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ABSTRACT 
Hjorth, M. 2015. Planering, organisering och implementering av hållbar energi: en studie om energiarbetet i 

Uppsala. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

Till följd av växthusgasutsläppen pågår en klimatförändring som successivt värmer upp jorden och påverkar 

klimatet negativt. Energisektorn är en av de största källorna till växthusutsläppen, främst koldioxid genom 

förbränning av fossila bränslen. För att uppnå ett hållbart energisystem måste energifrågan integreras i hela 

samhället, inte minst i den kommunala planeringen.  

Syftet med uppsatsen är att analysera hur olika aktörer i Uppsala planerar, organiserar och implementerar 

hållbar energi, samt vilka brister som uppkommer i planeringscykeln genom att utföra kvalitativa intervjuer med 

ett urval av de största aktörerna i Uppsala.  

Analysen sker med hjälp av sammanfattade kriterier för en effektiv och hållbar energiplanering utifrån de 

teoretiska utgångspunkter som beskrivs i teoridelen. Utifrån de teoretiska kriterierna bedöms aktörernas 

energiarbete och vad som kan bli mer effektivt för att nå ett hållbart energisystem. 

Resultatet visar att samtliga aktörer har integrerat hållbar energi i verksamheten och att de mest framstående 

brister som uppkommer i planeringscykeln är okunskap kring energifrågor, otydlig ansvarsfördelning inom 

kommunorganisationen och brist på central kommunikation kring energiåtgärder för att bidra till reducerade 

växthusgasutsläpp. Av resultatet konstateras att en högre grad av utbildning och kommunikation kring 

energifrågan är nödvändigt för att samtliga berörda ska kunna påverka de uppsatta energimålen. 
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1. INLEDNING 

 

Denna uppsats ämnar att analysera energiarbetet för ett urval betydande aktörer i Uppsala ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Energifrågan är central ur klimatsynpunkt och därmed finner jag det 

intressant och viktigt att undersöka hur aktörer arbetar för en minskad klimatpåverkan och hur 

arbetet skulle kunna bli mer effektivt. 

 

1.1 Problembakgrund 

Klimat- och energifrågornas betydelse har ökat under de senaste åren. Även om 

växthusgasutsläppen har minskat inom EU, har de totala utsläppen i världen ökat avsevärt 

(Länsstyrelsen, 2011, s. 2). Den pågående klimatförändringen innebär att klimatet på jorden 

succesivt blir varmare. Det finns en tydlig koppling mellan den globala uppvärmningen och 

människans växthusgasutsläpp och IPCC har konstaterat att mänskliga utsläpp står bakom 

förändringarna sedan 1900-talet (Naturvårdsverket, 2007, s. 5). Uppvärmningen måste bromsas 

för att den globala medeltemperaturen inte ska överskrida den maximala gränsen på två grader. 

Om detta ska vara möjligt krävs genomgripande förändringar både globalt och nationellt för att 

vi ska nå en nivå där människans klimatpåverkan inte är hotfull (Naturvårdsverket, 2014a).  

Sedan förindustriell tid har växthusgasutsläppen ökat kraftigt, främst koldioxid (CO2) som 

uppkommer från förbränning av fossila bränslen (IPCC, 2014, s. 4). IPCC (International Panel 

for Climate Change) uppskattar att 60 till 80 % av de åtgärder som kan begränsa 

växthusgasutsläppen är relaterade till energiförsörjning och energianvändning (Ranhagen, 

2008, s.7).  

Även om klimatförändringen är ett globalt problem så är den lokala arenan central för att 

agera. Det krävs att genomslag sker där människor lever och verkar och där har kommunen en 

viktig roll (Kjellén, 1993, s. 14). Samhällets fysiska struktur har stor betydelse för hur 

omfattande energiförbrukningen är och därmed hur stora de skadliga utsläppen blir. Det är 

således av stor vikt att prioritera klimat- och energifrågor i den framtida fysiska planeringen 

och att integrera energifrågan i de planer och program som kommunen upprättar (Länsstyrelsen, 

2011, s 20-22).  

I Uppsala län står energiförsörjningen för ungefär 35 % av de klimatpåverkande utsläppen. 

Koldioxidutsläppen från Uppsalas kommuns energisektor kommer främst från förbränning av 

torv vid Vattenfalls värmeverk i Uppsala (Naturvårdsverket, 2014b). Uppsala kommuns 

nuvarande energiplan upprättades av Energistyrelsen och antogs 1990 av kommunfullmäktige. 

Då Energistyrelsen upphörde 1993 fördes ansvaret för kommunens energiförsörjning över till 

kommunstyrelsen och energiplanen uppdaterades för antagande. Uppsala kommuns energiplan 

beskriver tre grundfaktorer för ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart energisystem vilka är: 

Minskad och effektivare energianvändning, reducering av effekttoppar och användning av 

”rätt” bränsle och energiform. (Energiplan, 2011 s. 5).  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur ett urval betydande aktörer i Uppsala planerar, 

organiserar och implementerar hållbar energi för att minska de klimatpåverkande utsläppen.  

Målet är även att med hjälp av teoretiska utgångspunkter undersöka vilka brister som 

uppkommer i planeringscykeln för hållbar energi och hur hållbarhetsarbetet för energi kan bli 

mer effektivt. För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats:   

 

 Hur planerar involverade aktörer för hållbar energi?  

 Hur organiseras aktörernas arbete för hållbar energi? Hur ser ansvarsfördelningen ut 

mellan involverade aktörer?  

 Hur implementeras hållbar energi inom aktörernas verksamheter?  

 Vilka brister förekommer i planeringscykeln för hållbar energi? Hur kan 

planeringscykeln effektiviseras? 

 

1.3 Avgränsning 

Avgränsning sker till ett urval av de största och mest inflytelserika aktörerna som kan påverka 

och främja ett hållbart energisystem i Uppsala. Fokus kommer att ligga på den ekologiska 

dimensionen av hållbarhet, även om social och ekonomisk hållbarhet är viktiga faktorer för att 

uppnå ett hållbart energisystem. Det finns en mängd styrmedel som påverkar främjandet av 

hållbar energi och endast de viktigaste och övergripande styrmedlen internationellt och 

nationellt kommer att behandlas i detta arbete. Uppsatsen kommer även att begränsas till 

aktörernas arbete för att främja hållbar energi, därmed kommer ingen enhetlig definition av 

begreppet att göras utan det förklaras som helhet i teoriavsnittet där samtliga dimensioner ingår. 

Uppsatsen kommer till stor del att behandla Uppsala kommuns arbete med anledning av att 

kommunen har en central roll i energiplaneringen och ansvaret att upprätta en energiplan. Andra 

aktörers arbete kommer även att analyseras, men fokus ligger på energiarbetet i Uppsala som 

helhet där samarbetet mellan olika aktörer ingår och hur det kan göras mer effektivt. 

  

1.4 Disposition 

Efter Inledning följer metodavsnittet där de metodval som ligger till grund för arbetet redovisas 

och diskuteras.  I avsnitt tre presenteras de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsens ramverk 

och en modell för effektiv energiplanering introduceras utifrån vilken kriterier för en effektiv 

energiplanering sammanfattas. Fjärde avsnittet redogör för de övergripande styrmedel som 

aktörerna måste ta hänsyn till och bakgrunden till Uppsalas energiarbete. Därefter presenteras 

resultatet och det empiriska intervjumaterialet, som sedan analyseras utifrån de teoretiskt 

sammanfattande kriterierna för en effektiv energiplanering. Utifrån analysen summeras 

avslutningsvis slutsatser med koppling till uppsatsens problemformulering, syfte och 

frågeställningar. 
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1.5 Definitioner 

Energi – Energi kan beskrivas som något som medför förändring eller någon form av uträttat 

arbete, en kraft som sätter något i rörelse. Energin kan finnas lagrad eller vara något som 

omvandlas i olika former (Energimyndigheten, 2012a). 

 

Energitillförsel - Med energitillförsel menas den bruttoenergi som tillförs landet. Hur mycket 

energi som tillförs beror på hur stor efterfrågan är (Energimyndigheten, 2012b). 

 

Energieffektivisering – Energieffektivisering är att göra energianvändningen så ekonomiskt 

effektiv som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället (Svensk 

energi, 2011). 

 

Förnybar energi – Förnybara energikällor är sådana som återbildas hela tiden genom 

exempelvis solens eller månens inverkan på jorden (Energimyndigheten, 2014a). 

 

Fossila bränslen – Olja, kol och naturgas kallas fossila bränslen och består av organiskt 

material innehållande kol-, och väteföreningar, som lagrats in i berggrunden.  

… 

Fossila bränslen är en ändlig resurs och kommer att ta slut i framtiden. (Energimyndigheten, 

2014b) 
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2. METOD & METODIK 

 

I detta avsnitt presenteras de metoder som har använts för att kunna besvara syftet och de 

formulerade forskningsfrågorna. Reflektioner kring val av metod och material kommer även att 

diskuteras. 

Ett flertal intervjuer har genomförts med de mest väsentliga aktörerna som är involverade 

i hållbarhetsarbetet för energi i Uppsala. Kompletterande material har även hämtas från Internet, 

relevanta dokument på Uppsala kommun och andra aktörers hemsidor samt ämnesrelaterad 

litteratur och vetenskapliga artiklar. 

 

2.1 Kvalitativ intervjumetodik 

Den kvalitativa intervjumetoden används då man vill få en djupare förståelse i ett ämne. I 

jämförelse med den kvantitativa intervjumetodiken är den flexibel i den meningen att 

respondenternas svar kan variera och falla i olika riktningar. Detta ger en inblick i vad 

respondenten anser vara viktigt och relevant att gå in djupare på (Bryman, 2011, s. 413). 

Den kvalitativa intervjumetodiken är betydligt mindre strukturerad än den kvantitativa 

metodiken som grundas på tydligt formulerade frågeställningar som ska undersökas och speglar 

forskarens intressen. I den kvalitativa forskningen läggs en tyngd på respondenternas egna 

uppfattningar och betraktelsesätt (Bryman, 2011, s. 413). Då syftet med denna uppsats är att 

analysera aktörernas energiarbete och även belysa de eventuella problem som uppkommer i 

varje planeringsfas, är den kvalitativa intervjumetodiken ett naturligt val. Mindre fördelaktigt 

med den kvalitativa intervjumetodiken är att den är tidskrävande gällande förberedelser, 

genomförande och analys (Bryman, 2011, s. 412-413), dock är detta nödvändigt för att kunna 

besvara mitt syfte. 

 

2.2 Urval 

I kvalitativ forskning används vanligtvis ett målstyrt urval där man strategiskt väljer ut 

intervjupersoner som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011, s. 434). Urvalet 

gjordes till de mest väsentliga aktörerna som är involverade i hållbarhetsarbetet och har en 

betydande påverkan för att främja hållbar energi i kommunen. Detta för att få en så objektiv 

uppfattning som möjligt av hållbarhetsarbetet inom Uppsala kommun. 

Det första som gjordes var att ringa till kommunen och fråga vem som var relevant att prata 

med inom ämnesområdet hållbar energi. Under arbetets gång har jag fått hjälp av tjänstemän 

och respondenter som hänvisat mig vidare till relevanta personer att kontakta. Den första som 

kontaktades var representant från Vattenfall AB som jag genomförde en telefonintervju med. 

Vidare kontaktades representant från Uppsalahem som ställde upp på en direktintervju. Därefter 

kontaktades en relevant person på Uppsala kommun med vilken en direktintervju genomfördes.  

Det kan vara svårt att avgöra hur stort antal intervjuer som är lämpligt att göra i en kvalitativ 

undersökning. En tumregel kan man säga är att ju bredare studiens omfattning är och ju fler 

jämförelser mellan grupper som är nödvändiga, desto fler intervjuer rekommenderas (Bryman, 
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2011, s. 436). I denna studie intervjuas ett urval av de största aktörerna som är delaktiga i 

främjandet av en hållbar energihushållning, med hänsyn till de avgränsningar som har gjorts.  

 

2.2.1 Intervjupersoner 

De aktörer som har intervjuats är Uppsala kommun som har en central roll i stadens 

energiplanering, Uppsalahem som är det största kommunalägda fastighetsbolaget samt 

Vattenfall AB som är ett statligt helägt energibolag med värme, el och gas som 

huvudproduktion. Vattenfall står för nästan 95 % av uppvärmningen för Uppsalas fastigheter.  

(Vattenfall, 2013) Därmed anses samtliga utvalda aktörer vara relevanta och viktiga i arbetet 

för ett hållbart energisystem i Uppsala. 

