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Abstract 

Eva Gustavsson (2008) Mellan det lokala och det globala: klimat, kommuner, nätverk 

Between the local and the global: climate, local governments, networks 

 

The notion of an ongoing global warming is shared by a large number of researchers 

and decision-makers around the world. Through the act of signing the UN Framework 

Convention on Climate Change a majority of the world’s nations have accepted the 

idea of a human induced climate change, and to develop national climate change 

mitigation programmes. The Kyoto protocol later quantified the commitments made by 

the nations. 

The issue of climate change has become a political issue of its own. In the European 

Union as well as in Sweden and other nations, climate mitigation goals, programmes 

and strategies are developed. This is also the situation on the local level, for example in 

Swedish municipalities, which is the context of this study. Local government is an 

important actor in climate mitigation, both as a political organization in its own right 

and as an arena involving actors from different sectors in society. Climate change 

mitigation measures conducted by local governments are partly shaped by national 

grant programmes. The study shows, however, that the local context - the place - with 

its natural prerequisites, economic structures and composition of actors, is just as 

decisive for how the local climate policies are developed and implemented. It also 

shows that although responsibility for the environment is an important driving force in 

local climate mitigation there are at least two other driving forces; local and regional 

economic development and the symbolic value of being in the forefront of climate 

change mitigation. 

Another arena where actors in climate change mitigation meet is the network. 

Together with actors from different sectors and levels many municipalities participate 

in various networks, with local to global extension. The fact that the networks like 

climate change in itself transcends political and administrative borders, is also 

addressed theoretically in the study, focusing upon the concepts of re-scaling, multi-

level governance and network governance, which constitute the theoretical frame of the 

thesis. 

 

Keywords: climate change mitigation, local government, networks, network 

governance, multi-level governance, scale, re-scaling, ecological modernisation, 

sustainable development. 
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Förord  

Tänk, det trodde jag aldrig att jag skulle kunna skriva en avhandling! Sanningen 

att säga trodde jag länge att högskolestudier inte var något för mig, och en fors-

karutbildning framstod som något väldigt exotiskt. Genom en rad olika omstän-

digheter hamnade jag till slut här på Örebro universitet, inte minst tack vare vän-

ner som inspirerat och uppmuntrat under resans gång. Utan er hade det nog ald-

rig blivit av. 

Även om avhandlingsskrivandet i mångt och mycket handlar om att sitta en-

sam framför sin dator och försöka fånga i ord en oändlig massa intryck, tankar, 

tvivel och idéer, för att göra det som kan kännas både svårt och utmanande – att 

skapa ny kunskap – så är det också ett lagarbete. En lång rad personer har på 

olika sätt bidragit till att denna avhandling faktiskt har blivit skriven, några av 

dem vill jag nämna här. 

Först och främst vill jag tacka mina handledare, Mats Lundmark och Ingemar 

Elander, för allt stöd och uppmuntran under hela forskarutbildningstiden. Ni har 

generöst delat med er av era kunskaper och erfarenheter, trott på mig och gett 

mig vägledning (även om jag inte alltid gjort som ni sagt) under mina irrfärder i 

teori och praktik. 

Sedan vill jag nämna Max Jakobsson och Mona Hedfeldt, som tillsammans 

med mig blev de första doktoranderna i kulturgeografi vid Örebro universitet. Jag 

tror vi delade samma känsla av ”nybyggaranda” när vi började våra studier och 

vårt avhandlingsarbete, och nu har det gått fem år och vi är snart klara alla tre! 

Tiden har gått så fort! Alla samtal vi har haft om undervisning, ISP, matlådor, 

mexitegel, datorkrångel, snus, skrivandet och livet i största allmänhet! Nu har det 

fyllt på med fler doktorander, och av dem vill jag särskilt tacka Moa Tunström 

som har ägnat tid till att läsa mina texter och kommit med kloka och värdefulla 

kommentarer. Hela ämnesgruppen har utgjort en trivsam och stödjande miljö 

som kommer med tänkvärda kommentarer och glada tillrop. 

Att tillhöra en mångvetenskaplig forskarmiljö som Centrum för Urbana och 

Regionala Studier (CUReS) som vi kulturgeografer gör, är berikande på flera sätt. 

Det ger framför allt förmånen att få arbeta tillsammans med en mängd kunniga 

personer, som vidgar perspektiven och som kan ställa och svara på knepiga frå-

gor. Ett särskilt tack till Ylva Uggla som har kommenterat ett par av mina kapitel 

på seminarier. Jag har haft stor nytta av dina synpunkter. Tack också till Erik 

Hysing som har gett mig goda råd och inte minst uppmuntrat mig när jag gått ner 

mig i governanceträsket. Och så Anki Andersson förstås! Vi har följts åt, först 

som projektanställda i Stadsmiljögruppen och sedan som doktorander. Tack vare 
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Anki har jag tvingat mig iväg till gymmet och, först motvilligt men sedan helt fri-

villigt, till spinningen. Det behöver jag. Vi har också kunnat ha varandra som 

bollplank för tankar och idéer, något som jag sätter stort värde på. Och Mikael 

Granberg som gav mig chansen att få vara hans assistent under en del av hans 

avhandlingsprojekt, och pröva mina vingar. Och Lisbeth Engwall som hjälpt mig 

och många andra doktorander genom ISP-djungeln.  

    För mig har det varit både nödvändigt och roligt att komma ut i ”verklighe-

ten” och undersöka hur saker och ting ”egentligen” ligger till. Utan alla som ställt 

upp och beredvilligt svarat på mina intervjufrågor hade det inte blivit någon av-

handling. Tack till er alla som har gett mig av er tid och velat dela med er av era 

erfarenheter, och som ordnat så bra med allt praktiskt. 

Ett tack också till forskningsrådet FORMAS som finansierat det forsknings-

projekt som denna avhandling är ett resultat av. 

   Till sist, att skriva avhandling är en stor möda, ofta är det roligt, men verkli-

gen inte alltid. Men med musik så blir allt så mycket mer glädjefyllt!  Mina egna 

sannerligen påvra insatser i kulturgeografins gitarrkursgäng har (hoppas jag) 

uppvägts av ett glatt humör och av Anders och Mats mer avancerade grepp runt 

gitarrhalsen, Marcos flöjttrudelutter och de övrigas kraftfulla sånginsatser. Geo-

grafi kan inte bara studeras – det kan sjungas och spelas också! 

 

Ett snöigt Örebro i mitten av december 2008 

 

Eva Gustavsson 
�����

�

�

�

�

�
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Kapitel 1 Inledning 

The actions taken in greenhouse gas ab-

atement are never really global. They are, 

and will continue to be, mostly local, the 

result of efforts by local institutions, 

communities and individual consumers 

(Agyeman & Evans 2002: 117; Agyeman 

et al. 1998). 

 

När jag var barn var det vissa bestämda tider på dygnet som man inte fick störa 

far – för en jordbrukare kunde inkomsterna från gården stå och falla med plane-

ringen av dagens och veckans arbete i förhållande till de närmaste dagarnas vä-

der. Väderleksrapporten vid lunchtid, jag kan fortfarande känna smaken av varm 

choklad och limpsmörgås när jag hör utsikterna för kvällen och morgondagen 

läsas upp i radion. Då gällde det att var tyst och inte störa den viktiga informa-

tionen. Meteorologen som ritade högtryck och enstaka regnskurar med tuschpen-

na på en karta i TV:s Aktuelltsändning på kvällen var på samma sätt en person av 

stor betydelse. Idag är skörde- och lagringsmetoderna modernare och effektivare, 

och jordbruket inte lika känsligt för att vädret skiftar från en dag till en annan. 

Vad som däremot oroar, eller borde oroa, jordbrukare och alla andra som direkt 

eller indirekt påverkas av väderförhållanden – det vill säga alla som lever på jord-

klotet – är de mer långsiktiga förändringar som vi kallar klimatförändringar.  

Det är många röster som hörs i debatten om klimatförändring och växthusga-

ser om än med olika styrka. Vissa forskare ifrågasätter att det överhuvudtaget 

pågår en global uppvärmning, och bland de som stödjer tesen om en klimatför-

ändring finns olika åsikter om vad som orsakar förändringen. Min utgångspunkt 

i den frågan är den som FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel of Cli-

mate Change) representerar, det vill säga att koncentrationen av växthusgaser i 

atmosfären har ökat, att ökningen av växthusgasen koldioxid i första hand beror 

på utnyttjandet av fossila bränslen och ändrad markanvändning, samt att det är, 

med panelens ord, ”högst troligt” att mänsklig aktivitet sedan industrialiseringen 

startade påverkat klimatet mot den uppvärmning IPCC konstaterar redan pågår. 

(Jag återkommer till FNs klimatpanel och diskussionen om klimatförändringen i 

kapitel 2.) 
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Lokalt klimatarbete och nätverk i ett flernivåperspektiv 

Den här avhandlingen tar klimatförändringen, eller ”klimathotet” som massme-

dia gärna framställer det, som utgångspunkt för att i ett flernivåperspektiv stude-

ra hur kommunerna möter de utmaningar som de ställs inför när de deltar i arbe-

tet med att dämpa klimatförändringen. Avhandlingen har dels ett empiriskt per-

spektiv som bygger på fallstudier, där konkret klimatarbete i några svenska 

kommuner studeras, dels ett teoretiskt fokus där det lokala klimatarbetet diskute-

ras i termer av flernivåstyrning (multilevel governance) och nätverksteori. Det 

innebär att kommunernas, det vill säga den lokala nivåns, klimatarbete sätts i 

relation till den diskussion och politik som förs angående klimatförändringen på 

andra nivåer; globalt, inom EU, nationellt och regionalt. Nätverken blir då en 

samlingsplats, både bokstavligen och bildligt, för aktörer – i mitt fall kommuner – 

som söker samarbete för att få stöd för och kunna utveckla sitt eget klimatarbete. 

Nätverkens roll för utvecklingen av en lokal klimatpolitik är därför relevant att 

analysera ur ett teoretiskt perspektiv. 

”Klimatförändring” är numera ett ord i så gott som var mans och kvinnas 

mun, åtminstone om vi håller oss till vårt eget land. I stort sett alla svenskar (99 

% av 1000 tillfrågade i SIFOs enkät (SIFO 2006) har hört talas om en global 

uppvärmning av jorden, av dem tror 70 % att uppvärmningen kommer att med-

föra ganska eller mycket allvarliga problem (liknande resultat kom fram i Demo-

skops undersökning (2007). Forskning inom psykologi visar också att intresset 

och oron för klimatfrågan är stor bland ungdomar (Ojala 2007). För många ut-

gör ett varmare klimat verkligen ett hot, inte minst i de delar av världen som re-

dan är drabbade av torka eller översvämningar, och som på grund av sin svaga 

infrastruktur har små möjligheter att skydda sig (IPCC 2007). För (oss) andra 

kan risken för ett förändrat klimat rent utav vändas till en möjlighet. Rubriken på 

en workshop i Nuteks regi ”Klimathotet – nya affärsmöjligheter i spåren av larm-

rapporterna” talar med all tydlighet för detta (Nutek 2007), liksom uttalandet 

från EU-kommissionen i januari 2008 med anledning av beslutet om ett nytt åt-

gärdspaket mot uppvärmningen: Kampen mot klimatförändringar ger ökad till-

växt och nya jobb (EU-kommissionen 2008). Institutet för tillväxtpolitiska studier 

(ITPS) presenterade sommaren 2008 rapporten Konsten att nå både klimatmål 

och god tillväxt, som ger förslag på vägval för EU för att uppfylla sina klimatmål 

(Scocco & Alfredsson 2008). I kapitel 3 återkommer jag om idén att kunna för-

ena klimatåtgärder med ekonomisk utveckling, då i termer av ekologisk moderni-

sering. 

Klimatförändringen, liksom miljöproblem generellt, är till sin natur gränsöver-

skridande. Förändringen, dess effekter och konsekvenser, och därmed de beslut 
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som måste fattas för att hantera den, korsar territoriella gränser (mellan länder, 

regioner och kommuner), politiska nivåer och sektorer (marknaden, staten och 

civilsamhället) och påverkar förhållandena på alla skalor (global, nationell, regi-

onal och lokal skala). De olika typerna av aktörer agerar på samma arena – i det 

här fallet den klimatpolitiska arenan – där politiska institutioner på olika nivåer 

möjliggör och begränsar vad aktörerna kan åstadkomma, vilket illustreras med 

figuren nedan.1 Utifrån den här bilden av klimatarenan har jag valt att välja att 

studera en sektor – den offentliga, en nivå - kommunen, en skala – den lokala. 

 
Figur 1.1. Aktörer och nivåer/skalor på den klimatpolitiska arenan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag studerar det arbete kommunen gör för att minska utsläppen av växthusgaser, 

vilket jag benämner klimatarbete. I det inbegriper jag både politik och praktik, 

det vill säga vad den lokala klimatpolitiken innehåller, hur den implementeras 

och vad resultatet blir. Här är viktigt att understryka att det jag studerar är ena 

halvan av begreppsparet adaptation and mitigation, det vill säga anpassning till 

ett varmare klimat och bekämpningen av en fortsatt klimatförändring. Inom såväl 

IPCC som Sveriges riksdag och regering och i enskilda kommuner diskuteras des-

sa båda aspekter av klimatförändringen parallellt, även om anpassningsfrågorna 

aktualiserats politiskt i Sverige betydligt senare än frågan om hur man minskar 

utsläppen av växthusgaser. Går man till kommunernas klimatpolitiska dokument 
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1 Figuren kan jämföras med Dana Fishers figur över nationella aktörer i ”the global environmental 
system” (Fisher 2004: 16-17). Fisher pekar på fyra nationella aktörer; marknaden, civilsamhället, 
staten samt forskningen som tillsammans formulerar det inhemska ställningstagandet till interna-
tionella avtal som förhandlas i internationella organisationer. Interaktionen mellan globala och 
nationella aktörer och internationella organisationer bildar det globala miljösystemet. Systemet 
fungerar som en lins varigenom man kan studera och förstå hur inhemsk politik påverkar interna-
tionella överenskommelser, menar Fisher (2004). 
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handlar de till största delen om åtgärder för att minska utsläppen av växthusga-

ser, än så länge i betydligt färre fall om anpassningsåtgärder. 

Skala och skalförändringar är begrepp som är väsentliga i miljö- och klimat-

diskussionen och i avhandlingen. Miljöpolitiken har mer eller mindre tvingats 

byta inriktning från att lösa lokala problem med lokala åtgärder till att också 

samarbeta med lokala och globala aktörer på en global skala. Det har skett på 

grund av att miljöproblemen blivit allt mer diffusa eller osynliga:”It has been a 

process from scattered local problems due to various emissions from industries 

and municipalities and the preservation of some specific areas from human intru-

sion to diffuse, large-scale, threats like the ‘greenhouse effect’ or the depletion of 

the ozone layer” (Lidskog & Elander 2000: 203, kursiv i original).  

Skillnaden mellan 1950-talets miljöproblem och dagens förklaras illustrativt 

med Nils Tibergs (tidigare professor vid Luleå tekniska högskola och ”krets-

loppsprofil”) figur hämtad från Ekelund Cronberg (1998: 8) och som nedan be-

arbetats.  
 

Figur 1.2. Miljöproblemens utbredning och synlighet. 
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Figuren visar hur miljöproblemen ändrar skala från att vara lokala till att bli glo-

bala, från att vara synliga till att bli osynliga, från att vara begränsade till att bli 

mer omfattande. Tibergs tidsaxel sträckte sig fram till 1990-talet. Förlänger man 

diagrammets tidsaxel skulle man kunna lägga till ett skede där problemen till slut 

materialiseras (Hajer 1995), det vill säga miljöproblemen – eller klimatföränd-

ringen – får ett konkret uttryck och övergår till att bli synliga med lokala konse-
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kvenser, som till exempel skador på infrastruktur till följd av en havsnivåhöj-

ning.2 

Kommunerna i fokus 

Flera skäl talar för att sätta kommunerna i fokus i en studie om klimatarbete. 

Ansvaret för måluppfyllelse och uppföljning av det nationella miljömålet Begrän-

sad klimatpåverkan är, liksom för övriga nationella miljömål, fördelat på olika 

samhällsaktörer (Miljömålsportalen 2008). ”Kommunerna har lokalt det samlade 

ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har enligt riksdagens uttalande 

ett övergripande ansvar för lokala anpassningar av de nationella miljö- och folk-

hälsomålen” deklarerar Miljömålsportalen angående kommunernas roll i miljö-

målsarbetet (Miljömålsrådet 2008a). 

Förväntningarna från nationell nivå på kommunerna att ta sin del av ansvaret 

för att nå de nationella miljö- och klimatmålen är klart uttalade. Naturvårdsver-

ket påtalar i en skrift att ”Kommunerna är motorn i det lokala miljömålsarbetet”, 

och fortsätter: 

Hos dem finns ett samlat lokalt ansvar för att skapa en god livsmiljö; 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det är på den lokala nivån många åt-

gärder ska genomföras för att nå miljömålen och där görs många avväg-

ningar i arbetet med att nå ett hållbart samhälle. Miljömålen behöver kopp-

las till kommunens egna politiska mål och instrument för att bli en del av 

den lokala politiken. De har beröring med mycket annat välfärdsarbete i 

kommunerna, t.ex. för folkhälsa, attraktivitet, trygghet, säkerhet och till-

växt. Men för att det ska bli ett tryck i frågorna måste de också bli konkre-

ta för invånarna. (Naturvårdsverket 2003). 

Naturvårdsverkets text bygger på politiska dokument som talar om kommunen 

som plattform och som motor för att förankra, utveckla och förverkliga miljömå-

len (Prop. 2000/01: 130 s. 238) och som källa för kunskap och engagemang som 

ska tas tillvara (Prop. 2004/05: 150 s. 343 ff). I propositionen Sveriges Klimat-

strategi framhålls ”det viktiga klimatarbete som pågår i många kommuner och på 

������������������������������������������������������������
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2 Någon tidpunkt för när klimatförändringen får synliga effekter är vanskligt att ange. Redan nu 
har så kallade extrema väderhändelser drabbat Sverige, liksom andra delar av världen, i form av 
stormar och höga vattenflöden, något som kan uppfattas som orsakat av en uppvärmning av at-
mosfären, men osäkerheten är stor. SMHI räknar med en havsnivåhöjning med 18-59 cm under 
2000-talet som följd av avsmältning av isarna på Arktis och Grönland (SMHI 2008). Framtids-
scenarier där problemen konkretiseras är dock något som den nationella politiken tvingas ta ställ-
ning till, som i Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007: 60). 
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regional nivå” tillsammans med det arbete som bedrivs av näringsliv och folkrö-

relser (Prop. 2001/02:55 s 52). Liknande formuleringar återkommer i propositio-

nen Nationell klimatpolitik i global samverkan (Prop. 2005/06:172: 88 f).  

