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Syfte
Välkommen till Kunskap om energigemenskaper, en
handbok sammanställd av projektet NEWCOMERS.
Handboken ger en introduktion i några av de begrepp
och övervägningar som är förknippade med energigemenskaper och deras roll i energisystemet. Den är avsedd för medlemmar och alla som är intresserade av att
bli medlem i en energigemenskap.

NEWCOMERS-projektet (namnet är en förkortning av New clean energy communities in a changing European energy system) är en del av Horizon 2020 som tillhandahåller praktisk rådgivning i
hur den Europeiska unionen, liksom nationella och
lokala myndigheter, kan stödja nya energigemenskaper för förnybar energi att växa och underlätta
för medborgare och Energiunionen.
Syftet med denna handbok är att:
•

utbilda energigemenskapsmedlemmar i fysiska, tekniska, infrastrukturella, sociala, ekonomiska, politiska
och andra aspekter av våra energisystem

komplexa system. Denna handbok ger dig en översikt
över många aspekter vad gäller energisystem i allmänhet och energigemenskaper i synnerhet. Handboken
kan läsas från början till slut eller enbart relevanta kapitel, om och när så önskas.

Författare
Denna handbok har sammanställts av NEWCOMERS-projektet och experter från partnerorganisationer, med ytterligare hjälp från externa experter som vi
har samarbetat med under projektets gång.
•

Redaktörer/författare: Mojca Drevenšek och Iva
Tajnšek, Consensus communications

Bidragande experter:
NEWCOMERS-partner:
•

Dr. Julia Blasch, Vrije Universiteit Amsterdam

•

Prof. Jenny Palm, Lunds universitet

•

Dr. Paula Hansen, University of Oxford

•

Dr. Tanja Kamin, University of Ljubljana

•

Dr. Urša Golob, University of Ljubljana

•

Dr. Tina Kogovšek, University of Ljubljana

•

öka medvetenheten om energigemenskapsrörelsens
roll i lokala energiomställningar

•

rusta energigemenskapsmedlemmar med avgörande
kunskap som de kan tillämpa när de bildar, driver och
förbättrar sina energigemenskaper

•

Dr. Primož Medved, University of Ljubljana

•

ge andra intresserade läsare en översikt över energigemenskapers nuvarande och framtida möjliga roller
i energisystemet.

Dr. Monica Musolino, Institute for Advanced Energy
Technologies “Nicola Giordano”

•

Dr. Mark Andor, Leibniz Institute for Economic Research (RWI)

•

Andreja Smole, GEN-I

•

Lästips

Övriga bidragsgivare:

När du läser denna handbok kommer du att presenteras för olika aspekter och perspektiv på produktion och
konsumtion av energi, energiomställningar i allmänhet
och den roll som energigemenskaper spelar i detta

•

Prof. Andrej Gubina, University of Ljubljana

•

Mojca Suvorov, Statistical Office of the Republic of
Slovenia

Vill du veta mer?
Läs mer om NEWCOMERS-projektet och dess
aktiviteter här.
Utforska energivärlden och energigemenskaper, lyssna på medlemmar i energigemenskaper och bli inspirerad här.

Nätversion med uppdateringar tillgänglig
som open educational resource (OER)
I linje med NEWCOMERS strategi för öppet lärande
finns denna handbok tillgänglig som en öppen handbok på nätet. Den uppdateras regelbundet i samarbete med en multidisciplinär grupp av experter och
andra intressenter:
https://handbooknewcomers.pressbooks.com
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Vad är en energigemenskap
NEWCOMERS-projektet definierar energigemenskaper
som alla samarbeten mellan medborgare och andra
enheter, som kommuner, företag, energileverantörer, nätverksoperatörer, icke-statliga organisationer med flera, vilka har som gemensamt mål att
bidra till omställningen av energisystem genom att
engagera fler aktörer att vara delaktiga och genom
att sträva efter att skapa fördelar för alla involverade parter (och potentiellt för samhället i stort).

lokalt tillgängliga källor och tillhandahålla energieffektivitetstjänster genom kollektiva processer och andra
aktiviteter. Energigemenskaper kan dessutom fungera
som ambassadörer för energiomställningar och utgöra
goda källor till information och råd för andra gemenskaper och allmänheten.
I skenet av allt ökande andel förnybar energiproduktion
och ett behov av att avveckla fossila källor knyter energigemenskaper samman alla de som vill engagera sig i
energiomställningen och gör det möjligt för medborgare att själva göra skillnad.

Energigemenskaper ger en möjlighet att ställa om energisystemet så att det levererar ren energi genom demokratisk styrning. De har olika form och storlek, från
små gemenskaper med geografisk avgränsning (t.ex.
boende i ett lägenhetshus som bestämmer sig för att
tillsammans producera egen elektricitet) till större, till
och med internationella organisationer. Deras fokus på
lokal produktion och förbrukning och medlemmarnas
aktiva engagemang skapar flera fördelar för energisystem och lokala gemenskaper, som att matcha behov
mot produktion av energi, anpassa produktionen till

Vår energi

Om definitionen av
energigemenskaper

EU:s vision för 2030:
Minst 55

% reduktion av utsläppen av växthusgaser (från nivåerna 1990).

Minst 32

% av all energi ska vara förnybar.

Minst 32.5

% effektivare energianvändning.

FÖRDELAR MED STARKA
ENERGIGEMENSKAPER
•

Lokal och säker tillgång

•

Energi till rimligt pris

•

Demokratisering av

•

Jobbskapande

•

Hållbara transporter

•

Omställning anpassad

omställningen
•

Självförsörjning

till människor
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Om energikunskap och
energigemenskaper
För att kunna vara goda energimedborgare och aktivt
delta i energiomställningen behöver vi grundläggande
kunskaper om hur energisystem fungerar, från produktion och tillgängliga källor till förbrukning och den roll
som vi, som medborgare, kan spela i dessa komplexa
system.
Energikunskap kan med enkla ord definieras som en
förståelse av naturen och den roll som energi spelar i
allmänhet och i våra liv. Det är också en förmåga att
applicera denna kunskap för att besvara frågor och lösa
problem. Hur mycket kunskap vi behöver i vår vardag
beror på hur involverade vi är i energisystemen. Särskilt
energigemenskaper, med deras aktiva delaktighet i olika aspekter av energisystemen, kan ha verkligt stor nytta av en djupare kunskap om energiystemens alla delar.
En god förståelse av energisystem och deras roll för
miljön och i samhället kan bidra till att möta utmaningen att minska växthusgasutsläppen och kan bidra till att
uppnå nationella och internationella mål för att bekämpa klimatförändringarna. Inom den Europeiska unionen
har man fastställt följande mål för att minska växthusgasutsläppen:
•

55 % minskade växthusgasutsläpp senast 2030

•

32 % andel förnybar energi senast 2030

•

32,5 % effektivare energianvändning senast 2030

Europeiska unionens övergripande mål är att vara klimatneutralt senast 2050, vilket innebär att vid mitten
av århundradet får storleken på EU:s växthusgasutsläpp
inte överskrida den mängd som kan absorberas genom
naturliga eller tekniska processer.
För att uppnå dessa mål behövs en genomgripande
omställning i de sätt som vi framställer, distribuerar och
förbrukar energi på. Energigemenskaper kommer att ge
ett viktigt bidrag till denna energiomställning, på lokal
nivå men också bortom det. I denna process har energigemenskaper nytta av att lära sig om nya tekniker och
nya sätt att organisera och hantera lokala energisystemet. På så sätt kan de själva bli värdefulla resurser för

förändrade energisystem. Faktum är att energigemenskaper har visat sig vara viktiga nav för spridningen av
energirelaterad kunskap och att vara aktiva förespråkare för rörelsen för ren energi, både i och utanför sina
gemenskaper, till exempel när de kommunicerar med
eventuellt blivande gemenskapsmedlemmar, politiskt
ansvariga, media och samhället i stort.

