kan verka för hållbara lösningar för framtiden.  

Friberg (miljöstrateg) anser att ekologisk hållbar utveckling inte kan kopplas bort från 

ekonomisk och social hållbar utveckling utan alla tre aspekter måste integreras med 

varandra. Generellt har kommunens tjänstemän, enligt henne, en mer långsiktig syn på 

miljöfrågor medan politikerna tenderar att vara mer kortsiktiga även om det finns undantag 

för det påståendet. På kommunalnivå kan enskilda politiker vara mycket tongivande och 

det behöver inte ha med partibundenhet att göra. Det som avgör är ofta vad enskilda 

politiker väljer att satsa på. I Knivstas fall har det bland annat varit energifrågan.  

Wetterstedt (energistrateg) anser att begreppet hållbar utveckling är otydligt. Det 

används som ett sätt att hantera frågor utan att man funderat över vad det innebär. Om man 

tittar på hur det används i olika sammanhang så är det flertydigt. Inom förvaltningen har de 

inte arbetat strukturerat med att konkretisera hållbar utveckling. Däremot är energistrategin 

ett sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Litsner (S) anser att de största bekymren för den 

ekologiska dimensionen är oljetoppen och koldioxidutsläppen. Det är inte hållbart att 

förbruka resurser utan att ersätta dem med någonting annat. Det är inte heller hållbart att ha 

ett överflöd av energiförbrukning i de områden som inte har ett reellt behov av det.  

Majoriteten av respondenterna har lyft fram att naturen dels har ett viktigt värde som 

resurs för oss människor (ekonomiskt och hälsomässigt), dels att naturen har ett egenvärde. 

Friberg (miljöstrateg) framhåller dock att många politiker inom kommunen inte 

uppmärksammar naturen tillräckligt. Hon tror att det kan ha sin orsak i att Knivsta är en 

landsbygdskommun med många lantbrukare, varav några är fritidspolitiker som uppfattar 

naturen som en resurs för utnyttjande. Det finns dock en stark vilja från Friberg 

(miljöstrateg) och några andra tjänstemän att övertyga politikerna om naturens egenvärde. 

Den skog som ägs av kommunen är tätortsnära och många politiker ser den som säljbar 

mark. Enligt Friberg (miljöstrateg) är detta rent ekonomiskt ett negativt synsätt eftersom 

bostäderna går ner i värde om för mycket av skogen försvinner. 

Nilsson tror att vi i framtiden kommer att kunna leva ungefär likadant som vi gör i 

dag. Det kommer att ske förändringar men han tror att prismekanismer kommer att ske 

naturligt. När priset på vissa varor och tjänster höjs kommer människor konsumera mindre 

och vice versa. Förändringar kommer inte att leda till att livskvalitén fördärvas. I stället för 

minskad konsumtion tror han på en ändring i konsumtionssystemet. I stället för att resa 

med flyg kan man välja tåget som alternativ som förvisso kan vara dyrare men som är 

bättre ur miljö- och energisynpunkt. Han tror på byggandet av täta städer med utvecklad 

infrastruktur. Samhällsekonomin i västvärlden går allt mer mot en tjänsteproduktionsform, 

vilken fungerar bäst i städer. Däremot bör privatbilismen minska och kollektivtrafiken 

utvecklas.  
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Enligt Nyström (utredare) är ett problem med synen på hållbar utveckling att den 

ekonomiska dimensionen har fått störst betydelse och att den ekologiska många gånger får 

stå i skymundan. Den ekologiska dimensionen bör enligt henne få ett större utrymme i 

arbetet för hållbarhet. Naturen har ett egenvärde som vi människor inskränker på i alldeles 

för hög grad. Det borde vara en självklarhet att det finns orörda områden som är fria från 

mänsklig utarmning där icke-mänskliga arter kan få leva fritt. Ett annat problem med 

hållbarhetsdiskursen ligger i hur man talar om hållbarhet som ett slutgiltigt mål. Nyström 

(utredare) är av åsikten att hållbarhet i stället borde vara ett minimumkriterium som man 

därefter kan arbeta ifrån för att skapa förändringar till det bättre. Som det ser ut i dag 

arbetar man med hållbarhet för att undvika negativa konsekvenser i stället för att sträva 

efter någonting bortom hållbarhet.   

 

6.7 Är Knivsta kommuns energiarbete en framgångssaga? 

