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Processmetodik för en hållbar och energieffektiv 
samhällsplanering 
Utbildningsdag inom Den Uthålliga Regionen 2016-08-30 
på Sweco i Falun. 

Dokumentation av grupparbeten/ workshops under dagen 

Utbildningsdagen i processmetodik för en hållbar och energieffektiv samhällsplanering hölls av KTH i samarbete med 
ByggDialog Dalarna, Högskolan Dalarna och Sweco. Organisatörer och föredragshållare var tekn dr Tony Svensson 
och prof Ulf Ranhagen, KTH. Föredragen handlade om sentida utveckling av processmetodik för att integrera energi- 
och klimatfrågor i samhällsplanering, framförallt den fysiska översiktsplaneringen. Metoden bygger bland annat på 
tidigare arbete inom Energimyndighetens FoU-program Uthållig kommun, SKL/SIDA:s plattform SymbioCIty och EU-
projektet SPECIAL som på olika sätt hanterat hållbarhetsfrågor, energieffektivisering och fysisk planering. Föredrag 
varvades med workshops där deltagarna i grupper tillämpade delar av processmetodiken med ett fokus på hur man 
kan organisera arbetet med energi och planering samt olika verktyg och metoder för kartläggning och analys av 
energisystemet i den byggda miljön och i planeringen.  

Till den föreliggande dokumentationen hör också åhörarkopior från föredragen ”Utbildningsdag Processledning för 
en hållbar och energieffektiv samhällsplanering_2016-08-30_Åhörarkopior”. Av dessa håhörarkopior framgår 
programmet för dagen. Den deltagarlista och gruppindelning som visas där stämmer till största delen, men några 
skillnader förekommer och i den föreliggande dokumentationen framgår den verkliga gruppsammansättningen och 
deltagare under dagen.  

Workshop 1 - Idéer för att förbättra det tvärsektoriella arbetet kring energi och 
klimatfrågor i planeringen 

Metod: Strukturerad brainstorming. Indelning av deltagarna i 5 grupper. Av olika skäl blev det bara tre personer i 
grupp 1, vilket gjorde att dessa fördelades på två av de övriga grupperna. Grupperna blev på detta sätt mer 
jämnstora. Någon grupp 1 finns därför inte i sammanställningen.  

Varje grupp skulle fundera individuellt på goda idéer för förbättrat tvärsektoriellt arbete (brainstorming) och 
därefter redovisa dessa för varandra i gruppen, sammanföra lappar med samma innehåll, klustra lapparna till fem 
kategorier/teman som gruppen själv formulerade utifrån lapparna, prioritera dessa (varje deltagare fick 16 röda 
”poängpluppar” att individuellt fördela på valfritt sätt (alla på en eller spritt på flera). De fem högst prioriterade (flest 
poängpluppar) idéerna ordnas i en ”top 5-lista”. Varje grupp redovisade resultatet för de övriga grupperna.  

Instruktioner till grupperna:  
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Grupp 2 

Grupp 2 utgjordes av:  

− Åke Persson, ByggDialog Dalarna 
− Hans Törnblom, Smedjebackens kommun/fastighetschef 
− Per Grundström, Falu kommun, Miljö & Samhällsbyggnad / arkitekt 
− Ola Bergeå, Falu kommun, energi och klimatstrateg 
− Peter Möller, Region Dalarna / samhällsanalytiker 
− Annika Persson, Miljökontoret Mora-Orsa, energi- och klimatrådgivare 
− Melviana Hedén, Falu Energi och Vatten 

 

Klusterkategori 

 
Aktörer 

 

 
Organisation  

 

 
Verktyg 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Idéer 
 
Politiker 
 
Företagen, 
entreprenörer 
 
Involvera ekonomer 
 
Tillsynsmyndighet 
ska involvera 
 

 
 
Skapa tvärsektoriella 
forum för samverkan 
 
Organisera så att 
breda intressen 
(förvaltningar)kommer 
in i planeringen 
tidigare! (Innan förslag 
– nätverk och 
gruppdiskussioner) 
 
Samarbeta utanför 
gränskommuner? 
 
