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Att generera kunskap för en 
energiomställning  
 
En omställning till ett mer hållbart energisystem är kritiskt för 
utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Sedan många år tillbaka 
investerar vi tid och resurser i en rad olika styrmedel för att uppnå 
denna omställning - men hur vet vi att dessa insatser verkligen leder till 
en hållbar framtid? Nyckeln till framgång är utvärdering av gjorda 
insatser och att våga utmana hur vi utvärderar, säger Sofie Sandin vid 
Internationella Miljöinstitutet, Lunds universitet, som försvarar sin 
avhandling den 21 maj. 
 
I sin avhandling fokuserar Sofie Sandin på utvärdering av styrmedel för en 
energiomställning med ett särskilt fokus mot energieffektivisering i 
byggnader. Här är potentialen för förbättring stor, och genom forskning och 
styrmedel finns det ambitioner om att minska framtida energianvändning. 
Energieffektiviseringen i byggnadsbeståndet går emellertid trögt och vi ser 
inte den transformativa omställning som är önskad. 
  
Så hur går vi då vidare för att påskynda en mer transformativ omställning? I 
sin avhandling lyfter Sofie Sandin behovet av transformativa utvärderingar. 
Utvärdering i sig är inget nytt, Sverige har en lång tradition av utvärdering 
för kontroll och uppföljning av olika offentliga insatser, men i en tid som 
präglas av behovet av storskaliga förändringar så krävs kunskap och 
erfarenheter med nya infallsvinklar. Detta i sin tur kräver utvärderingar som 
tar ett helhetsgrepp och som bygger på tvärvetenskapliga 
utvärderingsansatser menar Sofie Sandin. I sin forskning har hon tittat på 
hur utvärderingar i Sverige inom området energieffektivisering i byggnader 
har utförts under tolv år, och utifrån det identifierat områden som kan 
utvecklas och stärkas för att ge insikter som kan stödja en transformativ 
omställning mot ett mer hållbart samhälle.  
 
Resultaten visar att utvärderingspraktiken idag redan är bred och därmed ger 
en god grund att bygga vidare på i strävan att ta fram den kunskap som 
behövs. Men vi behöver tänka nytt och bredare, och bygga kunskap utifrån 
tvärvetenskapliga utvärderingar som analyserar hur olika insatser 
sammantaget knyter an till övergripande visioner och bidrar till viktiga och 
kanske banbrytande element i en omställning av energisystemet.  
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Med en tvärvetenskaplig och systembaserad utvärderingsansats kan vi 
bygga kunskap för ett mer hållbart samhälle och accelerera 
omställningstakten. 
Forskningen finansierades av Energimyndigheten, och avhandlingen 
“Evaluating for a Transition – Advancing evaluation of research and policy 
for a more sustainable energy system and society” försvaras den 21 maj kl. 
10:00 vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet, Tegnérsplatsen 
4. 
 
För mer information kontakta Sofie Sandin via mail: 
sofie.sandin@iiiee.lu.se 
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