Samtliga respondenter är överens om att kommunen har varit resultatrik i sitt energiarbete. 

Meningsskiljaktigheterna mellan respondenterna ligger i hur långtgående kommunen bör 

vara i sin energiomställning. Men alla är överens om att en omställning är viktig. En stark 

fördel med kommunens energiarbete är enligt respondenterna den breda politiska 

förankringen i energifrågor och att det finns kunniga tjänstemän som arbetar aktivt med 

dessa frågor tillsammans med styrgruppen. Kommunen ingår i Energimyndighetens enhet 

”Uthållig kommun”. Enhetens syfte är att arbeta nära kommuner med energifrågor. 

Knivsta är en av 37 kommuner som är med och får energieffektivt stöd.
128

 Knivsta 

kommun utseddes år 2010 till Årets Energirådgivare för sitt politiska engagemang för 

ekologisk hållbarhet. Kommunen har tagit beslutet att ligga steget före med arbetet för en 

kommande omställning framtvingad av oljetoppen.
129

  

En annan stark kraft för kommunen är enligt respondenterna de två engagerade 

kommunpolitiker Östberg (C) och Sjöberg (M) som driver energifrågan med stort 

engagemang. Respondenterna tror inte att kommunen hade kommit lika långt i sitt 

energiarbete utan dem. Friberg (miljöstrateg) framhåller att fördelen med att ha engagerade 

politiker är att de kan få upp frågorna på dagordningen och få igenom beslut snabbare. I 

många andra kommuner finns det enligt henne engagerade tjänstemän men lågt politiskt 

stöd för energifrågor vilket försvårar och bromsar upp beslutsprocesser. Några av 

respondenterna framhåller även kommunstyrelsens ordförande Nilssons (M) betydelse för 

framgången i Knivstas energiarbete. Östberg (C) berättar att Nilsson har välkomnat sina 

politiska medarbetare att arbeta med energi och att han själv är engagerad i frågorna. Utan 

Nilssons (M) positiva inställning skulle energiarbetet enligt Sjöberg (M) försvåras 

märkvärt.  

Det som skiljer Knivsta kommuns energiarbete från många andra svenska kommuner 

är att de valt att arbeta utifrån ett peak oil-perspektiv. Alla kommuner har någon form av 
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klimat- och miljöarbete och en del har satsat mer på energifrågor. Men Knivsta kommun 

har valt att lyfta fram energiområdet med en betoning på oljetoppen. Östberg (C) tror att 

det faktum att kommunen hör till den högra politiska skalan kan ha bragt intresse. Om det 

varit miljöpartister som styrde tror han inte att de hade uppfattats som lika intressanta. 

Friberg (miljöstrateg) tror dock att Miljöpartiet, som tillhör det borgerliga blocket i 

Knivsta, kan ha haft inflytande på högerpartiernas intresse för energifrågor. Östberg (C) 

menar att högerpolitiken är känd för att representera en fri marknad och därför blir 

människor förvånade över att engagemanget bland de styrande är så stort. Dessutom tror 

han att intresset för kommunens energiarbete beror på att medlemmarna i kommunens 

energigrupp är frispråkiga och beskriver en helhetsbild. De räds inte för att tala om 

konsekvenser och de var bland de första i Sverige att arbeta utifrån en energistrategi med 

flera ambitiösa konkreta strategier. De anser att det krävs mer än starka målbilder och 

visioner. Det praktiska arbetet måste vara tydligt och genomtänkt.  

En annan styrka för kommunens energiarbete kan enligt Friberg (miljöstrateg) bero på 

att kommunens invånare har starka åsikter och många av dem ser det som en styrka att vara 

en egen kommun. När Knivsta tillhörde Uppsala kommun var det många knivstabor som 

manade för att bilda en egen kommun. Knivsta var enligt Friberg (miljöstrateg) relativt 

nedprioriterade i Uppsalas planer och skattebetalarna ansåg att de vill vara en egen 

kommun så att de kunde försäkra sig om att deras pengar gick till något som gynnade dem. 

Det finns en stark Knivstaidentitet, särskilt på landsbygden, vilket kan göra det enklare att 

driva igenom förändringar.  