 

 
 
Gemensamt gediget 
kunskapsunderlag 
 
Regelbundna 
workshops kring 
aktuella frågor 
 
Workshops, 
övergripande teman 
 
Formulera 
övergripande 
nyckelfrågor 
 
Erfarenhetsåterföring 
från drift och 
underhåll 
 
Upphandlingar/LoU 
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Högst prioriterade idéerna: 

1. Gemensamt gediget kunskapsunderlag (14 p) 
2. Workshops, övergripande teman/Regelbundna workshops kring aktuella teman (13 p) 
3. Politiker (12 p) 
4. Formulera övergripande nyckelfrågor/Erfarenhetsåterföring från drift och underhåll/Skapa tvärsektoriella 

forum för samverkan (9 p) 

Gruppens kommentarer (Per Grundström föredragande för gruppens arbete): 

− När vi började placerade vi ut individuella lappar och försökte klustra dem – aktörer, organisationsformer 
och verktyg. Lapparna hamnade ändå på gränserna mellan kategorierna. När vi hade satt ut poängplupparna 
var vi inte överens om hur många man hade per person. Någon begärde kontrollräkning…. 

− Vikten av ett gemensamt kunskapsunderlag: Vi har vår egen bild av verkligheten. Ska man jobba gemensamt 
med ett frågekomplex så är det viktigt att man har en gemensam bild.  

− Det här med verktyg och arbetsformer: workshops, övergripande och regelbundet kring aktuella frågor som 
rör energi och fysisk planering.  

− En grupp aktörer är politikerna. Vikten av att tydliggöra rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän. 
Mandat.  

− Formulera i tidigt skede övergripande nyckelfrågor – vad handlar arbetet egentligen om? 
− Att ta tillvara kunskap från drift och underhåll – de som lever i det som planeras.  

Grupp 3 

Grupp 3 utgjordes av: 

− Eva Larsson, Mora kommun, miljösamordnare 
− Margareta Björck, Länsstyrelsen Dalarna, planarkitekt 
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− Lars Runevad, Falu Energi och Vatten, fjärrvärme och kraft 
− Per Andersson, konsult hållbar samhällsbyggnad 
− Emma Eriksson, Länsstyrelsen Gävleborg, samhällsplanerare 
− Daniel Ehrin, Bärkehus AB 

Klusterkategori 

 
Ledning 

 

 
Behov  

 

 
Projekt 

 

 
Kommunikation 

 

 
Motivation 

 

 
 

Idéer 
 
Förankrat arbetssätt 
från ledningen 
 
Renodlade tjänster 
inom samhållning 
 
Cheferna måste 
först vara klara över 
att medverkande 
ska prioritera detta 
 

 
 
Bjud in! 
 
Planering med 
inbjudna experter 
 
Våga testa! 
 
Tidiga samråd 
(länsstyrelse och 
kommuner i första 
hand…) 
 
 

 
 
Kommunikation/ 
arbeta i projekt 
 
Uppföljning, 
styrdokument 
 
Sådana här 
seminariedagar där 
olika aktörer träffas 
 
Projekt  
 
Skapa en grupp från 
olika avdelningar 
 

 
 
Gemensamma 
arbetsplattformar – 
digitala 
 
Digitala forum/ 
grupper 
 
Involvera och 
inspirera 
 
Utveckla samarbetet 
internt – 
samhällsplanering 
plus energi/klimat 
 
Energigrupper 
 

 
 
Be alla avdelningar 
tänka ut egna frågor 
som skulle vinna på 
samverkan så att det 
blir ömsesidigt 
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Högst prioriterade idéerna: 

1. Ledning (25 p) 
2. Gemensamma, digitala arbetsplattformar (14 p) 
3. Möjlighet till ömsesidighet – win-win (11 p) 
4. Projekt (10 p) 
5. Seminarier (9 p) 

Gruppens kommentarer (Lars Runevad föredragande för gruppens arbete): 

− Vi grupperade vilt och satte ut alla poängpluppar.  
− Ledning – man behöver ha ett tydligt mål från ledningen. Man behöver kanske rena tjänster som tittar på 

samverkan mellan olika aktörer och det behövs sanktion för det.  
− Gemensamma arbetsplattformar – digitala t ex. Det kanske finns på vissa ställen. Skulle det vara möjligt med 

ett gemensamt intranät mellan länsstyrelse, energibolag m m. Sweco har ett med flera tusen användare och 
det funkar.  

− Möjlighet till ömsesidighet – vad har man själv nytta av? Vad kan man få veta av andra? 
− Arbeta i projektform! 
− Seminarier – viktigt för att få igång nätverkande och dialog. 