En energikunnig person:
•

kan spåra energiflöden, från naturen, via
framställning till användning, och tänka
i termer av energisystem

•

förstår hur hens aktiviteter och
vanor påverkar hens energiförbrukning

•

kan bedöma trovärdigheten hos
information om energi

•

kan kommunicera om energi och energianvändning på ett meningsfullt sätt

•

kan göra informerade val om energianvändning utifrån en förståelse
av följder och konsekvenser

•

ser fördelarna med energigemenskapers projekt och initiativ

•

förstår hur individer, gemenskaper
och/eller organisationer kan stödja
energiomställningar.

En förutsättning för att en energigemenskap ska kunna
bli ett kunskapsnav är att medlemmarna inhämtar energirelaterad kunskap, energikunskap. Med denna handbok vill vi tillhandahålla en användbar resurs för medlemmar i energigemenskaper, intresserade medborgare
och övriga intressenter som vill öka sin energikunskap.

Vår energi

Hur man blir
energikunnig

5
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Energi är en fysisk
kvantitet
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Vilka energikällorn
kraftförsörjer Europa?
Sida 20
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Vad påverkar
energibeslut?
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5.

Sida 18

7.

Energi kraftförsörjer
mänskligheten
Sida 12

Vilka roller kan en
energigemenskap
ha och vilka fördelar
skapar de?

De nationella
förutsättningarnas
betydelse
Sida 20

8.

Att stärka
energigemenskaper:
samarbete,
gemensamt lärande,
nätverkande
Sida 24

Vad motiverar
energigemenskaper?
Sida 16

7

1.

Energi är en
fysisk kvantitet

I en energigemenskap hanteras energi genom följande aktiviteter:

DISTRIBUTION

FÖRSÖRJNING

Energigemenskaper kan fungera
som leverantörer av energi,
antingen genom att sälja sin
egenproducerade energi eller
energi köpt från mindre, lokala
producenter.

BILL S

MÖJLIGA
TEKNIKER:
Vind, sol, vatten,
biomassa

MOBILITET

Transportsektorn är en av de
största energiförbrukarna och
energigemenskaper kan hjälpa
till att bemöta problem kring
hållbara transporter, inklusive
laddning av elfordon.
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UPPVÄRMNING

LAGRING

Energigemenskaper kan också
utveckla innovativa lösningar
inom området energiflexibilitet
och lagringskontroll.

Det går åt väldigt mycket
energi för uppvärmning av hus,
därför kan energigemenskaper
etablera hållbara och effektiva
uppvärmnings- och kylsystem.

Källa: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_en

PRODUKTION

Energigemenskaper kan
producera ren och hållbar energi,
anpassad till lokalt tillgängliga
källor och energibehov.

Energigemenskaper kan mata
in förnybar energi till elnätet
eller bidra till att balansera nätet
lokalt.

Bidragande expert:
Prof. Andrej Gubina,
University of Ljubljana

Vi omges av olika former av energi. Ordet energi bär
på många betydelser, men vi kan definiera dess essens
som förmågan att leva och röra sig. Vi använder den för
att gå, springa, cykla och arbeta. Våra bilar, bussar, båtar
och flygplan behöver energi för att förflytta sig. Den
finns i vår mat, i våra kroppar, i växterna som omger oss
och marken vi går på. Det är förmågan hos ett system
att utföra arbete genom att utveckla kraft på ett annat
system över ett visst avstånd. I denna process överförs
energi från ett system till ett annat, samtidigt som en
del energi går förlorad till omgivningen.

Energi har många olika
former
Många gånger associerar vid ordet energi med elektricitet. Även om det inte är fel ska man inte glömma att
elektricitet inte är den enda formen av energi som får
världen att snurra. I naturen stöter vi på många
Vi mäter energi i många
sorters energi, till exemolika enheter, som:
pel värme, ljus, rörelse,
elektrisk energi, kemisk
• joule,
energi och tyngdkraft.
Energityperna kan delas
• kalorier,
in i två kategorier – po• kilowattimmar.
tentiell (lagrad energi)
respektive kinetisk enerEn sorts energi kan alltid
gi (rörelseenergi). All enomvandlas till en annan
ergi kan hänföras till den
sort.
ena eller andra kategorin
och ibland till båda samtidigt. Men dess tillstånd är föränderligt. I våra vardagsliv omvandlas energi från ett tillstånd till ett annat – till
exempel omvandlas vattnets rörelseenergi i ett vattenkraftverk till elektrisk energi som sen blir till ljus i våra
lampor hemma.

Skapar vi energin i världen?
Energin existerar, den kan inte skapas eller förstöras.
Mängden energi i universum är konstant och ändlig.
Därför skapar vi inte energi när vi producerar energi i
kraftverken, vi omvandlar bara den redan existerande
energin från en form till en annan. På samma sätt
förstör vi inte energi när vi använder den, vi låter den
bara gå vidare till andra mottagare eller förändrar dess
form igen.

Energi styr livet på jorden
Energi gör mycket mer än att bara förflytta oss från ett
ställe till ett annat. Vårt väder och klimat styrs till större
delen av energin från solen. Vattencykeln, som lagrar
många former av energi här på jorden, drivs också av
solen och dess energi. Energin flödar genom jordens
krafter och alla fysiska processer på jorden. Den spelar
en avgörande roll i den livlösa naturen liksom i alla aspekter av allt liv på jorden. Solen är energikällan för
alla organismer och deras ekosystem. Solen ger växter, alger och andra producenter energi, med vilken de
tillverkar organiskt material från koldioxid och vatten
och så inleds energiflödet genom ekosystem och deras födonätverk, som vi alla är en del av.
Mat är en typ av energi som vi och andra organismer
använder för att leva. Det är vår främsta källa till energi. Men vi människor påverkar energiflöden i alla
ekosystem ännu mer drastiskt med andra aktiviteter.
Vi förändrar hela tiden jordens energibalans genom
befolkningstillväxt, teknikutveckling och många andra
faktorer.

Vill du veta mer?
Energy Literacy
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2.

Vilka energikällor
försörjer Europa?
Energimixen för Europeiska Unionen (2019)

15.5 %

0.1 %

Förnybar energi

energikällor som förnyar sig naturligt, så som vind,
solenergi, biomassa eller geometrisk energi

Andra
energikällor

12.7 % Bränsle i fast form
Fossila bränslen, så som olika typer av kol och
andra produkter i fast form som härror från kol

13.1 % Kärnkraft
värmeenergi som produceras i ett
kärnkraftverk genom klyvning
av atomer, vanligtvis av
uran och plutonium.