Det finns förväntningar på kommunerna, men att utforma en lokal klimatpoli-

tik är en frivillig uppgift. På många håll formuleras ändå klimatstrategier och ut-

förs åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Drygt 40 % av landets 

kommuner hade 2006 antagit en klimatstrategi (Energimyndigheten 2006), ännu 

fler, 57 %, hade 2007 antagit sektorsövergripande klimatmål (SNF 2008). Sveri-

ges kommuner och landsting visar en ännu högre siffra, hela 80 % av kommu-

nerna hade en färdig, eller hade påbörjat arbetet med en sektorsövergripande 

handlingsplan för klimatarbete (SKL 2007b) 3. Enkäternas resultat och de politis-

ka dokumenten visar att klimatfrågan har fått ett eget utrymme i svensk politik, 

både på nationell och på lokal nivå. Jag återkommer till detta i kapitel 3. 

Som Julian Agyeman säger i citatet som inleder detta kapitel, så är de åtgärder 

som vidtas för att bekämpa växthusgaserna till stor del lokala, de är resultaten av 

insatser som görs av lokala institutioner, av människor i sammanslutningar eller 

enskilt. I internationell litteratur framhålls att olika länders lokala myndigheter 

generellt kontrollerar policyåtgärder som påverkar mellan 30 och 50 % av de 

nationella emissionerna av växthusgaser. Kommunernas ansvar för och erfarenhet 

av lokal planering för utveckling och transporter och för energistyrning gör den 

lokala nivån till en viktig aktör, om än beroende av institutionella och politiska 

förhållanden på högre nivåer, som riksdag och regering (Bulkeley & Betsill 

2005a; Coenen & Menkveldt 2002; Lindseth 2004). Man kan till och med påstå 

att kommunernas klimatarbete är nödvändigt för att nationerna ska klara av sina 

åtaganden gentemot internationella institutioner (Aal et al. 2007; Bulkeley & Bet-

sill 2005a). Vidare är kommunen den politiska nivå som är närmast medborgaren 

och kan genom att överföra klimatfrågan till en mindre skala göra den begriplig 

(Aal et al. 2007). Tack vare det lokala Agenda 21-arbetet har många kommuner 

skaffat sig erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågorna nära medborgarna 

(Bulkeley & Betsill 2005a; Eckerberg & Forsberg 1998).  

”I det svenska politiska systemet är det naturligt att definiera in kommunerna 

som betydelsefulla aktörer inom klimatpolitiken” skriver Stig Montin (2007: 43), 

som fortsätter med att förklara varför kommunen har denna ställning: ”Kommu-

nen är lokal myndighet, har ansvar för samhällsplaneringen, är oftast den största 
������������������������������������������������������������
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3 Svarsfrekvensen var i Energimyndighetens enkät 81 % (236 av 290 tillfrågade kommuner), i 
SNFs enkät 72 % (209 av 290 tillfrågade kommuner) samt i SKLs enkät 77 % (222 av 290 tillfrå-
gade kommuner). 
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lokala arbetsgivaren, är stor inköpare, är utbildningsansvarig samt är i övrigt en 

samordnande och pådrivande samhällskraft” (Montin 2007: 43). Detta kan jäm-

föras med Bulkeley och Kern (2004: 27-33) som sammanfattar kommunens roll i 

klimatarbetet som ”consumer and model”, planner and regulator”, ”supplier and 

service provider” och som ”enabler”. Även Lennart J. Lundqvist och Anders Biel 

(2007b: 22) understryker de svenska kommunernas styrka och viktiga funktion i 

flernivåstyrningen för att möjliggöra effektiv implementering av den nationella 

klimatstrategin. 

Montin pekar på fyra skäl till att bedriva kommunalt klimatarbete; för det för-

sta finns av tradition ett institutionellt samspel mellan stat och kommun. Kom-

munerna har ansvaret på lokal nivå för att skapa en god livsmiljö, och därför 

finns det förväntningar på kommunerna att bedriva ett klimatarbete. För det 

andra har miljö- och klimatarbetet i kommunerna professionaliserats, det finns 

stor kunskap hos tjänstemännen som arbetar med dessa frågor, denna kunskap 

påverkar också politikernas beslutsfattande. För det tredje kan lokala politiska 

drivkrafter komma till tals på lokal nivå, för det fjärde kan lokalt klimatarbete 

stimulera till en samförståndsanda mellan kommun och näringsliv baserad på 

tankegångarna i ekologisk modernisering istället för att betrakta ekologiska och 

ekonomiska mål som motstridiga (Montin 2007: 52). Den starka lokala profilen 

leder också till att klimatpolitiken kan komma att skilja sig från kommun till 

kommun beroende på de lokala förutsättningarna, det vill säga i socio-ekonomisk 

kontext (se till exempel Lundqvist & Biel 2007b: 21). 

Det kan också finnas argument för att inte prioritera klimatfrågan i den lokala 

politiken, påpekar Montin (2007) för att belysa att det inte är självklart att en 

kommun ska bedriva lokalt klimatarbete. För det första har mycket redan gjorts i 

landets kommuner, och, ytterligare, i sammanhanget marginella utsläppsminsk-

ningar, sker till en hög kostnad. Fjärrvärmenäten har byggts ut och fossila bräns-

len i fjärrvärmeverken har börjat bytas ut mot förnybara. Utsläppen av fossil kol-

dioxid har redan minskat markant sedan 1970-talet, och ytterligare minskningar 

enligt nuvarande nationellt klimatmål betyder väldigt lite i globalt sammanhang 

men kostar mycket ur nationalekonomiskt perspektiv och kan hota den svenska 

energikrävande industrins export (jämför Bohm 2004; Carlén 2004). För det 

andra har kommunerna ett tungt ansvar inom vård, skola och omsorg, ett ansvar 

som tenderar att öka och orsaka växande kostnader. I konkurrensen med dessa 

områden kan klimatfrågan förlora. För det tredje kan klimatåtgärder stå i kon-

flikt med andra mål, främst mål för ekonomisk tillväxt, där industrins behov av 

energi är en öm punkt (Montin 2007).  



24 eva gustavsson ✍ Mellan det lokla och det globala

 
�

Ytterligare hinder i klimatarbetet – eller utmaningar – för den lokala nivån är 

brist på finansiella resurser, brist på stöd från ledande politiker, från lokala tjäns-

temän eller från allmänheten, eller svag förmåga att samarbeta med andra lokala 

aktörer (Bulkeley & Kern 2004). van Borgstede & Lundqvist (2006) uppmärk-

sammar den begränsning av politikernas handlingsutrymme som de relativt korta 

mandatperioderna innebär, jämfört med den långa tid som krävs för att klimatåt-

gärder ska ge synliga resultat. I det perspektivet uppfattas klimatfrågan inte sär-

skilt angelägen för den lokala nivån, särskilt inte i jämförelse med de mer kortsik-

tiga planerna för ekonomisk tillväxt och välfärdsfrågor som lokalpolitikerna ofta 

går till val på, påpekar van Borgstede & Lundqvist. Kommunernas begränsade 

rådighet över transportfrågorna och större infrastrukturella investeringar utgör 

också ett hinder för kommunerna att nå sina klimatmål. Avregleringen av el-

marknaden är ett annat, konkret, exempel på hur förutsättningarna för kommu-

nernas energipolitik har förändrats. Flera kommuner har valt att sälja sina ener-

gibolag och har därmed mindre möjlighet att påverka den lokala produktionen 

och distributionen av el (Palm 2004).  

Bristande intresse från nationell politisk nivå, eller förändrade villkor på 

marknaden kan försvåra det lokala arbetet, men, säger Gard Lindseth, som fors-

kar om den lokala nivås klimatarbete, ”cities take the climate challenge seriously, 

and there are numerous examples worldwide of community-level climate protec-

tion initiatives” (Lindseth 2004: 326). Många svenska kommuner fortsätter alltså 

att ta initiativ inom klimatområdet, även om en hel del, som Montin påpekar, 

redan är gjort och de klimatvinster som förväntas blir marginella i globalt per-

spektiv. Ekonomiska incitament, som att sänka kostnaderna för värmeproduktion 

eller att kunna basera sin energiproduktion på lokala eller inhemska energiråva-

ror och därigenom stimulera det lokala näringslivet, blir då betydelsefulla driv-

krafter. Klimatåtgärderna kan i det perspektivet ses som långsiktiga investeringar 

för ekonomi och klimat.  

I Sverige pågår ett betydande klimatarbete i landets kommuner, särskilt inom 

områden som produktion och distribution av energi, planering av markanvänd-

ning för bostäder, verksamheter och lokala transporter, områden där kommuner-

na har rådighet. Klimatarbetet ser dock inte likadant ut i alla kommuner, i vissa 

kommuner finns uttalade klimatmål med strategier kopplade till dem, i andra är 

klimatfrågan inte någon politiskt prioriterad fråga. En viktig orsak till skillnader-

na i klimatpolitik, menar jag, är kontextuella olikheter mellan kommunerna. 

Kommunens geografiska läge, naturförhållanden, naturresurser, ekonomisk, soci-

al och politisk struktur är faktorer som var och en för sig och i interaktion med 

varandra påverkar vilken omfattning, inriktning och ambitionsnivå kommunens 
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miljö- och klimatpolitik får, och vilka aktörer som är med och formar och driver 

den. Kommunen har också en plats i en hierarkisk ordning av politiska nivåer. 

Kommunen har att förhålla sig till beslut som fattas och överenskommelser som 

görs på allt från global nivå till lokal. Inte heller kommunen som organisation är 

en homogen enhet, den består i sig av olika enheter med olika intresseområden 

som konkurrerar om begränsade resurser. Kommunens roll bland andra aktörer i 

klimatfrågan förhåller jag mig till genom att använda begreppet flernivåstyrning, 

ett begrepp jag kommer att utveckla mer i kapitel 4. Mycket förenklat kan man 

illustrera aktörerna i form av institutioner och de nivåer de verkar på i en ”poli-

cykarta", som kommer att utvecklas i de kapitel som följer: 
 

Figur 1.3. Flernivåstyrning och klimatförändringar: en policykarta. Steg 1. 
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Kort sagt, klimatpolitiken utformas och implementeras på flera nivåer samtidigt, 

och alla nivåerna är beroende av varandra. För att nå internationellt överens-

komna mål krävs åtgärder på nationell och lokal skala. För att dessa åtgärder ska 

vara möjliga krävs stöd av olika slag från nationella och internationella institu-

tioner.  

Nätverk som begrepp, mötesplats och aktör 

I det engelska begreppet multilevel governance, som jag översätter med flernivå-

styrning, inbegrips både flernivåperspektivet (multilevel) och styrningsformen 

(governance). Jag kommer i fortsättningen använda ordet samhällsstyrning för att 

översätta governance. Det fångar dock inte nyansskillnaden mellan government 

och governance som de engelska begreppen innehåller. De båda begreppen an-
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terar varandra. Government brukar anses stå för en mer hierarkisk, vertikal, 

styrningsform, governance för en horisontell, som bygger på att aktörer samver-

kar i nätverk (se till exempel Rhodes 2007). Governance översätts ibland med 

nätverksstyrning (se kapitel 4 för en mer utvecklad begreppsdiskussion). Den brit-

tiska kulturgeografen Harriet Bulkeley har, bland annat tillsammans med Michel-

le Betsill och Kristine Kern, analyserat klimatpolitik och klimatarbete på olika 

platser (bland annat USA, Storbritannien, Tyskland och Australien), i termer av 

flernivåstyrning (Bulkeley 2001; Bulkeley & Betsill 2005a,b; Bulkeley & Kern 

2004). De har också studerat klimatarbete som sker inom transnationella nät-

verk, främst inom nätverket Cities for Climate Protection (CCP) (jämför Kates et 

al. 1998; Lindseth 2004). 

Studierna visar att nätverket CCP hade störst betydelse för kommuner som re-

dan hade etablerat ett lokalt klimatarbete, och som kunde omsätta de materiella 

och icke-materiella resurser som nätverket erbjöd i konkreta åtgärder (Bulkeley et 

al. 2003; Bulkeley & Betsill 2005a: 187; Davies 2005). Kommuner med ett aktivt 

klimatarbete upprätthöll och utvecklade sina kontakter med nätverket och kunde 

på så sätt fortsätta ta del av nätverkets resurser. Bulkeley och Betsill talar i detta 

fall om kontakterna mellan kommunerna/städerna och nätverket som ”öppna”, 

de bidrar till att nya, täta kontaktnät skapas och upprätthålls. Motsatsen, 

”stängda” kontaktvägar, drabbar de kommuner/städer som av olika anledningar 

inte har initiala resurser och därför inte kan tillgodogöra sig nätverkets resurser. 

Frågan är, skriver Bulkeley och Betsill, i vilken utsträckning ett nätverk som CCP 

kan utvecklas till att gynna mer än ett begränsat antal ”elitkommuner”? Frågan 

är också vilken statens roll är när det gäller klimatfrågan – Bulkeley och Betsill 

drar slutsatsen att statens roll har förändrats, vilket inte behöver betyda att den 

försvagats, även om CCP arbetar efter tesen att den lokala nivån har det grund-

läggande ansvaret för att det sker ett lokalt klimatarbete oberoende av vad som 

händer på andra skalor. Dessa frågor har inspirerat mig till att undersöka vilken 

betydelse nätverk mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer 

har för svenska kommuners klimatarbete. 

Syfte och frågeställningar 

Hållbar utveckling som politisk fråga genomgår två samtidiga processer; den glo-

baliseras på samma gång som den förskjuts till den lokala nivån. Bulkeley och 

Betsills slutsats av studien av nätverket CCP är att de två processerna inte nöd-

vändigtvis behöver stå i konflikt med varandra. Både staten, kommunerna och 

institutioner på global nivå har tydliga roller, även om de olika nivåernas åtgär-

der är interrelaterade. Däremot efterfrågar Bulkeley och Betsill en kritisk genom-
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lysning av tänkbara konflikter mellan olika sektorer, över olika skalor och mellan 

olika platser när det gäller målen för hållbar utveckling (Bulkeley & Betsill 

2005a: 193). Klimatfrågan har fått en framträdande roll i komplexet hållbar ut-

veckling, och den typ av frågeställningar som Bulkeley och Betsill lägger fram är 

intressanta att pröva i svensk kontext.  

Den geografiska kontexten i föreliggande studie utgörs i huvudsak av två plat-

ser, Sundsvall och Växjö, för att studera hur klimatarbetet bedrivs just där, men 

avhandlingen diskuterar också det lokala klimatarbetet i förhållande till klimat-

politik på andra nivåer och över olika skalor.  

Platsbegreppet inom kulturgeografi kan tolkas på flera sätt, men en utgångs-

punkt är att begreppet betecknar ”att vara lokaliserad i rummet i materiell eller 

symbolisk mening” (Gren & Hallin 2003: 138, kursiv i original). Det betyder att 

platsbegreppet har en konkret dimension. Platsen – Växjö eller Sundsvall – har en 

rumslig lokalisering, den går att peka ut på kartan. Platsen liktydig med kommu-

nen går att avgränsa till ett visst territorium som avgränsas med kommungränsen. 

Platsen länkas också samman med andra platser i dess närhet, i den region som 

den tillhör eller med platser på längre avstånd, som har liknande betingelser eller 

är del av samma processer. Platsen har också fysiska särdrag som gör den unik, 

men den utgörs också av de människor som lever och verkar där, av näringslivs-

strukturen och av den politiska och sociala strukturen.  

Det finns inom kulturgeografi flera olika sätt att teoretisera rums- och platsbe-

greppen och en mängd litteratur som behandlar frågan om plats och rum. Att 

analysera den rumsliga dimensionen av olika processer i samhälle, kultur och mil-

jö är det kulturgeografiämnets kärna och spännvidd (Hansen & Simonsen 2005). 

Det teoretiska perspektiv som ligger närmast till i hands avhandlingen för att de-

finiera platsbegreppet är kanske att med den politiske geografen John Agnew se 

på platsen som uppbyggd av tre komponenter; som locale, det vill säga de formel-

la och informella institutioner som utgör grunden för livet på platsen, location, 

som innebär platsens koppling till sociala och ekonomiska processer i en vidare 

skala, som dess näringsliv eller politik, samt sense of place, som handlar om plat-

sens identitet och vilken mening den ger till sina invånare (Agnew 1987; Flint & 

Taylor 2007: 286). När jag i fortsättningen talar om kommunerna Sundsvall och 

Växjö avser jag de egenskaper som inryms i begreppen locale, location och sense 

of place. Det bildar den kontext där kommunen som organisation, det vill säga 

som representant för den lokala nivån, agerar. Frågan är då: Vilken är den lokala 

nivåns – kommunens – roll i arbetet med en global fråga som klimatförändring-

en?  
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Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka klimatfrågan som 

politik och praktik i spänningsfältet mellan det lokala och det globala. I syftet 

ingår också att analysera vilka faktorer som har betydelse för hur klimatfrågan 

hanteras i politik och praktik på kommunal nivå. Ett delsyfte är att undersöka i 

vilken utsträckning svenska kommuner deltar i klimatrelaterade nätverk, vad 

drivkraften bakom ett sådant deltagande är, och i vilken utsträckning deltagandet 

påverkar det lokala klimatarbetet. Syftet kan då brytas ner i följande frågeställ-

ningar som studerar klimatarbetet i kommunerna som organisation och som are-

na: 

� Vilka är drivkrafterna för att bedriva ett klimatarbete i de studerade kom-

munerna? 

� Vilka mål och vilken inriktning har de studerade kommunernas respektive 

klimatarbete? 

� Vilka faktorer och aktörer påverkar kommunens klimatpolitik och kli-

matarbete? 

� Hur genomförs klimatarbetet och vilket blir det konkreta resultatet? 

samt frågeställningar som studerar kommunen som aktör i nätverk: 

� I vilken grad och med vilka motiv deltar kommunerna i klimatrelaterat 

nätverksarbete?  

� På vilket sätt går detta nätverksarbete till och vilket blir resultatet? 

� Är klimatnätverk en framkomlig väg för att utjämna skillnader mellan lo-

kala aktörers förmåga att bedriva ett aktivt klimatarbete? 

Tidigare samhällsvetenskaplig forskning på klimatområdet 

Klimatpolitik och klimatarbete på lokal nivå, när det gäller att minska utsläppen 

av växthusgaser och minska påverkan på klimatet, och lokalt klimatarbete inom 

ramen för nätverk, har studerats av Harriet Bulkeley (Bulkeley 2001, 2005), till-

sammans med Michele Betsill (Bulkeley & Betsill 2005a, b; Betsill & Bulkeley 

2004, 2006, 2007) (se också Betsill 2007) med Kristine Kern (Bulkeley & Kern 

2004, 2006), och med Susanne Moser (Bulkeley & Moser 2007) (se även Moser 

2007). Dessa bidrag ger en god inblick i lokalt klimatarbete i olika geografiska 

kontexter, främst Storbritannien, Australien, Tyskland och USA, samt en gedigen 

teoretisk grund för en fortsatt analys av nätverksarbete för att komma tillrätta 

med klimatproblematiken. Andra exempel på forskning inom området för lokalt 

klimatarbete är Anna Davies som studerat lokalt klimatarbete i Irland i relation 

till nätverksdeltagande (Davies 2005) och Gard Lindseth som analyserat norskt 

lokalt klimatarbete ur ett diskursperspektiv (Hovden & Lindseth 2004) och ur 
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nätverksperspektiv eller förhållandet mellan lokal och global skala (Lindseth 

2004, 2006; Aall, Groven & Lindseth 2007). Lokalt klimatarbete i svensk kon-

text har ännu inte uppmärksammats i någon högre grad inom den samhällsveten-

skapliga forskningen. Nämnas kan dock Mikael Granbergs studie av lokalt kli-

matarbete (Granberg 2006; Granberg & Elander 2007), liksom studier av Ylva 

Uggla inriktade mot lokal anpassningspolitik (Uggla & Lidskog 2006) och risk-

hantering (Uggla 2008), två områden där också Sofie Storbjörk är verksam (Stor-

björk 2006, 2007). Chris van Borgstede och Lennart J. Lundqvist har gjort en 

analys av acceptansen hos lokala aktörer av olika slags klimatåtgärder (van 

Borgstede & Lundqvist 2006). Samhällsvetenskaplig forskning om klimatfrågan 

pågår däremot vid flera institutioner. Här kan nämnas Nordregio (Langlais et al. 