 

Grupp 4 

Grupp 4 utgjordes av  

− Fawaz Qasem, Falu Energi och Vatten, elprojektering 
− Amelie Sahlin, Region Dalarna, samhällsplanering 
− Sofie Bergsten, Falu Energi och Vatten, projektledning 
− Jonas Fellström, Borlänge kommun, samhällsplanering 
− Niklas Andersson, Leksands kommun, energi- och klimatrådgivare 
− Daniel Asplund, Falu Energi och Vatten, strategiska projekt 
− Jessica Persson, Länsstyrelsen samhällsplanering och boende 

 

Klusterkategori 
 
Eget arbete 

 
 
Intern – egna 
ftg (företag?)  

 
 
Extern generell 

 
 
Extern projekt 

 
 
Övrigt (utan 
tematisk rubrik) 

 
 
 

Idéer 
 
Avsatt tid till 
tvärfunktion 
 
Arbetsrotation 
 
Granskning 
 

 
 
Upplysningscaféer 
 
Samverkan mellan 
kommun och 
energibolag 
 
Referensgrupper  
 
Sprid vidare kunskap 
inom organisationen 
 
Uppdragens mål och 
visioner – anpassa 
lagar och 
förordningar plus 

 
 
Forum (mötesplats) 
 
Kunskapsöverföring 
– forum kring energi 
 
Dialog mellan 
aktörer  
 
Mycket samverkan 
genom workshops 
 
Plattform/kontaktnät 
för 
erfarenhetsutbyte 
och för samverkan 

 
 
Samtal 
 
Utvärdera olika 
projektstadier och 
påpeka brister 
 
Studiebesök 
 
 

 
 
Hur svårt kan det 
vara? 
 
Implementera 
klimat- och 
energifrågor i 
kommunala 
översiktsplaner och 
detaljplaner, 
riktlinjer 
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peka ut vem som 
håller ihop det 
 

 
Branschdagar 
 
Samråd 
 
Tidig dialog plus 
tänka lokalt, 
regionalt och globalt 
 

 

 

Högst prioriterade idéerna: 

1. Dialog mellan aktörer (9 p) 
2. Sprid vidare kunskap inom organisationen (7 p) 
3. Uppdragens mål och visioner – anpassa lagar och förordningar plus peka ut vem som håller ihop det (7 p) 
4. Studiebesök (6 p) 
5. Tidig dialog plus tänka lokalt, regionalt och globalt (6 p) 

Gruppens kommentarer (Amelie Sahlin föredragande för gruppens arbete): 

− Dialog mellan alla aktörer är svårt men oerhört viktigt. Mycket dialog inom respektive enhet – hur får man 
till det utanför om man inte får till det ”inhouse” 

− Uppdrag – hur anpassar man lagar och förordningar till arbetet? Man måste nog peka ut vem som ska göra 
jobbet.  

− Studiebesök  - man tror att man vet vad vi på region dalarna gör, men det gör man ofta inte.  
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Grupp 5 

Grupp 5 utgjordes av:  

− Annica Gustafsson, ByggDialog Dalarna 
− Steve Johnson, Borlänge kommun, strateg samhällsbyggnad 
− Moa Gustafsson, Falu Energi och Vatten, doktorand RESBEE 
− Erik Hägerman, Bärkehus AB/Fastighetschef 
− Leif Jonsson, Bärkehus AB 
− Therese Carlsson, Falu Energi och Vatten, dagvatten 
− Ylva af Kleen, Sweco Architects, arkitekt 

Klusterkategori 

 
Intressenter 

 

 
Kunskap  

 

 
Nätverk 

 

 
Arbetsmetod 

 

 
 

 

 
 

Idéer 
 
Involvera – 
informera/diskutera 
med berörda i tidigt 
skede 
 
Personer med olika 
kunskap och 
bakgrund är 
delaktiga i 
processen för att ge 
ett vidare perspektiv 
 
Tvärsektoriellt – hur 
får vi in helt nya 
sektorer/grupper i 
diskussionen? 
 
Hur hittar vi vilka 
som är viktiga? 
 

 
 
Framtidsseminarium 
– att man jobbar mot 
olika 
framtidsscenarier 
och har ett 
långsiktigt 
perspektiv. FoU. 
 