 

2.3 Tillvägagångssätt  

Inför intervjuerna formulerades en semistrukturerad intervjuguide som innebär att 

intervjuguiden innehåller de övergripande teman som ska behandlas under intervjun och förslag 

till frågor kopplade till dessa teman (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146). Fördelen med att 

intervjuguiden inte är helt strukturerad är att man kan ändra frågornas ordningsföljd och man 

behöver inte hålla sig strikt till schemat. Man kan dessutom lägga till följdfrågor för att uttömma 

svaren ytterligare (Bryman, 2011, s. 413). Jag valde dock att hålla mig relativt strängt till 

intervjuguiden för att vara säker på att alla viktiga frågor besvarades av alla respondenter. 

Följdfrågor ställdes dock där det kändes relevant för att få djupare förståelse för 

respondenternas svar.  

Intervjuguiden utformades med öppna frågor för att inte styra intervjupersonernas svar i 

någon särskild riktning och samtliga frågor var kopplade till uppsatsens syfte och 

frågeställningar (Bryman, 2011, s. 419). I en öppen intervjuform är det intervjupersonen som 

bestämmer hur intervjufrågorna tolkas och det är intervjupersonen som ger frågorna innehåll 

och mening (Lantz, 2007, s. 53). Intervjuerna inleddes med frågor kring verksamhetens 

energiplanering, för att sedan gå in på frågor angående organiseringen av energiarbetet. 

Avslutningsvis ställdes frågor om hur man implementerar energi i verksamheten. Totalt ställdes 

ungefär femton intervjufrågor och intervjuerna varade mellan 30 till 60 minuter.  

Den omgivande miljön, intervjusituationen och andra faktorer som exempelvis tid påverkar 

intervjuns utfall (Lantz, 2007, s. 67). Det är enligt Lantz (2007, s. 69) viktigt att skapa ett lugn 

och en känsla av förtroende. Därmed var det första som gjordes att informera intervjupersonen 

om uppgiften och deras roll i detta arbete. Två av intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas 

arbetsplats, då det kändes som det mest naturliga valet. Fördelen med valet av intervjumiljö är 

att intervjupersonerna kan känna sig mer bekväma i en hemmamiljö och det var även mindre 

tidskrävande för dem att ställa upp på intervjun. Båda direktintervjuerna utfördes i ett grupprum 

och situationen kändes avslappnad i båda fallen. Något som i enlighet med Lantz (2007, s. 67-

69) kan vara mindre positivt med valet av intervjuplats är dock risken att intervjupersonerna 

kan ha intagit en starkare arbetsroll som medförde att de inte var lika informella och ärliga i 

svaren som de möjligtvis hade varit i en annan situation. Angående vissa intervjufrågor kunde 

jag känna att respondenterna hade tendens att gå hårt in för att positivt marknadsföra 
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verksamheten, vilket var mindre bra för att besvara mina forskningsfrågor. I och med en 

avslappnad situation kunde jag dock få ut mycket av intervjuerna trots det. 

En av intervjuerna utfördes via telefon med anledning av att intervjupersonen inte hade 

möjlighet att träffas personligen. Enligt Bryman (2011, s. 432) är fördelen med en 

telefonintervju i jämförelse med en direktintervju att det är mindre tidskrävande och att det kan 

kännas lättare att svara på känsliga frågor då intervjupersonen inte är närvarande. Det finns 

dock stöd för att skillnaden mellan responsen via telefon och direktintervju är liten. Fördelaktigt 

med en direktintervju i förhållande till telefonintervju är att intervjupersonen kan uppfatta 

respondentens kroppsspråk vilket kan vara viktigt för att tolka intervjusvaren korrekt (Bryman, 

2011, s. 432). 

Samtliga intervjuer spelades in för att vara säker på att få med allt viktigt och för att texten 

i efterhand skulle kunna transkriberas. Inspelning kan framkalla oro och en oönskad 

självmedvetenhet hos intervjupersonerna, men ingen verkade ha något problem med 

inspelningen när frågan ställdes (Bryman, 2011, s. 428). Det finns flera sätt att registrera 

intervjuer, exempelvis genom ljudbandspelare, videobandspelare eller genom att anteckna 

intervjusvaren (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 194). Jag valde att spela in via telefonen för att 

det var både smidigt och ger bra ljudkvalitet. För att spela in telefonintervjun hämtades en app 

hem som spelade in telefonsamtalet.  

 

2.4 Bearbetning av data 

I den kvalitativa analysmetoden är transkribering och analys av intervjumaterialet en 

grundläggande del (Bryman, 2011, s. 430). Intervjumaterialet transkriberades direkt efter varje 

intervju, dels för att spara tid och även för att vara säker på att senare inte förbise viktiga intryck 

från intervjuerna (Bryman, 2011, s. 523). Enligt Lantz (2007, s. 107) är det första steget i 

bearbetning av data att reducera det transkriberade materialet till det som ska användas i 

analysen. Detta gjordes i enlighet med Bryman (2011, s. 523) genom att kategorisera materialet 

i olika teman utifrån de formulerade forskningsfrågorna. Därefter studerades intressanta 

mönster för att sedan göra sammanfattningar av materialet för att få en tydlig överblick av vad 

som var relevant för uppsatsen och en fortsatt analys. I denna process är det viktigt att vara 

noggrann för att inte tolka materialet felaktigt (Bryman, 2011, s. 430). Det utvalda materialet 

granskades kritiskt för att försäkra mig om att det inte fick en annan betydelse än i det 

ursprungliga sammanhanget (Lantz, 2007, s. 109).  

 

2.5 Metodkritik 

Med anledning av arbetets begränsade tidsram var det viktigt att relativt snabbt få tag i 

intervjupersoner i början av arbetsprocessen. Det kan vid närmare eftertanke kännas som att 

vissa intervjufrågor kunde ha ställts i en annan ordningsföljd för att få en mer realistisk bild av 

resultatet. Dessutom kunde ännu fler följdfrågor ha ställts för att försäkras om att intervjusvaren 

var helt korrekt uttalade och tolkade. Det var därmed en stor förmån att spela in samtalen då 

fokus kunde ligga på intervjupersonen under hela intervjun, vilket gav möjligheten att uppfatta 

både kroppsspråk och att aktivt lyssna på svaren. 
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En svårighet i början av skrivprocessen var att det tog tid innan jag fick kontakt med 

relevanta intervjupersoner. Det krävdes flera samtal och många var upptagna och fullbokade. I 

efterhand känns valet av intervjupersoner dock rätt i förhållande till uppsatsens syfte då 

samtliga är insatta i energifrågor. Något som hade kunnat göras annorlunda är att fler personer 

inom samma verksamhet hade kunnat intervjuas för att få fylligare svar på frågeställningarna. 

Intervjusvaren kan variera stort beroende på vem man intervjuar och i vilken 

verksamhetsavledning personen verkar. Det hade även varit intressant att intervjua fler 

involverade aktörer, exempelvis inom kommunens olika nätverk, för att få ett ännu mer pålitligt 

resultat.  

I vissa fall har det varit svårt att tolka intervjusvaren, då aktörerna har tolkat frågorna väldigt 

olika. Därmed skulle jag med fördel ha kunnat välja mer konkreta och avsmalnade 

frågeställningar. Samtidigt är det intressant att svaren varierar då jag har fått tillgång till 

intressanta nyanser och perspektiv vilket också är meningen med en kvalitativ intervjustudie 

(Bryman, 2011, s. 413).  

 

2.6 Etiska överväganden 

Med anledning av att samtliga aktörer driver omfattande verksamheter och att hållbarhetsfrågan 

kan upplevas som känslig i vissa avseenden, har jag valt att anonymisera intervjupersonerna i 

detta arbete. Jag anser att innehållet blir rikare och att jag kan få ut mer av analysen om etiska 

aspekter inte behöver tas hänsyn till på samma sätt. 

 

2.7 Litteraturhantering 

I uppsatsen används ett flertal rapporter och myndighetsdokument som referenser. Rapporterna 

har granskats kritiskt och används endast om de tillför något av betydelse för arbetet. En del 

information kan inte hittas någon annanstans, framför allt rapporter som är skrivna av 

kommunen och andra involverade aktörer. Dokument från olika aktörer anses i uppsatsen vara 

korrekta och tillförlitliga. 

Teoriavsnittet grundas på vetenskapliga artiklar, litteratur samt relevanta dokument från 

olika myndigheter. Detta för att kunna få tillgång till den information som är betydelsefull och 

viktig för uppsatsens teori. Källorna har används för att ge ett teoretiskt ramverk till vad en 

effektiv energiplanering innebär med syftet att i analysen kunna jämföra den faktiska 

energiplaneringen med den teoretiska och dra slutsatser utifrån det. 

För att finna den relevanta informationen genomfördes en litteratursökning som enligt 

Bryman (2011, s. 113) innebär en noggrann genomgång av befintliga rapporter, tidskrifter och 

böcker inom undersökningsområdet. För att göra det identifierades nyckelord som hjälpte till 

att avgränsa sökningen till relevant material. Exempel på nyckelord som användes var bland 

annat ”sustainable”, ”effective”, ”energy”, ”planning”, ”management”. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter relevanta för denna 

uppsats. Inledningsvis beskrivs begreppen hållbar utveckling (3.1) och hållbar energi (3.2) som 

är viktiga utgångslägen i denna uppsats. Vidare presenteras energi och fysisk planering som 

behandlar kommunens roll i energiplaneringen (3.3). Därefter introduceras en modell för 

effektiv och hållbar energiplanering (3.4) utifrån teorier och tidigare forskning om vad som gör 

energiplanering effektivt. Utifrån den teoretiska modellen sammanfattas sedan kriterier (3.5) 

för en effektiv energiplanering som används som utgångspunkter i analysen av det empiriska 

materialet. 

 

3.1 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett begrepp med många olika tolkningar och definitioner. Begreppet fick 

sitt genombrott i samband med FN och Brundtlandskommissionens rapport ”Vår gemensamma 

framtid” där definitionen av begreppet hållbar utveckling är: En utveckling som tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 

(Regeringen, 2000, s. 23). 

Begreppet hållbar utveckling innefattar tre dimensioner vilka är ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet. Den sociala dimensionen av hållbarhet involverar utrotning av fattigdomen, 

främjande av sysselsättning, jämställdhet, tillgång till utbildning och god hälsa, samt utveckling 

av de underutvecklade länderna. Ekonomiskt hållbar utveckling innebär att den långsiktiga 

ekonomiska tillväxten inte ska äventyras och att tillväxt är grunden till ökade resurser som kan 

fördelas mellan medborgarna (Regeringen, 2000, s. 24). Begreppet ekologisk hållbarhet innebär 

enligt Regeringens skrivelse 1997/98:13 att skydda miljön och trygga en hållbar försörjning, 

samt en effektiv användning av jordens resurser (Regeringen, 2000, s. 23-24). 

Hållbar utveckling poängterar som helhet den internationella ekonomiska aktivitetens 

påverkan på miljön och framtidens resurser. Därmed är möjligheten att styra framtiden i en viss 

riktning central i begreppet. Begreppet kan relateras till konceptet tillväxt och har som avsikt 

att skapa balans mellan den ekonomiska tillväxten och förstörelse av miljön. Syftet är därmed 

att motverka en tillväxt som kan öka framtida miljömässiga kostnader (Golusin, Dodic & 

Popov, 2013, s. 10).  

En allmän princip angående hållbar utveckling är alternativa lösningar, som innebär att när 

det är ofrånkomligt att exploatera naturresurser ska det ske genom minimering och genom att 

använda så lite icke-förnybara bränslen som möjligt till förmån för förnybara energikällor 

(Golusin, Dodic & Popov, 2013, s. 12). I svensk politik är den ekologiska dimensionen 

utmärkande och i regeringsförklaringarna 1996 och 1999 anförde statsministern att Sverige ska 

vara i framkant i strävan efter en utveckling som är ekologiskt hållbar (Regeringen, 2000, s. 

23). 
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3.2 Hållbar energi 

Energiproduktion och energianvändning är modernitetsproblem som måste förstås ur ett 

bredare perspektiv. I och med en växande befolkningsökning i världen, ökar även behovet av 

energi och att tillgodose mänskliga behov. Behovet av energi är varierande i olika delar av 

värden och den absolut största energiförbrukningen står de utvecklade länderna för.  Dessa 

länder har en ekonomisk fördel och ett konstant behov av att konsumera tillräckligt med energi 

för att nå en för framtiden ekonomisk och social utveckling (Golusin, Dodic & Popov, 2013, s. 

1). 