2007), med forskning om lokala anpassningsåtgärder och genusperspektiv på 

lokalt klimatarbete. Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings univer-

sitet är ett annat exempel. Miljöpolitiken generellt och det lokala Agenda 21-

arbetet i synnerhet har däremot studerats och analyserats av ett flertal samhälsl-

forskare (se till exempel Eckerberg 2002; Forsberg 2002, 2005, 2007a, b; Lund-

qvist 2000; Lundqvist & Biel 2007a, b). 

Metod och avgränsningar 

Det finns många sätt att göra en studie av klimatarbete i svenska kommuner, ett 

otal frågor att ställa och olika perspektiv att analysera svaren från. Jag har valt 

att använda ett politiskt-geografiskt perspektiv, i det att jag utgår från begreppet 

flernivåstyrning av klimatpolitik och konkret klimatarbete. Mitt fokus på kom-

munerna som centrala aktörer på lokal nivå innebär också att jag till stor del ute-

lämnar andra lokala aktörer som näringsliv, media och den enskilda individen. 

Alla dessa är naturligtvis viktiga för att utforma och iscensätta den lokala klimat-

politiken, men kommunen är särskilt intressant som ansvarig för planeringen av 

det territorium som kommunen utgör och där aktörerna är verksamma. Nedan 

följer en översiktlig beskrivning av val av metod och av kommuner för fallstudier. 

En utförligare diskussion förs i metodappendix. 

Ett politiskt-geografiskt perspektiv 

Klimatfrågan är ännu inte särskilt etablerad inom politisk geografi, åtminstone 

inte om man får tolka antalet artiklar i tidskriften Political Geography under pe-

rioden 1998-2008. En sökning på ”climate change” gav åtta träffar, sex av dem 

hade ordet ”conflict” i rubriken och härrörde från ett temanummer som behand-

lar klimatfrågans effekter ur säkerhetssynpunkt (Political Geography vol 26, nr 6, 

2007). Trots det kan den politiska geografin bidra med lämpliga analysredskap. 
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Colin Flint och Peter Taylor redogör i boken Political Geography - World-

economy, nation-state and locality (Flint & Taylor 2007: 2-4) för vilka frågor 

som bör ställas i en kritisk analys inom ramen för politisk geografi av den världs-

bild som råder idag, en värld dominerad av imperier. De flesta av dessa sju frå-

gor, eller analysverktyg, går att utan större omskrivningar använda för att analy-

sera klimatpolitik: För det första är det viktigt att skilja mellan vad som är mate-

rialitet och retorik i den världsbild (bild av klimatförändringen) som är rådande. 

För det andra måste politiken begreppsliggöras geografiskt, vilket innebär att 

man använder kunskapen inom fältet för politisk geografi för att identifiera aktö-

rer (institutioner och personer) och hur de agerat tidigare, för att förstå den nuva-

rande situationen. För det tredje måste man identifiera de områden där politisk 

geografi brister, det gäller till exempel den ensidiga betoningen på eliter (som fo-

kuset på staten till förfång för andra skalor och aktörer) eller avsaknaden av ett 

genusperspektiv på geopolitiken. För det fjärde behövs en geografisk kontextuali-

sering av politiken, det vill säga aktuella händelser måste sättas in i en historisk 

och rumslig kontext. För det femte bör man ta hänsyn till att maktrelationen mel-

lan stater och mellan stater och aktörer på andra skalor förändras över tid. För 

det sjätte bör platser analyseras och utvärderas som delar av en större helhet, det 

vill säga av världen. För det sjunde är det viktigt att använda skala som ett be-

greppsligt verktyg, och analysera relationerna mellan olika geografiska skalor.  

 Avhandlingens frågeställningar försöker svara upp mot Flint och Taylors 

punkter. En huvudpoäng i avhandlingen är att identifiera aktörer och faktorer 

som påverkar den lokala klimatpolitiken, vilket innebär ett begreppsliggörande 

och en kontextualisering av klimatfrågan. Skalbegreppet blir här naturligt att an-

vända då klimatarbetet innebär att aktörer på olika skalor tvingas relatera sig till 

varandras mål och åtgärder. Den lokala skalan uppmärksammas som den avgö-

rande skalan och del av den helhet som den globala klimatförändringen innebär, 

och som i de flestas ögon är en realitet. 

Val av studieobjekt 

Avhandlingen är en kvalitativ studie av två kommuners klimatarbete. Represen-

tanter för ytterligare fjortom kommuner har intervjuats för att ge ett bredare un-

derlag för avhandlingens nätverksstudie. Fallstudiens två kommuner valdes ut-

ifrån följande kriterier: de skulle bedriva någon slags klimatpolitik och klimatar-

bete, de skulle representera olika delar av landet, olika näringslivsstruktur, olika 

ambitionsnivå i klimatarbetet, men också vara någorlunda jämförbara vad gäller 

storlek. Växjö och Sundsvall uppfyller dessa kriterier, Växjö, i södra delen av 

landet är en kommun präglad av små- och medelstora företag, i en region som i 
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sin tur kännetecknas av en ”småländsk entreprenörsanda” enligt litteratur och 

sagesmän på plats. Kommunen började tidigt formulera klimatmål och har senare 

gjort sig känd nationellt och kanske framför allt internationellt som en kommun 

med ambitiöst klimatarbete. Sundsvall i norr förknippas främst med storskalig 

processindustri, som bidragit inte bara till kommunens ekonomiska utveckling 

utan också till en allvarlig nedsmutsning av miljön och åtgärder för att komma 

till rätta med denna. Skogen som betydelsefull faktor i klimatarbetet förenar de 

två kommunerna, deltagandet i internationella nätverk skiljer dem åt.  

Utan att göra anspråk på att kunna generalisera utifrån dessa två kommuner 

menar jag ändå att de kan ge en trovärdig bild av den klimatpolitik och de kli-

matstrategier som formuleras och bedrivs i många kommuner runt om i landet. 

Avhandlingen studerar kommunernas klimatarbete i en flernivåkontext, därför 

måste studien med nödvändighet också omfatta klimatpolitik på nationell och 

internationell nivå, vilket sker genom litteratur- och dokumentstudier. 

Tillvägagångssätt  

Det empiriska materialetet som avhandlingen bygger på består dels av kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer med politiker och tjänstemän, dels av texter ur poli-

tiskt antagna dokument, samt material från lokala, regionala, nationella och in-

ternationella myndigheter och organisationer. Inom miljöområdet, och därmed 

också klimatarbetet, finns det en tydlig ansvarsfördelning för hur de nationella 

miljömålen ska uppnås, mellan myndigheter, institutioner, organisationer, när-

ingslivet, privatpersoner, EU och internationellt samarbete, pedagogiskt förklarad 

på Miljömålsrådets webbplats Miljömålsportalen (2008). Den ansvarsfördelning-

en återkommer i policydokument och strategiska planer för klimatarbetet på både 

nationell och lokal nivå. Det framgår också av den lokala nivåns dokument att 

man eftersträvar att passa in de lokala klimatmålen i den kontext som utgörs av 

nationell och internationell klimatpolitik. Denna ordning har utgjort utgångs-

punkt för valet av dokument. I nationella och lokala dokument åberopas skriv-

ningar i FNs klimatkonvention, IPCCs rapporter, Kyotoprotokollet och EUs kli-

matprogram och de nationella klimatmålen. Dessa dokument har därför varit 

viktiga utgångspunkter för min avhandling, tillsammans med andra politiska do-

kument som statliga utredningar, propositioner eller planer och strategier, regio-

nala utvecklingsprogram och kommunala dokument av olika slag. 

När det gäller nätverksstudien har intervjuerna varit det som främst fått avgö-

ra vilka nätverk som blivit aktuella att ta med i inventeringen. Sökningar på In-

ternet har kompletterat bilden, inte minst för att beskriva mål för och verksamhet 

i de regionala, nationella och transnationella nätverken. Nätverkens egna presen-
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tationer på sina hemsidor är i regel innehållsrika, men ger förstås en oproblemati-

serad bild av deras verksamhet. 

Intervjuerna med politiker och tjänstemän i fallstudiens kommuner har bidra-

git till att förtydliga bilden av klimatfrågans ställning i den lokala politiken gene-

rellt och inom den lokala miljöpolitiken i en vidare mening. Intervjupersonerna, 

som jag i avhandlingen kallar för respondenter, har på det sättet både bidragit 

med faktauppgifter men också givit en mer personligt färgad bild av arbetet inom 

klimatområdet i kommunen. Respondenterna i Växjö kommunen är vana vid att 

presentera kommunens klimatarbete på ett positivt och entusiastiskt sätt för me-

dia och i andra offentliga sammanhang, vilket förmodligen påverkat hur jag ser 

på kommunens klimatarbete, även om jag försökt förhålla mig till det på ett 

medvetet sätt. De två kapitlen om Sundsvall respektive Växjö berättar därför de 

två kommunernas ”klimathistoria”. Kapitlet om nätverk bygger på telefoninter-

vjuer med en person (tjänsteman) från varje utvald kommun i nätverksstudien, 

samt med några av de tjänstemän i Växjö som arbetat speciellt med nätverken. 

För en närmare beskrivning och diskussion om val av intervjupersoner och skrift-

ligt material se Metodappendix. 

När det gäller litteratur om klimatfrågan i dess olika aspekter möter man en 

snabbt växande flod av böcker och artiklar, och det är en omöjlig uppgift att hål-

la sig fullständigt ajour om detta. Jag har särskilt sökt litteratur på temat klimat-

frågans politiska styrning, inte bara i miljöfokuserade tidskrifter som Local Envi-

ronment och Environmental Politics, utan också i annan samhällsvetenskaplig 

litteratur. 

Disposition 

Avhandlingen är i fortsättningen disponerad på följande sätt. I nästkommande 

kapitel ger jag en bakgrundsbild av hur klimatfrågan utvecklats till en politisk 

fråga och idag formar en diskurs som också har en materiell förankring. Utveck-

lingen av den svenska miljö- och klimatpolitiken i ljuset av ekologisk modernise-

ring beskrivs i kapitel 3. På vilket sätt de enskilda kommunerna bedriver kli-

matarbete är avhängigt av flera faktorer, men den nationella klimatpolitiken spe-

lar stor roll i det att den bestämmer inriktningen på klimatarbetet genom olika 

styrinstrument. I kapitel 4 utvecklar jag de begrepp som jag introducerat i inled-

ningskapitlet, och bygger upp den teoretiska grund som sedan ligger till grund för 

analysen av de fallstudier jag gjort. I kapitel 5 och 6 redovisas klimatarbetet i de 

två fallstudierna av Växjö respektive Sundsvall, med utgångspunkt från intervjuer 

och dokumentstudier. Där sätts också klimatarbetet in i en geografisk kontext. 

Kapitel 7 ägnas åt klimatnätverk och deras roll för det lokala klimatarbetet. Även 
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detta kapitel bygger på intervjuer och dokumentstudier. Erfarenheterna från fall-

studierna och nätverksstudien diskuteras i kapitel 8, där jag också drar mer över-

gripande slutsatser. Avhandlingen avslutas med en sammanfattning på engelska. 

�  
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Kapitel 2 Klimatförändringen blir en politisk fråga  

”We do not have any alternatives” 

(Margot Wallström vid en presskonferens 

i Bonn, 20 juli 2001, citerad i Fisher 

2004: 2). 

 

Klimatfrågan har, som nämnts tidigare, utvecklats från ett naturvetenskapligt 

forskningsfält till en politisk fråga för såväl global, nationell, regional som lokal 

nivå. Därmed har den också tagit plats inom den samhällsvetenskapliga forsk-

ningen. Växthuseffekten har sammankopplats med en klimatförändring som i sin 

tur kommit att anses vara av människan framkallad och hotar att skada ekosys-

temen allvarligt. Klimatförändringens orsaker och effekter tar sig olika rumsliga 

uttryck på olika platser, och leder till olika politiska ställningstaganden, men 

otvivelaktigt har klimatfrågan sammantaget kommit att få ett stort utrymme i 

politisk debatt från lokal till global nivå. Därför är det viktigt att undersöka vilka 

aktörer som begreppsliggjort klimatfrågan och i vilka geografiska kontexter det 

gjorts (jämför Flint & Taylor 2007). Det här kapitlet tar upp IPCC, som den ak-

tör som format den dominerande klimatdiskursen, och diskuterar på vilket sätt 

IPCC påverkar den internationella och nationella klimatpolitiken. Kapitlet inleds 

med några teoretiska och metodologiska utgångspunkter som är behjälpliga för 

att ringa in IPCCs roll i klimatfrågan. 

En dominerande berättelse om klimatförändringen 

Carol Lee Bacchi skriver, när hon introducerar sin metod ”Vad är problemet” 

(What’s the problem) för att analysera politik, att ”we need to shift our analysis 

from policies as attempted ’solutions’ to ’problems’, to policies as constituting 

competing interpretations or representations of political issues” (Bacchi 1999: 2). 

Med andra ord, vi ska se på politik som olika tolkningar av politiska problem, 

inte som försök till lösningar av problemen. Översatt till klimatområdet innebär 

det att klimatpolitiken (som i Kyotoprotokollet eller det svenska miljömålet Be-

gränsad Klimatpåverkan) inte ska analyseras som en lösning på problemet med 

den globala uppvärmningen, utan som en av flera möjliga tolkningar av det poli-

tiska problem som en klimatförändring innebär eller ger upphov till.  

Bacchis metod skiljer sig från andra angreppssätt som ställer frågan varför vis-

sa frågor hamnar på den politiska agendan och andra inte. What’s the problem-

metoden utgår från ”a close analysis of items that do make the political agenda to 

see how the construction or representation of those issues limits what is talked 
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about as possible or desirable, or as impossible or undesirable”(Bacchi 1999: 3, 

kursivering i original). På vilket sätt bestämmer de frågor som verkligen hamnar 

på dagordningen vad man kan och får säga? När klimatförändringen accepterats 

som en politisk fråga, vad ”får” man då säga och tycka i de politiska samman-

hangen? Vad är i så fall ”otillåtet” och uppfattas som otillbörlig kritik mot insti-

tutioner som IPCC som i allmänhet anses som mycket trovärdiga? 

Ett annat sätt att se på de mer eller mindre outtalade regler som styr vad som 

är lämpligt att uttala i ett bestämt sammanhang (Bergström 2000: 17) är att tala 

om dem som diskurser, med Hajers ord ”a specific ensemble of ideas, concepts, 

and categorizations that are produced, reproduced, and transformed in a particu-

lar set of practicies and through which meaning is given to physical and social 

realities” (Hajer 1995: 44). Diskursen, som består av en samling idéer, begrepp 

och kategoriseringar som uppkommer och utvecklas i ett visst sammanhang, inte 

bara reglerar vad som kan eller inte kan sägas, den ger också mening åt verklighe-

ten.  

Ytterligare ett begrepp som används är story-lines, som man kan se som ett 

sätt att ”condense larger amounts of factual information intermixed with the 

normative assumptions and value orientations that assign meaning to them” (Fi-

sher 2003: 87). Man skulle kunna se diskursen som ett rum som avgränsas av 

sina väggar, golv och tak. Där inne finns fakta, antaganden, värderingar, påstå-

enden, problemformuleringar som stödjer en viss uppfattning, som att det pågår 

en klimatförändring orsakad av mänsklig aktivitet. I rummet pågår samtal, de-

batt, problemlösning, teoriutveckling med mera. Genom dörrar och fönster sipp-

rar ibland nya idéer och tankesätt in och gamla ut. Är det ett generöst rum ger det 

plats för delvis konkurrerande synsätt. Den som söker sig till en diskurs för att 

hitta ett handlingssätt kan därför mötas av en komplex uppsättning idéer och 

begrepp. En story-line, kan man säga, fungerar som en berättelse som man kan 

ansluta sig till, som underlättar förståelsen och som förenklar valet av idéer att 

hålla sig till – en ledstång eller en upptrampad stig genom rummet. 

I det här fallet låter jag IPCCs ställningstagande att den pågående klimatför-

ändringen är orsakad av mänskliga aktiviteter vara utgångspunkten för den kli-

matdiskurs som dominerar samhällsdebatten. Trots en mycket stor uppslutning 

kring FNs klimatkonvention har Kyotoprotokollet, som utvecklats ur ramkon-

ventionen, ändå inte accepterats av alla – man kan säga att flera story-lines har 

vuxit fram för hur man ska förhålla sig till den globala uppvärmningen. Frank 

Fisher (2003) pekar ut två; Kyotoprotokollets respektive Bush-regeringens. Kyo-

toprotokollets undertecknare vill bekämpa uppvärmningen därför att den ger ut-

tryck för något större, en vilja att skydda hela den globala miljön. Kyotoproto-
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kollet håller sig till berättelsen att det är en klimatkris och något måste göras, 

även om vi inte känner till alla orsakssamband. Handlingslinjen är, menar Fisher, 

att genom att genomföra de överenskomna åtagandena och fortsätta samarbeta 

kan man så småningom få mer kunskap för att kunna hitta rätt lösningar. Bush-

administrationen företräder en annan story-line, och efterlyser bara mera fakta, 

och saknar det känslomässiga engagemang som Kyotoprotokollets story-line 

framkallar. Det menar Fisher (2003: 104) är en förklaring till att USAs politik på 

detta område fått mycket kritik. 

Utan att i avhandlingen göra en diskursanalys av klimatfrågan är det ändå 

nödvändigt, menar jag, att vara medveten om att den klimatpolitik som förs i 

Sverige på nationell och lokal nivå, liksom den internationella klimatpolitiken, 

bygger på en gemensam uppfattning som grundar sig i IPCCs bedömningar, vär-

deringar och sammanställningar av den klimatforskning som bedrivs världen 

över. Andra tolkningar, varav några nämns i detta kapitel, får inte samma ut-

rymme i debatten, vissa avfärdas summariskt av forskare inom den dominerande 

klimatdiskurse som IPCC representerar. Vidare finns det utrymme inom diskur-

sen för flera handlingslinjer, som ansluter sig till berättelser om klimatförändring-

ens konsekvenser, och om ansvarsfördelning och om vilka åtgärder som måste 

genomföras och i vilken hastighet. I klimatdiskursen har den svenska klimatpoli-

tiken slagit in på vägen märkt Kyotoprotokollet, och därifrån gjort ett antal stig-

val, som jag återkommer till i kapitel 3. 

 Mot bakgrund av detta går jag nu över till att med utgångspunkt från dagens 

debatt ta ett kliv bakåt i tiden till klimatfrågans ”födelse” för att sedan placera in 

institutioner som IPCC, EU och svensk klimatpolitik i en begreppslig, tidsmässig 

och geografisk kontext.  