Elproduktion med låga
koldioxidutsläpp* i Europa
(2020)
procent av produktionen utan koldioxid
81% - 100%

21% - 40%

61% - 80%

0% - 20%

41% - 60%

information saknas

22.3 % Naturgas
en fossil energikälla som har bildats
djupt under jordens yta.

36.3 % Råolja
En naturligt förekommande oljeprodukt som består av
kolväteavlagringar och andra organiska material. Råoljan raffineras för
att producera användbara produkter så som bensin, diesel och andra
former av petrokemikalier.

10

Källa: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=18071

* Källor med låga koldioxidutsläpp
inkluderar förnybar energi och kärnkraft

Bidragande expert:
Mojca Suvorov,
SURS

Europeisk energimix
För att förstå energisystemet och behovet av energiomställning är det viktigt att inse var energin vi använder kommer ifrån.
När vi säger energikällor tänker vi oftast på källor till att
framställa elektricitet, såsom kol, vattenkraft, kärnkraft
och varierande förnybara källor, som sol och vind. Men
den största andelen av tillgänglig energi i Europeiska
unionen är petroleumprodukter (36 %). Därnäst kommer
ett annat fossilt bränsle – naturgas (22 %). Tillsammans
utgör de mer än hälften av all energi som används i Europa. Först därefter kommer förnybara energikällor med
sina 15 %, som bland annat omfattar den största förnybara källan – vattenkraft. Kärnkraft, en annan källa till energi
med små koldioxidutsläpp, bidrar med lite mer än 13 %.
Den sista gruppen av energikällor är fossila bränslen i fast
form, som kol, som nu uppgår till 12,6 % med en förväntad minskning under kommande år. I och med övergången från ett system som kraftig förlitar sig på koldioxidgenererande energikällor till ett som inte gör det skapas
ett stort hålrum som behöver fyllas med energikällor
med låga koldioxidutsläpp. Energigemenskaper kan spela en avgörande roll i tillväxten av ren energiproduktion.

Är Europa självförsörjande
på energi?
Länderna inom EU producerar
ungefär 40 % av den energi de
använder, resterande 60 % im40 %
porteras. Procentandelen varierar
AV DEN ENERGI
naturligtvis från land till land, och
SOM ANVÄNDS
FRAMSTÄLLS
många länder exporterar till och
I EU
med av sitt energiöverskott. Importerna till EU domineras av råolja
och petroleumprodukter som utgör 63 % av all importerad energi, följt av naturgas på 26 %. De största leverantörerna av dessa energikällor är Ryssland (råolja, naturgas och fossila bränslen) och Norge (råolja och naturgas).

Energiomställning – vad
betyder det?
Energisektorns produktion av el står för mer än en fjärdedel av alla växthusgasutsläpp, och då inkluderas enbart
produktionen i den siffran och inte energianvändningen
(till exempel uppvärmning och transporter). Men energisektorn ansvarar också för ytterligare utsläpp inom
transport-, industri- och bostadssektorerna. På grund
av mängden utsläpp med direkt eller indirekt ursprung
från energisektorn (totalt mer än 75 %) är den en av
nyckelspelarna när det gäller att nå miljö- och hållbarhetsmål. Energiomställningen är vägen till ett mer hållbart energisystem, där en fossilbaserad energimix byts
ut mot en koldioxidsnål energimix Det är en av de mest
komplexa utmaningar vi står inför i ljuset av den globala
uppvärmningen, på grund av den berör nästan all samhällelig infrastruktur, och för att energi är så centralt i
vår vardag. Beroendet av energi innebär att omställningen måste gå smidigt, och säkerställa tillförlitlig och
effektiv energiförsörjning i varje steg. Den Europeiska
kommissionen har satt som mål att växthusgasutsläppen ska minska med 55 % senast år 2030 och vara netto
noll senast 2050.

Vad bär framtiden på?
Under de kommande decennierna kommer andelen
koldioxidsnåla energikällor öka. Detta är i linje med
globala ansträngningar att hejda klimatförändringarna.
Denna ökning av förnybar energi ger förutsättningar
för decentraliserade system och skapar nya möjligheter
för medborgare att delta i energisystemen. Energigemenskaper kan bli värdefulla producenter av energi
från förnybara källor och kan aktivt delta i energiomställningen med andra aktiviteter, som lokal energidistribution och energilagring.

Vår energi

Om energikällor
i Europa

Vill du veta mer?
Var kommer vår
energi ifrån?
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3.

Energi kraftförsörjer
mänskligheten

Milstolpar
inom förnybar
energi

1991

2000

Tyskland introducerar den

Första storskaliga

första inmatningstariffen

havsbaserade vindparken

för förnybar el

(Danmark)

2018

2014

2009

Revidering av EU:s

Landbaserad vindel är

Direktiv om förnybar energi:

direktiv om förnybar

billigare än el från kol, gas

EU-mål om 20 % förnybar

energi: Mål om 32 %

och kärnkraft

el till 2020 och nationellt

förnybar energi till 2030

bindande mål

38 %

2019

Andelen energi framställd från förnybara källor i EU 2020

3500

Antalet energikooperativ för förnybar el inom EU

EU:s elproduktion från sol
och vind överstiger för första
gången elproduktionen från kol

24 %

minskningen av energirelaterade koldioxidutsläpp från
2019 till 2020

Energigemenskapernas bidrag till lokal energiomställning
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•

Samarbete med offentlig sektor

•

Försörjer lokalsamhället med el

•

Utbildar i och främjar hållbar energi

•

Stödjer övriga hållbara vanor

Källa: European Commission

Energigemenskaperna är integrerade med de lokala
omgivningarna och samhällena. De delar tak med lokala företag
och sjukhus, samarbetar med lokala skolor och tillhandahåller ren
energi till de lokala användarna. Med lokal energiframställning,
anpassad användning och andra hållbara energistrategier
kan de vara nyckelspelare i energiomställningen.

Bidragande experter:
Dr. Agatino Nicita,
CNR ITAE

Energi är oumbärligt för ett vanligt, fungerande liv i ett
modernt samhälle. En energiförsörjd verklighet är den
enda verklighet vi är vana vid. Alla eldrivna maskiner och
apparater som hjälper oss i vardagen ger oss välbefinnande och bekvämlighet.

Energi finns överallt
Vi använder energi för att förvara och tillreda mat liksom för att värma respektive kyla våra hem. Våra utbildningssystem, finanssystem och sjukvårdssystem är helt
beroende av energi, liksom våra transportsystem och all
vår industri. Det mesta av vår underhållning är direkt eller
indirekt kopplad till energianvändning, allt ifrån biografer
och konsertarenor till mindre aktiviteter, som att spela
datorspel eller bara titta på TV. Också våra mest använda
apparater, våra smarta telefoner, där vi lyssnar på musik,
pratar med våra nära, surfar på nätet, tar bilder, för att
bara nämna en del, är beroende av energi. Med teknikutveckling och elektrifiering kommer efterfrågan på energi i vårt samhälle bara att öka, med många fler analoga
föremål som omvandlas till digitala alternativ.