 Skillnaden i ekonomi och politisk utveckling i olika länder har medfört skilda 

uppfattningar om hållbar energi. Förståelsen av begreppet är direkt kopplat till historiska 

händelser och den rådande utvecklingsnivån i länderna. De mest utvecklade länderna har bäst 

möjligheter att hantera miljöfrågor och kan därmed välja miljövänligare alternativ. Det finns 

även en utvecklad politisk lagstiftning för ekologisk hållbarhet som gör att systemen i 

utvecklingsländerna stödjer hållbar utveckling. Europeiska länder, USA, Kanada och Japan har 

ett försprång gällande att belysa ekologisk hållbarhet inom olika samhällsområden och hållbar 

energi i dessa länder inkluderar ekonomisk användning av resurser, energieffektiv drift och 

produktion samt tillämpning av förnybara energikällor (Golusin, Dodic & Popov, 2013, s. 18). 

Ett hållbart energisystem innebär ett system som är ekologiskt hållbart och främjar 

konkurrenskraft samt en trygg energiförsörjning. Europeiska unionen och Sveriges riksdag har 

upprättat mål angående effektiv energianvändning, ökad användning av förnybar energi samt 

minskade växthusgasutsläpp (Energimyndigheten, 2014c). I denna uppsats kommer fokus att 

ligga på arbetet för att nå ett ekologiskt hållbart energisystem i Uppsala.  

   

3.3 Energi och fysisk planering 

Kommuner spelar en viktig roll i det svenska energisystemet och kan genom att agera som 

offentlig aktör, fastighetsägare, energibolagsägare, arbetsgivare eller som informatör styra 

energitillförsel och energianvändningen inom kommunen (Energimyndigheten, 2010). Lokala 

myndigheter är bundna till svensk lag, men kommunstyrelsen har ett stort ansvar över det 

kommunala energisystemets utveckling. Ett verktyg för kommunen att hantera det lokala 

energisystemet är en energiplan (Stenlund Nilsson & Mårtensson, 2003, s. 179-180). 

Varje kommun ska enligt lagen om kommunal energiplanering upprätta en energiplan för 

tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Planen ska redovisa vilken 

påverkan den har på hälsa, miljö och hushållning med resurser som bland annat mark och vatten 

(SFS 1977:439). 

Betydande i energiplanering är att formulera konkreta mål som tillämpas i projekt och 

formulering av åtgärder. Samtlig energianvändning har en negativ inverkan på miljön, men ett 

mål för energiplaneringen är att påverkan ska bli så liten som möjligt. Det är dock svårt att ta 

hänsyn till alla effekter som energiplaneringen för med sig på hälsa, miljö eller 

resurshushållning och därmed är det nödvändigt att fokusera på det som prioriteras inom 

kommunen. Ett ytterligare mål med energiplanering är att stärka ekonomin vilket ofta kan göras 

med små medel för att minska kostnaderna för energiförbrukning (Energimyndigheten, 2008). 
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3.4 Modell för effektiv och hållbar energiplanering 

Handlingsplaner för hållbar energi är ett effektivt medel för städer att planera, implementera, 

följa upp och utvärdera klimat- och energipolitik för att bidra till begränsning av de pågående 

klimatförändringarna. Genom en handlingsplan kan städer strukturerat genomföra åtgärder och 

systematiskt följa upp effekterna, samt använda det som ett verktyg för kommunikation mellan 

involverade aktörer (Morchain, 2011, s. 2). 

Golusin, Dodic & Popov (2013, s. 60) menar att energiplanering är väldigt komplext och 

att det därmed är nödvändigt att använda redan tillgängliga metoder för att sedan anpassa dem 

till kraven på hållbar utveckling. Med införandet av hållbar utveckling får energiplaneringen en 

ny dimension där kravet på att anta nya lösningar ställs, vilket skiljer sig från den gamla 

traditionella planeringen. Enligt författarna (Golusin, Dodic & Popov, 2013, s. 60) är det endast 

möjligt att skapa en framgångsrik modell för hållbar energiplanering genom att samordna 

kraven för hållbar utveckling, energisektorns kvaliteter och vetenskap om strategisk ledning. 

Genom dessa kriterier skapas en ny tvärvetenskaplig strategi för energihantering. 

 

3.4.1 Planering 

Det första som måste göras i planprocessen är att identifiera den lokala situationen, vilka 

resurser som finns tillgängliga samt vilka utmaningar som samhället står inför. Bedömningen 

kan sedan användas för att formulera en strategi för hur ändringsprocessen ska se ut och 

upprättande av en konkret handlingsplan (Van Staden & Musco, 2010, s. 117). 

Bertoldi (2010, s. 30-34) beskriver vikten av att identifiera mål för kort, medellång och 

lång sikt och att dessa ska bygga på en vision som är ambitiös samtidigt som den bör vara 

realistisk. De uppsatta energimålen är en balans mellan visionen och vad som går att uppnå. 

Dessa målformuleringar måste vara detaljerade, mätbara, realistiska, uppnåeliga och bundna 

till en viss tidpunkt.  

Deltagande intressenter är i planeringslitteratur ett erkänt viktigt medel både i planering- 

och implementeringsfasen. Fördelaktigt är att en politik som innefattar intressenternas behov 

upplevs som mer legitim och kan därmed vara mindre svår att implementera (Fenton, 2014, s. 

3). Fenton (2014, s. 3) menar att effektivt deltagande bygger på samspel mellan myndigheter, 

organisationer, företag och andra relevanta påverkande grupper samt att involvering av olika 

intressenter bidrar till erfarenhetsbyte och en utvecklad kunskap kring komplexa processer. 

Vidare medför ett bredare deltagande att samarbete sker i högre grad och kunskapsöverföring 

skapas mellan de inblandade aktörerna Fenton (2014, s. 5). 

 Intressenter kan innebära samtliga som har ett intresse i frågan och antingen påverkas av 

eller påverkar problemet. Det kan exempelvis vara medborgare, företag, myndigheter, 

organisationer och andra relevanta grupper. Angående energiplanering är det viktigt med 

involverade intressenter då förändringar i energisystemet påverkar samtliga i ett samhälle. 

Gällande mer specifika områden inom energiplanering kan det dock vara svårare att definiera 

vem som är intressent. Relevanta intressenter i planeringsprocessen fastställs genom 

ömsesidiga intressen, tidigare förbindelser samt genom lokalt kunnande kring aktörer och deras 

kompetens (Fenton, 2014, s. 4). 
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Kommuner har en förmån genom sin roll att kunna sprida information och engagera 

relevanta intressenter och samhällets medborgare. Detta är enligt Van Staden & Musco (2010, 

s. 116) avgörande för en framgångsrik klimat- och energiplanering eftersom att man inte kan 

förändra utan engagemang från berörda människor. Något som Van Staden & Musco (2010, s. 

119-120) belyser är även vikten av att förändra människors beteenden med koppling till 

tekniken som används och att en medvetenhet måste skapas i samhället om hur berörda 

intressenter kan påverka det lokala klimatarbetet. 

Kritik som riktas mot intressenters deltagande i energiplaneringens planprocess är att ökat 

deltagande skapar utmaningar och ökar komplexiteten (Khakee, 2000, s. 112-113). Kowalski 

(2009, refererad i Fenton, 2014, s. 2) menar även att behovet av teknisk kunskap hindrar 

intressenters delaktighet under planeringsprocessen. 

Gällande medborgardeltagande menar Khakee (2000, s. 112-113) att det är något som ofta 

rekommenderas i teorin men inte är lika önskvärt i den praktiska tillämpningen med orsak att 

det hindrar en effektiv beslutsprocess. Författaren beskriver att det hos beslutsfattare har funnits 

en bristande medvetenhet om att långsiktiga konsekvenser av planeringen kräver en omfattande 

dialog även med invånarna och att planeringen måste bygga på förståelse, normer och 

drivkrafter hos samtliga som vill påverka den. Fenton (2014, s. 3) beskriver att om man inte 

involverar intressenter i planprocessen, kan utfallet istället bli att målen inte uppfylls. Att 

involvera intressenter kan dessutom förbättra kvaliteten på de beslut som tas i processen.  

 

3.4.2 Organisering 

Verksamhetsstyrning ska orientera verksamheten utifrån de övergripande mål och strategier 

som förekommer med syftet att skapa ett bra utfall. Enligt Alvesson (2013, s. 92) uppträder två 

olika typer av organisationsproblem; kooperationsproblem och koordinationsproblem. 

Kooperation handlar om samarbete och lydnad även om det förekommer motsättningar av 

intressen. De involverade parterna inom organisationen har ofta olika intressen, perspektiv och 

prioriteringar vilket kan medföra att de inte efterföljer ledningens regler och önskemål utan 

agerar efter egenintresse. Detta är ett exempel på kooperationsproblem och det är då viktigt för 

ledningen att öka viljan för samarbete inom organisationen (Alvesson, 2013, s. 93). 

Koordination innebär samordning av uppdelade kunskaper och insatser. Detta problem kan 

uppkomma om involverade parter inte förstår varandra och då informationen inte 

kommuniceras på rätt sätt. Det handlar ofta om att komplexiteten i verksamheten gör det svårt 

att samordna den, vilket kan relateras till energiplaneringen som är väldigt komplex. 

Decentralisering förstärker ofta ett koordinationsproblem, samtidigt som det är viktigt med 

befogenheter och handlingsutrymme nedåt i organisationen eftersom att det säkerställer 

kunskap och tid för beslutsfattning (Alvesson, 2013, s. 93). Då koordinationsproblem 

uppkommer och organisationens mål och system inte är tillräckligt effektiva hanteras de ofta 

genom en mer central styrning för att öka effektiviteten (Alvesson, 2013, s. 94). 

Golusin, Dodic & Popov (2013, s. 112) menar att för en framgångsrik implementering av 

en energiplan är det nödvändigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning och en tydlig definition 

av åtaganden samt en budget som fördelas genom ett samordningssystem. Tiller (2013, s. 20) 

framför att för en effektiv planering är det viktigt att fördela ansvar och ledarskap så att samtliga 
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inom organisationen är medvetna om hur de ska bidra till implementeringen. Författaren menar 

även att organisationen inte blir tillräckligt effektiv utan praktisk ledning som förmedlar 

informationsspridning utåt i verksamheten. 

Palm & Wihlborg (2011, s. 78) beskriver de stora energibolagen som starka aktörer med 

dominerande ställning inom energisystemet. Författarna menar att energibolagen historiskt sett 

har haft ett ensamt ansvar att styra energisystemets utveckling och att de har makten att styra 

systemet i en viss riktning. Detta beror enligt Palm & Wihlborg (2011, s. 79) på att 

energibolagen ofta har stor kompetens kring energifrågor vilket gör att de intar ställning som 

centrala och viktiga aktörer i utvecklingen av energisystemet.  

 

3.4.3 Implementering 

Implementering av strategin är huvudsteget i planprocessen. Även om det är komplicerat att 

utveckla en strategi för hållbar energi så är det svårare att implementera den. Man kan se 

planeringsstrategin som ramen för vilken inom åtgärder vidtas för en hållbar energianvändning 

(Golusin, Dodic & Popov, 2013, s. 103). 

Golusin, Dodic & Popov (2013, s. 75) menar att implementering av en strategi för hållbar 

energi kräver att det finns mänskliga resurser och expertis inom energiområdet. En nackdel med 

behovet av expertis är dock att det är dyrt och att det kan vara svårt att hitta relevanta personer 

som kan delta i planprocessen. Författarna (Golusin, Dodic & Popov, 2013, s. 127) påpekar 

även vikten av att skapa blandade arbetsgrupper där externa experter ingår. De ekonomiska och 

mänskliga resurser som krävs vid utvecklande och implementering av en energiplan kan 

erhållas på olika sätt, bland annat genom integrering av energifrågor i en verksamhetsavdelning 

eller genom att upprätta en ny enhet inom den lokala förvaltningen (Bertoldi, 2010, s. 15). 

Kontroll och mätning av framsteg är ett viktigt steg för en effektiv energiplanering. 

Uppföljning baseras på mätning av bestämda parametrar som sedan jämförs med de uppsatta 

målen för hållbar energi. Samtliga mål i planeringsfasen måste därmed gå att mäta för att kunna 

jämföras med de uppmätta värdena av exempelvis koldioxid (Golusin, Dodic & Popov, 2013, 

s. 215). Kontroll av framsteg ger ett mått på hur väl strategin för hållbar energi implementeras. 

Kontrollfrekvensen påverkas av en rad olika faktorer, bland annat aktiviteten i verksamheten. 