Från växthuseffekt till hållbar utveckling till klimathot 

Extrema väderhändelser i Europa under 2000-talets första år satte fart på speku-

lationer om händelserna var resultatet av ett förändrat klimat. Vi har därefter 

vant oss vid braskande rubriker i kvällspressen som varnar för smältande glaciä-

rer och hemlösa isbjörnar. Aftonbladet publicerade sommaren 2006 en artikelse-

rie om klimathotet (Kerpner 2006), som sedan följdes av en avdelning i tidning-

ens web-upplaga med rubriken ”Klimathotet”. Ett liknande upplägg har också de 

rikstäckande morgontidningarna.  

Filmen En obekväm sanning (An Inconvenient Truth) från 2006 med USAs 

förre vicepresident Al Gore i huvudrollen riktade strålkastarljuset mot klimatfrå-
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gan som en global angelägenhet. Filmen anses ofta haft avgörande betydelse för 

att klimatfrågan blivit något ”alla”4 talar om. Men klimatförändringar som 

forskningsområde har en längre historia. Den som brukar utnämnas (rättvist eller 

ej) som ”växthuseffektens fader” är den svenske vetenskapsmannen Svante Arr-

henius som 1896 publicerade sin teori om hur variationer av koldioxidhalten i 

atmosfären kunde förklara svängningar i jordens klimat (Bogren et al. 2006:18 f.; 

Glover 2006; Weart 1997). Arrhenius liknade atmosfären vid en drivbänk, och 

menade att mänskligt framkallade utsläpp av koldioxid kunde leda till en framti-

da förändring av klimatet. Det betraktades då som något positivt eftersom det 

kunde leda till ett bättre odlingsklimat och större skördar, vilket behövdes för att 

försörja den växande befolkningen (Bogren et al 2006: 20). Två andra namn som 

ofta nämns i sammanhanget är den franske matematikern Fourier och den brittis-

ke fysikern Tyndall som under 1820-talet respektive 1860-talet publicerade hypo-

teser om sambandet mellan koldioxidhalt i atmosfären och klimatet (se till exem-

pel Page 2006). Intresset för klimatforskning i n större omfattning vaknade igen 

under 1950-talet. En bidragande orsak var utvecklingen av kärnvapen i USA som 

gav upphov till forskning om kärnvapnens påverkan på atmosfären och klimatet. 

Under 1960-talet övergick klimatfrågan från att handla om hur människan kan 

förändra klimatet till fördel för sig själv till att uppfattas som ett problem; man 

upptäckte då att det redan pågick en okontrollerad förändring av klimatet (Glo-

ver 2006: 73 ff).  

Ditintills hade klimatet i första hand studerats av naturvetenskapen, men i och 

med en uppvaknande miljöopinion gavs utrymme för en bred miljödebatt där 

även klimatfrågan så småningom tog plats. Rachel Carsons debattbok Tyst Vår 

(Silent Spring) från 1962 kan ses som den ”avgörande katalysatorn” till dagens 

miljödebatt (Bennulf 1994). Tio år senare spreds Romklubbens ödesmättade bud-

skap i rapporten The Limits to Growth (Meadows 1972) som ifrågasatte den 

ständigt växande ekonomin och oroades av följderna av ett överutnyttjande av 

jordens begränsade resurser. Rapporten satte fart på debatten om nödvändigheten 

av ett uthålligt utnyttjande av naturresurser. Denna debatt återkom senare i FNs 

rapport Vår gemensamma framtid (Our Common Future) från 1987 (Colombo 

2000), men då med ett optimistiskt tonläge, med siktet inställt på en hållbar ut-

veckling. Den naturdeterministiska hållningen var utbytt mot en possibilistisk, det 

ansågs nu möjligt att förena en ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling (se 

vidare kapitel 3). 
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4 En sanning med modifikation dock om man anlägger ett globalt perspektiv. 
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Den svenska miljödebatten handlade främst om förorening av mark och vat-

ten, försurning, förbuskning av landskapet, utbyggnad av älvar, energi och kärn-

kraft och ”trädkramare” för att nämna några nyckelord från 1960, -70 och -80-

talens miljödebatt (Bennulf 1994; Sörlin 1996). Sveriges intresse för miljöpolitik 

ledde till att landet blev värd för FNs miljökonferens i Stockholm där klimatfrå-

gan för första gången fick internationell status, även om den inte var huvudfrågan 

(Glover 2006: 75) (se vidare kapitel 3 om framväxten av en svensk klimatpolitik). 

Klimatfrågan återkom sedan på flera FN-konferenser under 1970-talet. Samtidigt 

florerade även teorier om en global nedkylning och en ny istid. Miljöhistorikern 

Sverker Sörlin förklarar att de båda teserna om uppvärmning respektive nedkyl-

ning kunde drivas samtidigt därför att det handlade om två olika tidsperspektiv 

(SR 2008c). Diskussionen om klimatförändringen ledde till att The First World 

Climate Conference arrangerades i Genève 1979. Där drogs slutsatsen att det var 

möjligt att ökade mängder koldioxid kunde orsaka global uppvärmning, men 

man förstod ännu inte riktigt konsekvenserna av en sådan. Sörlin menar att slutet 

av 1970-talet innebar en vändpunkt i klimatforskningen, då vetenskapen i stort 

sett blev enig i sin syn på klimatförändringen, Sörlin kallar det ett paradigmskifte 

(SR 2008c). Ett avgörande (men inte bindande) beslut fattades, nästan tio år se-

nare, vid konferensen ”The Changing Atmosphere: Implications for Global Secu-

rity” i Toronto 1988, där vetenskapsmän, politiker och regeringstjänstemän kom 

överens om att utsläppen av fossil koldioxid skulle minskas med 20 % till 2005 

räknat från 1988 års värden (Glover 2006: 77). Torontoavtalet fick stor betydelse 

på både internationell, nationell och lokal nivå därför att det tydliggjorde behovet 

av att sätta upp mål och tidscheman för att minska utsläppen av växthusgaser 

(Bulkeley & Betsill 2005a: 33 f.)  

Samma år, 1988, drog NASA:s klimatforskare James Hansen uppmärksamhe-

ten till klimatfrågan då han inför USAs senats energi- och naturresurskommitté 

vittnade om att han till 99 % var säker på att det pågick en antropogent orsakad 

uppvärmning av atmosfären (Bogren et al. 2006: 23; Glover 2006: 78). Uttalan-

det fick stor uppmärksamhet, inte minst därför att det sammanföll med värme-

böljor och torkkatastrofer i olika delar av världen. Detta gjorde, menar Bogren et 

al., att diskussionen spreds från akademiska kretsar till en bredare allmänhet. 

Behovet av att få fram tillförlitliga klimatmodeller blev uppenbart och föranledde 

FN och WMO (World Meteorological Organisation) att bygga upp IPCC som 

sedan kommit att bli den ledande institutionen när det gäller att ge underlag för 

beslutsfattande på såväl internationell som lokal nivå, och därmed en viktig aktör 

i klimatpolitiken.  
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IPCC - en likriktare för internationellt klimatarbete  

IPCC bedriver ingen egen forskning, organisationens uppgift är att sammanställa 

forskning som bedrivs i olika delar av världen, som sedan ska spridas och vara 

underlag för beslut om åtgärder. I december 2007 tilldelades IPCC tillsammans 

med Al Gore Nobels fredpris för “their efforts to build up and disseminate great-

er knowledge about man-made climate change, and to lay the foundations for the 

measures that are needed to counteract such change" (Nobelprize.org 2007). 

IPCC har sedan tillblivelsen 1988 (med den svenske meteorologen Bert Bohlin 

som ordförande 1988-1997) samlat in resultat från forskare världen över och har 

hittills gett ut fyra större rapporter samt ett flertal specialrapporter över kun-

skapsläget. I rapporterna sammanställs forskningsrön som förklarar den pågåen-

de klimatförändringen, och redovisas modeller eller scenarier av framtida tänkba-

ra förändringar av klimatet. Varje rapport består av delrapporter, där de naturve-

tenskapliga rönen presenteras, effekter av klimatförändringen, sårbarhet och an-

passningsåtgärder samt åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Rap-

porterna, som kom ut första gången 1990 och senast 2007, har fått allt större 

uppmärksamhet och har lagt grunden för formuleringar i dokument som FNs 

klimatkonvention 1992 och Kyotoprotokollet. IPCC har varit avgörande för att 

klimatfrågan ”överlevt” efter Rio-konferensen 1992, menar Shardul Agrawala 

(1998: 640) som jämför klimatkonventionen med konventionerna om avskogning 

och biodiversitet som båda undertecknades vid FNs konferens i Rio 1992, men 

som han erfar har hamnat i skuggan av klimatfrågan. Att klimatfrågan fick fort-

satt uppmärksamhet är till stor del IPCCs förtjänst: 

In other words, most other causal factors were pointing in the direction of 

decreased policy salience of climate change after 1992. The fact that serious 

discussions for a binding climate treaty persisted for five years after Rio is 

at least partly due to the IPCC Second Assessment activity and its findings 

(Agrawala 1998b: 640, kursivering i original).  

Uppmärksamheten kring IPCCs tredje och fjärde rapport har inte minskat, tvärt 

om den har ökat (Siebenhuner 2003) 5.  

Tonläget har skärpts i IPCCs rapporter. I de första rapporterna var formule-

ringarna försiktiga. Man konstaterade att klimatet hade förändrats det senaste 
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5För en utförligare diskussion om IPCCs uppbyggnad och roll för klimatpolitiken se till exempel 
Agrawala 1998a, b; Bolin 1998; Fisher 2004; Glover 2006; Page 2006; Shackley 1997; Shackley 
& Wynne 1996 och Siebenhuner 2003. 
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seklet och att förändringen skulle fortsätta. Halterna av växthusgaser hade ökat 

men det fanns en osäkerhet huruvida det rörde sig om naturliga processer eller 

om de var orsakade av mänsklig aktivitet (Bulkeley & Betsill 2005a; IPCC 1995). 

I den senaste rapporten från 2007 är formuleringen skarpare: ”Det mesta av den 

höjning av globala medeltemperaturen som observerats sedan mitten av 1900-

talet beror mycket sannolikt på den observerade ökningen av antropogena ut-

släpp av växthusgaser” (Naturvårdsverket 2007b: 14 kursivering i original)6. Inte 

minst har IPCCs scenarier över temperaturhöjningar och deras konsekvenser 

uppmärksammats. Scenarierna bygger på ett stort antal simuleringar i klimatmo-

deller. En sammanfattande slutsats av de framtidsbilder som scenarierna ger är att 

”Fortsatta utsläpp av växthusgaser med stor sannolikhet leder till en fortsatt upp-

värmning under 2000-talet som är större än den vi upplevt under 1900-talet” 

(Naturvårdsverket 2007b: 6). 7 

IPCC slår fast att temperaturen kommer att fortsätta att öka under de närmas-

te årtiondena med nuvarande åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. 

Med det ”mildaste” framtidsscenariot8 kan vi förvänta oss en temperaturökning 

med 1,8 grader till år 2100 jämfört med perioden 1989-99 (i genomsnitt över 

hela jorden). För att temperaturhöjningen ska stanna vid 2 grader (vilket är EUs 

långsiktiga mål) som är en ungefärlig gräns för vad ekosystemen tål innan djur- 

och växtarter hotas allvarligt, måste utsläppen av växthusgaser nå sin topp senast 

år 2015, för att sedan minska med 50-85 % i förhållande till 2000 års nivå fram 

till 2050 (Naturvårdsverket 2007b). Det ställer höga krav på politisk handlings-

kraft, betydligt mer än vad som krävts hittills för att nå upp till Kyotoprotokol-

lets åtagande om 5,2 % som ett gemensamt mål till 2012 jämfört med 1990. 

IPCC föreskriver inte vilken politik som ska föras för att minska utsläppen, men 

ger förslag på åtgärder och styrmedel, liksom för anpassning till ett varmare kli-
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6”Mycket sannolikt” (very likely i den engelska originaltexten) är den näst högsta graden av san-
nolikhet, efter ”helt säkert”. Mycket sannolikt innebär 90-99% sannolikhet (Bogren et al. 2006: 
178). 
7 Här kan också nämnas Rossby Centre vid SMHI, Max-Planck-institutet Hamburg och det brit-
tiska Tyndall Centre, som alla tre arbetar med klimatforskning och illustrerar framtida klimatför-
ändringar med hjälp av olika scenarier.  
8 Detta scenario, kallat B1, innebär att befolkningsökningen vänder kring år 2050, att den eko-
nomiska strukturen i relativt snabb takt förändras i riktning mot ökad konsumtion av tjänster och 
information, att ren och resurseffektiv teknik införs, och att inriktningen är mot globala lösningar 
för hållbar utveckling. Det ”värsta” scenariot, som innebär en temperaturökning med ca 4 grader, 
innehåller en befolknings- och teknikutveckling som i B1, men här utnyttjas istället fossilbränsle-
intensiva energikällor. (Naturvårdsverket 2007c: 46). 
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mat. Åtgärderna är också kopplade till ekonomiska beräkningar av kostnader för 

att genomföra åtgärderna och tänkbara synergivinster som till exempel bättre 

hälsa tack vare renare luft (Naturvårdsverket 2007c: 37). En mer genomgripande 

analys av kostnader och vinster av att sätta in åtgärder mot klimatförändringen 

så snabbt som möjligt har gjorts i den brittiska Sternrapporten som utkom hösten 

2006 (Naturvårdsverket 2007e; Stern 2007). Sternrapporten och IPCCs fjärde 

rapport kom att förstärka varandra, skriver Andrew Jordan och Irene Lorentzoni 

(2007). Sternrapporten uppmärksammade behovet av ekonomiskt samarbete, och 

IPCCs rapport kunde på vetenskaplig grund hävda att det krävs en starkare in-

ternationell handlingskraft. Vi kan, med andra ord, hävda att den händelseut-

veckling som illustrerats ovan bidragit till att stärka diskursen om en antropogen 

klimatförändring som lägger grunden för den handlingslinje som Kyotoprotokol-

let står för. 

Klimatförändringen och IPCCs rapporter ifrågasätts  

Det är många olika faktorer som påverkar förändringen av klimatet och flera 

processer som samverkar eller motverkar varandra, och därför har IPCCs 

scenarier utsatts för kritik för att dra alltför långtgående, eller rentav fel slutsat-

ser. Den svenske naturgeografen Wibjörn Karlén anser att de mätserier som 

IPCCs rapporter bygger på är för korta och enbart visar naturliga fluktuationer i 

klimatet, som kan förklaras av variationen i solstrålningen (Karlén 2004, 2005; se 

även Maasch 2005). Ett annat exempel är Patrick J. Michaels (2004, 2008), ame-

rikansk professor i miljövetenskap, som på liknande sätt kritiserar IPCCs mätse-

rier (se även Holland 2007), men också hårdfört problematiserar det sätt på vil-

ket media framställer händelser som avsmältning av Grönlands glaciärer. Micha-

els verkar snarast misstänka en konspiration mellan forskning och media med 

avsikten att generera forskningsmedel och politiska vinster, vilket följande citat ur 

en artikel i The Wall Street Journal visar:  

Why is the news on global warming always bad? Perhaps because there's 

little incentive to look at things the other way. If you do, you're liable to be 

pilloried by your colleagues. If global warming isn't such a threat, who 

needs all that funding? Who needs the army of policy wonks crawling 

around the world with bold plans to stop climate change? (Michaels 2008). 

Michaels kritik mot medias upphaussning av klimatfrågan delas av den svenske 

oceanografen Gösta Walin som vill ”[S]ätt[a] stopp för den livsfientliga propa-

gandan” (Walin 2005). Walin, som är skeptisk till att koldioxidutsläppen kan 

orsaka en klimatförändring, är starkt kritisk till IPCC, miljörörelsen och till den 
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klimatpolitik som förs nationellt och globalt till följd av IPCCs rapporter. Ytterli-

gare en som delar Michaels kritik är dansken Bjørn Lomborg, professor vid Co-

penhagen Business School, och författare till, bland andra, böckerna The Scepti-

cal Environmentalist (Lomborg 2001) och Cool it: den skeptiske miljövännens 

guide till den globala uppvärmningen (Lomborg 2007). Lomborg vill tona ner 

klimathotet:  

Indeed, this media frenzy has little or no scientific backing. One of Eng-

land’s foremost climatologists, Mike Hulme, director of the Tyndall Centre 

for Climate Change Research, points out that green militancy and mega-

phone journalism use “catastrophe and chaos as unguided weapons with 

which forlornly to threaten society into behavioral change.” In his words, 

“we need to take a deep breath and pause” (Lomborg 2006). 

Poängen i Hulmes resonemang i den artikel på BBCs webbplats i november 2006 

som Lomborg citerar ovan, är dock inte att bagatellisera klimathotet. Det Hulme 

gör är att ifrågasätta den alarmistiska katastrofdiskurs som media, vissa organisa-

tioner och politiker driver. Hulme spekulerar i att orsaken bland annat ligger i det 

faktum att många som undertecknat Kyotoprotokollet inte klarar av att uppfylla 

sina åtaganden. Katastrofscenarierna hjälper till att höja insatserna inför kom-

mande förhandlingar post-Kyoto. Paradoxalt nog framstår nu klimatforskarna 

som skeptiker, konstaterar Hulme. Själv tvekar inte Hulme att se klimatföränd-

ringen som ett problem, det framgår om man läser även första delen av den me-

ning som Lomborg citerar. Hulme skriver:”The IPCC scenarios of future climate 

change – warming somewhere between 1.4 and 5.8 Celsius by 2100 – are signifi-

cant enough without invoking catastrophe and chaos” (et cetera), (Hulme 2006, 

min kursivering, se även Hulme 2008 för en mer utvecklad analys av språkbruket 

i samband med debatten om den globala uppvärmningen). 

Lomborg har bemötts av bland andra professor Andrew Jamison vid Ålborgs 

universitet, som kallar Lomborgs bok från 1998 Real State of the World för ”a 

clever piece of polemic dressed in an kind of pseudo-scientific clothing” (Jamison 

2004:180). Jamison förklarar Lomborgs genomslagskraft och inflytande på dansk 

politik med de speciella förhållanden9 som karaktäriserar dansk politik och som 
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9 Enligt Jamison präglas dansk politik och vetenskap av två skilda ideologier, dels en socialdemo-
kratisk ideologi som representerar det urbana, industrialiserade Danmark, dels en liberal, som 
representerar den rurala befolkningen och den i Danmark betydelsefulla jordbruksnäringen, som 
varit negativ till en mer radikal miljöpolitik. Båda ideologierna har varit jämnstarka, vilket bety-
der att politiken karaktäriserats av kompromisser, till nackdel för miljöpolitiken (Jamison 2004). 
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lett till minskat intresse för miljöfrågor och en negativ inställning till EU. Istället 

är det kostnadseffektivitet och privatisering som karaktäriserar den danska reger-

ingens politik – en utveckling som inte gynnar miljöintressena, varnar Jamison 

(2004). 10 

Kritik mot IPCC och ifrågasättande av klimatförändringen har till stor del 

kommit från amerikanska aktörer. Glover (2006: 94 ff) redogör detaljerat för 

personer och organisationer inom politik och näringsliv som på olika sätt bedri-

ver omfattande lobbyverksamhet, främst för att skydda fossilbränslebaserad in-

dustri. Även inom IPCC förekommer motsättningar; den ojämnt fördelade repre-

sentationen av forskning i rika respektive fattiga länder - trots IPCCs uttalade 

ambition att försäkra sig om att spegla forskningen globalt - är ifrågasatt11. En 

annan kritisk punkt är den otydliga gränsdragningen mellan politik och veten-

skap inom organisationen. IPCC är ett resultat av en politisk process i USA och 

FN, skriver Agrawala: 

An important point which is often overlooked is that the IPCC was the 

product of an intensely political process within the US and the UN system. 