Närheten till Stockholm och Uppsala är en annan fördel med Knivsta som många av 

respondenterna uppmärksammat. Det finns goda tågförbindelser till dessa städer som 

möjliggör minskad bilåkning. Dessutom omger kommunen sig av mycket landsbygd vilket 

skapar förutsättningar för lokalproducerad mat. Kommunens energistrategi har också en 

del i framgången på grund av dess utformning. Strategin är väl utformad och visar tydligt 

att den ena delen beskriver en vision för framtiden och den andra delen presenterar en 

konkret handlinsplan. En annan styrka i strategin är att den pekar ut var kommunen 

befinner sig och vart man vill komma. Gunnar (KNU) framhåller även det faktum att 

Knivsta är en växande kommun som positivt för arbetet med att driva igenom förändringar.  

Det är inte lika enkelt att förändra system i en bromsande kommun.  

En annan styrka som respondenterna fört fram är att kommunen överlag har medvetna 

och högutbildade medborgare. Däremot finns det hos de flesta människor, som Nyström 

(utredare) framhöll, en skillnad i medvetenhet och handlande. Många vet vad som är ”rätt” 

men väljer på grund av olika orsaker inte att praktisera sin kunskap.  Om det i sin tur finns 

hinder för att ändra sitt levnadssätt är det lätt hänt att man i stället väljer att tänka 

annorlunda. Därmed är det ytterst viktigt att man ovanifrån kan underlätta för medborgarna 

att driva igenom förändringarna som de är medvetna om behövs. Ett exempel på 

differensen i medvetande och handlande är knivstabornas önskade resvanor. Kommunen 

utförde en resvaneundersökning som visade att majoriteten vill åka mer kollektivt men att 

de av praktiska skäl inte gör det. En viktig orsak till att de i stället väljer bilen är att de 
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anser att bussarna till och från Knivsta inte går lika ofta som de hade önskat. Vissa av 

respondenterna framhåller även medias betydelse för kommunens omnämnande som 

”energikommun”. Förmodligen kan den uppmärksamhet som kommunen fått i media vara 

en bidragande orsak till att arbetet med energi fortsätter att ligga högt på agendan.  

Men det finns saker som kan förbättras i kommunens energiarbete. Eftersom 

medlemmarna i energigruppen vill att Knivsta ska vara en förebild för andra kommuner 

och inspirera till energiengagemang gäller det att förvaltningen själv är framsynta på 

energiområdet och föregår med gott exempel. Detta är enligt många av respondenterna ett 

pågående arbete som man måste vara försiktig med att inte förlora.  Enligt Litsner (S) 

behöver energigruppen även lära sig mer om implementering och bli bättre på att nå ut till 

kommuninvånarna. Energistrategin är ett verktyg men den innehar inte alla lösningar. 

Andra verksamheter inom kommunen borde få möjligheten att utvärdera strategin. 

Dessutom måste energigruppen bli bättre på att föra en dialog med de kommunala bolagen 

för att alla aktörer som på något sätt har en del i kommunens energiförsörjning ska vara så 

enade som möjligt.  

 

 

7. ANALYS AV FALLSTUDIE 

I det följande kommer en sammanfattning av fallstudiens resultat som sedan kopplas ihop 

med uppsatsens teoretiska ramverk. Dessutom kommer en analys av uppsatsens fallstudie 

som metodologiskt verktyg att presenteras. 

 

7.1 Sammanfattning av fallstudiens resultat   

Knivsta kommun har utarbetat tre fokusområden för sin energistrategi: transporter, 

byggande och boende samt lokal energi och livsmedelsproduktion. Dessa tre områden ska 

få särskilda insatser vad gäller energiarbetet. Enligt respondenterna är kommunens 

energistrategi starkare förankrad bland kommunens politiker än bland dess tjänstemän. En 

identifierad orsak till detta är tjänstemännens brist på kunskap och medvetenhet om 

oljetoppen och kommunens omställningsarbete. Energigruppen har valt att arbeta utifrån 

ett peak oil-perspektiv och har således en starkare fokus på oljetoppen än 

klimatförändringar. Samtliga respondenter anser att det finns en bred samsyn kring 

sakfrågorna inom energigruppen men att de ibland är oeniga över implementeringen.  

Respondenterna är överens om att en omställning är nödvändig och att oljetoppen är 

en bidragande orsak till att kommunen ställer om. Däremot är de inte helt eniga om hur 

långtgående kommunen bör vara i sin omställning eller vilka åtgärder som bör prioriteras 

högst. Den samlade inställningen är att man bör ställa om för att vara på den säkra sidan 

om en kris skulle uppstå i stället för att vänta in krisen och agera efteråt. Lokala strategier 

för omställning anses nödvändiga eftersom staten medgett att de inte har något större 

intresse av att arbeta med den frågan. 