Låt oss prata om hållbar
produktion och användning
av energi
Men tillgången på billig och pålitlig energi har också haft
negativa effekter. Den intensiva produktionen av energi
från fossila bränslen har haft omfattande konsekvenser,
både för samhälle och miljö, ända sedan den industriella
revolutionen under 1800-talet. På grund av den globalt
ökande genomsnittstemperaturen, orsakad av klimatförändringarna, har debatter kring och oro över energiproduktionen och dess effekter tilltagit under de senaste decennierna. Som en reaktion på det har världen
börjat röra sig bort från utsläppsintensiva energikällor till
mer miljövänliga, koldioxidsnåla alternativ.
Samhället, liksom tillgången till och utvecklingen av
teknik, kan påverka det sätt som vi producerar och använder energi på. Tekniska eller samhälleliga förändring-

Dr. Monica Musolino,
CNR ITAE

ar kan minska mängden energi som används i samhället,
utan att påverka kvalitén och bekvämligheten i de liv vi lever idag. Faktum är att ansvarsfull energianvändning ofta
till och med kan förbättra livskvalitén, tack vare minskade
miljömässiga risker, uppmuntran till hälsosammare och
med ansvarsfulla livsstilsval, ökad ekonomisk och nationell säkerhet och finansiella besparingar.

Energigemenskapernas roll i
energiomställningen
Energiomställning är omvandlingen av ett energisystem,
från ett som är starkt beroende av fossila bränslen till ett
som är koldioxidsnålt. Det kräver tekniska lösningar på
alla nivåer, men medborgarna kommer också att spela en
stor roll. En anledning till detta är att system som främst
förlitar sig på utspridda förnybara produktionskällor (t.ex.
sol, vind, biomassa) gör det möjligt för konsumenter att
bli prosumenter, det vill säga de kan själva generera sin
elektricitet och använda den i hemmet eller mata in den
på nätet. Med ytterligare tekniska framsteg inom energilagringssystem (t.ex. batterier, väte) och energihantering
(t.ex. efterfrågestyrning, blockkedja) kan medborgare ha
tillgång till energi även under off-grid-förhållanden. Energigemenskaper gör det möjligt för alla att delta aktivt i
utvecklingen av rena och hållbara energisystem. De kan
erbjuda koldioxidsnål energiförsörjning, nya hållbara jobb,
andra hållbara fördelar, som gemensam uppvärmning och
bilpooler, uppmuntra till investeringar i ren energi, stödja lokala ekonomier och öka medvetenheten om frågor
och lösningar på energiproblem. Det växande antalet gemenskapsprojekt inom energiområdet innebär att både
energisystem, sociala normer och förväntningar behöver
anpassa sig till detta nya. I länder som Nederländerna,
Danmark och Sverige finns det redan många energigemenskaper (i form av kooperativ och ekonomiska föreningar) och det är därför ett mer etablerat koncept där
än på andra håll. I andra länder, särskilt östra och södra
Europa, är kooperativt ägande fortfarande i ett tidigt utvecklingsskede. I takt med att allt fler länder formulerar
regelverk och policyer som stödjer energigemenskapsprojekt förväntas antalet energigemenskaper växa
framöver.

Vår energi

Hur energiomställningen
accelereras genom
innovationer

Vill du veta mer?
Hur man sparar energi hemma
En översyn av energipolitiken
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Vad påverkar
energibeslut?

4.

Interna faktorer

Externa faktorer:

•

Kunskap (om miljö, energi, ekonomi)

•

Plats

•

Övertygelser, värderingar och attityder

•

Kultur

•

Personlighetsdrag

•

Tillgänglighet

•

Förutfattade meningar

•

Politik

•

Vanor

•

Ekonomisk situation

•

Finansiella

•

Bekvämlighet

•

Rädslor

FÖRNYELSEBAR ENERGI

ENERGIEFFEKTIVITET

SPARA ENERGI

Aktiviteter som indirekt påverkar produktion
och förbrukning av energi:
•

Kunskap om energi

•

Utbildning

•

Politisk delaktighet

•

Främjande av energieffektiva beteenden

•

Att bli del av en energigemenskap
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•

Solkraft

•

Vindkraft

•

Geotermisk energi

•

Energi från biomassa

•

Kompaktlysrör

•

Förbättrad isolering

•

Energieffektiva apparater

•

Energikartläggning
•

Släck lampor och
stäng av apparater

•

Vrid ner termostater

•

Dra ur kontakter

•

Ta kortare duschar

Det finns många sätt att göra
energisystemet grönare, från att förändra
våra aktiviteter i vardagen till stora beslut
som man fattar en gång i livet. Vare sig
de är stora eller små, räknas varje litet
steg i riktning mot hållbar produktion och
förbrukning av energi.

Källa: https://www.researchgate.net/figure/Energy-saving-pyramid_fig1_329879530

Hinder:

Bidragande experter:
Dr. Mark Andor,
RWI

Framväxten av energisystem och utvecklingen av nya
energitekniker kräver att individer och samhällen fattar en mängd olika energirelaterade beslut varje dag,
som delar av ett hushåll, delar av ett samhälle och
medborgare i världen. Dessa beslut i sin tur, påverkar
utformningen av energisystem och påverkar alla områden i livet som är direkt eller indirekt relaterade till
produktion och förbrukning av energi, som energiförbrukningen i hemmet (uppvärmning, kylning, matlagning) transporter, offentliga system (sjukvård, utbildning), industri med mera.
Som individer fattar vi energirelaterade beslut främst
kopplade till våra vardagsliv, till exempel när vi väljer att
använda en apparat, eller mindre frekventa aktiviteter
som att välja elleverantör eller att köpa ett nytt kylskåp.
De beslut vi fattar som lokala gemenskaper och samhällen har större och mer synlig effekt, och påverkar efterfrågan och tillgång på energi, men leder också till nya
former av energiproduktion, lagring och förbrukning,
genom kollektiva samordningar och ansträngningar.
Även i den politiska sfären fattas energirelaterade
beslut. Denna typ av beslut omfattar regleringar, policyer och stimulansåtgärder men också utveckling av
strategier att samarbeta med andra länder. I ett nötskal: alla dessa beslut påverkar produktionen och förbrukningen av energi.
Det hela kompliceras av att alla dessa beslut är sammanflätade, det ena påverkar det andra, från nationella
till internationella lagar som påverkar hushåll, individer,
medborgarinitiativ och lokalt engagemang, vilka i sin
tur påverkar större, nationella och internationella system. Både erkännandet av principen om nerifrån och
upp, och av energigemenskapers betydelse bidrar till
anpassningen av EU-regleringar och policyer för att nå
ett mer medborgarlett energisystem.

Våra samhälls- och
energidilemman
Som samhälle står vi inför flera energirelaterade utmaningar och dilemman som har stor inverkan på vår livskvalité och existens, vår ekonomi och miljön vi lever i.
Hur stora ansträngningar och resurser är vi villiga att
investera i alternativa energikällor? Kan tillräckliga
mängder el distribueras rättvist, säkert och prisvärt till
landets alla delar? Svaren på alla dessa frågor beror på

Dr. Stephan Sommer,
RWI

beslut vi fattar kring energi, och som i sin tur beror på
den lokala ekonomin och politiska förutsättningar.