The specific purpose for setting it up was also political: to engage govern-

ments worldwide in climate change decisionmaking. Thus, it is somewhat 

of a paradox that the IPCC has managed to attract and sustain the partici-

pation of high caliber scientists and has consistently produced reports that 

carry credibility in scientific circles (Agrawala 1998a: 617, kursivering i 

original). 

Denna paradox, att lyckas bibehålla trovärdighet i både politiska och vetenskap-

liga kretsar, kan förklaras med att IPCC medvetet strävat efter att samla in kun-

skap inte bara från vetenskaplig litteratur utan även från industri och ”traditional 

practices” såtillvida den är dokumenterad på ett tillfredsställande sätt (Bauhr 

2007). Kritiker har dock påpekat att trovärdig forskning endast kan bedrivas när 

vetenskapen är oberoende av politiken (Glover 2006: 103). 
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10 Det finns även exempel på svenska forskare förutom de redan nämnda som driver andra teser 
än IPCCs. Några av dem uppmärksammades i Sveriges Radios program Vetenskapsradion i fem 
program i juni 2008. I programserien framträdde rymdfysikern Henrik Svensmark som hänför 
variationer i jordens klimat till variationer i solens magnetfält som påverkar inflödet av kosmisk 
strålning på jorden. Naturgeografen Lars Franzén menar att klimatvariationen beror på halten av 
kosmiskt grus som når jorden. Rymdfysikerna Rickard Lundin och Henrik Lundstedt menar att 
man bör ta mer hänsyn till solaktiviteten i klimatforskningen (SR 2008a, b). En kritisk debatt förs 
också på en rad svenska och internationella bloggar. 
11 Kritiken består i att utvecklingsländerna är underrepresenterade i IPCC.  
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Förnuft eller känsla i klimatdebatten? 

Bjørn Lomborg accepterar (trots sin kritik mot media) att den globala uppvärm-

ningen är en realitet (Lomborg 2007: 13). Lomborg pekar på att klimatdebatten i 

hög grad bygger på känslomässiga argument och mindre på vetenskapliga fakta, 

och lyfter istället fram nödvändigheten av att i första hand avhjälpa fattigdoms-

problemen och bristen på rent vatten, och att hejda sjukdomar som malaria och 

HIV/AIDS – områden som han menar är mer akuta än en klimatförändring, och 

där satsade medel kan göra störst nytta. En klimatförändring kan till och med ha 

positiva effekter på vissa platser. Därför är det, enligt Lomborg, bättre att åtgärda 

de negativa effekterna med hjälp av anpassningsåtgärder istället för att minska 

utsläppen av växthusgaser. Edward A. Page (2006: 34), som i sin forskning an-

lägger ett etiskt perspektiv på klimatfrågan, tillskriver Lomborg ett nyttoperspek-

tiv, det vill säga Lomborg med flera kritiker reducerar klimatfrågan till att handla 

om hur man mest effektivt når största möjliga ökning av välståndet. Lomborgs 

inställning delas av bland andra den amerikanske fysikern Fred Singer som är 

starkt kritisk till sättet att se på klimatförändringen som ett hot: 

In fact, many economists argue that the opposite is more likely—that 

warming produces a net benefit, that it increases incomes and standards of 

living. Why do we assume that the present climate is the optimum? Surely, 

the chance of this must be vanishingly small, and the economic history of 

past climate warmings bear this out (Singer 2007). 

Mot Lomborgs kritik mot IPCC för bristande vetenskaplighet kan ställas Glovers 

slutsats att organisationen ofta anklagas för att vara alltför positivistisk och ta för 

lite hänsyn till sociala dimensioner av klimatförändringen: 

Much of this debate centers of the IPPC’s functions and activities, which 

has generally treated all dimensions of the climate change issue as matters 

of positive science. As a result, IPCC science has offered few insights into 

the social dimensions of climate change and these have been primarily 

through economic analysis, the conclusions of which have been laden with 

political and moral judgments inimical to the values of ecologism […] ‘Of-

ficial’ science has neglected social issues especially for poorer nations and 

communities, and locations and values likely to be harmed by climate 

change impacts (Glover 2006: 246 f). 

Det Lomborg och Glover har gemensamt i sin kritik mot IPCC är att de anser att 

IPCC inte tillräckligt uppmärksammar problemen för befolkningen i de fattiga 

delarna av världen, även om Lomberg och Glover sedan har olika sätt att se på 



46 eva gustavsson ✍ Mellan det lokla och det globala

 
�

vad som krävs för att komma till rätta med klimatförändringen och des effekter. 

Där Lomborg prioriterar ekonomisk tillväxt för att lösa klimatfrågan avskriver 

Glover helt den ekologiska moderniseringen som lösning, för att istället efterlysa 

ett nytt, postmodernt sätt att se på förhållandet mellan människa och natur (Glo-

ver 2002: 242-254). Med tanke på att tredje världens länder generellt producerar 

en ringa del av de globala utsläppen av växthusgaser, med undantag av några 

länder som genomgår en snabb industrialiseringsprocess, som Kina, Indien och 

Brasilien, är det för tredje världens del främst anpassningsfrågorna som är aktuel-

la.12, 13 

 Det finns dock saker som talar för att IPCC och de forskningsrön som organi-

sationen sprider kan betraktas som trovärdiga. Statsvetaren Monika Bauhr har 

undersökt IPCCs roll som kunskapsspridande expertnätverk och maktfaktor, och 

hur tilliten till IPCC och institutioner sammankopplade med IPCC påverkar 

människors vilja att ge sitt stöd till politiska åtgärder. Bauhr finner tre samver-

kande faktorer; för det första spiller experternas kunskap och objektivitet över på 

de institutioner som sammankopplas med experternas idéer, särskilt om experter-

na framstår som eniga. För det andra bygger människor på sina tidigare erfaren-

heter av dessa institutioner eller på massmedias bild av dem när de avgör om in-

stitutionerna är trovärdiga eller inte. För det tredje anses den kunskap som exper-

terna redovisar vara altruistisk snarare än strategisk, vilket också stärker trovär-

digheten av experternas utsagor (Bauhr 2007). Texterna i IPCCs rapporter fram-

förhandlas och fastläggs enligt ett fastlagt protokoll, där både forskare och politi-

ker ingår i processen (se till exempel Siebenhuner 2003). Forskarna i sin tur kan 

antingen ha ett strikt vetenskapligt intresse eller följa en politisk agenda. Men 
������������������������������������������������������������
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12 Ett annat synsätt redovisas i en rapport från det amerikanska Pew Center, som framhåller bety-
delsen av att utvecklingsländerna tar sitt ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser. Rap-
porten redovisar vilka åtgärder som gjorts i sex utvecklingsländer; Brasilien, Indien, Kina, Mexi-
ko, Sydafrika samt Turkiet, under de tre senaste decennierna, och de resultat som nåtts. Utan 
åtgärder hade utsläppen av växthusgaser varit 18 % högre än de är idag (2002). Rapporten jäm-
för detta med åtagandena i Kyotoprotokollet: De sex ländernas minskning motsvarar i reella tal 
knappt 300 miljoner ton per år, vilket, enligt rapportens beräkningar, är ungefär lika mycket som 
Kyotoprotokollets undertecknande länder måste åstadkomma tillsammans för att uppnå det ge-
mensamma målet (Chandler 2002 et al.). I sammanhanget bör det understrykas att USAs hållning 
i klimatfrågan främst har varit att kostnaderna för att genomföra de åtgärder som Kyotoprotokol-
let krävde skulle bli orimligt höga för USA i förhållande till klimathotet, samt att protokollet – 
som inte kräver några åtgärder av utvecklingsländerna i fasen fram till år 2012 - skulle ge länder 
som Kina, Indien och Brasilien kraftiga konkurrensfördelar (jämför Wahren 2005). 
13 Se till exempel Adger, Arnell & Tompkins (2004); Brooks, Adger & Kelly (2005); och Dessai, 
Xianfy & Risbey (2004) om sårbarhets- och anpassningsfrågor i samband med klimatförändring-
en. 
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ändå framstår rapporterna som det närmaste man kan komma en koncensus om 

expertkunskapen om klimatförändringar menar Bauhr (2007: 30).  

Mötet mellan vetenskap och politik är dock inte helt oproblematiskt. I IPCCs 

rapporter finns alltid en viss osäkerhet inbyggd, man talar om olika grad av sä-

kerhet, om ungefärliga temperaturspann där vissa effekter kan uppstå och så vi-

dare, medan politiken efterfrågar säkra resultat att grunda besluten på. Simon 

Shackley och Brian Wynne (1996) talar om en uncertainty discourse där det finns 

utrymme för förhandlingar mellan politik och vetenskap om hur forskningsresul-

taten ska tolkas och användas. De identifierar vetenskapliga rådgivare som funge-

rar som brobyggare eller förhandlare mellan de två aktörerna. Osäkerhetsdiskur-

sen gör det möjligt för forskarna att förklara osäkerheten för beslutsfattarna så 

att lösningen framstår som hanterlig och samtidigt själva behålla en mer hetero-

gen syn på problemet. ”Thanks to the discourse, scientists and policymakers can 

share an apparently common understanding of uncertainty” sammanfattar Shack-

ley & Wynne (1996: 293). Forskning och politik har därmed jämkats samman 

kring en (till synes) gemensam syn på den osäkerhet som är inbyggd i IPCCs be-

dömningar, och som därmed förefaller hanterbar. 

Sammantaget utgör IPCCs rapporter resultatet av en förhandling mellan poli-

tik och vetenskap, det politiska inslaget i förhandlingarna gör att rapporterna går 

att översätta till politisk handling och det vetenskapliga inslaget ger en trovärdig-

het och tyngd åt dokumenten. Forskarna behöver inte ge avkall på sin vetenskap-

liga auktoritet och politikerna å sin sida behöver inte ge avkall på sin auktoritet 

som beslutsfattare. Klimatdiskursen är stark, och den kritik som trots allt finns 

har hittills inte lyckats rubba IPCCs trovärdighet.  

Klimatförhandlingar på global nivå - konsekvenser mellan det globala 
och det lokala 

FNs klimatkonvention och Kyotoprotokollet är de två dokument som hittills varit 

utgångspunkt för den internationella klimatpolitiken, som en länk mellan de ve-

tenskapliga dokumenten och praktisk politik på nationell och lokal nivå. 

Uppslutningen kring FNs klimatkonvention har varit stor, 192 stater har hit-

tills (augusti 2007) ratificerat konventionen (det vill säga gjort den giltig genom 

ett beslut i landets parlament) (UNFCCC 2007). Budskapet är att klimatet ska 

skyddas med tanke på nuvarande och framtida generationer av människor, på 

grundval av de undertecknande parternas gemensamma ansvar och förmåga. In-

dustriländerna åläggs att ta ledningen i kampen mot klimatförändringen och dess 

skadliga effekter genom att vidta förebyggande åtgärder (UNFCCC 1992 artikel 

3; SÖ 1993:13). Det övergripande målet för parterna är att stabilisera utsläppen 
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av växthusgaser i en takt och till en nivå som inte äventyrar klimatsystemet eller 

ekosystemet: 

…the Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with 

the relevant provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas 

concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous 

anthropogenic interference with the climate system. Such a level should be 

achieved within a time-frame sufficient to allow ecosystems to adapt natu-

rally to climate change, to ensure that food production is not threatened 

and to enable economic development to proceed in a sustainable manner. 

(UNFCCC 1992 artikel 2). 

Klimatkonventionen har kritiserats för bristen på mätbara mål. Det enda som 

förekommer finns i artikel 4, punkt 2, där Annex I-länderna åtar sig att vart och 

ett utforma en nationell politik för att bekämpa klimatförändringen genom att 

begränsa utsläppen av växthusgaser och skydda och stärka sina växthusgassänkor 

(till exempel skog). Målet ska vara att återgå till 1990 års nivåer av antropogena 

utsläpp av växthusgaser (se även Bulkeley 2005 och UNFCCC 1992). Otydlighe-

ten ledde till att konventionen, vid partsmötet i Kyoto 1997, efter förhandlingar 

kvantifierades i det så kallade Kyotoprotokollet. (För en genomgång av och dis-

kussion om förhandlingarna och protokollets innehåll se t ex Bolin 1998; Bulke-

ley & Betsill 2005a, b; Bulkeley & Moser 2007; Depledge 2005; Harrison 2007; 

Page 2006 och Wahren 2005). Kyotoprotokollet innehåller ett bindande mål för 

Annex I-länderna att tillsammans minska utsläppen av växthusgaser med minst 5 

% i genomsnitt över perioden 2008-2012 jämfört med 1990 års nivå14. Även om 

protokollet undertecknades i december 1997 så trädde det inte i kraft förrän ja-

nuari 2005 då det ratificerades av Ryssland. Orsaken är skrivningen att Kyoto-

protokollet kunde träda i kraft först när 55 nationer ratificerat protokollet, dess-

utom skulle bland dessa ingå så många industrialiserade länder att deras samman-

lagda koldioxidutsläpp 1990 motsvarade 55 % av samtliga industrialiserade län-

ders utsläpp vid den tidpunkten (UNFCCC 1992). För att uppnå detta krävdes att 

något av de stora utsläppsländerna, USA eller Ryssland, ratificerade protokollet.  
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14 De (antropogena) gaser som avses är koldioxid, metan, dikväveoxid, fluorkolväten (så kallade 
”freoner”), perfluorkolväten (avges t e x vid aluminiumtillverkning och används i elektronisk 
industri) och svavelhexafluorider (används i elektronisk industri). Koldioxid är den av de uppräk-
nade gaserna som förekommer i störst mängd i atmosfären. För enkelhets skull brukar alla gaser 
omräknas till koldioxidekvivalenter. Mängden växthusgaser i atmosfären anges i ppm (parts per 
million). Före industrialiseringen var halten koldioxid 280 ppm, år 2005 var den 379 ppm (Göte-
borgs universitet Chalmers 2007; Naturvårdsverket 2007b). 
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Inom Kyotoprotokollet finns tre så kallade flexibla mekanismer, som tillkom-

mit för att underlätta kostnadseffektiva åtgärder. De utgörs av handel med ut-

släppsrätter, gemensamt utförande (JI) och mekanismen för ren utveckling 

(CDM)15. Handeln med utsläppsrätter innebär att länder som släpper ut mindre 

växthusgaser än de har utrymme till enligt Kyotoprotokollet kan sälja utsläpps-

rättigheter till länder som har behov av att släppa ut mer växthusgaser än sin till-

delning. Utsläppsrätterna ska sedan minskas. Hittills är det endast inom EU som 

systemet praktiseras.16 JI innebär att ett Annex I-land kan tillgodoräkna sig sänk-

ningar av utsläppen till följd av projekt i andra Annex I-länder, CDM innebär att 

ett Annex I-land kan tillgodoräkna sig resultatet av åtgärder i icke-Annex-1 län-

der, det vill säga länder utan egna åtaganden. Möjligheten att utnyttja kolsänkor 

(den mängd koldioxid som tas upp av skog, mark och vatten) kan också bidra till 

att uppnå Kyotoprotokollets mål.  

Inom ramen för Kyotoprotokollet har en övre gräns för utsläppen av växthus-

gaser satts, vilken parterna (staterna)17 åtagit sig att följa. För Sveriges del ges ut-

rymme för att öka utsläppen med 4 %, för EU innebär åtagandet en minskning 

med 8 %. Parterna har åtagit sig att årligen rapportera till UNFCCC vad som 

gjorts i respektive land. Fram till 2005 har den sammanlagda minskningen hos 

Annex I-länderna endast uppgått till 2,8 % jämfört med 1990 års värden 

(UNFCCC 2008b).  
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15 På engelska Joint Implementation respektive Clean Development Mechanism. 
16 I en nyligen publicerad rapport från Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) riktas dock 
stark kritik mot systemet med handel med utsläppsrätter: ”Internationell utsläppshandel kommer 
att med dagens teknik endast i begränsad omfattning att kunna leda till reduktioner av koldioxid 
utan oacceptabelt kraftiga inkomstminskningar” (Scocco & Alfredsson 2008: 3). Istället bör EU 
satsa på att i stor skala implementera ny teknik och utveckla ny teknik, säger rapporten. 
17 I FNs klimatkonvention och därefter i Kyotoprotokollet talar man om Annex 1-länder och icke-
Annex I-länder. Annex-I länderna (eller rättare sagt Annex I-parterna, 40 stater samt EU ingår) är 
de som har åtaganden inom klimatkonventionen och består av Australien, Belgien, Bulgarien, 
Danmark, EU, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Irland, Italien, Japan, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Kanada, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Nederländerna, Nya Zeeland, 
Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritanni-
en, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, USA, Vitryssland samt Österrike. Åtagandet 
innebär att utforma en nationell politik med syfte att bekämpa klimatförändringen genom att 
begränsa utsläppen av växthusgaser och skydda koldioxidsänkorna. Av dessa har alla utom Tur-
kiet och USA också åtaganden enligt Kyotoavtalet. En mindre grupp av 24 länder som kallas An-
nex II-länderna, ska utöver ovanstående åtaganden även bidra finansiellt till utvecklingsländernas 
arbete att minska utsläppen av växthusgaser (UNFCCC 1992). Totalt har hittills (oktober 2008) 
183 länder ratificerat Kyotoprotokollet, merparten utan egna åtaganden (UNFCCC 2008a) 
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Skillnaden mellan olika länder är stor, både inom Annex-I-länderna och inom 

EU, vilket jag återkommer till nedan. Sveriges senaste rapport redovisade en 

sänkning med 8,7 % mellan år 1990 och 2006 (Naturvårdsverket 2007f). Dia-

grammet nedan visar att den största sänkningen skett inom bostadssektorn, me-

dan utsläppen från de inrikes transporterna ökat, och är den största enskilda käl-

lan till utsläpp, vilket utgör en utmaning för politik, forskning och marknad.   

 
Figur 2.1. Sveriges utsläpp av växthusgaser fördelat på sektorer, 2006.

 
Källa: Naturvårdsverkets utsläppsstatistik (Naturvårdsverket 2008a). 
 

 

Figur 2.2  En jämförelse av utsläpp av växthusgaser (i 1000 ton koldioxidekvivalenter) 

mellan år 1990 och 2006. 