Respondenterna visar stark tilltro till kommuninvånarna som de anser vara 

välutbildade och medvetna. Däremot anser majoriteten att medborgarnas intresse för 
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energifrågor är relativt lågt och att detta kan bero på att kommuninvånarna först måste 

känna av märkbara effekter för att välja förändring. 

Knivstas fokus för hållbar utveckling ligger i miljö- och energiområdet. En ny vision 

kommer att träda i kraft nästa år och enligt Wikström (teknisk chef) ska man i den försöka 

lägga fokus på ekologisk hållbar utveckling. På det sättet blir inte konceptet urvattnat till 

att gälla precis allting utan det ger i stället en tydligare inriktning för kommunen.   

Samtliga respondenter är överens om att kommunen har varit framgångsrika i sitt 

energiarbete. Detta beror bland annat den breda politiska förankringen i energifrågor och 

att det finns kunniga tjänstemän som arbetar aktivt med dessa frågor tillsammans med 

styrgruppen. Det som skiljer Knivsta kommuns energiarbete från många andra svenska 

kommuner är att de valt att arbeta utifrån ett peak oil-perspektiv.  En annan stark fördel 

med Knivsta som många av respondenterna uppmärksammade är närheten till Stockholm 

och Uppsala och att kommunen omger sig av mycket landsbygd. Kommunens 

energistrategi har också en del i framgången på grund av dess utformning.  

 

7.2 Fallstudiens koppling till det teoretiska ramverket  

 

Knivsta kommuns omställningsarbete i relation till teorierna om hållbar utveckling 

Majoriteten av de intervjuade har ett synsätt som överens stämmer med det djupekologiska 

perspektivet på hållbar utveckling även om de inte har fullt lika stort fokus på naturen som 

djupekologerna. Likheterna ligger snarare i djupekologins förespråkande av lokala 

samhällen och småskalighet vilket Knivsta kommun i många avseenden värderar högt. De 

flesta respondenterna anser att en övergång från fossila bränslen till förnybar energi inte är 

tillräckligt för att lösa den kommande energiproblematiken. De framhåller att en viktig del 

i omställningsarbetet även handlar om en förändring i människors attityd och handlande. 

En minskad konsumtion och en omvärdering av livskvalitet är en viktig beståndsdel i 

omställningsarbetet. Människor måste inse att en minskad materiell konsumtion inte 

behöver betyda en sänkt livskvalité. Några av respondenterna har en starkare koppling till 

djupekologin i och med deras syn på naturens egenvärde. Det förefaller finnas färre 

kopplingar mellan respondenternas utsagor och teorin om ekologisk modernisering. 

Däremot är vissa av respondenterna mindre oroliga för framtiden och de tror inte att 

oljetoppen kommer att leda till kraftigt negativa konsekvenser, åtminstone inte för 

västvärldens ”moderna” samhällen. En aspekt som eventuellt skulle kunna passa in på den 

ekologiska moderniserings-teorin är kommunens medvetna val att inte ansluta sig till en 

krisretorik. Men trots att de försöker se optimistisk på omställning finns det en 

medvetenhet om framtidens utmaningar.  

Uppfattningen är dock att det finns en diskrepans mellan respondenternas intervjusvar 

och deras konkreta omställningsarbete. Arbetet stämmer på många sätt bättre överens med 

teorin om ekologisk modernisering i och med kommunens satsningar på ny teknik för 

alternativa energiresurser. En närmare diskussion om orsakerna till denna diskrepans 

kommer i uppsatsens avslutande kapitel.  
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Knivsta kommuns omställningsarbete i relation till omställningsscenarierna 

Utifrån fallstudien kan det konstateras att Knivsta kommuns omställningsarbete särskilt 

speglar två av de scenarier som diskuterades i kapitel två. Dels scenariot Omställning 

genom förnybar energi, dels Omställning och lokalsamhällen . Det föreföll inte finnas 

några kopplingar till de två övriga scenarierna: Business as usual respektive En kollaps är 

oundviklig, även om det förstnämnda har vissa likheter med scenariot om förnybar energi. 