Verksamheter som har stor energianvändning, vilket berör samtliga intervjuade aktörer i denna 

uppsats, kommer att behöva göra tätare uppföljningar vilka bör utföras minst en gång per månad 

(Golusin, Dodic & Popov, 2013, s. 214). De företag där implementering av hållbar energi har 

en betydande påverkan både på verksamheten och miljön, har även tätast kontroller av 

resultaten (Golusin, Dodic & Popov, 2013, s. 215). 

 

3.4.4 Brister i planeringscykeln 

Utmaningar förekommer ofta i energiplaneringen för hållbar energi. De vanligaste faktorerna 

som komplicerar tillämpning av hållbar energi är enligt Golusin, Dodic & Popov (2013, s. 365) 

bland annat otillräcklig medvetenhet angående behovet av att respektera kommande 

generationer, okunskap och ofullständig information kring energifrågor, stora kostnader för 

implementering, otillräckligt systemstöd, otillräckliga tekniker och verktyg samt bristande 

metoder för mätning av framsteg och effekter angående hållbar energi. 
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Ivner (2010, s. 115) beskriver att engagerande från samtliga berörda intressenter är en 

idealisk bild, men att det alltid förekommer hinder för delaktighet i praktiken och att samtliga 

berörda inte kan delta i energiplaneringen. Dessa hinder kan vara brist på ekonomiska resurser 

eller otillräcklig kunskap för att bidra till effektiv planeringsprocess.   

För att lösa dessa utmaningar som kan uppstå i energiplaneringen är det nödvändigt med 

en kombination av strategisk planering, effektiv drift, tekniska framsteg och utbildning samt ett 

samarbete på global nivå. Grundläggande förutsättningar för en framgångsrik implementering 

av hållbar energi samt för hållbar utveckling i allmänhet är ett kollektivt ansvarstagande och 

respekt för kommande generationers rättigheter. Det är även av stor vikt att utveckla 

energiproduktion från förnybara energikällor, effektiv energiförbrukning i arbetsprocesser samt 

utveckla befintliga verktyg och tekniker för tillämpning av hållbar energi (Golusin, Dodic & 

Popov, 2013, s. 365). 

 

3.5 Sammanfattande kriterier för effektiv och hållbar energiplanering 

Utifrån det teoretiska ramverket (3.4) och de valda teorierna sammanfattas följande kriterier för 

en effektiv och hållbar energiplanering: 

 

 Energimål för kort, medellång och lång planering som baseras på en ambitiös men 

realistisk vision (Bertoldi, 2010). 

 En upprättad handlingsplan för hållbar energi (Van Staden & Musco, 2010). 

 Kommunikation kring hållbar energi till berörda intressenter och medborgare (Van 

Staden & Musco, 2010). 

 Brett deltagande från involverade intressenter i planeringsprocessen (Fenton, 2014). 

 Tydlig ansvarsfördelning gällande åtaganden och budget (Golusin, Dodic & Popov, 

2013). 

 Mänskliga och ekonomiska resurser (Golusin, Dodic & Popov, 2013). 

 Kontinuerlig kontroll och uppföljning av målen (Golusin, Dodic & Popov, 2013). 

 

Ovanstående kriterier utgör utgångspunkterna i analysen för att kunna bedöma om de 

intervjuade aktörernas arbete för hållbar energi i Uppsala är effektivt och vad som kan bli mer 

effektivt. 
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4. BAKGRUND TILL UPPSALAS ENERGIARBETE 

 

För att sätta uppsatsen i en kontext, inleds detta avsnitt med några av de övergripande styrmedel 

som Uppsala kommun måste ta hänsyn till i arbetet för hållbar energi. Därefter presenteras 

bakgrunden till arbetet för hållbar energi i Uppsala. 

 

4.1 Styrmedel  

Initiativ om hållbar energi har gjorts på europeisk nivå på senare år och det har medfört att allt 

fler städer inom EU arbetar för att genom energiåtgärder bekämpa klimatförändringen. EU:s 

klimat- och energiprogram syftar till att bekämpa klimatförändringen, öka säkerheten för energi 

och stärka konkurrenskraften. De mål som EU har upprättat fungerar som vägledning för städers 

upprättande av handlingsplaner för hållbar energi. (Morchain, 2011, s. 2) Målen kallas för 20-

20-20 målen och dessa är (European Commission, 2014):  

 

 20 % minskning av växthusgaser från 1990 års nivåer 

 20 % av energin ska vara förnybar energi 

 20 % ökad energieffektivisering  

 

Målen är ledande för energi- och klimatpolitiken och ska användas som riktlinjer. I Sverige ska 

växthusgaserna minska med 40 % till 2020, andelen förnybar energi ska vara 50 % och 

energieffektiviseringen ligger i linje med EU-målen på en ökning med 20 % till 2020 

(Energimyndigheten, 2014d). 

Europeiska unionen upprättade efter klimat- och energiprogrammet det så kallade 

Borgmästaravtalet, med syfte att stötta lokala myndigheters insatser för utförande av politik för 

hållbar energi. Avtalet kan ses som en god flernivåstyrning i och med att det är en unik rörelse 

som arbetar för att orientera aktörer till uppfyllande av EU-målen (Borgmästaravtalets 

sekretariat). 

Sveriges nationella miljöpolitik baseras på sexton nationella miljömål som riksdagen har 

antagit och ett av dessa mål är ”Begränsad klimatpåverkan”. Riksdagens definition av målet är 

(Naturvårdsverket, 2014a):  

 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 

stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska 

uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 

säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder 

ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

 

De största klimatpåverkande bidragen både nationellt och i världen är förbränning av  

fossila bränslen i el och värmetillförsel, industriprocesser och transporter. Därmed är 

energiåtgärder en grundläggande del i att uppnå det ovanstående miljömålet (Naturvårdsverket, 

2014a). I stort sett samtliga av de nationella målen påverkas dock av energiproduktionen, vilket 

gör att energiåtgärder bidrar positivt till flera av målen (Energimyndigheten, 2014d). 
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4.2 Hållbar utveckling i Uppsala kommun 

Kommunens inriktning i arbetet för hållbar utveckling beskrivs i Policy för hållbar utveckling 

och är uppdelad i de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Arbetet för 

en minskad klimatpåverkan nås inom den ekologiska dimensionen vilken enligt Uppsala 

kommun (2014a, s. 9) formuleras:  

 

Uppsala kommun ska kännetecknas av ett ansvarsfullt resursutnyttjande av våra gemensamma naturresurser 

i all sin verksamhet, i allt sitt sätt att påverka samhällsutvecklingen och i allt samarbete med andra. Vi ska 

säkra en miljö som främjar folkhälsa, biologisk mångfald och motverkar klimatförändringar. Allt som 

utvinns ur naturen ska användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga 

resursförbrukning. 

 

Uppsala kommun har samlat alla program och planer som innefattar ekologisk hållbarhet i ett 

ramverk vilket ska fungera som en övergripande och central styrning i det strategiska arbetet. I 

det samlade programmet beskrivs övergripande principer och prioriteringar som ska vara 

utgångspunkter för arbetet med ekologisk hållbarhet. De prioriteringar som rör energi är 

följande (Uppsala kommun, 2014a, s. 3): 

 

 Effektivt resursutnyttjande och kretsloppstänkande. 

 Förnyelsebara och klimateffektiva energikällor och material.  

 

Ett urval av principerna för ekologisk hållbarhet i Uppsala kommun är följande: 

 

 Ekologisk hållbarhet är en drivkraft för ekonomisk och social utveckling. 

 Den ekologiska hållbarheten finns med i planeringsprocessen från start. 

 Uppsala kommun är en ledande kommun inom ekologisk hållbarhet. 

 Uppsala minskar sin direkta lokala miljöpåverkan och därigenom sin indirekta globala 

miljöpåverkan.   

 

4.3 Uppsalas vision och energimål 

Ett av kommunens viktigaste planeringsverktyg är Översiktsplanen. För närvarande pågår 

arbetet med att upprätta den nya Översiktsplan 2010 som ska ge en långsiktig orientering för 

stadens och landsbygdens utveckling fram till 2030. Planen är inte bindande, men ska fungera 

som vägledning för exempelvis nya detaljplaner, bygglov och framför även kommunens tankar 

kring utvecklingsarbete och insatser (Översiktsplan, 2010, s. 7). I Översiktsplan 2010 

presenteras kommunens vision om 2030, varav ett av målen är att Uppsala är på väg mot 

klimatneutralitet. Visionen innefattar bland annat att bebyggelsestrukturen främjar för 

energihushållning, klimatvänlig energianvändning och hushållning med naturresurser, samt att 

de tekniska systemen är hållbara på lång sikt är. Kommunen ska dessutom vara väl förberedda 

på att kunna möta klimatförändringarnas effekter (Översiktsplan, 2010, s. 11).  
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4.4 Samverkan kring energifrågan 

Uppsala kommun är delaktig i ett flertal samarbeten med andra aktörer i Uppsala där 

energianvändningen är en viktig del i arbetet för att tillsammans minska klimatpåverkan och 

uppnå ett hållbart energisystem. 

 

4.4.1 Uppsala klimatprotokoll  

Uppsala klimatprotokoll är ett samarbete som initierades av kommunen år 2010, med syftet att 

hitta lokala lösningar på ett globalt klimatproblem. Kommunen bjöd in lokala verksamheter, 

företag, organisationer och myndigheter för att tillsammans arbeta för kommunens uppsatta 

klimatmål och därmed ta sig an klimatutmaningen. Samarbetet utgörs idag av 29 lokala 

organisationer som varje medlem har upprättat egna klimat- och energimål. Medlemmarna 

utbyter erfarenheter och utvecklar tillsammans nya kunskaper i ett gemensamt arbete och i och 

med den ledande rollen i klimatfrågan, utgör de goda exempel och inspirerar andra aktörer på 

både lokal och global nivå att ta ansvar för klimatfrågan. Klimatprotokollet var en bidragande 

faktor till att Uppsala kommun år 2013 blev utnämnd till Sveriges klimatstad av 

Världsnaturfonden (Uppsala kommun, 2014b). 

Inom arbetet med Uppsala klimatprotokoll ska en ny färdplan för klimatneutralitet tas fram 

där medlemmarna är delaktig i framtagandet. Uppsala kommun har fått 1,5 miljoner kronor 

beviljat från Energikontoret i Mälardalen för arbetet med färdplanen. Färdplansprojektet som 

fortgår under 2013-2014 ska visa vägledning för att uppnå kommunens utsläppsmål (Uppsala 

kommun, 2014d). 

 

4.4.2 Uthållig kommun  

Uthållig kommun är ett samarbete mellan Energimyndigheten och utvalda kommuner i Sverige 

där Uppsala är en av dessa. Programmet är ett stöd från Energimyndigheten till kommunerna 

och innefattar kunskapsöverföring, projektmedel för samverkan samt hjälp med 

nätverksstrukturer. Uthållig kommun består av två tidigare etapper som genomfördes 2003-

2007 och 2008-2011 och är nu inne på sin tredje (Energimyndigheten, 2013a). 

Uppsala kommun var delaktig i programmet från år 2008-2011 och var även inbjudna att delta 

i den tredje etappen som genomfördes under 2011-2014. Temaområden i den nya etappen är 

näringspolitik med fokus på energi och energismart fysisk planering och 37 kommuner kommer 

att delta (Uppsala kommun, 2014c). 

 

4.4.3 Klimatkommunerna 

Föreningen Klimatkommunerna är till för regioner, landsting och kommuner som aktivt arbetar 

med klimatfrågan på lokal nivå och startades år 2003 som ett nätverk för att sedan 2008 bli en 

förening. Syftet med föreningen är minskning av växthusgaser i Sverige och intagande av rollen 

som en pådrivande aktör genom att belysa de möjligheter, drivkrafter och hinder som är 

betydande för resultatet. Klimatkommunerna arbetar med informationsspridning för att 

kunskapen om klimatproblematiken ska öka (Klimatkommunerna, 2013). 
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5. ENERGIPLANERING I UPPSALA 

 

I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet och resultatet av de formulerade 

forskningsfrågorna.  

 

5.1 Hur planerar de olika aktörerna för hållbar energi? 

5.1.1 Idén om att integrera hållbar energi i planeringen 

Enligt Uppsala kommun (Intervju, 2014) gick Energimyndigheten in och satsade på kommuner 

genom bidrag för att starta en process kring energiarbetet i kommunerna. En del av processen 

var att ta fram ett miljö- och klimatprogram med en tydlig satsning på mål och klara ambitioner 

gällande energi. Det finns miljömässiga skäl till kommunens energifokus, men även 

kostnadsmässiga då kommunen och andra företag tjänar på att exempelvis energieffektivisera.  