 

Källa:Naturvårdsverkets utsläppsstatistik (Naturvårdsverket 2008a). 
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Enligt Naturvårdsverkets prognoser fram till 2020 beräknas de inrikes transpor-

ternas, liksom el- och värmeproduktionens samt industrins andel av utsläppen att 

öka, medan övriga sektorers andel förväntas minska. Inom EU-1518 har föränd-

ringen varit likartad inom transportsektorn, vars utsläpp av växthusgaser har 

ökat med 25 % under perioden 1990-2005, medan energiproduktionen har 

minskat utsläppen med 3 %, industrins processer med 15 %, jordbruket med 11 

% samt avfallssektorn med 38 % (EEA 2007). Fram till 2005 hade de 15 EU-

länder som ingår i åtagandet endast åstadkommit 2 % minskning av utsläppen av 

växthusgaser, men EUs egna prognoser är ändå optimistiska till att målet om 8 % 

minskning ska nås, främst genom att ytterligare åtgärder sätts in i respektive med-

lemsland (EEA 2007). Organisationen IEA (International Energy Agency) presen-

terade i september 2008 en utvärdering av EUs energipolitik. IEA konstaterar att 

EU är ledande inom politiken för klimatförändring och energi, även om organisa-

tionen skickar med brasklappen att EU måste öka satsningen på forskning och 

utveckling (IEA 2008). Varje medlemsland förväntas alltså ta ansvar för det ge-

mensamma målet, men det förs också en klimatpolitik inom EU som organisa-

tion, med tillhörande regleringar och stöd, en klimatpolitik som har både fått be-

röm och kritik. 

EUs klimatpolitik 

Att uppfylla åtagandena i klimatkonventionen och Kyotoprotokollet är grunden 

för EUs klimatmål. EU har också spelat en viktig roll i förhandlingarna om Kyo-

toprotokollets innehåll. Statsvetarna Miranda A. Schreurs och Yves Tiberghien, 

båda verksamma i USA, definierar EU som en internationell agendasättare för att 

hindra klimatförändringen. Argument som talar för det är, enligt Shcreurs och 

Tiberghien (2007), dels att EU slog an tonen för klimatförhandlingarna genom att 

föreslå att utsläppen av växthusgaser skulle sänkas med 15 % från 1990 års nivå 

till år 2010, dels EUs beslut att fortsätta att driva Kyotoförhandlingarna vidare 

när USA drog sig ur. Slutsatsen är att EUs ledarskap i klimatpolitiken är resultatet 

av en ”dynamic process of competetive multi-level reinforcement among the diffe-

rent EU political poles within a context of decentralized governance” (Schreurs & 

Tiberghien 2007: 22). Flera europeiska länder hade redan innan klimatkonven-

tionen var färdig satt upp mål för minskning av utsläpp av växthusgaser och där-

för kunde EU sätta ribban högt i Kyotoförhandlingarna. Bördefördelningen, som 
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18 EU-15 består av Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, 
Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. 
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utgick efter vad som var möjligt att uppnå i varje EU-land (EU15) gjorde också 

att man kunde gå fram som en enhet. Andra faktorer var EU-kommissionens 

starka roll, industrins positiva inställning och media och miljöorganisationernas 

roll som opinionsbildare, menar Schreurs och Tiberghien (2007).   

En mer kritisk analys av EUs klimatpolitik görs av Christer Karlsson och Char-

les Parker, båda statsvetare vid Uppsala universitet, som i och för sig instämmer i 

bilden av EUs starka ledarskap i den internationella klimatpolitiken, men som 

avslöjar några, som de uttrycker det, ”obekväma sanningar”. En av sanningarna 

är att en allt för stor del av EUs länder inte klarar av sina åtaganden gentemot 

Kyotoprotokollet, däribland Italien och Spanien som tillsammans står för en fjär-

dedel av utsläppen av växthusgaser inom EU-15. Klarar inte EU sitt gemensamma 

mål riskerar unionens trovärdighet som ledare försvagas. En annan svaghet är att 

vissa länders utsläppsminskning främst är resultat av strukturförändringar, inte 

av en medveten klimatpolitik. Det är endast i ett fåtal länder som utsläppsminsk-

ningarna skett till följd av en aktivt förd politik, däribland Sverige, Tyskland, 

Storbritannien och Frankrike, menar Karlsson och Parker (2008: 43). Inte heller i 

dessa länder är klimatarbetet problemfritt, den tyska billobbyn agerar kraftfullt 

mot EUs lagförslag angående utsläppsnivåer för bilar, påpekar Karlsson och Par-

ker. Liknande erfarenheter av bilindustrins påverkan på den nationella klimatpo-

litiken har även gjorts i studier av fransk klimatpolitik (Sandrine 2007). Ett annat 

problem är tveksamheten om EU kan skapa en fungerande marknad för utsläpps-

rätter. Detta, skriver Karlsson och Parker, ”illustrerar en avgörande problematik 

kring kampen för att hejda klimatförändringarna: det finns en uppenbar frestelse 

för varje regering att söka värna den inhemska konkurrenskraften genom – ur 

miljösynpunkt – alltför generösa regler” (Karlsson & Parker 2008: 39). Särskilt 

de nya medlemsstaterna från forna Östeuropa ställer krav på större utsläppsrätter 

än kommissionen tilldelat dem, därför att länderna befinner sig i fas av en eko-

nomisk utveckling.19 Motsättningarna mellan enskilda medlemsstater och EU-

kommissionen riskerar komma upp igen i samband med att den nya bördefördel-

ningen (se nedan) ska utarbetas, varnar författarna.  

EUs ledarskap i klimatpolitiken kan alltså riskera att urholkas, men inom EU 

är trots det målet inte mindre än en ”Seger i kampen mot den globala klimatför-

������������������������������������������������������������
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19 ITPS analys av lämpliga vägval för EU för att nå klimatmålen menar att en del av problemati-
ken består i variationen i växelkurser i EUs 27 länder. För länder med starka växelkurser blir det i 
reala termer billigare att köpa utsläppsrätter jämfört med till exempel de nya medlemsländerna. 
EU bör därför kompensera för växelkurseffekter, menar rapportförfattarna (Scocco & Alfredsson 
2008). Klimatfrågan blir därmed del av finanspolitik. 
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ändringen”(EU-kommissionen 2005) och att höjningen av den globala medeltem-

peraturen ska begränsas till två grader Celcius (EU-kommissionen 2007b). 

 EUs handlingsprogram för klimatet  

Den europeiska klimatpolitiken tar sig konkret uttryck i det europeiska hand-

lingsprogrammet mot klimatförändringar, ECCP 1 som antogs år 2000 och 

ECCP 2 från 2005. Det sjätte miljöhandlingsprogrammet, som gäller för åren 

2002-2012 tar upp klimatförändringen som ett av fyra prioriterade områden. 

EPPC 1 innehåller ett 40-tal miljö- och kostnadseffektiva åtgärder som invente-

rats fram inom EUs verksamhetsområden, med syftet att uppfylla EUs åtagande 

gentemot Kyotoprotokollet. Inom dessa områden finns kvantifierade mål för 

minskade utsläpp av växthusgaser. En rad program och kampanjer stödjer åtgär-

derna. Exempel på program är ALTENER och SAVE, som ingår i det större pro-

grammet Intelligent Energy – Europe. ALTENER stödjer användandet av förny-

eldrbara energikällor, SAVE stödjer energieffektiviseringsåtgärder. Sustainable 

Energy Europe Campaign (som jag återkommer till i kapitel 7) har som mål att 

öka kunskapen hos beslutsfattare och enskilda, Climate Change Awarness Cam-

paign riktar sig direkt till den enskilde medborgaren. Även EUs struktur- och 

sammanhållningsfonder ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. I ECCP 

2 görs en tydlig koppling till EUs Lissabonstrategi för att öka ekonomisk tillväxt 

och skapa nya arbetstillfällen. ECCP 2 har också en inriktning mot anpassnings-

frågan, vilket resulterat i en grönbok om tänkbara anpassningsåtgärder (EU-

kommissionen 2006, 2007a).  

Inom EU går man nu vidare med att formulera nya, mer ambitiösa klimatmål, 

inte minst för att visa initiativkraft inför kommande förhandlingar om Kyotopro-

tokollets efterföljare. EUs nya målsättning är att till år 2020 ska CO2-utsläppen 

inom EUs 27 länder minska med 20 % jämfört med 1990 års nivå (eller med 30 

% förutsatt att andra industriländer också förbinder sig att göra jämförbara ut-

släppsminskningar). Dessutom ska andelen förnyelsebar energi öka till 20 % 

(varav biobränslen ska utgöra 10 %) (se även kapitel 3).    

Kyotoprotokollet och EUs klimatmål återkommer också som utgångspunkt för 

Sveriges nationella klimatpolitik och klimatmål som i sin tur fungerar som ut-

gångspunkt för klimatprogram på regional och lokal nivå, vilket illustreras i kapi-

tel 5 och 6.  

Policykartan i figur 1.2  kan nu utvecklas. 
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Figur 2.3  Flernivåstyrning och klimatförändringar: en policykarta. Steg 2. 
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Bilden av klimatpolitiken som överskridande skalor och nivåer och omfattande 

aktörer från olika sektorer blir allt tydligare. I From Kyoto to the Town Hall 

konstaterar bokens redaktörer Lennart J. Lundqvist och Anders Biel att  

Decision-making on climate strategies and implementation policy measures 

is distinctly multi-governance in character. Many different actors and orga-

nizational levels are involved, from international bodies all the way down 

to the individual citizen/consumer, all with different views and links to the 

political context and to other actors (Lundqvist & Biel 2007b: 10).  

Den sammansatta bilden bäddar för spänningar, inte bara mellan representanter 

för olika sektorer och nivåer, utan också mellan den hierarkiska styrningsformen 

och mer komplexa former av nätverksstyrning, partnerskap med mera, det som 

ryms inom begreppet tredje generationens politikområde (Montin 2007), som jag 

återkommer till i nästa kapitel. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns en dominerande diskurs 

inom samhällsdebatten om klimatfrågan. Detta trots osäkerhetsfaktorer i fram-

tidsscenarierna om det globala klimatet, delade meningar bland naturvetenskapli-

ga forskare om det pågår en uppvärmning av klimatet och om den i så fall är an-

tropogen, samt olika uppfattningar bland samhällsdebattörer om angelägenhets-

graden av att bekämpa utsläppen av växthusgaser. Den uppfattning som företräds 
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av IPCC, FNs klimatkonvention och Kyotoprotokollet - att mänsklig verksamhet 

påverkar halten av växthusgaser i atmosfären på ett sätt som orsakar en upp-

värmning som är till skada för människor och natur - är den dominerande. Den 

ligger till grund för EUs och Sveriges klimatpolitik. De globala institutionerna 

symboliserar en enighet mellan forskning och politik, en kompromisslösning som 

uppfattas som trovärdig därför att FNs organ har ett trovärdighetskapital hos 

människor sedan tidigare. På samma sätt har experterna på området - de naturve-

tenskapliga forskarna - en hög trovärdighet. Trovärdigheten spiller över till 

IPCCs rapporter som används som underlag av beslutsfattare, individer och or-

ganisationer som, efter intresse och förmåga, deltar i klimatarbetet. Sättet att se 

på klimatförändringen som ett hot som behöver bekämpas genom att gemensamt 

minska utsläppen av växthusgaser är den diskurs som dominerar debatten, även 

om det inom den diskursen finns olika idéer om i vilken takt detta ska ske, med 

vilka medel och på vilka huvudansvaret ska läggas. Kritik mot den bild som IPCC 

ger av klimatförändringen, dess effekter och de åtgärder som behövs förekommer, 

men den ges sällan något utrymme, eftersom den talar med begrepp som inte pas-

sar in i den dominerande klimatdiskursen och därför upplevs som obekanta och 

obekväma och därmed utestängs.  

Att uppnå de resultat – en minskning av globala utsläpp av växthusgaser med 

upp till 80 % - som i slutänden krävs enligt IPCC, kräver betydande insatser för 

att förändra produktionsmetoder och konsumtionsmönster. En stor tilltro sätts 

till att teknologiska innovationer ska svara för en stor del av problemlösningen, 

men de processer som ska leda till den förändring som krävs kommer inte till 

stånd utan samhällsstyrning, det vill säga skapandet av klimatpolitik, fastställan-

det av klimatmål, reglering i form av lagstiftning eller överenskommelser, stöd-

former etcetera. Styrningen av klimatarbetet involverar alla samhällsnivåer och 

samhällssektorer, vilket utvecklas i nästa kapitel. 
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Kapitel 3 Svensk klimatpolitik i ljuset av ekologisk mo-

dernisering    

In general, an environmental problem 

proves politically less difficult to resolve 

if a marketable solution exists. In con-

trast, if a solution to an environmental 

problem requires an intervention in the 

established patterns of production, con-

sumption, or transport, it is likely to 

meet resistance (Jänicke 2008: 557). 

 

Miljöfrågan, brukar det sägas, blev etablerad i svensk politik i och med bildandet 

av Statens Naturvårdsverk 1967 och miljöskyddslagens tillkomst år 1969 (Lund-

qvist 1996; Lundqvist 2000). Sedan miljöfrågan tog steget in på den politiska 

arenan har den internationella och nationella politikens förhållningssätt till mil-

jöproblemen och dess lösningar ändrat karaktär. De första åtgärderna handlade 

främst om att ”läka såren” av eller ”städa upp” efter industrins nedsmutsning av 

naturen, därefter har politiken övergått till att bli proaktiv eller förebyggande. 

Miljöfrågan diskuteras nu inom ramen för begreppet hållbar utveckling och 

Agenda 2120. De nationella miljökvalitetsmål som gäller idag antogs (med undan-

tag av målet för ett rikare växt- och djurliv som antogs senare) av riksdagen 

1999. Dessa 16 mål omfattar såväl naturvårdsfrågor som skydd av skog, fjäll, 

hav och våtmarker och miljöproblem som försurning av mark och vatten, förore-

ning av luften, uttunning av ozonskiktet med mera. Det är dock innehållet i målet 

”Begränsad klimatpåverkan” som kommit att dominera den senaste tidens miljö-

politiska debatt, och som nu kan sägas utgöra ett eget politikområde (Montin 

2007). Man kan också konstatera att åtgärderna istället för att uppfattas som 

samhällsekonomiskt betungande nu i allt högre utsträckning ses som en möjlighet 

att utveckla och marknadsföra ny teknik, i linje med Jänickes iakttagelse i det 

inledande citatet. 
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20 Det finns en stor mängd litteratur på området hållbar utveckling och Agenda 21, därför nämns 
här endast några exempel. För en bild av implementeringen av Agenda 21 och politik för hållbar 
utveckling i svensk kontext, se till exempel Eckerberg & Forsberg 1998; Edström & Eckerberg 
2002; Forsberg 2002, 2007 och Olsson 2005. Bland den internationella litteraturen kan nämnas 
Hempel 1996, 1999; Lafferty 1999, 2001, 2004; Langhelle & Lafferty 1999; Low & Gleeson 
2001; Krueger & Gibbs 2007 och Vanderheiden 2008. 
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Den politiska frågan är på vilket sätt Sverige som nation kan bidra till att för-

hindra en fortsatt global uppvärmning och vilka aktörer som i så fall har ansva-

ret? Kommunernas roll i klimatpolitiken är denna avhandlings fokus, men staten 

är den aktör som genom lagstiftning och finansiering sätter ramar för vilka åtgär-

der som är möjliga för kommunerna att genomföra. 

 För att ge en bakgrund till det synsätt på natur och miljö som karaktäriserar 

svensk miljö- och klimatpolitik av idag tar jag min utgångspunkt i begreppen na-

tursyn och ekologisk modernisering. Kapitlet inleds med en reflektion över olika 

sätt att förhålla sig till naturen, förhållningssätt som avspeglas i miljöpolitik och 

diskussionen om vad hållbar utveckling innebär. Därefter följer några avsnitt som 

beskriver den svenska miljö- och sedan klimatpolitiken från 1970-talet och fram 

till dagens nationella och internationella klimatpolitik. Många av de åtgärder som 

genomförs i statlig eller kommunal regi har som mål att påverka individernas mil-

jötänkande och –handlande. Ett avsnitt ägnas därför åt individen som aktör och 

möjligheten att förändra medborgarnas attityder till miljö- och klimatfrågor. Ka-

pitlet avslutas med en sammanfattande analys där även erfarenheter från kom-

munerna i intervjustudien får utgöra kommentarer till de mer teoretiska resone-

mangen. 

En idealiserad, en instrumentell och en ekologisk natursyn 

Ord som kretslopp, biologisk mångfald och inte minst hållbar utveckling före-

kommer frekvent inte bara i miljösammanhang. Men förhållandet till natur och 

miljö har tagit sig olika uttryck vid olika tidpunkter. Man kan tala om skillnader 

i natursyn, från jägar-samlarsamhällets respektfulla förhållande till naturen, via 

ett hårdhänt utnyttjande av naturresurserna under den växande industrialismen 

till dagens förhållningssätt som präglas av synsättet att det går att kombinera 

ekonomisk tillväxt, som kräver ett utnyttjande av naturresurser, med respekt för 

naturen. Sverker Sörlin et al. (1996) identifierar tre perioder i svensk historia från 

slutet av 1800-talet och framåt där natursynen skiftat i takt med samhälleliga 

förändringar. Runt sekelskiftet 1800-1900, samtidigt med att Sverige industriali-

seras, tar myten om Sveriges natur form. Naturen framställs som den viktigaste 

råvarukällan till industrin som är under uppbyggnad, men naturen är också fö-

remål för en idealisering, där patriotiska känslor får spelrum. I konst och littera-

tur hyllas naturen som en symbol för hembygden och nationen. För den begyn-

nande turismen är naturen och vildmarken främst en plats för rekreation. Både 

Svenska turistföreningen och Svenska naturskyddsföreningen bildas under denna 

period, den senare som ett uttryck för en växande opinion mot de ekonomiska 
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intressen som i allt högre grad vill exploatera naturen. En naturskyddslag stiftas 

1909.  