”Tänket” bland de enskilda individerna i kommunens energigrupp är mest lik perspektivet 

om omställning och lokalsamhällen . Respondenterna förespråkar en viss nedgång i 

människors materiella konsumtion för att inte dagens oljenedgång ska leda till en 

överväldigande energikris. De är samtidigt fast beslutna om att en sådan nedgång inte 

behöver innebära att livskvalitén försämras. Det verkar snarare vara så att de anser att den 

onödiga konsumtionen och dagens energislöseri måste minskas. Några av respondenterna i 

fallstudien anser att naturen har ett egenvärde som människor inskränker på i för hög 

utsträckning. Denna syn på individ- och samhällsförändringar har flest likheter med det 

fjärde scenariot Omställning och lokalsamhällen . Vissa initiativ för att närma sig detta 

perspektiv har gjorts från kommunens sida, bland annat i form av att skapa förutsättningar 

för lokal torghandel och genom utbildning för kommunens anställda om oljetoppen.  

Kommunens konkreta strategier för en hållbar energiförsörjning genom omställning 

stämmer däremot bättre överens med det första perspektivet på omställning: Omställning 

genom förnybar energi. Kommunen satsar starkt på att ändra energiförsörjningen från olja 

till förnybara energikällor. Målet är att i framtiden bli helt oberoende av olja och ha en 

kommun som drivs av förnybar energi.       

Av de fyra definierade scenarierna har Omställning genom förnybar energi flest 

likheter med hållbarhetsteorin Ekologisk modernisering medan scenariot Omställning och 

lokalsamhällen stämmer bäst överens med hållbarhetsteorin Djupekologi. Knivsta kommun 

placerar sig någonstans mellan dessa perspektiv. Tankegångarna hos informanterna är mer 

likt det sistnämnda scenariot men många av strategierna för energieffektivisering handlar 

om fysiska förändringar för införandet av förnybar energi.  Figuren nedan illustrerar var de 

olika scenarierna och teorierna befinner sig i förhållande till varandra och vilka Knivsta 

kommun har likheter med. 
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Figur 5: Knivsta kommuns likheter med uppsatsens teoretiska ramverk 
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Scenarierna En kollaps är oundviklig och Business as usual har inga likheter med teorierna 

om hållbar utveckling och inte heller med Knivsta kommuns omställningsarbete. 

Omställningsscenariot Omställning och lokalsamhällen har likheter med hållbarhetsteorin 

Djupekologi som båda har likheter med Knivsta kommun. Likheterna ligger främst i 

respondenternas sätt att tala kring omställning och deras personliga åsikter. 

Omställningsscenariot Förnybara resurser har likheter med hållbarhetsteorin Ekologisk 

modernisering som båda har likheter med Knivsta kommun. Likheterna ligger främst i 

respondenternas konkreta arbete med omställning inom den egna verksamheten. 

 

7.3 Fallstudien som metod 

Fallstudien med intervjuer som huvudmetod var ett lämpligt tillvägagångssätt för att 

besvara syftet med uppsatsen. Genom intervjuerna med kommunens tjänstemän och 

politiker, medverkandet på energigruppens möten och föreläsningar skapades en tydlig bild 

av Knivstas omställningsarbete. De enskilda intervjuerna gav en bild av hur respektive 

respondent tänker kring bland annat omställning, oljetoppen och hållbar utveckling medan 

deltagandet på energigruppens möte bidrog till en samlad bild av hur respondenterna 

arbetar tillsammans.  

Genom den insamlade informationen från fallstudien var det relativt enkelt att avgöra 

vilka av de i uppsatsen avhandlade scenarier och hållbarhetsteorier som kommunen hade 

likheter med. På detta sätt kunde jag koppla ihop fallstudiens resultat med uppsatsens 

teoretiska ramverk, vilket var ett av syftena med uppsatsen. Fallstudien undersöker endast 

de personer som på något sätt är engagerade i kommunens energi- och omställningsarbete.  

Ett alternativ till fallstudien kunde ha varit att göra en litteraturstudie med 

dokumentanalys. Med denna metod kunde kommunens dokument om energi och 

omställning ha granskats i detalj, bland annat kommunens energistrategi. Utifrån det skulle 

slutsatser om kommunens omställningsarbete kunna dragits samt vilken eller vilka teorier 

det stämde överens med. Med ett sådant tillvägagångssätt hade det dock inte kunnat gå att 

skapa en uppfattning om politikernas och tjänstemännens egna åsikter i frågorna. 