Energieffektivisering har varit integrerat i Uppsalahems verksamhet under en lång tid och 

de har utfört energiuppföljning sedan 1986. Förnybar energi har även det funnits med länge i 

verksamheten, dock inte fullt så integrerat som energieffektivisering (Intervju Uppsalahem, 

2014). Vattenfall (Intervju, 2014) har i verksamheten arbetat med förnybar energi under väldigt 

lång tid och framför att de satsar stort på utbyggnad av vindkraften. 

 

5.1.2 Ansvar att upprätta en handlingsplan 

Av intervjun med Uppsala kommun framgår att en omstrukturering pågår inom 

kommunorganisationen där de går mot en mer centraliserad organisering, vilket även medför 

en ändrad ansvarsfördelning. Tidigare har organiseringen varit decentraliserad där förvaltningar 

och bolagen har själva haft ansvaret att sätta upp specifika mål och budgetera dem. Med 

omstruktureringen ser det ut som att organisationen går mot ett mer systemtänkande (Intervju 

Uppsala kommun, 2014).   

Uppsalahem har en miljö- och energichef som tillsammans med två kollegor har ansvaret 

att stötta verksamheten i frågor gällande miljö-, energi- och hållbarhet. De har även en anställd 

energisamordnare som har varit drivande i framtagandet av en energistrategi vilken redovisar 

ansvarsroller, åtgärder, fokusområden och hur arbetet med hållbar energi ska se ut framöver 

(Intervju Uppsalahem, 2014). 

Representant från Vattenfall framför att verksamhetens VD har ansvaret att ta fram en 

handlingsplan och strategi för hållbar energi. Samma gäller angående satsning på ställa om till 

förnybar energi inom verksamheten (Intervju Vattenfall, 2014). 

 

5.1.3 Konkreta mål för hållbar energi 

Uppsala kommun har i handlingsplanen miljö- och klimatprogrammet upprättat fyra kortsiktiga 

etappmål till år 2020 gällande energi vilka är: fossilfri uppvärmning, fossilfria fordon, 30 MW 

solenergi och energieffektivisering. Utöver det finns ett upprättat klimatmål om att 

växthusgasutsläpp per invånare till 2020 ska minska med minst 50 % jämfört med nivån år 1990 

och att växthusgasutsläppen vara ungefär ett halvt ton per invånare senast 2050 (Intervju 

Uppsala kommun, 2014). 
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Uppsalahem har tre miljönyckeltal angående energi som handlar om minskning av värme, 

el respektive vatten och utöver det finns ett mål gällande koldioxidutsläpp. Det finns inget 

konkret mål rörande tillförsel av förnybar energi, istället är det kommunens miljö- och 

klimatprogram samt ägardirektivet som bestämmer att ny miljö- och energiteknik samt 

energieffektivisering ska tillämpas. (Intervju Uppsalahem, 2014) Uppsalahem är 

miljöcertifierade och de pågående målen är långsiktiga. Inom ramen för miljöledningssystemet 

finns dock ett flertal kortsiktiga mål och aktiviteter (Intervju Uppsalahem, 2014). 

Vattenfall AB har en handlingsplan för att minska koldioxidutsläppen där målet är 

klimatneutralitet senast 2030. De är även miljöcertifierade enligt ISO14001 och har ett 

energiledningssystem i vilket många mål ingår. Intervjupersonen påpekar att Vattenfall arbetar 

kontinuerligt med reducering av samtliga utsläpp. Vattenfall har årsmål efter budgeten och på 

längre sikt finns mål fram till 2030 (Intervju Vattenfall, 2014). 

 

5.1.4 Finansiering av hållbar energi 

Enligt Uppsala kommun (Intervju, 2014) har de kommunala bolagen och förvaltningarna 

tidigare haft eget ansvar att budgetera för hållbarhetsmålen. Med anledning av den pågående 

omstruktureringen inom kommunorganisationen är det oklart hur finansieringen kommer att se 

ut framöver, det är dock möjligt att kommunen i och med centraliseringen få en större central 

budget för att kunna göra större satsningar.  

Uppsalahem har en modell för att beräkna på de investeringar som görs. De kan även söka 

bidragsstöd utanför verksamheten till olika byggprojekt, från exempelvis Energimyndigheten 

(Intervju Uppsalahem, 2014). 

Vattenfall avsätter investeringar som läggs upp i den årliga budgeten vilka även måste 

godkännas. Exempelvis avsätts investeringar till det nya kraftvärmeverket som ska ersätta 

torven med biomassa i Uppsala (Intervju Vattenfall AB, 2014). 

 

5.1.5 Planeringsstrategi 

Uppsala kommun har tidigare haft en decentraliserad organisationsstruktur med ett 

underifrånperspektiv, även om de har haft koll på vissa frågor ur ett ovanifrånperspektiv. Det 

har varit stort fokus på beteende inom kommunorganisationen och de kommunalägda bolagen 

har arbetat med energieffektivisering i deras fastigheter, då kommunen till övervägande del 

äger fastighetsbolag (Intervju Uppsala kommun, 2014). 

Intervjupersonen från Uppsalahem beskriver att verksamheten använder sig av en cyklisk 

planeringsstrategi och uttrycker sig följande (Intervju Uppsalahem, 2014):  

 

Det är väl egentligen miljöledningssystemet kan man säga, att det handlar om hela förbättringscykeln som 

man brukar säga, plan, do, check, act och sen göra om det igen. Arbetsgången eller metodiken som vi jobbar 

med är i alla fall att vi väldigt noga ska fundera på vad det är vi vill göra, vad den bästa effekten är och 

undersöka, får det den effekten och sen göra det och liksom, kontrollera det och sedan ta det vidare liksom.  
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Uppsalahem arbetar även med prognoser som de sedan utgår från i val av åtgärder. Metoden 

kallas backcasting och innebär att först formuleras mål och sedan planeras åtgärder för att uppnå 

det uppsatta målet. Det viktiga är att samtliga i bolaget är med på vad som ska göras, särskilt 

viktigt är att de ledningen med sig (Intervju Uppsalahem, 2014). 

Vattenfall har till stor del ett ovanifrånperspektiv inom verksamheten, vilket samtliga enligt 

intervjupersonen är överens om. Alla vill minska miljöpåverkan i den mån som är möjligt så 

snart tekniken tillåter och för Vattenfall är det kommersiellt (Intervju Vattenfall AB, 2014). 

 

5.2 Hur organiseras arbetet för hållbar energi? 

5.2.1 Samarbete kring hållbar energi 

Uppsala kommun, Uppsalahem och Vattenfall är samtliga medlemmar i Klimatprotokollet som 

kommunorganisationen har upprättat, vilket är öppet för samtliga intressenter. Uppsalahem är 

delaktiga i ett flertal fokusgrupper inom samarbetet, bland annat energieffektivisering, 

solenergi och avfall (Intervju Uppsala kommun, 2014). 

Vattenfall är delaktiga i utvecklandet av den nya färdplanen för klimatneutralt Uppsala 

2050 och även i energiutredningen för aktualiseringen av Översiktsplan 2010 (Intervju 

Vattenfall, 2014). 

Utöver Klimatprotokollet har kommunen ett energinätverk för de kommunala bolagen i 

vilket Uppsalahem ingår. Kommunen har även en förvaltningsgrupp där förvaltningar inom 

kommunen kommunicerar kring energifrågor. (Intervju Uppsala kommun, 2014) Representant 

från Uppsalahem framhåller även att det finns ett nätverk för de större miljöcertifierade 

aktörerna i Uppsala, bland annat universitetet, Vattenfall och Landstinget (Intervju 

Uppsalahem, 2014). 

Vattenfall och Uppsala kommun har tecknat ett samarbetsavtal sedan 2010, där de 

samverkar för hållbar energianvändning och minskade utsläpp. Utöver detta driver Vattenfall 

en mängd andra olika samarbetsprojekt med olika intressenter (Intervju Vattenfall, 2014). 

 

5.2.2 Ansvarsfördelning i hållbarhetsfrågan 

Vattenfall AB är den största energiaktören i kommunen eftersom de driver Uppsalas 

fjärrvärmenät, elnätet, kraftvärmeverket samt reservanläggningarna i Uppsala. Kommunen har 

upphandlat E: ON som elleverantör, dock äger Vattenfall elnätet och reparerar det vid behov. 

En viktig åtgärd för att nå en hållbar energiförsörjning i Uppsala är den planerade övergången 

från Vattenfalls torveldade panna till biobränsle (Intervju Vattenfall, 2014). 

Inom kommunorganisationen är Uppsalahem det mest omfattande bolaget. Näst störst är 

Uppsala vatten och avfall och därutöver föreligger ett flertal andra fastighetsbolag och 

förvaltningar, som exempelvis sportfastigheter, utbildningsförvaltningen och skolfastigheter. 

Fastigheter står för dominerande del av energianvändningen inom Uppsala kommun. (Intervju 

Uppsala kommun, 2014) Att vara det största kommunalägda bolaget innebär ett stort ansvar för 

Uppsalahem. Intervjupersonen från Uppsalahem menar att de har störst resurser och framför 

allt ett ansvar att dela med sig av den kunskap som de har möjlighet att fram på grund av att de 

har egen personal som jobbar med energifrågorna (Intervju Uppsalahem, 2014). Gällande 
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kommunens mål anser både Uppsala kommun och Uppsalahem att deras leverantör, Vattenfall, 

har det största ansvaret gällande koldioxidutsläppen då de är helt beroende av Vattenfalls 

energiproduktion. Fjärrvärmen står för dominerande delen av utsläppen i Uppsala (Intervju 

Uppsala kommun, 2014). Representant från Uppsalahem påpekar att i jämförelse med 

fjärrvärmen är praktiskt taget alla andra utsläpp obetydliga och uttrycker sig (Intervju 

Uppsalahem, 2014) enligt följande:  

 

Till en övervägande del skulle jag säga att vi är väldigt nöjda med att vi har så pass mycket fjärrvärme som 

vi har för att det är ett på många sätt väldigt resurseffektivt uppvärmningssystem. Men samtidigt är det så 

att fjärrvärmen inte är bättre än det som man stoppar in i pannan. Så där är det ju liksom ett arbete som 

kvarstår lite, men det är Vattenfall också medvetna om. 

 

Uppsalahem försöker att använda en dialog med Vattenfall angående deras önskemål gällande 

hållbar energiproduktion. Från 2014 köper de Vattenfalls biobränslebaserade klimatneutrala 

fjärrvärme till nyanslutningar och nyproduktion (Intervju Uppsalahem, 2014). 

Vattenfall instämmer att de har ett stort ansvar för att Uppsala ska nå en hållbar 

energiförsörjning och framför att när torven i det nya värmeverket ersätts till biomassa som är 

planerat senast 2020, kommer de totala växthusgasutsläppen att minska med 30 % i hela 

kommunen. Intervjupersonen påpekar att det är så pass mycket att kommunen har höjt målet 

för att övriga aktörer ska ha något att bidra med (Intervju Vattenfall, 2014). 

 

5.2.3 Organisationsstruktur 

Kommunorganisationen har haft en väldigt decentraliserad struktur där 

kommunledningskontoret har stått för en vision och sedan försökt stödja de kommunalägda 

förvaltningarna och bolagen i deras arbete. Förvaltningarna och bolagen har då haft eget 

ansvaret att sätta upp specifika mål och budgetera dessa. Den pågående omstruktureringen 

innebär troligen en centralisering där kommunledningskontoret kommer att arbeta mer centralt 

och vara mer aktiva med stöd och planering (Intervju Uppsala kommun, 2014). 

Uppsalahem framför på intervjun att bolaget har en VD, en förvaltningschef som ansvarar 

i frågor kring förvaltning och en politiskt tillsatt styrelse. Styrelsebeslut krävs dock endast vid 

omfattande investeringar över ett visst belopp och strategiska beslut, som exempelvis beslut om 

att investera i ett nytt vindkraftverk som bolaget har gjort. Fastighetsbolaget får ägardirektiv 

från kommunen angående energimål vilket måste uppfyllas (Intervju Uppsalahem, 2014). Detta 

innebär att Uppsalahem har en relativt decentraliserad organisationsstruktur där styrelsen 

beslutar vid större investeringar.  

Vattenfall har precis som Uppsalahem en relativt decentraliserad ansvarsfördelning där 

varje anläggning har en anläggningschef som fattar beslut. Vid större beslut går det upp till en 

investeringskommitté och Vattenfalls VD beslutar om de mest omfattande investeringarna 

(Intervju Vattenfall, 2014). 
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5.3 Hur implementeras hållbar energi i aktörernas organisationer? 

