
ÖREBRO
STUDIES IN

HUMAN
GEOGRAPHY

2

2009

 
isbn 978-91-7668-645-4

Eva Gustavsson (f. 1956) är kulturgeograf och 
verksam vid Centrum för urbana och regionala 
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ningsintressen är framförallt miljöfrågor, lokal och 
regional utveckling och nätverk. Detta är hennes 
doktorsavhandling.

Den dominerande uppfattningen idag är att det pågår en förändring av kli-
matet på jorden. Genom att underteckna FNs klimatkonvention och Kyoto-
protokollet har en stor del av världens länder visat att man accepterar denna 
inställning, och åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser. Klimatfrågan 
har därmed utvecklats till ett eget politikområde. Såväl inom EU som i Sve-
rige och andra länder formuleras mål, program och strategier för att minska 
utsläppen av växthusgaser och därigenom hejda klimatförändringen. Så har 
också skett på den lokala nivån. I många av Sveriges kommuner pågår ett 
arbete med denna inriktning. Kommunerna är en viktig aktör i klimatarbetet, 
både som organisation och som arena där aktörer från flera sektorer möts. 
 Det lokala klimatarbetet har delvis formats genom statliga stöd till miljö- 
och klimatåtgärder, men platsen som sådan, med sina naturgivna förutsätt-
ningar, näringslivsstruktur och sammansättning av aktörer påverkar i grunden 
än mer den lokala klimatpolitikens utformning. Avhandlingen visar att det 
vid sidan om ett ansvar för miljön även finns andra drivkrafter för ett lokalt 
klimatarbete, nämligen viljan att skapa en teknikdriven, ekonomiskt utveck-
ling samt det symbolvärde som det innebär att vara en framkantskommun i 
klimatarbetet. Ytterligare en arena för möten mellan aktörer i klimatarbetet 
är nätverken. Många kommuner deltar i klimatnätverk med allt ifrån lokal 
till global utbredning, tillsammans med andra kommuner eller aktörer från 
andra sektorer eller nivåer. Nätverken är liksom klimatfrågan gränsöverskri-
dande och utmanar skalor och nivåer. I avhandlingen diskuteras detta med 
begrepp som flernivåstyrning, skalförskjutning och nätverksstyrning, vilka 
tillsammans bildar avhandlingens teoretiska ram.
 Avhandlingen bygger på två fallstudier, där klimatarbetet i Sundsvall och 
Växjö undersökts med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. Utöver det 
har en intervjustudie med fokus på nätverksdeltagande, gjorts med ytterligare 
14 kommuner. Genom referenser till teoretisk litteratur och annan empirisk 
forskning sätts det lokala klimatarbetet i Sverige in i ett bredare sammanhang. 
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