Kunskapsutbyte plus 
ny energisystemens 
roll i 
sasmhällsplaneringen 
 

 
 
Samverkan mellan 
kommuner för att 
lära av varandra 
 
Nätverk – vet vem 
du kan fråga/ 
diskutera med vid 
frågetecken i ditt 
arbete 
 
Fungerande nätverk 
inom kommuner; 
samordnande del 
som håller i detta så 
ingen glöms; ej i 
stuprör 
 
Mailgrupp – för att 
ställa frågor om 
någon annan har 
varit med om det 
innan; bolla idéer/ 
lösningar 
 
Uppifrån 
regionperspektiv/ 
politik – samla för 
samtal; workshopar 
mellan varven 
 

 
 
Tvärsektoriella 
workshops – ÖP, 
FÖP, DP, projekt, 
energi-
klimatstrategi 
 
Inkludera 
energidialogen som 
en speciell punkt i 
alla planeringssteg 
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Högst prioriterade idéerna: 

1. Tvärsektoriella workshops (20 p) 
2. Energi som stående punkt i planeringen (15 p)  
3. Framtidsscenarier/Inkludera FoU (14 p) 
4. Involvera i tidigt skede (10 p) 
5. Samverkan mellan kommuner (9 p) 

Gruppens kommentarer (Steve Johnson föredragande för gruppens arbete): 

− Vi har olika erfarenheter av det här – jag satte många prickar på min egen idé (pekar på att metoden inte ger 
någon säker kunskap på grund av att deltagarna kan göra på olika sätt). 

− Vi pratade om kulturer – vi har olika kulturer och vi måste mötas. Olika tankar om vad helheten är måste 
tydliggöras för varandra. Vi har olika bilder av det. Vi är duktiga på att hantera våra egna helheter, men 
samhällsplanering är att hantera samhällets helhet, som planerarna gör anspråk på men ju inte heller klarar 
fullt ut.  

− I Falun-Borlänge har vi ägnat oss en del åt workshops de senaste åren där vi försöker vara tvärsektoriella. 
Det händer saker i de här mötena. Tvärsektoriella workshops är vår nummer ett-fråga. Det kan vara olika 
anledningar till att man har dem.  

− Sen är det det praktiska arbetet att få in energifrågorna i den vardagliga planeringen – hur man ingår i 
arbetsgrupper som hanterar planfrågor, så att man får med sig energifrågorna. 
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− Inkludera FoU. Ska vi utveckla oss så behöver vi kunskap. Hur får vi ny kunskap – tillsammans och att hämta 
från andra håll? 

− Nätverka – skapa kunskap men också upprätthålla och bygga på genom nätverk. Inte bara inom utan mellan 
kommuner och regionalt.  

− Det bar framåt och vi hade lite prioriteringsdiskussion men det gick ganska snabbt fram till de fem.  

 

Gemensam diskussion kring idéer för att förbättra det tvärsektoriella arbetet 

Nedan följer de kommentarer och reflektioner kring dels metodiken med strukturerad brainstorming, dels frågan om 
hur man organiserar arbetet med energi- och klimatfrågor i samhällsplanering och fysisk planering. Diskussionen var 
fri, d v s utan moderator.  

− Det är viktigt att vara transparent med processen -  hur kom vi fram till det här? 
− Resultatet är beroende av vilka som deltar.  
− Man kan använda metodiken för olika konstellationer. En del kommuner har haft bara politiker, tjänstemän 

eller t ex trafikplanerare. Man kan tvärkoppla mellan gruppernas resultat. Vad blir det samlade resultatet? 
− Metoden: Den individuella lappen… Individen är inte starkare än gruppen. Man kanske behöver ett moment 

där man får med gruppen också. Prickröstningen gör att man till slut röstar på sig själv. Man fastnar inne i 
boxen. Ett alternativ är att ha röda och blå lappar – de röda är de viktiga och de blåa är de mest spännande.  

− Det individuella momentet handlar om att göra det möjligt för alla att komma till tals.  
− Frågan som man ska svara på - det är viktigt att man har den ganska tydligt beskriven – vilken är den och 

förstår alla den? När vi suttit individuellt märkte vi att vi tänkte väldigt olika. Hur generell ska man vara – 
handlar det om just min arbetsplats idag eller gäller det en större organisatorisk helhet? Det bör bli tydligt 
vad resultatet ska bli i nästa steg.  

− Bra med blandning av kompetenser runt samma bord – vi är ju inte experter på allt.  
− Egentligen skulle man vilja ha pluppat för idéer som man tycker är dåliga – de kan ju också vara viktiga. Men 

det är socialt jobbigt. Men saker är väldigt olika viktiga – de viktigaste kommer på topp 5 i prioriteringen, 
men det finns ju också sådant som är enkelt att göra – ”lågt hängande frukt”.  

− Man får inte se det här som ett färdigt resultat utan man tar det med sig vidare i processen. Man har 
metoden som ett sätt att öka den gemensamma kunskapen.  