5.3.1 Handlingsplan för hållbar energi 

Samtliga aktörer har upprättat en handlingsplan för implementering av hållbar energi. 

Kommunen har etablerat ett miljö- och klimatprogram som är tydligt fokuserat på 

klimatfrågorna i vilket fyra etappmål och ett långsiktigt mål om hållbar energi ingår. 

Programmet innefattar både mål om energikällor och mål om energieffektivisering. Hälften av 

programmet behandlar klimat- och energimål och den andra hälften innehåller miljömål 

(Intervju Uppsala kommun, 2014). Dessutom har kommunen i enlighet med lagen om 

energiplanering upprättat en energiplan som redovisar kommunens tillförsel, distribution och 

användning av energi inom kommunen (SFS 1977:439). 

Uppsalahem har tagit fram en energistrategi som verksamhetens energisamordnare har 

drivit fram. I programmet redovisas verksamhetens vision kring energifrågorna, tydlig 

ansvarsfördelning och vilka åtgärder som ska genomföras, samt de krav som förekommer. 

Kopplat till energistrategin finns även energiplaner som rör energianvändningen i 

bostadsområdena. Detta för att man ska kunna följa upp och se om de uppsatta målen för 

minskad energianvändning uppnås (Intervju Uppsalahem, 2014). 

Vattenfall har upprättat en handlingsplan för att minska verksamhetens koldioxidutsläpp 

(Intervju Vattenfall, 2014). 

 

5.3.2 Deltagande i utformning av energiplanen 

Samtliga aktörers utformning av handlingsplanen för hållbar energi har skett relativt internt 

inom verksamheten. Kommunen framför i intervjun att det har funnits många delaktiga aktörer 

inom kommunorganisationen, särskilt gällande komplexa frågor som fastigheter. Deltagande 

utanför kommunorganisationen är dock inte etablerat, som intervjupersonen uttrycker det: Men 

absolut, att folk som inte är med i kommunorganisationen ska ha idéer och bidra är något som 

är intressant, men ingenting som vi har etablerat just nu (Intervju Uppsala kommun, 2014). 

Uppsalahem har haft ett visst utbyte kring planens upplägg med kollegor som har arbetat 

med energifrågor, arbetet kring utformning av energistrategin har till största del dock skett 

internt, där man har säkerställt roller och ansvar för att alla inom verksamheten ska vara 

medvetna om vad det innebär (Intervju Uppsalahem, 2014). 

Vattenfalls ledning utformar handlingsplanen internt och intervjupersonen från Vattenfall 

formulerar sig följande: Och är man i behov av att fråga andra aktörer så gör man ju det, men 

tyvärr så, om de hade något att tillföra kompetensmässigt så skulle det ju vara bra (Intervju 

Vattenfall, 2014). 

 

5.3.3 Redovisning och uppföljning av resultat 

Kommunen använder sig av uppföljningsprogrammet Hållbarhetsportalen för uppföljning av 

resultat, vilket utförs varje kvartal och de flesta förvaltningar inom kommunen har en 

årsrapport. Kommunen har en arbetsgrupp som arbetar med energifrågorna vilken även 

ansvarar för att mäta framsteg. I och med kommunens omstrukturering är ansvarsfördelningen 

dock oklar gällande uppföljning och korrigering av åtgärder vid behov. Intervjupersonen från 
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Uppsala kommun menar att det förmodligen blir tydligare när den nya strukturen har integrerats 

i början av 2015 (Intervju, 2014). 

Uppsalahem följer upp löpande i sitt energiuppföljningsprogram, vilket genomförs 

månadsvis, kvartalsvis och årsvis. Då Uppsalahem är beroende av Vattenfall gällande 

koldioxidmålen följs resultatet upp en gång per år i samband med Vattenfalls årliga 

emissionsfaktor. Insamling av data sker manuellt av drifttekniker och all data kvalitetssäkras 

(Intervju Uppsalahem, 2014). Bolaget har även ansvar för mätning av framsteg, medan målen 

hänger ihop med fastighetsägaransvaret där förvaltarna har det ekonomiska ansvaret för 

fastigheterna. Uppsalahem ansvarar även för att signalera om behov av korrigering av åtgärder 

förekommer. Av den orsaken att Uppsalahem inte har någon budget för åtgärder ligger ansvaret 

på förvaltningen att initiera och att ta pengar från deras budget eller söka centrala (Intervju 

Uppsalahem, 2014). 

Vattenfall AB har redovisade utsläpp från 80-talet och framåt som redogör för hur man har 

övergått från olja och kol till torv och biobränsle. Uppföljning av resultaten utförs minst en 

gång om året, dock genomförs halvårsrapporteringar och ibland även månadsrapporteringar för 

att försäkra sig om att de går åt rätt håll. Intervjupersonen från Vattenfall påpekar att det finns 

en noggrann bevakning i alla kontrollrum med datauppkoppling till alla utsläpp. Mätning av 

framsteg ansvarar miljöspecialisten för och ansvar för korrigering av åtgärder vid behov ligger 

på anläggningschefen. Dessutom finns RNB, forskning som arbetar med att förbättra 

verksamheten och minska utsläpp genom olika åtgärder (Intervju Vattenfall, 2014). 

 

5.3.4 Nuläge i planeringsprocessen 

De intervjuade aktörerna befinner sig i olika faser angående arbetet för hållbar energi i 

verksamheterna. Uppsala kommun befinner sig i planeringsfasen för en ny programperiod som 

sträcker sig över cirka fyra till fem år för att sedan påbörja nästa period. Målsättningen ska 

redovisas till politiken och sedan ska specifika mål formuleras som jämförs med programmet 

för att se hur långt man har kommit. Därefter ska underlaget presenteras till politiken igen för 

att sedan utveckla det systematiska arbetet (Intervju Uppsala kommun, 2014). 

Uppsalahem har en bit kvar till uppfyllelse gällande ett flertal mål, bland annat målen för 

värme och vatten. Angående solcellsutbyggnad kommer en del insatser att behövas och även 

om det inte finns någon specifik ansvarsfördelning för målet så förmodar intervjupersonen att 

Uppsalahem kommer att behöva göra en del insatser. Dessutom finns det ett egenintresse för 

bolaget att titta på energifrågor (Intervju Uppsalahem, 2014). 

Även Vattenfall har vissa åtgärder kvar att göra. Gällande växthusgasutsläppen ska torven 

ersättas till biobränsle i det nya kraftvärmeverket som kommer att minska Vattenfalls och 

Uppsalas utsläpp med 30 %. Utöver det finns en andel plats i avfallet, vilken är svår att påverka 

för Vattenfall då det handlar om källsortering. Ytterligare kvarstår en liten del olja som reserv 

vilken behövs cirka en till två kalla dagar per år (Intervju Vattenfall, 2014). 
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5.3.5 Måluppfyllelse 

Samtliga aktörer har ambitionen att klara de uppsatta målen inom den tidsram och de 

budgetbegränsningar som finns. Kommunen vågar inte uttala sig om hur måluppfyllelsen 

kommer att se ut innan den årliga statistiken är tillgänglig. Uppsalahem räknar med att klara 

målen i och med en bra plan framöver, även om det blir en utmaning angående fjärrvärmen och 

vattnet. Vattenfall AB framför att det ser ljust ut att klara måluppfyllelsen (Intervju Uppsala 

kommun, Uppsalahem & Vattenfall, 2014). 

 
5.4 Vilka brister finns i planeringscykeln för hållbar energi? 

5.4.1 Planering 

Uppsala kommun menar (Intervju, 2014) att det har varit otydliga processer och ägaransvar för 

exempelvis fastigheter och energieffektivisering i och med den tidigare decentraliserade 

kommunorganisationen. När ekonomin har varit utspridd har det varit svårt att planera 

långsiktigt och göra långsiktiga investeringar. En lösning är att kommunen ska teckna ”gröna 

avtal” för att tydliggöra ansvarsfördelningen och titta på fastigheter på objekt-nivå. De blir då 

lättare att samla viktiga aktörer och se vilka kostnader och åtgärder som behöver göras inom 

den aktuella fastigheten. Genom avtalet är tanken att arbetet ska drivas framåt och att man ska 

få igång en process och en systematik kring energiarbetet. Intervjupersonen påpekar att det är 

nödvändigt att det finns processer och styrning kring energifrågorna så att experter inte behöver 

finnas med i alla processer (Intervju Uppsala kommun, 2014). 

Både Uppsala kommun och Uppsalahem beskriver i intervjuerna att det är viktigt att 

personalen har tillräckligt med kompetens för att arbeta med energifrågor och lösa dem på ett 

effektivt sätt (Intervju Uppsala kommun & Uppsalahem, 2014). 

Uppsala kommun menar att miljö- och energifrågor ofta tilldelas människor som arbetar 

med kvalitet och ibland behövs mer kompetens för att driva frågorna och kunna lösa dem på ett 

effektivt sätt och uttalar följande angående kompetens inom verksamheten (Intervju Uppsala 

kommun, 2014): 

 

Där det inte finns kanske är de här andra områdena, som hur man använder, liksom beteende, släcker man 

lamporna. Där kanske det inte finns lika många med energikompetens, där är det mer kvalitetsfolk eller 

folk som jobbar med miljöfrågor som jobbar med det. 

 

Intervjupersonen från Uppsala kommun framhåller att i och med centraliseringen vill de att 

personal med energikompetens ska kunna delta i planeringen och visa vägledning för hur man 

kan arbeta med energifrågor på ett effektivt sätt. Intervjupersonen påpekar även att det blir dyrt 

att ha expertis på alla verksamhetsplan och att det är av den anledningen som 

kommunorganisationen förmodligen kommer att bli mer centraliserad (Intervju Uppsala 

kommun, 2014). 

Av intervjun med Vattenfall framgår att låga elpriserna är ett problem för elbolagen, vilket 

gör det svårt att prioritera mellan investeringarna och att det handlar om att personalen har 

kompetens nog att hantera det. En ytterligare svårighet enligt Vattenfall (Intervju, 2014) är att 
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veta i vilken takt man kan integrera förslag om hållbar energi, då det finns en tröghet i systemet 

i och med att det är en omfattande verksamhet. Det kan medföra att det tar tid att driva igenom 

beslut till alla enheter och det blir enligt intervjupersonen (Intervju Vattenfall, 2014) mycket 

lättare om man har en tydlig vision från Vd:n, så att besluten kan gå snabbare ut till alla led. 

 

5.4.2 Organisering 

Uppsala kommun framför att samarbetet kring energifrågan fungerar väldigt bra med 

inblandade aktörer och anser inte att det förekommer någon större svårighet kring 

kommunikationen i exempelvis Klimatprotokollet. Däremot skulle informationsspridning ut till 

intressenter kunna förbättras då intervjupersonen uttrycker sig (Intervju Uppsala kommun, 

2014): 

 

Det är något som kommunen absolut skulle kunna bli bättre på, att kommunicera just hur vi gör och hur 

andra kan göra också. Min fokus har varit mycket på att utveckla det arbete som jag har inom kommunen 

så. Men absolut, att kommunicera och inspirera utanför kunde vi absolut satsa på också. 

 

Vidare förklarar intervjupersonen att det är viktigt att kommunicera kring energifrågan med 

anledning att även invånarna har ett ansvar i att uppfylla flera av de uppsatta energimålen. 

Av intervjun med Uppsalahem (Intervju, 2014) framgår att målsättningen inom samarbeten 

som Klimatprotokollet skulle kunna förbättras genom att arbeta ännu mer med uppföljning av 

åtgärder och flera mätbara mål inom samarbetets fokusgrupper. 

Intervjupersonen från Vattenfall påpekar att många tar fjärrvärme för givet och uttrycker 

sig enligt följande: Många länder drömmer om fjärrvärme för det är en väldigt effektiv 

uppvärmning med en verkningsgrad på upp till 95 %, men i Uppsala så är man så van vid det 

här så man ser det inte längre som innovativt eller speciellt miljövänligt (Intervju Vattenfall, 

2014). Poängen är att det generellt sätt finns en låg kompetens kring energifrågor och hur 

fjärrvärme fungerar. Detta kan enligt Vattenfall i vissa fall skapa svårigheter i 

kommunikationen med andra aktörer och det kan även vara svårt att hitta tillräckligt kompetenta 

motparter som kan driva energifrågan.  