Den andra perioden, åren 1920-1960, karaktäriseras av en instrumentell na-

tursyn. Moderniseringen av landet innebar en övergång från ett jordbrukssamhäl-

le till ett industrisamhälle, en utveckling som fick sin höjdpunkt under 1960-talets 

rekordår. Naturresurserna lade grund för den växande och ekonomiskt viktiga 

exportindustrin. Det svenska välfärdssamhället byggdes. Industrins föroreningar 

av vattnet blev påtagliga, men politiken agerade inte, utan litade på att den tek-

niska utvecklingen skulle lösa problemet. ”Miljöföroreningarnas skada var […] 

mindre än den upplevda nyttan” påpekar Sörlin et al. (1996: 410 kursiv i origi-

nal) som här bygger på historiken Lars J. Lundgren. Med det vill de säga att 

framväxten av arbetstillfällen och inkomster fick lov att ta överhanden, en ut-

veckling som det i stort sett inte fanns någon politisk oenighet om. Sörlin et al. 

fortsätter: ”Det är alldeles rimligt att konstatera att ett traditionellt framstegs- 

och tillväxtparadigm behärskade sinnena, och enligt detta var industrin motorn 

och befriaren” (1996: 411). Miljökonsekvenserna blir dock så småningom så 

märkbara, att de kräver åtgärder och blir politiska. Tillväxtparadigmet ifrågasätts 

och omdefinieras. Detta avspeglas i en ny natursyn, som jag väljer att kalla 

ekologisk.21  

Några specifika händelser har fått avgörande betydelse för omställningen från 

en instrumentell till en ekologisk natursyn, och brukar nämnas i tillbakablickar 

över utvecklingen av en miljöpolitik. Dessa har fått till följd en kvalitativ föränd-

ring av miljödebatten från att ha varit inriktad på punktvisa åtgärder till ett holis-

tiskt angreppssätt (Lidskog och Elander 2000: 199). Rachel Carsons bok Tyst 

vår, som utkom i Sverige 1963, startade en debatt om användningen av miljögif-

ter. Två andra ”startpunkter” som brukar nämnas i sammanhanget är Romklub-

bens rapport Limits to Growth (Meadows 1972) och FNs miljökonferens samma 

år. Romklubben varnade för att planetens bärkraft skulle överskridas inom 100 

år om befolkningstillväxt, industrialisering, föroreningar, livsmedelsproduktion 

och resursanvändning skulle fortsätta i oavbruten takt. Rapporten gav upphov till 

en debatt med utgångspunkten att hållbar utveckling i miljöperspektiv inte var 

������������������������������������������������������������
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21 Se till exempel beskrivningen av den svenska miljöpolitiken under 1970-talet i regeringens pro-
position Svenska miljömål: ”genom en tillämpning av ett ekologiskt synsätt skulle den fysiska 
planeringen medverka till att samhällsutvecklingen sker inom de ramar som naturresurserna och 
naturmiljön anger. (Prop. 1997/98:145: 22, min kursivering), eller Andrew Jamison som i boken 
Miljö som politik beskriver tiden från 1960-talet och framåt i västvärlden som ”Den ekologiska 
tidsåldern” (Jamison 2003: 72) 
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förenlig med ekonomisk tillväxt. FNs inträde som aktör på miljöarenan skedde i 

och med den globala miljökonferensen En enda värld i Stockholm 1972, där 

sambandet mellan miljöfrågan och utvecklingsländernas fattigdomsproblematik 

stod i fokus (Pettersson 2005). Att konferensen hölls i Stockholm var knappast 

någon tillfällighet, skriver Sörlin et al. (1996: 426) med en ironiserande ton. Mil-

jöintresset beskrivs som en fortsättning på regeringens självpåtagna roll som 

förnuftets och besinningens röst i en värld präglad av stormakters rust-

ningsvanvett och ekonomisk chauvinism. Sverige var på gång, fast i en ny 

version, ”framtidslandet”, som inte bara utrustade familjerna med barnbi-

drag och pensionärerna med ATP, utan också tog ansvar för mänsklighe-

tens långsiktiga överlevnad. Anspråken var just så gränslösa som de för-

modligen bara kan vara hos en stat som saknar all möjlighet att realisera 

dem (Sörlin et al. 1992: 426-427). 

Hur som helst brukar Stockholmskonferensen ses som en förelöpare till kom-

mande globala överenskommelser som Rio-deklarationen och FNs klimatkonven-

tion. Den har också bidragit till bilden av Sverige som en miljöpolitisk föregånga-

re. 

Gemensamt för de tre sätten att förhålla sig till naturen och det budskap som 

ryms inom begreppet hållbar utveckling är att de präglas av antropocentrism, det 

vill säga människans behov sätts i centrum. Ett motsatt synsätt är ekocentrismens, 

som tvärtom sätter naturens behov före människans. Det innebär att människan 

inte står över eller är skild från naturen, utan är en del av den (Egri & Pinfield 

1996). Detta synsätt har dock kommit att hamna i skuggan av det synsätt det 

kritiserar, det antropocentriska. De brittiska forskarna Blühdorn och Welsh 

(2007) tar kritiken ett steg längre och föreslår att den tid vi lever i nu ska kallas 

en ”era of post-ecologism and its eco-politic the politics of unsustainability” 

(Blühdorn & Welsh 2007: 185, kursiv i original). Problemet, som Blühdorn och 

Welsh ser det, är att det å ena sidan finns en allmän acceptans för att det behövs 

radikala åtgärder för att föra in samhället på vägen mot hållbar utveckling, men 

att det å andra sidan finns en lika allmän uppfattning om att det kapitalistiska 

samhällssystemet inte är förhandlingsbart, även om det i längden är ohållbart ur 

miljöhänseende (Blühdorn & Welsh 2007: 198). Hållbarhetsbegreppet utmanas 

också av geografen Erik Swyngedouw (2007) som efterlyser en mer nyanserad 

diskussion om vad begreppet egentligen innebär. Problemet, menar Swyngedouw, 

är att vi bygger hållbarhetsbegreppet på att det finns en Natur med stor N, som vi 

strävar efter att bevara eller återkomma till. Naturen är konstruerad av både 

mänskliga och icke-mänskliga aktörer över tid, därför uppfattas den olika på oli-
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ka platser och av olika samhällsgrupper, och därför har begreppet hållbar utveck-

ling olika innehåll för USAs president, en miljöaktivist och en fattig bonde, för att 

använda Swyngedows exempel. ”In this view, sustainability is therefore first and 

foremost a set of political questions about who benefits, who gains, and who lo-

ses from sustainable develpment” sammanfattar Rob Krueger och David Gibbs 

(2007: 7)22, Swyngedouws budskap. Den problematisering av begreppet hållbar 

utveckling och hur det används i praktisk politik som författarna ovan initierar är 

viktig och behövlig, men jag lämnar den med att konstatera att den hållbarhets-

diskurs som den svenska nationella och lokala miljö- och klimatpolitiken ingår i 

inte ifrågasätter begreppet. 

Tre teman, två positioner 

De olika förhållningssätten till naturen reflekteras i politikens utformning. Corell 

och Söderberg (2005: 40 f) talar om tre huvudteman; naturen som tålig, naturen 

som tålig inom vissa gränser och naturen som ömtålig. Det första avspeglas i en 

reaktiv politik som väntar på att naturen själv reagerar och signalerar när det gått 

för långt, men inställningen är att det går att reparera skadan. Det andra avspeg-

las i en politik som medger en utveckling som möjliggörs med ny teknik, men 

inom vissa gränser. Det tredje leder till en proaktiv politik enligt försiktighets-

principen, eftersom signalerna från naturen i regel kommer för sent för att skadan 

ska kunna repareras. Alla dessa teman, menar Corell och Söderberg, går att finna 

i dagens miljöpolitik.  

Ylva Uggla (2002: 5) menar däremot, att svensk miljöpolitik har pendlat mel-

lan två positioner baserade på två olika synsätt på naturen. Den ena bygger på att 

man ser naturen som flyktig (eller ömtålig), där miljöproblemen kräver en ome-

delbar hantering och en stark kritik riktas mot dagens samhälle. Den andra posi-

tionen återfinns inom ramen för hållbar utveckling och ekologisk modernisering, 

och bygger på att naturen, inom vissa gränser, är tålig. Uggla bygger på Thomp-

son och Schwartzs fyra förståelser av naturen; 1) naturen som nyckfull, det går 

inte att förutsäga den eller styra den, 2) naturen som flyktig (ephemeral), en kol-

laps av miljön är nära förestående; 3) naturen som godartad (benign), den har en 

självläkande kapacitet, och 4) naturen som tålig (tolerant), naturen är robust, 

men inom vissa gränser (Uggla 2002: 5).  

De scenarier som IPCC målar upp i sina rapporter talar visserligen för att radi-

kala åtgärder bör vidtas snabbt för att förhindra de allvarliga konsekvenser som 

������������������������������������������������������������
�

22 Krueger och Gibbs är redaktörer för boken The Sustainable Development Paradox där hållbar 
utveckling i teori och praktik genomgår en kritisk granskning. 
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en global uppvärmning medför, men i huvudsak är det den ekologiska modernise-

ringens synsätt som karaktäriserar den svenska klimatpolitiken. I följande avsnitt 

ges en översikt av framväxten av en svensk miljö- och klimatpolitik, därefter dis-

kuteras klimatpolitiken i termer av ekologisk modernisering. 

En svensk klimatpolitik växer fram ur miljöpolitiken 

Sedan slutet av 1980-talet har åtgärder som är relaterade till klimatfrågan funnits 

på den politiska dagordningen på nationell nivå. Det första ”klimatbeslutet” i 

Sveriges riksdag togs 1988. Tidigare hade miljöpolitiken till största delen handlat 

om att komma till rätta med industrins nedsmutsning av miljön. Inom energipoli-

tikens område var målet att i första hand minska oljeberoendet, inte minst på 

grund av 1970-talets oljekriser (se Perman 2008, s. 51-66 för en genomgång av 

svensk energipolitik under 1970-2000-talen). Kärnkraften hade redan tidigare 

seglat upp som ett inhemskt svar på den förväntade ökningen av energianvänd-

ningen och som ett komplement till vattenkraften som man beräknade inte skulle 

räcka till (Lidskog 1998). Ett argument var att kärnkraften var ren och miljövän-

lig, en kärnkraftssatsning skulle innebära att man inte behövde bygga ut ytterliga-

re älvar, något som tilltalade miljörörelsen. I början av 1970-talet började kritik 

riktas mot kärnkraften som nu blev en politisk fråga. Debatten kulminerade i och 

med folkomröstningen 1980. Resultatet blev att kärnkraften skulle byggas ut med 

de planerade tolv reaktorerna för att sedan avvecklas på ett sätt och i en takt som 

tog hänsyn till sysselsättning och välfärd. Frågan om tidpunkt för avvecklingen 

blev sedan föremål för diskussion i riksdagen direkt efter folkomröstningen. Re-

aktorerna beräknades ha en livslängd på 25 år, och därmed ansågs år 2010 vara 

rimligt slutdatum (Skr. 2000:14). Flera energipolitiska beslut följde under 1980-

talet. Dessutom bidrog Tjernobylolyckan 1986 bidrog till att skynda på beslutet 

om en förtida avveckling av två reaktorer, ett beslut som sedan revs upp 1991 

(Lidskog 1998).  

Under åren då kärnkraftsdiskussionen pågår som mest intensivt är det främst 

miljöpåverkan till följd av oljeförbränning och riskerna med kärnkraft och av-

fallshantering som betraktas som de största miljöproblemen i samband med ener-

giproduktion. I propositionen Om miljöpolitik inför 1990-talet 

(Prop.1987/88:85) uppmärksammas för första gången i större skala risken för 

klimatförändringar till följd av koldioxidutsläpp vid förbränning av fossila bräns-

len (Ds 2001:60). Propositionen behandlade hela miljöpolitiken, från naturvård 

till uttunning av ozonskiktet, men uppmärksammade att högre halter av CO2 

enligt den så kallade växthusteorin kunde medföra en höjning av jordens medel-



Mellan det lokla och det globala ✍ eva gustavsson 63

 
�

temperatur. I linje med denna insikt beslutade riksdagen 1988 att koldioxidut-

släppen skulle stabiliseras på ”dagens”, det vill säga 1988 års, nivå.  

Ett led i att förverkliga detta beslut var att Sverige, som första nation i världen, 

år 1991 införde koldioxidskatt i samband med skattereformen 1990-91. Koldiox-

idskatten steg sedan kraftigt i samband med den gröna skatteväxlingen år 2000. 

Riksdagens energibeslut 1991, som byggde på en överenskommelse mellan Soci-

aldemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet, handlade främst om riktlinjer för 

avveckling av kärnkraften, energieffektivisering och omställning till nya, förnyel-

sebara energisystem, där biobränslen spelade en viktig roll (Ds 2000:14).   

I Brundtlandrapportens anda kombinerade regeringen i Miljöpolitiken inför 

1990-talet (Prop. 1987/88:85) ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn, vilket står i 

kontrast till tidigare synsätt där dessa två mål ansågs oförenliga, till exempel 

Rom-klubbens ödesmättade förutsägelser (Meadows 1972). Torbjörn Lundkvist 

och Märta Carlsson pekar i en sammanfattning av 1990-talets miljöpolitik på 

några viktiga nyheter i propositionen; för det första att ”socialdemokraterna 

[gav] upp sitt motstånd mot miljöavgifter och ekonomiska styrmedel”, för det 

andra en förändrad syn på naturvården som blir en del av moderniseringen av 

samhället, samt för det tredje att kommunerna nu identifieras som en viktig aktör 

i miljöpolitiken (Lundqvist 2004 & Carlsson: 17 f ).  

Svensk klimatpolitik i klimatkonventionens anda 

Den första genomgripande klimatöverenskommelsen på global nivå kom i sam-

band med FNs konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Den 

kom sedan att influera utformningen av den svenska klimatpolitiken, Ramkon-

ventionen från 1992 som Sverige undertecknade och ratificerade 1993 innebar att 

de undertecknande parterna åtog sig att stabilisera utsläppen av växthusgaser till 

1990 års nivå genom att utforma en nationell politik med åtgärder som leder till 

en minskning av utsläppen av växthusgaser. För Sveriges del innebar detta en 

skärpning av kraven, eftersom utsläppen var lägre 1990 än 1988 som det tidigare 

beslutet hade som riktmärke. 

I riksdagens klimatpolitiska beslut 1993 angavs som ett nationellt delmål att 

koldioxidutsläppen år 2000 skulle stabiliseras på 1990 års nivå för att därefter 

minska, förutsatt att det inte ledde till en minskning av Sveriges internationella 

konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd. Samma år, 1993, höjdes koldiox-

idskatten med undantag för industrin, som istället gynnades med en sänkning. 

Även om EG tidigt ratificerade ramkonventionen, så tvekade många andra na-

tioner. Detta ledde fram till Kyotoprotokollet 1997, där konventionens villkor 

efter kompromisser preciserades så att det skulle bli möjligt för flera att ratificera 



64 eva gustavsson ✍ Mellan det lokla och det globala

 
�

protokollet. Därefter har ytterligare regler överenskommits, bland annat de flex-

ibla mekanismerna, med syftet att underlätta kostnadseffektiva åtgärder (se före-

gående kapitel). 
 

Tabell 3.1. Aktuella klimatmål (2008). 

Institution Tidsomfång   Mål 

Kyotoprotokollet       2008   Industrialiserade länder ska minska sina utsläpp med i 

                             -2012 genomsnitt 5,2 % under 1990 års utsläppsnivå 

EU   2008 EU-15 ska reducera sina utsläpp av växthusgaser med 

                             -2008 i genomsnitt 8 % för att uppfylla sitt åtagande enligt  

  Kyotoprotokollet 

Sveriges   2008 De genomsnittliga utsläppen av växthusgaser ska vara 4 % 

riksdag  -2012 under 1990 års utsläppsnivå. Målet ska nås utan kompen- 

  sation för upptag i kolsänkor eller med flexibla mekanismer 

   2050 Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären ska inte 

  överstiga 550 ppm CO”-ekvivalenter 

          2050 Per capita-utsläppen ska inte överstiga 4,5 ton CO2- 

  ekvivalenter 

 
Källa: SOU 2008:24. 

 

Enligt Kyotoprotokollet ska parterna bidra till att den totala utsläppsnivån för 

växthusgaser minskar med 5,2 % som ett genomsnittsvärde för åren 2008- 2012, 

jämfört med 1990, fördelat över de olika länderna. För EUs del är åtagandet åtta 

procent, varav Sverige enligt EUs bördefördelning har erbjudits utrymme att öka 

sina utsläpp med fyra procent. I klimatstrategin från 2002 har Sveriges riksdag 

istället beslutat att utsläppen ska vara fyra procent lägre under den föreskrivna 

tidsperioden 2008-2012 jämfört med 1990 (Prop. 2001/02:55).   

Klimatinvesteringsprogrammet  – en morot  

Instrumenten för att implementera den svenska klimatpolitiken har utjorts av en 

kombination av ”morötter, piskor och predikningar” menar statsvetarna Lennart 

J. Lundqvist och Anders Biel (2007b: 17f). En morot för den lokala nivån att bi-

dra till att uppnå det nationella klimatmålet är det nationella klimatinvesterings-

programmet (Klimp). Klimpstödets avsikt är att stärka den lokala nivåns roll som 

aktör i klimatarbetet. Regioner, kommuner, sammanslutningar av kommuner 

samt företag har kunnat söka bidrag för åtgärdsprogram som minskar utsläppen 

av växthusgaser. I relation till sin föregångare, Lokala Investeringsprogram (LIP) 

som också vände sig till den lokala nivåns aktörer, är Klimp ett betydligt mindre 

program. Till LIP, som omfattade investeringar för ett ekologiskt hållbart samhäl-

le i samverkan mellan kommunen och lokala företag och organisationer, avsattes 

hela 6,2 miljarder, vilket resulterade i mer än 200 investeringsprogram, varav de 
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sista fick stöd beviljat 2002 (Naturvårdsverket 2007d). Även om LIP hade en 

bredare inriktning, så beräknas ungefär hälften av LIP-medlen ha använts till åt-

gärder som berör klimatfrågan.  

Lokalt perspektiv och samverkan mellan olika aktörer är grundprinciper för 

att kunna få del av Klimpstödet (jämför Montin 2007). Sammanlagt har under 

åren 2003-2008 beviljats cirka 1,8 miljarder kronor i Klimpmedel till mer än 900 

åtgärder i 131 Klimp-program. Eftersom kommunerna, i samverkan med närings-

liv och andra lokala aktörer också skjuter till resurser, uppgår investeringarna till 

närmare 8 miljarder kronor (Naturvårdsverket 2008c). Projekt inom energisek-

torn har fått en stor del av Klimpmedlem. Drygt 40 % av bidragen har hittills 

gått till åtgärder inom produktion, distribution och användning av energi. Däri 

ryms satsningar på utbyggnad av fjärrvärmenät, byte av bränsle i fjärrvämepro-

duktion och energieffektiviseringsåtgärder, som kan vara relativt kostsamma.  
 

Figur 3.1  Fördelning av Klimpstöd på åtgärdskategorier under 2003-2007. Andel i pro-

cent. 

 

Bearbetning av figur i Naturvårdsverkets rapport 5745 (Naturvårdsverket 2007a: 21). 

 

Utveckling av biogasproduktion, tankställen och bidrag till biogasfordon är det 

område som enskilt fått störst andel av Klimpmedlen, ca 30 % har gått till dessa 

satsningar, som i diagrammet ovan ligger i kategorierna avfall och transporter. 

Ett axplock ur Naturvårdsverkets nyhetsbrev ”Veckans lokala klimatnyheter” får 

illustrera det stora intresset för biogasproduktion runt om i landet: 

 
Göteborgs-Posten 080607: 100 ton gödsel per dygn ska bli biogas. "Håkan 

Samuelsson och Vadsbo Växtodling nöjer sig inte med att ta hand om ko-

mjölken. I framtiden kan traktorerna drivas med hjälp av korna." 
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Lidköpingsnytt.se 080604: Lidköping kan bli först i världen – Volvo satsar 

på flytande biogas. "Lidköpings satsning på biogas kan innebära att Lid-

köping får världens första anläggning för produktion av flytande biogas." 

 

Skellefteå kommun 080528: Nu kan alla tanka biogas!"För dig som har 

gasdriven bil finns nu Biogas som framställs av Skelleftebornas avloppsvat-

ten och organiska hushållsavfall att tanka på Fabriksgatan 2." 

 

Dagens Nyheter 080519: Mer restaurangavfall skal bli biogas. "Insamling-

en av matavfall från restauranger och storhushåll ska öka rejält i Stock-

holm." 