Dessutom är politiska dokument med strategier och målbilder ofta en nerskriven vision 

som inte alltid behöver stämma överens med det verkliga arbetet. Därför ansågs en 

fallstudie med intervjuer som huvudinstrument vara det bästa sättet att ta reda på hur 

kommunen konkret arbetar med energiomställning och hur synen på energifrågor ser ut 

inom organisationen. En enkätundersökning är ett annat alternativ till fallstudien. Men 

eftersom syftet med uppsatsen var att besvara hur och varför kommunen arbetar med 

omställning ansågs en fallstudie vara en mer passande metod än en enkätundersökning. 

Enkät som metod hade varit lämpligare om syftet med uppsatsen varit att mäta kommunens 

omställning kvantitativt, till exempel hur många strategier kommunen har definierat för 

omställning eller hur mycket åtgärderna beräknas kosta.  
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8. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Nedan kommer slutsatserna och en sammanfattande diskussion av det som belysts i 

studien. Egna reflektioner kring temana oljetoppen och omställning kommer att uttryckas. 

Tanken är att kritiskt diskutera Knivsta kommuns omställningsarbete. Därefter kommer 

rekommendationer för fortsatta studier i ämnet. 

 

8.1 Slutsatser 

Fallstudien visar att energi- och omställningsarbetet i Knivsta kommun har likheter med 

omställningsscenarierna: Omställning genom Omställning och lokalsamhällen och 

Omställning genom förnybara resurser. Det förstnämnda scenariot har i sin tur likheter 

med djupekologin och det sistnämnda med ekologisk modernisering. Något förenklat kan 

man säga att majoriteten av respondenternas åsikter och delar av deras gemensamma arbete 

ligger i linje med scenariot för Omställning och lokalsamhällen och således med den 

djupekologiska ansatsen av hållbar utveckling. Medan respondenternas konkreta arbete 

inom gruppen har likheter med scenariot om förnybar energi och således med ekologisk 

modernisering. Av vad jag har kunnat utläsa finns det inga direkta kopplingar till de två 

övriga scenarierna. 

Överlag råder en bred enighet mellan de politiska blocken vad gäller kommunens 

energiarbete. Engagemanget för energifrågor förefaller vara högre bland kommunens 

politiker än bland kommunens tjänstemän. Ett undantag är dock tjänstemännen som 

intervjuats till uppsatsens fallstudie. Samtliga respondenter är överens om att en 

energiomställning är nödvändig men det råder delade meningar om hur en sådan ska 

bedrivas. Kommunen har valt att arbeta utifrån ett peak oil-perspektiv vilket genomsyrar 

energistrategin och energigruppens arbete. 

 

8.2 Avslutande diskussion 

Efter att ha gått igenom en mängd forskning kring oljetoppen, framtidens energiförsörjning 

och omställningsperspektiv har jag blivit allt mer övertygad om att vi står inför en 

kommande energikris, om vi inte redan befinner oss i en. Denna syn ligger i linje med de 

ekologer som arbetar med bland annat oljefrågor och synen bland fallstudiens 

respondenter. Det problematiska är att effekterna inte är direkt kännbara utan de kommer 

smygande över tiden. På sikt när de ändliga resurserna har utvunnits tillräckligt mycket och 

priserna på dessa skjuter i höjden kommer det helt avgörande för samhällens överlevnad 

vara om de har antagit nya försörjningssystem.  

Eran av billig och lättillgänglig olja kommer med all sannolikhet så småningom att ta 

slut och frågan är vad den ska ersättas med. Oljans icke förnybara syskon kol och kärnkraft 

är två alternativ som bidrar till allvarliga konsekvenser. Kol är skadligt för klimatet och 

miljön och kärnkraft innebär en säkerhetsrisk som även innefattar ekonomiska, tekniska 

och opinionsmässiga hinder. Det jag ser som ett av de största problemen är om oljan i 

framtiden kommer att ersättas med något som är mer skadligt för miljön. Oljetoppen bör 
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integreras i frågor rörande klimatförändringar för att motverka att fokus endast sätts till det 

ena eller det andra.  