Energibeslut i hushåll och
gemenskaper
Energibesluten i ett hushåll hör oftast till tre huvudkategorier som skiljer sig åt sinsemellan i vilka finansiella
resurser de kräver: energibesparingar, energieffektivitet
och energiproduktion. Den första kategorin involverar främst beteenden, allt ifrån att släcka lampan när
man lämnar ett rum, att välja cykeln istället för bilen,
att ta kortare duschar och sänka rumstemperaturen
en grad eller två. Den andra kategorin omfattar aktiviteter som minimerar vår energiförbrukning i särskilda
energikrävande tjänster, som hemmets uppvärmning
eller kallhållning av livsmedel. Exempel på effektivitetsfrämjande åtgärder i hemmet är att tilläggsisolera
eller att köpa mer energieffektiva apparater. Slutligen
kan hushåll investera i sin egen energiproduktion (t.ex.
solpaneler för att generera solel eller solfångare för att
värma huset) antingen på egen hand eller i samarbete
med andra i en gemenskap. Dessa investeringar har initialt en större prislapp, men när de väl har genomförts
kräver de mycket mindre ansträngning och tidsinvestering.
De medborgare och hushåll som utöver att förbruka
energi också producerar energi kallas prosumenter. Energiproduktionen kan antingen utföras individuellt eller
inom ramen för en gemenskap. Anledningarna bakom
besluten att producera energi varierar. Många går samman för att producera, lagra eller distribuera energi inte
bara för sin egen vinnings skull utan också för att det
gagnar samhället och miljön. Dessa individer stärker sin
roll i energisystemet och är mer aktivt delaktiga i energiomställningen när de samarbetar.
Nivån på och typen av en persons engagemang i ett
mer ansvarsfullt energibeteende beror mycket på miljömässiga, finansiella och politiska omständigheter.
Dessutom finns det flera externa hinder, som en persons brist på finansiella tillgångar, avsaknad av bidrag
eller lån för att finansiera installationen av ren energi i
hemmet, eller brist på tillgång till vissa tekniker. Vidare
finns det många interna hinder, som våra övertygelser, attityder, rädslor, förutfattade meningar och vanor
som hindrar människor från att genomföra energirelaterade förändringar.
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5.

Vad motiverar
energigemenskaper?

1

3

Det kan minska
elbrist i ditt
område

Hjälp till att bygga det
system som krävs för att
stoppa klimatkrisen

2

Förnybar el omfördelar
pengar från fossila
bränslen

5

Du kommer att
producera din egen
förnybara el

4

Du lär känna dina
grannar och stärker ditt
lokalsamhälle

till att bilda eller gå med
i en energigemenskap

7

Det håller kvar
pengarna lokalt i din
gemenskap

6

Det bidrar till att
informera människor
om energi, klimat och
demokrati
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9

Det kommer att bidra
till att skapa en mer
lokal, cirkulär ekonomi

8

Ni kan visa andra
gemenskaper vad
som är möjligt

10

Du deltar i att bygga
den värld du vill ha

Källa: https://www.rescoop.eu/news-and-events/news/ten-reasons-to-start-or-join-a-community-energy-project

10 anledningar

Bidragande experter:
Dr. Tanja Kamin,
University of Ljubljana

Dr. Urša Golob,
University of Ljubljana

Dr. Tina Kogovšek,
University of Ljubljana

Dr. Primož Medved,
University of Ljubljana

Det finns många sorters gemenskapsenergi: från gemenskapsprojekt till ideella organisationer, från mindre gemenskaper till större etablerade kooperativ, från
grannar som köper solpaneler tillsammans, till större,
till och med internationella gemenskaper med tusentals medlemmar. Precis som gemenskaperna varierar
i storlek och form så varierar anledningarna till att bli
medlen i dem. En del forskare har kommit fram till att
det som först och främst motiverar medlemmar i energigemenskaper är de finansiella fördelarna, medan
annan forskning, inklusive en undersökning som NEWCOMERS-projektet har genomfört, indikerar att miljömotiven kan spela en lika betydande roll.
Oavsett vilka de mest motiverande faktorerna är, är det
viktigt att förstå och erkänna att människor går med i
gemenskaper av olika skäl. Insikten om de varierande
möjliga motiven kan spela en avgörande roll i marknadsföring och rekrytering av nya medlemmar.
Motiven för att gå med i en energigemenskap kan delas
in i fem kategorier:
•

Ekonomiska motiv (inklusive sänkta elkostnader respektive investeringsmöjligheter)

•

Miljömässiga motiv (minska sitt ekologiska fotavtryck)

•

Sociala motiv (att vara del av en gemenskap, en
rörelse som bemöter klimatförändringarna)

•

Tekniska motiv (interagera med nya tekniker)

•

Självförsörjande/säkerhetsmotiv (oberoende från
större elbolag, bidra till elsäkerhet)

Vår energi

Om motiven för att
gå med i en energigemenskap

Många människor fattar beslut om de ska ansluta sig till
en energigemenskap utifrån dessa motiv. Med tanke på
hur nytt det ännu är med energigemenskaper kan det
medföra en viss nivå av risk att bestämma sig för att
gå med i eller etablera en energigemenskap. En viktig
faktor i att minska den upplevda risken för potentiella
medlemmar är att det finns förtroende och tillit.
För att en energigemenskap ska bli framgångsrik och
långlivad behöver medlemmarna känna förtroende för
gemenskapsledarnas kunskap och kompetens, och för
de övriga gemenskapsmedlemmarna.
Förtroende spelar en särskilt stor roll för de gemenskaper som kräver aktivt deltagande från sina
medlemmar. Därför behöver gemenskapen bygga
och utveckla relationer och upprätthålla gemenskapsmedlemmarnas engagemang. Energigemenskaper kan
öka medlemmarnas engagemang genom en rad olika
aktiviteter, som att definiera olika medlemmars roll,
genomföra gemenskapsevent, etablera kommunikationskanaler eller utveckla sidoprojekt som stimulerar
gemenskapens livaktighet (som utbildningsprogram för
skolor, gemenskapsträdgårdar, reparationscaféer osv.).

Vill du lära dig mer?
Energigemenskapernas
möjlighet att öka
medlemmars och
allmänhetens
energikunskap, attityder,
uppfattningar och stöd för
en energiomställning.
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Vilka roller kan
energigemenskaper
ha och vilka fördelar
skapar de?

6.