− Man kan utvärdera resultatet utifrån vad som är viktigt och sedan sortera i materialet.  
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Workshop 2 – metoder och verktyg för kartläggning och analys 

De fyra grupperna fick arbeta med att identifiera fördelar och nackdelar med ett antal metoder och verktyg för 
kartläggning och analys av energi i planeringen. Metoderna och verktygen hade presenterats översiktligt under 
föreläsning av Ulf Ranhagen och Tony Svensson.  

 

Metod/verktyg Fördelar? Nackdelar? Användbarhet 

Mindmapping 
för lokal tolkning 
av hållbar 
utveckling 

Många olika aspekter kan 
komma fram.  

Identifiera och stämma av 
gemensam bild.  

Ger bra diskussion. 

Ger många idéer. 

Ger en gemensam grund.  

Negativa saker sållas lätt bort - man 
fokuserar på de aspekter som den 
egna organisationen är bra på.  

Det som är obekvämt väljs bort.  

Lätt att glömma. Inkluderar allt.  

Svår att sammanställa.  

Viktigt att analysera rollerna hos 
de som deltar i arbetet, t ex 
tjänstemän/politiker. 

Uppfattas som användbar. 

Lätt att använda för en överblick.  

Ökad kunskap.  

Ökad förståelse för varandra.  

Stads- och 
ortstypsanalys 

Snabb och åskådlig överblick i 
förhållande till arbetsinsatsen.  

Synliggör mönster som underlag 
för prioriteringar. 

Bra överblick när det gäller 
förutsättningar och visioner.  

Hanterar en helhet.  

Ger en bra, övergripande bild.  

Säger inte hela sanningen.  

Kräver specialistkompetens. 

För generell.  

För grovt verktyg, vilket är en risk.  

Bra underlag för prioritering av 
insatser.  

Uppfattas som användbar. 

Kan hitta områden att fokusera 
på. 
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Energiatlas 
(värmetäthet 
etc) 

Enkel att visualisera.  

Tydliggör energianvändningen. 

Det går att se var belastningen 
är som störst och för att 
lokalisera behov av olika slag.  

Visar fjärrvärmepotentialer. 

Tidskrävande att ta fram.  

Bakgrundsdata finns spridda på flera 
ställen.  

För grovmaskig. Kan vara 
vilseledande.  

Visar inte kvaliteter (temperatur, t 
ex) 

Fantastiska möjligheter om man 
får uppgifter från det kommunala 
energibolaget. 

Uppfattas som användbar. 

Överlagrade 
temakartor för 
energi och miljö 
etc (GIS-skikt) 

Snabbt få en kunskapsbild utan 
att veta vad man letar efter.  

Tydligt och användbart verktyg. 

Bra, lättförståelig visualisering.  

Ger en rumslig överblick. 

Lätt att bearbeta.  

Ger en helhetsbild med flera 
faktorer och hur de eventuellt 
påverkar varandra.  

Höga krav på data och kompetens.  

Indata är ofta bristfälliga.  

Kompetens hos betraktaren krävs, 
vilket är en risk.  

Det är ofta brist på kompetens i GIS 
(verktyg).  

Svåranalyserad. 

Uppfattas som användbar.  

Användbar överallt.  

Potentialanalys Tydliggör prioriteringar.  

Visuell.  

Mätbar 

Grovmaskig Låg användbarhet.  

Kretslopps-
modeller 

Översiktlig bild av hela systemet.  

Pedagogisk för att beskriva 
flöden och samband.  

Ett bra hjälpmedel för att 
identifiera svagaste länken i 
systemet.  

Kan utgöra en målbild. 

Komplext och arbetskrävande.  

Alla steg är beroende av varandra.  

Komplext.  

Måste uppdateras i takt med att ny 
teknik introduceras.  

Pedagogisk.  

SWOT Systematisk nulägesanalys 

Ger bra diskussion/reflektion.  

Fångar upp många aspekter. 

Lätt att använda i 
medborgardialog.  

Enkel, välkänd och ger mycket 
information.  

Bred.  

Bygger på befintlig kunskap – kan 
vara begränsande.  

Förenklar (för långt) 

Hög användbarhet.  

Kombination av 
verktyg 

Komplett, men behöver vara i 
rätt kombination.  

Kan användas för att kombinera 
olika skalor.  

Kan bli rörigt.  Bara bra och nödvändigt, 
beroende på hur viktig frågan är.  

Egna verktyg… 
   

 

 