Ett annat problem som uppstår i samarbetet Klimatprotokollet är enligt Vattenfall (Intervju 

2014) att åtgärderna inte är tillräckligt effektiva från medlemsorganisationerna. Orsaken enligt 

respondenten är att samarbetsparterna skickar representanter med otillräcklig kompetens kring 

miljöfrågor, organisationer som inte sitter på beslutsnivå eller inte har någon budget att arbeta 

med. En lösning enligt intervjupersonen är att ändra strategi och fokusera på en hållbarhetsfråga 

åt gången så att medlemmarna kan sätta upp gemensamma mål, istället för att som idag använda 

sig av tio olika fokusgrupper där varje medlem sätter upp egna frivilliga mål. Vattenfall menar 

att effektiviteten skulle öka om samtliga organisationer åtar sig att göra en viss typ av åtgärd, 

det handlar dock om olika inställningar inom samarbetet (Intervju Vattenfall, 2014). 
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5.4.3 Implementering 

Den största utmaningen angående implementering av hållbar energi är enligt Uppsala kommun 

(Intervju, 2014) finansieringen. Intervjupersonen menar att kommunen måste bli tydligare med 

åtgärdernas kostnader och vilken potential som finns för effektivisering. (Intervju Uppsala 

kommun, 2014). 

Enligt Uppsalahem (Intervju, 2014) kan det alltid uppstå problem gällande implementering 

eftersom man i förväg inte kan veta säkert hur resultatet kommer att bli. Man måste alltid ta 

hänsyn till olika parametrar och där kan det uppkomma oväntade saker som man måste anpassa 

åtgärderna efter. 

Marken där nya värmekraftverket ska byggas är förorenad till följd av olja som Scan, den 

tidigare verksamheten på marken har brukat. Detta är problematiskt när man ska värdera 

marken och hur man ska sanera så att framtida miljöskador som är svåra att åtgärda inte 

uppträder. Kommunen äger marken och förhandlingar pågår kring detta. Det är en utmaning för 

implementeringen av det nya kraftvärmeverket, menar intervjupersonen (Intervju Vattenfall, 

2014). 
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6. ANALYS AV ENERGIPLANERING I UPPSALA 

 

I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet utifrån de sammanfattade kriterierna för en 

effektiv energiplanering med utgångspunkt från det teoretiska ramverket. 

 

6.1 Målsättning 

Av det empiriska materialet framgår att samtliga intervjuade aktörer har formulerade energimål 

och en handlingsplan för att minska klimatpåverkande utsläpp. Enligt Bertoldi (2010, s. 30-34) 

ska målen i en handlingsplan bygga på en ambitiös men realistisk ambition och redovisas på 

kort, medellång och lång sikt. Samtliga aktörer har utöver de internationella och nationella mål 

som måste efterföljas upprättat etappmål för energi på kort och lång sikt. Målen bygger på 

ambitiösa visioner då Vattenfall ska gå mot klimatneutralitet 2030, kommunen ska minska 

koldioxidutsläppen till 0,5 ton per invånare till 2050 och Uppsalahem följer kommunens miljö- 

och klimatprogram samt ägardirektiv angående koldioxidutsläppen.  Den långsiktiga 

målsättningen kan därmed anses vara realistisk med underlaget att både Uppsalahem och 

Vattenfall förväntar sig att uppnå de uppsatta målen. Det är svårare att bedöma kommunens 

målsättning med anledning av att intervjupersonen inte kunde uttala sig angående 

måluppfyllelsen innan statistiken finns tillgänglig. 

Golusin, Dodic & Popov (2013, s. 215) menar att samtliga mål i planeringsfasen måste 

vara mätningsbara för att kunna jämföras med de uppmätta värdena för utsläppen, vilket 

samtliga aktörer uppfyller i och med att de utför kontinuerlig uppföljning av målen genom ett 

uppföljningssystem. Vattenfall framför dock att målsättningen inom Klimatprotokollet skulle 

bli mer effektivt om gemensamt åtagna mål formulerades som ersättning av intressenternas 

individuella, frivilliga mål.  

 

6.2 Deltagande/kommunikation 

Fenton (2014, s. 3) menar att effektivt deltagande bygger på samspel mellan myndigheter, 

organisationer, företag och andra relevanta påverkande grupper samt att handlingsplanen blir 

mer legitim om den innefattar ett brett deltagande som speglar intressenternas behov. De 

intervjuade aktörerna ingår i ett flertal samarbeten och nätverk kring energifrågan för att minska 

de klimatpåverkande utsläppen. Samtliga aktörer är delaktiga i kommunens upprättade 

samarbete Klimatprotokollet där de arbetar med erfarenhetsutbyte vilket även är öppet för alla 

intressenter att delta. Därmed förekommer god kommunikation mellan involverade aktörer. 

Uppsala kommun påpekar dock att det krävs att även invånarna bidrar till uppfyllelse av vissa 

energimål och att det är kommunen som ger förutsättningarna genom exempelvis infrastruktur. 

Även om aktörerna arbetar med erfarenhetsutbyte i nätverken, verkar det finnas ett behov av 

mer central informationsspridning för att intressenter både inom och utanför kommunen ska 

förstå hur de kan bidra till måluppfyllelse. Detta kan relateras till Tiller (2012, s. 20) som menar 

att en organisation inte blir tillräckligt effektiv utan en praktisk ledning som förmedlar 

informationsspridning. Av intervjun med kommunen framgår att de kunde bli bättre på att 

sprida information centralt och att de till stor del arbetar internt inom kommunorganisationen. 
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Van Staden & Musco (2010, s. 116) menar att kommunens roll som informationsspridare är 

avgörande för en framgångsrik klimat- och energiplanering. Författarna belyser även vikten av 

att förändra människors beteenden och att en medvetenhet skapas i samhället om hur berörda 

intressenter kan påverka det lokala klimatarbetet. I enlighet med författarna skulle en bättre 

informationsspridning från kommunorganisationen bidra till ökad medvetenhet i samhället 

kring energifrågor. 

Enligt Khakee (2000, s. 112-113) inkluderar en effektiv planeringsprocess även 

medborgardeltagande för att planeringen ska bygga på förståelse, normer och drivkrafter från 

samtliga som vill påverka planeringen. Enligt Fenton (2014, s. 3) upplevs även en politik som 

innefattar intressenternas som mer legitim och kan därmed vara mindre svår att implementera. 

Av intervjuerna att döma har ingen av aktörerna engagerat medborgardeltagande i 

utformningen av handlingsplanen för hållbar energi och samtliga aktörers utformning av 

handlingsplaner sker internt inom organisationen, med undantag från Uppsalahem som till viss 

del har använt sig av erfarenhetsutbyte med andra bolag kring upplägget av planen.  

 Khakee (2000, s. 112-113) menar att medborgardeltagande ofta är önskvärt i teorin men 

inte i praktiken och att det finns en bristfällig förståelse hos beslutsfattare om att långsiktiga 

planeringskonsekvenser kräver en omfattande dialog även med invånarna. Detta skulle kunna 

vara en orsak till varför inte bredare deltagande är etablerat i planeringsprocessen och 

utformningen av aktörernas handlingsplaner.  

Enligt Fenton (2014, s. 4) är det viktigt att involvera intressenter i energiplanering eftersom 

förändringar i energisystemet påverkar samtliga i samhället. Författaren menar dock att det kan 

vara svårt att avgöra vilka som är relevanta intressenter angående mer specifika områden inom 

energiplaneringen. Detta kan identifieras både med Vattenfall och Uppsalahem som har en viss 

expertis inom energiområdet och därmed kan det bli mer komplicerat att involvera intressenter 

i deras planprocesser. Kommunen som har en central roll i energiplaneringen bör dock i enlighet 

med författaren tillämpa ett så brett deltagande som möjligt i energiplaneringen.  

Ivner (2010, s. 115) beskriver att det alltid finns hinder för deltagande i energiplanering i 

praktiken och menar att alla berörda inte kan delta i verkligheten, även om det är en 

idealsituation. Vidare menar hon att många intressenter har otillräckligt med ekonomiska 

resurser och kunskap för att kunna bidra till en effektiv planeringsprocess. Detta kan relateras 

till Vattenfall som framförde i intervjun att det inte förekommer tillräckligt effektiva åtgärder 

från medlemmarna inom kommunens samarbete Klimatprotokollet och menade att det kan bero 

på kunskapsbrist, budget eller att de inte sitter på beslutsnivå. Det tyder på att det finns ett behov 

av ökad kompetens kring energifrågor hos andra involverade aktörer. Enligt Fenton (2014, s. 

5) bidrar involvering av intressenter i planprocessen till utvecklad kunskap kring komplexa 

processer och ökar även kunskapsöverföring mellan inblandade aktörer, vilket utifrån resultatet 

skulle gynna Uppsala kommun. Golusin, Dodic & Popov (2013, s. 127) påpekar även vikten av 

att skapa blandade arbetsgrupper där externa experter ingår. Även om det finns nätverk och 

delaktiga intressenter inom kommunorganisationen, verkar det förekomma ett behov av ett mer 

externt deltagande i planprocessen.  
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6.3 Ansvarsfördelning 

Enligt Golusin, Dodic & Popov (2013, s. 215) kräver implementering av en framgångsrik 

energiplan en tydlig ansvarsfördelning och en tydlig definition av åtaganden samt en budget 

som fördelas genom ett samordningssystem, vilket både Vattenfall och Uppsalahem har 

angående ansvarsfördelning och budget inom verksamheten. Det är viktigt att fördela roller och 

ledarskap så att samtliga inom organisationen är medvetna om hur de ska bidra till 

implementeringen (Tiller, 2012, s. 20). I och med den decentraliserade strukturen har 

ansvarsfördelningen angående upprättande av handlingsplan, mätning av framsteg och 

korrigering av åtgärder varit otydlig inom kommunorganisationen. Det har även varit 

problematiskt att ekonomin har varit utspridd inom kommunorganisationen, då långsiktig 

planering och investeringar har försvårats. Orsaken till den otydliga ansvarsfördelningen 

handlar troligtvis mer om koordinationsproblem och otillräcklig kommunikation i och med att 

energiplaneringen är komplex än om kooperationsproblem och att det finns olika intressen som 

motsätter sig varandra inom organisationen.  

Fenton (2014, s. 1-2) beskriver att vissa faktorer som påverkar energisystemet inte kan 

kontrolleras av kommunen, vilket är tydligt i forskningsresultatet. Vattenfall har det största 

ansvaret för att Uppsala ska nå en hållbar energiförsörjning i och med att de står för fjärrvärmen 

och därmed dominerande delen av utsläppen. Vattenfall och Uppsala kommun har dock ett 

samarbetsavtal sedan 2010 för minskade klimatpåverkande utsläpp. Vidare kan enligt Fenton 

(2014, s. 1-2) kommunens brist på kontroll bidra till tvivelaktig effektivitet i kommunens 

energiplanering. Även om kommunen anstränger sig för att uppnå en hållbar energiplanering 

ligger ansvaret på Vattenfall att byta ut torven till biobränsle i det nya kraftvärmeverket, vilket 

enligt Vattenfall kommer minska växthusgasutsläppen med 30 % i Uppsala. Uppsalahem 

framför att andra utsläpp i jämförelse med fjärrvärmen är obetydliga. För att kommunens 

energiplanering ska bli mer effektiv krävs det med stöd av Fenton (2014, s. 1-2) nya metoder 

och arbetssätt för att involvera intressenter både inom och utanför kommunorganisationen.  

 

6.4 Resurser 

Golusin, Dodic & Popov (2013, s. 365) menar att brist på kompetens är vanligt förekommande 

i planeringen för hållbar energi, vilket även kan identifieras i arbetet för hållbar energi i 

Uppsala. Enligt Vattenfall kan otillräcklig kompetens kring energifrågan ibland försvåra 

kommunikationen med andra aktörer. Av intervjun framgår även att det finns en generell 

okunskap angående energifrågan och hur fjärrvärme fungerar. Kowalski (2009, refererad i 

Fenton, 2014, s. 2) menar att behovet av teknisk kompetens i energiplanering är ett hinder för 

intressenters delaktighet under hela planeringsprocessen, vilket även kan vara en orsak till brist 

på externt deltagande i utformning av aktörernas handlingsplaner. Resultatet visar att Vattenfall 

inte ser någon fördel i att involvera andra aktörer i utformandet av handlingsplanen på grund 

av att de inte har tillräckligt med kunskap för att bidra. Detta kan relateras till Palm & Wihlborg 

(2011, s. 79) som menar att stora energibolag har en tendens att inta en dominerande ställning 

på grund av deras höga kompetens kring energifrågor. 
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Golusin, Dodic & Popov (2013, s. 365) beskriver att en lösning på okunskap är att bidra 

till utbildning och det verkar som att det finns ett behov av större kunskap kring energifrågan 

både inom och utanför aktörernas verksamheter. Av intervjun med kommunen framgår att det 

även inom kommunorganisationen förekommer brist på kompetens inom vissa avdelningar och 

att det behövs mer kunskap för att lösa energifrågor effektivt. Uppsalahem är den enda aktören 

som inte nämner kompetens som ett problem, utan framför att verksamheten arbetar med 

informationsspridning och att alla anställda får utbildning angående miljöfrågor. Kommunen 

menar att Uppsalahem har arbetat länge med hållbar energi i form av energieffektivisering och 

att nyare verksamheter har ett större behov av att utbildas inom energi. 