Ekonomiska fördelar
•

Lägre elräkningar

Elnät

•

Jobbskapande

•

Flexibilitet och
balansering av tjänster

•

Lokala investeringar

•

Upprätthåller lokal
produktion och
förbrukning

•

Innovation

B IL L S

Sociala fördelar
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•

Större inflytande över beslut

•

Utbildning

•

Bättre medborgaranda

•

Social sammanhållning och
känsla av gemenskap

Miljömässiga fördelar
•

Minskade
växthusgasutsläpp och
luftföroreningar

•

Minskad miljöskada orsakad
av utvinning av fossila
bränslen

Bidragande expert:
Dr. Paula Hansen,
University of Oxford

Energigemenskaper tar sig många former och storlekar
och bär på en mängd potentiella fördelar för samhället,
planeten och energisystemet. Samtidigt som energigemenskaper växer i antal växer även mängden koldioxidsnålt producerad energi och skapar tillsammans en
grund för en övergång till ren energi. Denna omställning
är avgörande för att vi ska uppnå de minskningar i koldioxidutsläpp som regeringar har kommit överens om, nationellt och internationellt. Energigemenskaper främjar
produktionen av förnybar energi och kan skapa större
acceptans för nya former av produktion, lagring, distribution och förbrukning av energi.
Utmaningen i att skilja energisystemen från koldioxidutsläpp försvåras av elektrifieringen av transporter,
bostads- och industribyggnader (inklusive uppvärmning
och varmvatten), matlagning och industriella processer.
Detta leder till ett övergripande, växande behov av elektricitet, utöver behovet av mer ren energi. Länder står
därmed inför utmaningen att byta ut de nuvarande fossila bränslena samtidigt som de behöver möta ett växande behov och säkerställa energins leveranssäkerhet,
pålitlighet och prisvärdhet. Energigemenskaper kan vara
en del av lösningen.
Energigemenskaper medför fördelar på flera nivåer. De
ger fördelar för individer och medlemmar i gemenskaper,
lokalsamhällen och ekonomier. Dessa fördelar kan vara
miljömässiga, ekonomiska, sociala eller relaterade till själva elsystemet.

Miljömässiga fördelar
En av de främsta fördelarna med energigemenskaper är
att de fokuserar på hållbara sätt att producera och
förbruka energi. För att uppnå de mål som EU har satt
upp för att bemöta klimatförändringarna behöver länder
omvandla sina energisystem i grunden, byta ut de fossila bränslena och anpassa sina system till den ofrånkomligt ökande produktionen av förnybar energi. Prognoser
anger att energigemenskaper kan komma att stå för
mer än 17 % av all vindelsproduktion och för 21 % av
solelsproduktionen vid 2030, vilket gör dem till viktiga
spelare i energiomställningen.
Vår energi

Om
energigemenskapers
fördelar och hinder

Ekonomiska fördelar
Ekonomiska fördelar är ett av huvudskälen för
människor att gå med i en energigemenskap.
Genom att gå med i en energigemenskap sparar
medlemmar ofta pengar på sina elräkningar. I en
del gemenskaper kan intäkter skapas genom att
sälja överskottsenergi som produceras inom gemenskapen. Detta kan leda till positiva utfall för
lokala gemenskaper om de pengar som kommer
in återinvesteras i lokalsamhället. Utvecklingen av
anläggningar som framställer förnybar energi kan
också leda till nya jobb, attrahera investerare eller
stödja lokal ekonomisk utveckling på andra sätt.

Sociala fördelar
Även om energigemenskapernas ekonomiska och
miljömässiga fördelar ofta prioriteras i samband
med beslut har gemenskaperna också en rad sociala fördelar. Energigemenskaper stärker lokalsamhällen, ger dem större autonomi och kontroll
över sin miljö. Energigemenskaper kan också öka
energikunskap bland människor, till exempel genom att engagera dem i energirelaterade beslut,
introducera nya tekniker eller till och med organisera studiebesök för skolklasser. Delaktighet i
energigemenskaper uppmuntrar också människor
att aktivt delta i andra aspekter av energimedborgarskap, hjälpa dem till större inflytande på lokala
beslutsprocesser eller dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper till andra.

Fördelar med energisystem
Energigemenskaper påverkar också energisystemet direkt. En potentiell fördel är att de skulle
kunna förbättra den lokala samordningen av resurser genom att bättre matcha produktion med
förbrukning. Energigemenskaper kan hjälpa energisystemet till större flexibilitet och de erbjuder
möjligheten att testa och utveckla nya innovativa
lösningar. De främjar också större lokal energiproduktion som hjälper till att förbättra säkerheten,
tillförlitligheten och resiliensen i energinätverken.
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7.

De nationella
förutsättningarnas
betydelse

Socioekonomiska förhållanden

Möjliggörare

Hinder

• Tillit

• Kunskapsbrist
(t.ex. kring teknik,
lagstiftning, bidrag)

• Tillgång till finansiellt
stöd, som subventioner
eller bidrag
• Kooperativ bank

• Låg disponibel inkomst
• Höga medlemsavgifter

• Lån med låg ränta
• Gräsrotsfinansiering
• Värden som eget ägande
och lokalt producerad
energi

Nationella
förutsättningar för

energigemenskape

Aktörer

Möjliggörare

Hinder

• Diversitet, många aktörer
på marknaden

• Ett fåtal dominerande aktörer
på marknaden

• Små och medelstora
företag, små energibolag,
konsumentägda
företag, konkurrens och
funktionsuppdelning

• Stora och/eller statligt ägda
energibolag

• Aktiva konsumenter
• Samarbete och nätverk
• Rådgivningscenter och
paraplyorganisationer
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• Svårighet att nå politiker och
beslutsfattare

er

Bidragande expert:
Jenny Palm,
Lund University

Institutionella förutsättningar

Möjliggörare

Hinder

• En tydlig definition gör det
möjligt att utforma policyer och
stödprogram specifikt inriktade på
energigemenskaper

• Snäv definition exkluderar initiativ
och motverkar nya typer av
energigemenskaper

• Avreglerad marknad
• Lagstiftning enbart för
energigemenskaper underlättar
särbehandling
• Stabilt och regulatoriskt ramverk
för energigemenskaper
• Policyer och mål som främjar
energigemenskaper på alla nivåer
• Statlig finansiering och mekanismer
för subventioner, statliga eller
• Koldioxidbeskattning
• Låga installationskostnader för
förnybara energikällor jämfört med
konventionell energi

• En för vid definition inkluderar allt,
även multinationella företag
• Sluten monopolmarknad
• Brist på skräddarsydda policyer för
energigemenskaper
• Finansiering av energigemenskaper
• Lagstiftning, till exempel krav på
bankgaranti
• Energipriser styrda av
marknadsmekanismer, ingen
korrigering för externaliteter
• Byråkrati och administration

Tekniska system

Möjliggörare

Hinder

• Beroende av utländska fossila bränslen

• Tillgång till billig, centraliserad
inhemsk energi

• Decentraliserat system
• Prosumtion
• Mål att minska koldioxidutsläppen
• Tillgängliga teknik för förnybar energi
• Mikronätverk som underlättar handel
mellan mindre enheter
• Smarta elmätare och/eller lagstiftning
som tillåter delad el i ett kvarter eller
flerfamiljshus

• Centraliserade system för
energiproduktion
• Individuellt ägande av solpaneler
• Inga incitament för elnätsägare att
ansluta små system till nätet
• Höga kostnader för
elnätanslutning

• Nettodebitering, virtuell nettodebitering
och virtuella kraftverk
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Under de senaste åren har Europeiska unionen börjat att mer konkret erkänna potentialen hos energigemenskaper i en decentralisering av energisystemet,
då de ger medborgare rätten att aktivt delta i produktionen, lagringen och distributionen av energi. Det
har gett energigemenskaperna en ny roll i Europeiska
unionens och medlemsländernas institutionella strukturer. Det har hjälpt dem att skapa sig en roll i samhällets
energiomställning och har gett dem det juridiska erkännandet som krävs för att de ska kunna utvecklas vidare.