Det finns problem med arbetet för hanteringen av oljetoppen (och andra miljöfrågor) 

ovanifrån. En enkel lösning att förse sig med information är att beställa rapporter från olika 

myndigheter. Men om detta görs utan någon grundligare utredning av organisationens egna 

intressen i frågan kan informationen vara kraftigt vinklad. Detta tror jag är oerhört tydligt 

vad gäller rapporter angående de globala oljereserverna och oljeförbrukningen. Man 

beställer en rapport från en person som är en känd peak oil-kritiker (eller förespråkare) i 

stället för att ta tillvara den kompetens som finns inom området (och som bedriver 

forskning i frågan). Detta kan från politiskt håll ske på grund av att man vill ha rapporter 

som stödjer den politik man står för. Då blir intresset för att anpassa politiken till 

”verkligheten” lägre än intresset att anpassa verkligheten till den politik man bedriver. 

Detta blev tydligt i min egen studie eftersom jag i viss mån använt mig av beställda 

rapporter. Noreng´ s rapport Peak Oil – En ekonomisk analys (2012) är till exempel en 

beställning av Expertgruppen för miljöstudier som i sin tur är en grupp inrättad av 

regeringen. Rapportens ställningstaganden kan därför antas gå i linje med regeringens egen 

ståndpunkt i peak oil-debatten. Vid läsning av beställda rapporter anser jag att det är viktigt 

att vara medveten om var rapporten kommer från och i vilket syfte den har beställts. 

Kontroversen vad gäller olja är inte värdeneutral. Investerare i konkurrerande 

energialternativ tjänar på föreställningar om brist på olja samtidigt som oljebolag och peak 

oil-kritiker tjänar på föreställningar om rikliga mängder olja.  

En av de största utmaningarna blir troligen att förändra människors värderingar och 

attityd gentemot energibehov. Att förändra människors synsätt på energi och konsumtion 

är en stor utmaning enligt respondenterna till fallstudien. Ekonomi och energi är två 

områden som är starkt sammanlänkande med varandra och med tillväxt. Dessa har i sin tur 

en stark korrelation med människors syn på levnadsstandard. Levnadsstandard förväxlas 

ofta med livskvalitet och mycket forskning tyder på att ökad levnadsstandard inte alltid 

leder till ökad livskvalitet. Det finns en gräns för när ekonomisk tillväxt både för länder 

och för individer slutar ha ett samband med människors livskvalitet. En stor utmaning 

kommer bli att förändra den globala medel- och överklassens livsstil. Det är svårt för 

styrande ledare att försöka övertyga medborgare om att de måste förändra sina 

levnadsstandarder och konsumtionsmönster om medborgarna själva inte ser några fördelar 

med det. Därför tror jag det är av yttersta vikt att människor själva gör medvetna val om 

bland annat nedskärningar i den materiella konsumtionen för kollektivets bästa på lång 

sikt. Jag tror även att det är viktigt att varje lokalsamhälle utvecklar egna 

omställningsstrategier utifrån deras egna förutsättningar. Det finns inte en enskild modell 

som går att applicera på alla lokalsamhällen eftersom villkoren ser olika ut beroende på 

plats. Knivstas energiengagerade är medvetna om att omställningsarbetet bör ske på 

kommunens egna villkor. Det gäller att ha klart för sig vilka hot och möjligheter framtiden 

kommer att innebära i just deras kontext.  



56 

 

Min uppfattning av Knivsta kommuns energiarbete är att det finns ett stort engagemang 

bland personerna i energigruppen och en stor kunskap om energifrågor hos några av 

energigruppens medlemmar. De som inte innehar samma sakkunskap i frågorna 

kompenserar dock med ett brinnande intresse för kommunens omställningsarbete. Däremot 

finns det i viss mån en diskrepans mellan respondenternas egna åsikter och det praktiska 

omställningsarbetet. Under intervjuerna med varje enskild respondent framkom mycket av 

deras värderingar för miljö och natur och även mänskliga värden och ideologi. De 

praktiska åtgärderna som respondenterna tillsammans som grupp implementerar har ofta en 

”ytligare” karaktär som kännetecknas av insatser i den fysiska miljön och inte lika mycket 

av insatser för en förändring av tankar och värderingar. Det är egentligen inte så konstigt 

att det stundtals finns skillnader i åsikter och handlande. Jag hade blivit mer förvånad om 

energiinsatserna enbart hade gått i linje med omställningsscenariot för Omställning och 

lokalsamhällen och att de helt igenom arbetat utefter en djupekologisk ansats. Detta beror 

på att energigruppen arbetar i en myndighet vars syfte är att främja den egna kommunen. 