Kommunens pågående omstrukturering från en väldigt decentraliserad ansvarsfördelning 

till en mer centraliserad organisation har att göra med att det är dyrt att ha tillgänglig expertis i 

samtliga processer och att en central styrning kring energifrågor är nödvändig. Detta i enlighet 

med Golusin, Dodic & Popov (2013, s. 75) som menar att en nackdel med behovet av expertis 

är att det är dyrt och att det kan vara svårt att hitta relevanta personer som kan delta i 

planprocessen. 

Kommunens behov av omstrukturering tyder på att det finns otillräckliga resurser för en så 

pass decentraliserad energiplanering. Detta kan relateras till Alvesson (2013, s. 92-94) som 

menar att decentralisering ofta förstärker koordinationsproblem som innebär att de involverade 

parterna inte förstår varandra eller att kommunikationen inte kommer ut på rätt sätt. När mål 

och åtaganden inom organisationen inte är tillräckligt effektiva hanteras det ofta genom att 

centralisera styrningen till ledningen för att öka effektiviteten (Alvesson, 2013, s. 92-94). I 

kommunorganisationen förekommer behovet av en mer central ledning kring energifrågor just 

för att det till finns otillräcklig kompetens kring energiarbetet. Samtidigt som en decentraliserad 

organisation enligt Alvesson (2013, s. 93) förstärker koordinationsproblem, är det viktigt med 

de befogenheter och handlingsutrymme som en decentraliserad struktur skapar eftersom att det 

säkerställer kunskap och tid till beslutsfattande. Författaren menar dock att komplexa 

verksamheter försvårar samordningen av mål och åtaganden och eftersom att energiplanering 

är så komplext kan det i kombination med otillräckliga resurser vara en orsak till varför en 

decentraliserad organisationsstruktur inte är tillräckligt effektiv i Uppsala kommun.  

 

6.5 Uppföljning 

Samtliga aktörer arbetar med kontinuerlig uppföljning av mål och resultat vilket enligt Golusin, 

Dodic & Popov (2013, s. 214) ska göras minst en gång i månaden för verksamheter som har 

stor energianvändning. Uppsalahem följer upp resultaten minst en gång i månaden, Vattenfall 

kvartalsvis och ibland en gång i månaden och Uppsala kommun följer upp kvartalsvis. 

Kommunen och vattenfall skulle därmed kunna följa upp resultaten oftare för en mer effektiv 

energiplanering. De företag vars implementering av hållbar energi har en betydande påverkan 

både inom verksamheten och på miljön, har enligt Golusin, Dodic & Popov (2013, s. 215) även 

tätast kontroller av resultaten. Detta kan relateras till både Uppsalahem och Vattenfall som har 

ett egenintresse i att arbeta med frågor kring hållbar energi och som följer upp resultaten varje 
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kvartal och ibland en gång i månaden. Vidare menar författarna (Golusin, Dodic & Popov, 

2013, s. 215) att kontroll av framsteg är ett mått på hur väl strategin för hållbar energi tillämpas.  

Inom samarbetet Klimatprotokollet är det enligt Uppsalahem och Vattenfall inte lika 

effektiv uppföljning av mål. Golusin, Dodic & Popov (2013, s. 215) menar att samtliga mål 

måste vara mätbara för att kunna jämföras med de uppmätta värdena av exempelvis koldioxid. 

Uppsalahem framför att det skulle bli mer effektivt att formulera flera mätbara mål inom 

samarbetets fokusgrupper och att se till att målen verkligen följs upp. 
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7. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 

 

I detta avsnitt sammanfattas resultatet av forskningsfrågorna och slutsatser presenteras med 

koppling till syfte, frågeställningar och de teoretiska utgångspunkterna. 

 

Syftet med denna uppsats var att analysera hur aktörer i Uppsala planerar, organiserar och 

implementerar hållbar energi för att minska växthusgasutsläppen och klimatpåverkan. Detta har 

utförts genom intervjuer med ett urval av relevanta aktörer i Uppsala, samt genom att med hjälp 

av teoretiska utgångspunkter undersöka vilka brister som förekommer i planeringscykeln och 

hur arbetet för hållbar energi kan bli mer effektivt.  

Av resultatet kan konstateras att samtliga aktörer i Uppsala aktivt arbetar med energifrågor 

för att reducera klimatpåverkande växthusgasutsläpp och att arbetet för hållbar energi är 

integrerat som en del av verksamheterna. Utifrån analysen kan antas att samtliga aktörer 

uppfyller kriteriet för tydlig och realistisk målsättning då samtliga har formulerat energimål för 

lång och kort planering vilka redovisas i en etablerad handlingsplan. Däremot skulle 

målsättningen inom samarbetet Klimatprotokollet kunna bygga på fler gemensamt åtagna mål 

istället för individuella, frivilliga mål för att resultaten ska mer effektiva. 

Samtliga aktörer är delaktiga i ett flertal samarbeten och nätverk kring energifrågan, varav 

Klimatprotokollet är ett av dem. Därmed finns det goda förutsättningar till ett utbyte av idéer 

kring en effektiv och hållbar planering. Planeringsprocessen för hållbar energi sker dock relativt 

internt hos samtliga aktörer och för en mer effektiv energiplanering skulle ett bredare 

deltagande även utanför kommunorganisationen behövas för att handlingsplanen ska få ett mer 

långsiktigt stöd och för ökad expertis och kunskap kring energifrågor. 

Ansvarsfördelningen angående åtaganden och budget är tydlig för Vattenfall och 

Uppsalahem, däremot har Uppsala kommun haft en allt för decentraliserad 

organisationsstruktur som har inneburit otydliga ansvarsområden. Med anledning av att det inte 

har funnits tillräckligt med mänskliga och ekonomiska resurser övergår kommunorganisationen 

till en troligtvis mer centraliserad ansvarsfördelning och därmed en i högre grad central styrning 

kring energifrågor.  

Samtliga aktörer uppfyller även kriteriet för kontinuerlig uppföljning av målen. 

Kommunen och Vattenfall AB skulle dock med fördel kunna följa upp målen oftare för att 

effektivisera energiplaneringen. Uppföljning skulle dessutom kunna genomföras tätare inom 

samarbetet Klimatprotokollet för att säkerställa att effektiva resultat levereras. 

Utifrån analysen och de formulerade kriterierna kan konstateras att ett flertal brister 

uppkommer i planeringen för hållbar energi i Uppsala. Bristerna handlar i huvudsak om 

otillräcklig kompetens kring energifrågor, otydlig ansvarsfördelning gällande åtaganden och 

budget samt brist på ett involverande deltagande planeringsprocessen. Även om det kan 

förekomma hinder i form av resurser och kunskap angående brett deltagande i 

energiplaneringen finns ett behov av en mer central kommunikation kring energifrågor. Uppsala 

kommun har ett ansvar att sprida information för att nå ut med en ökad medvetenhet om hur 

andra kan påverka målen och minskad klimatpåverkan, vilket de skulle kunna göra i högre grad. 
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Av resultat och analys kan konstateras att Vattenfall har ett dominerande ansvar angående 

ett hållbart energisystem i Uppsala och att kommunen inte har full kontroll över energisystemet 

i Uppsala. Vattenfall och Uppsala kommun har dock ett samarbetsavtal för att minska 

klimatpåverkande utsläpp och Vattenfall kommer att minska Uppsalas växthusgasutsläpp med 

30 % genom ersättning av torven till biobränsle i det nya kraftvärmeverket i Uppsala. Även 

Uppsalahem som kommunens största fastighetsbolag har ett ansvar att dela med sig av den 

kunskap de har förfogande att ta fram.  

Klimatförändringen är ett globalt problem som kräver att samtliga tar sitt ansvar. Även om 

enskilda aktörer i Uppsala eller andra kommuner inte kan lösa problemet så är den lokala nivån 

en viktig arena. Om samtliga anstränger sig för att forma en effektiv energiplanering och sprida 

kunskap kring energiåtgärder kan ett större erfarenhetsutbyte och ökad kunskap åstadkommas. 

De brister som har identifierats i energiplaneringen i Uppsala är enligt Golusin, Dodic & 

Popov (2013, s. 364) vanligt förekommande inom energiplanering. För att lösa dessa 

utmaningar krävs en högre grad av utbildning, förbättrad kommunikation kring energifrågan, 

samt att ansvarsfördelningen ligger på en nivå där energifrågor kan hanteras effektivt. Men 

framför allt är det viktigt att vara medveten om att varje enskild aktör kan bidra för att 

tillsammans nå målen. 

 

7.1 Slutsats 

 

 Samtliga aktörer har integrerat hållbar energi i verksamheterna genom formulerade mål 

för lång och kort planering som redovisas i etablerade handlingsplaner. 

 

 Det finns en god kommunikation och ett engagerat erfarenhetsutbyte kring energifrågan 

i Uppsala genom ett flertal samarbeten och nätverk med involverade aktörer. 

Planeringsprocessen är dock relativt intern hos samtliga intervjuade aktörer och 

planeringen skulle kunna effektiviseras genom flera gemensamt åtagna åtgärder istället 

för endast enskilda åtgärder.  

 

 Det finns ett behov av en mer central kommunikation kring energifrågan så att 

intressenter utanför kommunorganisationen förstår hur de kan bidra till att uppfylla de 

uppsatta målen och en minskad klimatpåverkan. 

 

 Kommunens energiplanering skulle gynnas av ett bredare deltagande i 

planeringsprocessen, eftersom det ökar tillgången till expertis och kunskap kring 

energifrågor. 

 

 Det är viktigt att beslutsfattandet sker på en nivå där energifrågor kan hanteras effektivt. 

I Uppsala kommun finns ett behov av en mer central styrning för att ansvarsfördelningen 

är för utspridd och därmed otillräckligt effektiv. 
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7.2 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant och nödvändigt utifrån resultatet av uppsatsen att utreda vidare hur 

man skulle kunna lösa de brister som uppkommer genom att utveckla effektiva applicerbara 

metoder för effektiv och hållbar energiplanering, särskilt för kommuner som har brist på 

resurser och kompetens kring energifrågor. Dessutom förekommer ett behov av att framställa 

effektiva verktyg för en mer inkluderande energiplanering. 
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BILAGOR 

INTERVJUGUIDE  

Detta är en sammanställning av de intervjuguider som har använts i de genomförda intervjuerna. 

Samtliga intervjuer har baserats på dessa frågor. 

 

Planering: Hur ser planeringen ut för hållbar energi? 

– Hur uppkom idén om att övergå till hållbar energi från början? Vem ansvarar för framtagandet 

av en handlingsplan? 

– Vad har ni för konkreta hållbarhetsmål? Finns det lång och kort planering?  

– Vilken planeringsstrategi används? 

– Hur finansieras satsningarna på hållbar energi? 

– Har det funnits svårigheter med att integrera förslag om hållbar energi i verksamheten? 

Lösning?   

 

Organisering/ansvarsfördelning: Hur är hållbarhetsarbetet organiserat? 

– Hur fungerar samarbetet med andra aktörer i kommunen? Hur ser ansvarsfördelningen ut 

mellan aktörerna?  

– Vad är graden av centralisering och decentralisering i ansvarsfördelningen?  

– Finns det kvalificerad personal på varje verksamhetsnivå? 

– Förekommer några svårigheter/konflikter kring samarbetet eller kommunikationen kring 

hållbar energi? Lösning?  

 

Implementering/genomförande: Hur implementeras hållbar energi i verksamheten? 

– Finns det någon handlingsplan för hur hållbar och förnybar energi ska implementeras i 

Uppsala? Vem kan delta i utformningen av planen?  

– Hur redovisas resultaten och uppföljning av målen? Hur ofta gör man en uppföljning? Vem 

ansvarar för att mäta framsteg? Vem korrigerar åtgärder vid behov? 

– Vart befinner ni er i övergången till en förnybar energiförsörjning?  

– Med hänsyn till tid- och budgetbegränsningar – kommer man att klara målen? 

– Förekommer någon problematik eller svårigheter i implementeringen av förnybar energi? 

Lösning?  

 

 

 

 

 

 
 