Fallstudie
I Nederländerna, ett land med mer än 500 registrerade energigemenskaper, vill man nå 50 %
lokalt ägande i vind- och solprojekt till 2030 genom att utveckla trettio regionala energistrategier. Landet har policyinstrument som syftar till
att stimulera lokalt ägande av projekt för förnybar
energi genom sin plan för postadressområden
(”postcoderoos”). Dessa planer är ett exempel på
en viktig möjliggörare av energigemenskaper.

500
REGISTRERADE ENERGIGEMENSKAPER I
NEDERLÄNDERNA

50%
LOKALT ÄGANDE I VIND- OCH
SOLPROJEKT TILL 2030
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När energigemenskaper inkluderas i nya EU-strategier
och policyer för klimatåtgärder främjar det och möjliggör deras framtida utveckling. Men nuvarande sociala och tekniska system, som har utformats för ett
mer centraliserat energisystem, motverkar ofta energigemenskaper. Det är avgörande att förstå de omständigheter som omger energigemenskaperna för att
kunna hjälpa dem att växa och etablera sig i vår vardag.

Vad är nationella
förutsättningar?
Energigemenskaper existerar inom större system och
som sådana påverkas de av sociala, ekonomiska, politiska och tekniska förhållanden i sin omgivning. NEWCOMERS-projektet har definierat dessa förhållanden som
nationella förutsättningar och har delat in dem i fyra
kategorier: socioekonomiska förhållanden, tekniska
system, institutioner och aktörer. Socioekonomiska
förhållanden omfattar aspekter som utbildning, urbanisering och hushållens ekonomiska situation, samt mer
sociala aspekter som tillit. Tekniska system omfattar
faktorer som energimix, utsläpp och elnät. När vi talar
om institutionella förutsättningar menar vi policyer och
lagstiftning som påverkar energigemenskaper, både
positivt och negativt. Och slutligen, aktörer är alla institutioner, individer och organisationer som spelar en roll
i energigemenskapernas utveckling.

Varför har det betydelse?
Nationella förutsättningar är det sammanhang i vilka energigemenskaper uppstår, existerar och växer.
De utgör de faktorer som möjliggör gemenskapernas
existens eller försvårar deras tillkomst och sätter upp
ramarna för de förhållanden under vilka de arbetar. De
påverkar energigemenskapernas storlek, juridiska definitioner och affärsmodeller, deras finansiering och deras roll i nationella system, hur mycket energi de kan
producera, hur och om de kan sälja den och så vidare.
Ett exempel på ett hinder för energigemenskaper är
överdriven byråkrati och administrativa kostnader och
brist på kunskap, medan möjliggörande faktorer kan
yttra sig i form av skatteavdrag och stödåtgärder eller
tillgängligheten på teknik, som smarta elmätare.

Goda exempel
Det finns inte en modell som passar alla energigemenskaper. Men det finns ett antal goda tillämpningar
som har utvecklats och använts runt om i Europa som
har visat sig vara effektiva i att stödja gemenskapsenergi att växa och utvecklas.

Goda exempel runt om i Europa

Nettodebitering,
virtuell nettodebitering
och virtuella
elkraftverk

TY

IT

NL

Bidrag för biobränslen,
lag om kooperativ,
rättsakt om
digitalisering

Det finns stödprojekt
för förnybar energi,
som gynnsamma
momsregler (10 i stället
för 20 %)

Utvecklar regionala
energistrategier för att
förverkliga 50 % lokalt
ägande av vind- och
solelsprojekt till 2030

SE

UK

NL

Handel med gröna
certifikat, bidrag till
lokala och regional
infrastrukturinvesteringar,
skatteavdrag för solel

Kontrakt för skillnad
och fond för
gemenskapsprojekt i stad
och på landsbygd.
Wales och Skottland har
satt upp mål för växande
gemenskapsenergi

Plan över
postadressområden
syftar till att stimulera
lokalt ägande av
projekt för förnybar
energi

Inmatningstariffer

Paraplyorganisationer

Vår energi

Om nationella
förutsättningar för
energigemenskaper

Vill du lära dig mer?
Energigemenskaper
under olika nationella
förutsättningar – hinder,
möjliggörare och bästa praxis
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8.

Att stärka
energigemenskaper:
samarbete, kollektivt
lärande, nätverkande

Nätplattformen OurEnergy syftar till att utbilda, öka medvetenheten och nätverka
med fokus på energigemenskaper, energiomställningar och angränsande ämnen. Den har
tagits fram av Horizon 2020 NEWCOMERS-projektet.
Multimediainnehållet på Vår energi är:

KOMPAKT

GRATIS

Tiden för att titta, lyssna och läsa är
runt 10 till max 15 minuter.

Allt innehåll är gratis och fritt tillgängligt. Du
behöver inte registrera dig för att få tillgång
till plattformens innehåll.

SKRÄDDARSYTT

GRANSKAT

Enkel sökning med flera innehållsfilter. Fördel
för registrerade användare: rekommenderat
innehåll skräddarsytt efter dina intressen.

Innehållet har granskats av
ledande ämnesexperter.

ÖPPET

FÄRSKT

En del innehåll tillhandahålls för
öppet lärande: färdigt att använda,
återanvända, blanda och annan typ
av anpassning.

Nytt innehåll
tillkommer hela tiden.

Plattformen OurEnergy vilar på fyra pelare:

UTBILDA mig

RÅDGIV mig

INSPIRERA mig

ANSLUT mig

Stärker din kunskap om
energigemenskaper

Råd om olika aspekter av
energigemenskaper

Idéer och erfarenheter
från andra gemenskaper,
experter, akademiker ...

Ett nätverk av organisationer,
projekt och institutioner för
energigemenskaper

Hur kan energigemenskaper stärkas så att de effektivt kan bidra till en hållbar omställning av energisystemen?
Kunskap och färdigheter är några centrala och betydelsefulla faktorer. NEWCOMERS-projektet har identifierat
tillgång och delning av information, både inom och utanför EU, som en avgörande faktor medlemmar i en energigemenskap. Om energigemenskaper har tillgång till relevant information om energieffektivisering, efterfrågan
av energi, kostnader, affärsmodeller, policyer och lagstiftning med mera står de bättre rustade för att ”skala upp”
och stödja en energiomställning.
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Bidragande experter:
Dr. Julia Blasch,
Vrije Universiteit
Amsterdam