Det ekonomiska systemet och synen på det moderna samhället är någonting som 

människor har anpassat sig till och så länge det rådande systemet finns kvar är det svårt 

som kommunal aktör att arbeta på ett sätt som strider emot det vedertagna systemet bland 

invånarna.  

Med detta sagt har inte Knivsta kommuns omställningsarbete uteslutande handlat om 

åtgärder i den fysiska miljön. Mycket handlar om att ersätta fossila bränslen med förnybara 

resurser men det finns även definierade insatser för att förändra värderingar bland 

kommunens bolag och invånare. Ett exempel på det är att kommunen genomför 

kompetensutveckling och håller föredrag om oljetoppen. Jag tror det senare arbetet är 

svårare både på grund av det jag redan nämnt om det rådande ekonomiska och 

samhälleliga system människor i dag lever under. Men också på grund av att energifrågor 

inte är okomplicerade. Många människor saknar den tekniska kunskapen för att förstå 

energidebatter och kan förmodligen på grund av det finna ämnet svårt att hantera. 

Dessutom matas människor i dag med dubbla budskap vad gäller energi och miljö. Precis 

som uppsatsen tidigare tog upp finns det vetenskapliga källor som förespråkar omställning 

som anser att oljetoppen kommer att leda till flera allvarliga konsekvenser. Men även 

källor som anser att det inte behövs några utarbetade strategier för omställning eftersom 

oljetoppens effekter inte förmodas bli särskilt allvarliga. På grund av den subjektiva 

meningen i frågan är det upp till var och en att bestämma vilket perspektiv man väljer att 

tro på. 

Det starka politiska engagemanget och enigheten i energifrågor över de politiska 

blocken inom Knivsta kommun är en intressant aspekt eftersom det i många fall brukar 

vara tjänstemännen som engagerar sig i miljö- och energifrågor och politikerna som tonar 

ner allvaret. Enligt informanterna i Knivsta är detta bland annat fallet på riksdagsnivå där 

politikerna utåt sett visar ett svalt intresse för oljetoppen och omställning. De intervjuade 

politikerna anser dock att det finns några tjänstemän som visar lika starkt intresse för 

energifrågor och omställning som politikerna. Den samlade bilden jag har fått av 
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kommunens energiarbete grundas uteslutande på den information jag har fått av 

energigruppens medlemmar samt projektledarna för energistrategin. Det är viktigt att 

understryka att det är deras bild som presenteras i uppsatsen och inte den samlade bilden 

för hela kommunens förvaltning. 

 

8.2 Rekommendationer för framtida forskning  

Jag rekommenderar fortsatta studier om alternativ till fossila bränslen samt mer forskning 

kring omställning med optimistisk anda. Mycket av den nutida litteraturen framhåller att vi 

har väntat för länge med omställning och att vi nu inte kan göra mycket mer än att invänta 

en kris som kommer att leda till förödande konsekvenser. Vissa drar sina resonemang så 

långt till att säga att den mänskliga civilisationen till stora delar kommer att försvinna på 

grund av tidigare misstag med resursförbrukning. Jag önskar mer vetenskaplig litteratur 

som konkret beskriver hur omställningar kan gå till och varför det är viktigt samt som visar 

att människor kan erhålla positiva effekter av omställning.  

Det jag mest av allt skulle vilja se mer av är offentliga debatter kring oljetoppen och 

omställning och ett större politiskt engagemang för dessa frågor. I dagsläget är oljetoppen 

ett okänt begrepp för många, både inom och utanför akademin, och politiker talar sällan 

om dessa utmaningar. Politikernas tystnad har med största sannolikhet att göra med att de 

är rädda för att förlora väljare om de förespråkar nedskärningar ibland annat den materiella 

konsumtionen.  Därför är det viktigt att information om dagens oljeförbrukning, nedgång i 

upptäckter och behovet av omställning förmedlas till oss så att vi själva kan bilda en 

uppfattning om vad som väntar i framtiden. De svenska politiska partierna bör, precis som 

man gjort i Knivsta kommun, samarbeta vad gäller energifrågor och gemensamt verka för 

att synliggöra dagens och framtidens utmaningar. 
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Figur 1: Scenariomodell  

Källa: Egen bearbetning, med inspiration från Holmgren, David (2009) 
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Källa: Hubbert (1956), s. 32 
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Figur 5: Knivsta kommuns likheter med uppsatsens teoretiska ramverk 
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