Mojca Drevenšek,
Consensus
Communications

Kunskap i
energigemenskaper
Forskningsresultaten inom NEWCOMERS visar att energigemenskaper ofta utvecklar så kallade kunskapsbanker,
det vill säga specifika kunskaper och färdigheter relaterade
till energigemenskapers praktiska arbete och utveckling
som medlemmar tillgodogör sig genom att vara en del av
en gemenskap. Initialt delar energigemenskapen kunskap
från dessa kunskapsbanker inom gemenskapen och kan
sedan även dela den med andra energigemenskaper. På
det här sättet sprids kunskapen utanför gemenskapen.
Spridning av kunskap till andra utanför en energigemenskap är extremt värdefullt för en energiomställning. Forskning inom NEWCOMERS har visat att de flesta
medlemmar i energigemenskaper delar med sig av den
kunskap de har fått i sina sociala nätverk. En del gör det
informellt, medan andra blir med formella ambassadörer,
i en del gemenskaper till och med officiella talespersoner.
För att hjälpa energigemenskaperna med kunskapsspridning har NEWCOMERS-projektet tagit fram plattformen
OurEnergy. Plattformens syfte är att sprida energigemenskapers och experters kunskaper och erfarenheter,
samt att etablera ett nätverk av intressenter – projekt,
gemenskaper, beslutsfattare, policymakers och experter som är villiga att dela sina kunskaper med varandra.
Genom att ge energigemenskaperna möjligheter att
samarbeta, lära och nätverka syftar plattformen helt enkelt till att tillgängliggöra det gemensamma lärandet och
kunskapsdelningen. Plattformen har energirelaterat undervisningsmaterial, rådgivnings- och inspirationsmaterial
samt en databas över experter, projekt, organisationer
och gemenskaper. NEWCOMERS-projektet vill på detta
sätt bygga ett nätverk av praktiker och experter som är
villiga att dela med sig av sin kunskap och goda exempel och att knyta kontakter för att gemensamt skapa en
bättre framtid. Med målet att göra den tillgänglig för alla
strävar NEWCOMERS-projektet efter att följa principerna
för Öppet lärande.
Ett annat sätt att lära tillsammans, knyta kontakter, samarbeta och nätverka på ett mer strukturerat sätt är så
kallade praktikgemenskaper.

Iva Tajnšek,
Consensus
Communications

Vad är praktikgemenskaper?
En praktikgemenskap är en grupp människor som delar
ett gemensamt problem eller ett intresse för ett ämne
och som går samman för att uppfylla individuella och
gruppbaserade mål. De fokuserar ofta på att dela goda
exempel och skapar ny kunskap för att utveckla ett område eller en profession. Regelbundna interaktioner utgör
en viktig del av detta.
Begreppet praktikgemenskap är brett, men det finns
tre kännetecken som alla praktikgemenskaper delar. Ett
gemensamt område eller problem, som ger en gemensam utgångspunkt; en gemenskap i den meningen att
de driver sitt gemensamma intresse tillsammans, med
gemensamma aktiviteter; och praktiker, i betydelsen att
gemenskapsmedlemmarna är faktiska utövare i denna intressesfär.

Fördelarna med att använda
praktikgemenskapernas
principer i energigemenskaper
Praktikgemenskaper har funnits länge och har byggt
nätverk, färdigheter och kunskap inom många olika områden. Faktum är att de förekommer överallt – energigemenskaper kan själva vara praktikgemenskaper. Kunskap,
färdigheter och kunskapsöverföring är väsentliga delar av
energigemenskaper. Genom att använda sig av praktikgemenskapernas principer kan energigemenskaper skapa
sig ett effektivt nätverk för att dela kunskaper och färdigheter, såväl bland medlemmarna som med andra intressenter, som politiker, tjänstemän, författare, industriella
aktörer och andra energigemenskaper. Med hjälp av dessa praktiker kan gemenskaper:
•
•
•
•
•
•

Sprida kunskap om goda exempel, internt och externt
Lösa problem
Utveckla färdigheter som behövs för att driva och
underhålla en energigemenskap
Utveckla relationer mellan medlemmar
Få kontakt med och nätverka med intressenter
Rekrytera nya medlemmar

Vår energi

Hur du kan använda principer från
praktikbaserad gemenskap för att
förbättra din energigemenskap

Vill du lära dig mer?
Besök Our Energy!
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Gemenskap för förnybar energi
kollektiva energiinitiativ som
främjar medborgares delaktighet i
energisystemets alla delar.
Medborgarenergigemenskap
en frivillig, ideell, juridisk person,
etablerad på lokal nivå för att
producera, distribuera, leverera,
förbruka, aggregera, lagra energi.
https://cityxchange.eu/knowledgebase/citizen-energy-community-cec/

Ren energigemenskap
en förening av aktörer som är
engagerade i omställning av
energisystem för att minska deras
inverkan på miljön genom kollektiva,
gemensamma och engagerande
processer och som söker kollektiva
resultat. (Definition av NEWCOMERSprojektet).
https://www.newcomersh2020.
eu/upload/files/D2_1_newcomers_
theoretical_framework_DEF.pdf

Praktikgemenskap
en grupp människor som delar
ett problem eller ett intresse för
ett ämne och som går samman
för att uppfylla individuella och
gruppbaserade mål.
https://www.communityofpractice.
ca/background/what-is-acommunity-of-practice/

Energikunskap
energikunskap är insikten om energins
egenskaper och roll i världen och
vardagslivet, tillsammans med
förmågan att applicera denna insikt
för att besvara frågor och lösa
problem.

Vill du veta mer om energigemenskaper?
Utforska handböcker och vägledningar från
projekt och organisationer från hela Europa:

Denna handbok är sprängfylld
med instruktioner, praktiska tips
och resurser för att vägleda en
lokal, gemenskapsledd revolution
för förnybar energi i Europa.
Framtagen av: Rescoop, Friends
of the Earth och Energy Cities
https://www.rescoop.eu/newsand-events/news/brand-newguidebook-on-how-to-set-up-anenergy-community

Denna handbok syftar till att
informera och vägleda er på er
resa till en energigemenskap för
hållbar energi. Den fokuserar på
Irlands policyer och miljö.
Framtagen av: Sustainable energy
authority of Ireland, SEAI
https://www.seai.ie/publications/
Sustainable%20Energy%20
Communities%20Handbook.pdf

Handboken presenterar konceptet
energigemenskaper, förklarar
hur de kan konstrueras tekniskt,
juridiskt och finansiellt, och
föreslår en handlingsplan för att
bilda en energigemenskap.
Framtagen av: Energiforum
Sydhavn - ett partnerskap mellan
Köpenhamn stad och Aalborg
universitet København - 2020
https://kk.sites.itera.dk/
apps/kk_pub2/index.
asp?mode=detalje&id=2054

https://www.energy.gov/eere/
education/energy-literacy-essentialprinciples-energy-education
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Projektpartner:

Nätversion med
uppdateringar tillgänglig
som öppen lärresurs

(open educational resource, OER)
I linje med NEWCOMERS strategi för
öppet lärande finns denna handbok
tillgänglig som en öppen handbok på
nätet. Den uppdateras regelbundet
i samarbete med en multidisciplinär
grupp av experter och andra
intressenter: newcomersh2020.eu

eci

Environmental Change Institute

newcomers-h2020
NEWCOMERS_H2020
our-energy.eu

Detta projekt har mottagit
finansiering från EU:s forskningsoch innovationsprogram HORIZON
2020 med bidragsavtal nr 837752.
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