 

SR Ekot 080513: Biogas ska framställas direkt på gårdarna. "I Dalsland 

planeras en biogasledning som ska transportera biogas gjord av gödsel. Ga-

sen ska produceras direkt ute på gårdarna och tack vare ledningen slipper 

man köra många och tunga gödseltransporter till en central biogasanlägg-

ning." 

 

Göteborgs Stad 080507: Västsvenskt biogasprojekt får amerikanskt miljö-

pris. "Business region Göteborg, BRG, har belönats med det amerikanska 

miljöpriset Blue sky award för arbetet med Sveriges första regionala bio-

gasprojekt, Biogas Väst." 

 

SVT Västnytt 080225: "Nu ska brålandaslätten bli världsledande på bio-

gas. Inte när det gäller volymer, men i själva upplägget. För det som tidiga-

re varit önskvärt men svårt att få ihop ekonomiskt, det blir nu möjligt." 

 

Norra Västerbotten 080211: Biogas für alle. "Kommunen tror att den själv 

kommer att förbruka omkring 600 000 kubikmeter gas per år och att det 

finns utrymme för att sälja överskottsgas." 

SR Östergötland 080109: Östergötland bäst på biogas. "Östergötland är 

det län som producerar och säljer mest biogas i hela landet." 

 

De korta citaten visar med all tydlighet hur de lokala resurserna är avgörande för 

inriktningen på biogasprojekten. Det lokala perspektivet med en lokal produktion 

för en lokal konsumtion är i flera fall framträdande, i andra fall sätts den lokala 

satsningen i relation till en nationell eller global skala – ord som ”världsledande”, 

”bäst i landet”, ”först i världen” signalerar ett stort mått av självförtroende hos 

de lokala klimataktörerna, åtminstone som media väljer att återge nyheterna. 
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Huruvida projekten ovan är tillkomna med ekonomiskt bistånd från Klimp-

stödet eller ej framgår inte av rubrikerna. Om en satsning beviljas Klimpstöd eller 

ej behöver inte vara avgörande för om den kommer till stånd, visar en rapport 

från Naturvårdsverket som undersökt vad som händer med de Klimp-

ansökningar som inte beviljas (ÅC-Consult AB 2007). Det visar sig att närmare 

hälften av de projekt som fått avslag ändå genomförs, helt eller delvis. Drivkraf-

terna är olika, energiåtgärder genomförs främst därför att de är lönsamma, tra-

fikåtgärder därför att de är politiskt prioriterade, konstaterar rapporten. Lön-

samheten är inte oväntat viktigare hos privata bolag jämfört med myndigheterna, 

där den politiska prioriteringen har störst betydelse för att avgöra om ett projekt 

ska genomföras eller ej. Brist på finansiella medel är den vanligaste orsaken till att 

projekten inte genomförs. 

Rubrikerna ovan visar också variationen i utformningen av projekten, både 

när det gäller råmaterial (restaurangavfall i storstäder, gödsel i jordbruksregio-

ner), storlek (ett nytt tankställe eller storskalig produktionsanläggning) och 

marknad (lokal eller nationell) allt efter lokala förutsättningar.  

Aktuell svensk klimatpolitik  

Med den regering som tillträdde hösten 2006 har klimatpolitiken delvis fått en ny 

inriktning. Klimatinvesteringsprogrammet tillförs inga nya medel, fokus på kom-

munerna har ersatts med satsningar på teknikutveckling, energieffektivisering och 

forskning. I och med att förhandlingar om ett nytt internationellt klimatavtal ska 

förhandlas fram har också den internationella klimatpolitiken, i EU och på global 

nivå, fått en framträdande plats i den nationella klimatpolitiska diskussionen. 

Som nybliven miljöminister hösten 2006 deklarerade Andreas Carlgren regering-

ens inställning till klimatfrågan i svenskt och internationellt perspektiv: 

Den i särklass viktigaste utmaningen för miljöpolitiken är hotet mot vårt 

klimat. Det är en ödesfråga för mänskligheten och berör varje del av sam-

hället och varje individ. Sverige måste ta en ledande roll i det internationel-

la arbetet och i EU, samtidigt som vi gör allt vi kan också här hemma 

(Carlgren 2006). 

I följande avsnitt lämnar vi tillbakablickandet och gör ett nedslag i den klimatpo-

litik som förts under det senaste året och de framåtblickande diskussionerna i 

svensk klimatpolitik som kommer att påverka kommunernas klimatarbete på 

sikt. Som citatet ovan visar, så inledde miljöministern med att tydliggöra att kli-

matfrågan berör alla skalor, från den enskilda individen till mänskligheten som 

ett globalt kollektiv. Därmed, menar Carlgren, bör alla skalor inbegripas i den 
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nationella klimatpolitiken. Under det senaste året har EUs klimatpolitik varit fö-

remål för diskussion och beslut, där Sverige medverkat. Följande avsnitt behand-

lar den svenska klimatpolitiken i relation till internationell klimatpolitik. 

I förhandlingar med EU och FN  

EU-kommissionen lade i januari 2007 fram ett förslag som innebär att till år 

2020 ska CO2-utsläppen inom EUs 27 länder minska med 20 % jämfört med 

1990 års nivå (eller med 30 % förutsatt att andra industriländer också förbinder 

sig att göra jämförbara utsläppsminskningar) samt att andelen förnyelsebar energi 

ska öka till 20 % (varav biobränslen ska utgöra 10 %). I mars 2007 godkände 

Europaparlamentet och Europarådet kommissionens förslag, och i januari 2008 

lade kommissionen fram ett förslag på hur man ska gå tillväga. Handel med ut-

släppsrätter för att minska utsläppen av växthusgaser och en ökad andel förnyba-

ra energikällor är huvudingredienserna. Kommissionens förslag innehåller en för-

delning av åtagandet mellan EUs medlemsstater. För Sveriges del innebär det att 

utsläppen av växthusgaser måste vara 17 % lägre år 2020 jämfört med 2005, och 

att andelen förnybara bränslen då ska vara uppe i 49 %. EU har också ett mål om 

20 % energieffektivisering till år 2020. Vid förhandlingarna inför EU-rådets be-

slut våren 2007 drev Sverige linjen att enbart ha det högre målet om 30 % 

minskning av utsläppen av växthusgaser (Regeringskansliet 2007b). 

Tilltron till EUs förmåga att driva på det internationella klimatarbetet är stark 

hos den svenska regeringen. ”EU har tagit ledningen för ett klimatavtal” kom-

menterar Andreas Carlgren i ett uttalande i samband med Europeiska rådets möte 

i mars 2007 (Regeringskansliet 2007b) och avser då det avtal som ska efterträda 

Kyotoavtalet. Förhandlingarna påbörjades vid FNs konferens på Bali i december 

2007, och förhoppningen är att ett beslut om ett nytt avtal ska kunna tas på FNs 

nästa klimatmöte i Köpenhamn i slutet av 2009. EU förväntas då ha en pådrivan-

de roll, och därför är det viktigt att EU före Köpenhamnsmötet slagit fast sin egen 

klimatpolitik. Eftersom Sverige är ordförandeland andra halvåret 2009 tillskriver 

sig den svenska regeringen ”en viktig roll för att föra förhandlingarna i hamn” 

(Regeringskansliet 2008a). För att kunna ikläda sig denna roll på ett trovärdigt 

sätt krävs en nationell klimatpolitisk grund att stå på, något som den nya reger-

ingen förväntas lägga fram i klimatpropositionen i slutet av 2008. 

Formandet av en ny svensk klimatpolitik 

Även om miljöministern i den allmänpolitiska debatten hösten 2006 konstaterade 

att ”Vi behöver komma bort från det nationella perspektivet som präglat klimat-

debatten” (Regeringskansliet 2007b), görs ändå vissa satsningar i klimatpolitiken 
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på nationell nivå. I budgetpropositionen för 2008 (Prop. 2007/08:1) avsätts en 

miljard kronor till och med år 2010, den så kallade klimatmiljarden, för åtgärder 

främst till forskning och teknikutveckling inom energiområdet, men även till ett 

större program för hållbara städer (340 miljoner) som alltså räknas in i klimat-

satsningen. En rad åtgärder inom skatteområdet ingår också. I budgetpropositio-

nen för 2009 tillförs ytterligare 3,3 miljarder för klimat- och energisatsningar un-

der åren 2009-2011 (Prop. 2008/09: 1). Klimatinvesteringsprogrammet tillförs 

däremot inte några nya resurser. 23 Det lokala fokuset ersätts därmed med insatser 

riktade främst till energiteknikområdet, vilket mött viss kritik. I en kommentar 

till budgeten beklagar Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) ordförande att 

regeringen ”minskar satsningen på kommuner, landsting och regioner i klimatar-

betet med runt 750 mkr per år” (SKL 2008a).  

Den långsiktiga klimatpolitiken behandlas i två utredningar som tar upp varsitt 

perspektiv; anpassning till respektive bekämpning av klimatförändringen. Klimat- 

och sårbarhetsutredningen (SOU 2007: 60), som fick sitt uppdrag redan 2005, 

lade hösten 2007 fram sitt betänkande om konsekvenserna för Sverige av en kli-

matförändring. Slutsatsen är att det finns ett behov av att redan nu påbörja an-

passningen till ett varmare klimat. I mars 2008 lade den parlamentariskt sam-

mansatta klimatberedningen, tillsatt i april 2007, fram sitt underlag (SOU 

2008:24) till den klimatproposition som regeringen avser att lägga fram i decem-

ber 2008. Det som väckt mest uppmärksamhet i beredningens förslag är dess oe-

nighet om målet för utsläppsminskningarna. En majoritet, bestående av represen-

tanterna för den nuvarande alliansregeringen föreslår en minskning med ca 38 % 

till 2020 med 1990 som basår. Majoritetsförslaget innebär också att man får till-

godoräkna sig utsläppsminskningar som möjliggjorts genom klimatinvesteringar i 

utvecklingsländer. Det är en nyhet, det nuvarande målet, en minskning med 4 %, 

tillåter inte att man tillgodoräknar sig minskningar gjorda genom investeringar i 

andra länder eller tack vare så kallade kolsänkor, det vill säga flöden av växthus-

gaser i skog och mark. Oppositionspartierna däremot förespråkar en minskning 

med 40 %, utan att räkna in investeringar i andra länder. De långsiktiga målen är 

dock alla partier överens om. De innebär att till år 2050 bör utsläppen av växt-

husgaser vara 75-90 % lägre än år 1990, för att vid nästa sekelskifte vara nära 

noll. Dessutom ska Sverige ta sin del av ansvaret för att höjningen av den globala 

������������������������������������������������������������
�

23 De dryga fyra miljarder kronor som regeringen avsätter till klimatåtgärder under åren 2009-
2011 kan jämföras med att klimatinvesteringsprogrammet tillförde närmare 2 miljarder kronor i 
statliga medel till lokala klimatåtgärder under 2003-2008. Det Lokala investeringsprogrammet 
LIP tillförde 6,2 miljarder till åtgärder för hållbar utveckling under åren 1998-2002. 
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medeltemperaturen begränsas till högst två grader jämfört med den förindustriella 

nivån, och att koncentrationen av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå av 400 

ppm (SOU 2008: 24 s 20 ff; s 165 ff).  

Sammantaget går både majoritetens och oppositionens förslag avsevärt längre i 

sina målsättningar än det nuvarande klimatmålet. Klimatmålen är baserade på 

IPCCs senaste rapport, som har tolkats av ett vetenskapligt råd som i sin tur har 

gjort vissa bedömningar som den politiska beredningen lutar sig mot. Rådet fun-

gerar här som de brobyggare som talas om i kapitel 2. 

Intresset av att göra klimatinvesteringar i andra länder bygger på att det är mer 

kostnadseffektivt att ”göra utsläppsminskningar där vi får mest klimatnytta för 

varje satsad krona” (Regeringskansliet 2007a), det vill säga i länder som har höga 

utsläpp av växthusgaser och där relativt låga investeringskostnader kan leda till 

stora utsläppsminskningar. Sådana investeringar ryms inom de så kallade flexibla 

mekanismerna, men det nuvarande svenska klimatmålet tillåter, som nämnts 

ovan, inte att dessa minskningar tillgodoräknas. Det hindrar dock inte att sådana 

investeringar görs.24  

Samhällsnyttan och kostnadseffektiviteten i svensk klimatpolitik har utsatts för 

kritisk granskning, av bland andra Peter Bohm (2004) och Björn Carlén (2004). 

De menar att kostnaderna för det extra åtagande Sverige gör jämfört med Kyoto-

protokollet, och som endast ger ett tillskott till minskningen av de globala utsläp-

pen med 0,00016 %, är orimligt hög. Istället, är Bohms slutsats, bör Sverige an-

vända de flexibla mekanismerna, det vill säga finansiera utsläppsminskningar där 

det är som billigast att skära ner på utsläppen. Bohm är heller inte övertygad om 

att Sverige kan uppnå den ledande position i klimatarbetet som man i politiska 

program säger sig inneha eller eftersträva, vilket jag kommer till i nästa avsnitt. 

Inte heller är han övertygad om att svensk miljöteknik kan komma att efterfrågas 

i andra länder på det sätt som de klimatpolitiska programmen förutspår. Kritiken 

har inte fått något större gehör, förutom att man kan se den nuvarande majorite-

tens förslag till nya klimatmål som ett svar på kritiken mot att inte tillgodoräkna 

sig minskningar genom flexibla mekanismer. Klimatberedningen har dock ambi-

tionen att ta ett globalt klimat- och miljöansvar: 

Klimatförändringarna måste ses i det bredare sammanhanget av den annal-

kande krisen för många ekosystem världen över. Åtgärder inom klimatom-
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24 Energimyndigheten, som är den myndighet i Sverige som ansvarar för CDM och JI-programmen 
rapporterar att det pågår sex CDM-program i Brasilien, Indien och Kina, samt fyra JI-program i 
Rumänien, Estland, Ryssland och Ukraina (Energimyndigheten odaterad) . 
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rådet måste vara en del av omställningen till samhällen som orsakar mindre 

koldioxidutsläpp och som samtidigt värnar ekosystem och biologisk mång-

fald. (SOU 2008: 24 s. 76). 

Klimatfrågan blir därmed del av en större hållbarhetsdiskurs. 

Svensk klimatpolitik i tätposition - idealbild eller realitet? 

Den nuvarande (2006-) regeringens klimatpolitik följer i tidigare regeringars spår. 

Sverige har, i internationell jämförelse, fört en aktiv klimatpolitik under 1990-

talet och framåt. Att Sverige som första land i världen år 1991 införde en koldi-

oxidskatt framhålls ofta i beskrivningar av landets klimatpolitik. ”Sverige rankas 

högst av alla OECD-länderna i en hållbarhetsvärdering som utförts av den 

schweiziska banken Zürich Cantonal Bank” stoltserade dåvarande miljöministern 

i ett pressmeddelande hösten 2004 (Miljödepartementet 2004). Enligt ett interna-

tionellt klimatindex är Sverige ledande när det gäller arbetet med att förebygga en 

klimatförändring (Burck et al. 2007).  

Tätpositionen ska ses mot bakgrund av att politiska och ekonomiska intressen 

som verkar i motsatt riktning på många andra håll försvårar en offensiv klimat-

politik (Ekström & Lidskog 2007). En förutsättning för att nå framgångar inom 

miljö- och klimatarbetet är alltså att man kan få till stånd en samverkan mellan 

aktörer från olika samhällssektorer. Medvetenheten om klimatfrågan och en upp-

slutning kring åtgärder för att hejda klimatförändringen måste genomsyra alla 

politikområden och nivåer, myndigheter och andra institutioner men också den 

privata sektorn med näringslivet och hushållen för att bästa möjliga resultat ska 

kunna uppnås. Det är dock lättare sagt än gjort; i den senaste utvärderingen av 

miljömålen konstaterar miljömålsrådet att många av de beslutade åtgärderna inte 

genomförts.  

Orsakerna till svårigheterna att genomföra åtgärderna har benämnts ”genom-

förandeunderskottet” eller ”institutionella hinder” skriver rådet (2008a: 8). En 

konkret orsak är ”med all sannolikhet de intressekonflikter som förekommer. Det 

finns motstående intressen mellan att i ekonomiskt syfte exploatera eller utnyttja, 

visavi att begränsa eller anpassa brukandet av mark, vatten och naturresurser” 

(Miljömålsrådet 2008: 8b), ett uttalande som avspeglar konflikten mellan två oli-

ka natursyner eller positioner. Motsättningarna som Ekström och Lidskog (2007) 

nämner finns alltså inte bara på andra håll utan även på hemmaplan. Konflikten 

uppmärksammas också i Forsbergs studie av kommunernas klimatarbete som 

visar att  
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lokala klimatambitioner i allmänhet väger lätt vid konflikter med sådana 

investeringar och strategier som anses betydelsefulla för att stärka kommu-

nens ekonomiska utveckling. Strategier som är inriktade mot att främja 

handel, företagsetableringar samt väl utbyggda transportinfrastrukturer 

(Forsberg 2007b: 27).  

Citatet speglar även konflikten mellan en lokal realitet och ett globalt abstrakt 

problem, där den lokala konkreta verkligheten ofta väger tyngst. 

Också Sveriges roll som föredöme för andra länder ifrågasätts av kritiker. Det 

finns inget som gör att man med någon större säkerhet kan hävda att Sveriges 

ambitiösa klimatpolitiska mål verkat pådrivande på andra länder, menar Bohm 

(2004) i sin kritiska granskring av klimatpolitiken. 

Uppfattningen är alltså delad om Sverige är på rätt väg i klimatarbetet, om 

man satsar på rätt åtgärder eller om målen är satta på rätt nivå. Avhandlingens 

fallstudier kan såväl bekräfta Forsbergs iakttagelser ovan, som motsäga dem. För-

storade arbetsmarknadsregioner, externa köpcentra och industrietableringar är 

alla exempel på sakområden i den lokala planeringen där regionens ekonomiska 

tillväxt bryts mot klimathänsyn. I kommunernas planering – liksom i hushållen – 

finns en uppenbar konflikt mellan kortsiktiga ekonomiska mål och långsiktiga 

miljömål (jämför Forsberg 2002). Samtidigt finns exempel på hur försök görs att 

kombinera regional tillväxt och klimatarbete. Den samlade bilden av det kli-

matarbete som pågår på lokal och nationell nivå är ändå positiv – 4 % -målet har 

redan uppnåtts. Men, som Burck et al (2007: 4-5) påpekar i sitt klimatindex, 

… even countries which are ranking high have no reason to sit back and re-

lax. On the contrary, the results illustrate that even if all countries engaged 

in the same manner, current efforts would still be insufficient to prevent 

dangerous climate change. If climate change protection was an Olympic 

discipline, no country would deserve to climb the winner’s victory podium. 

Moreover, some of them benefit from specific external circumstances that 

can be considered fortunate from a climate change perspective. 

Ingen nations regering kan alltså luta sig tillbaka och vara nöjd med det man hit-

tills gjort. I nästa avsnitt diskuteras uppnådda mål och kommande utmaningar. 

�  
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Klimatresultat hittills 

Vilka effekter som den svenska klimatpolitiken fått mäts och rapporteras konti-

nuerligt av Naturvårdsverket. Den nyligen (mars 2008) publicerade lägesrappor-

ten från miljömålsrådet25, med den talande titeln Miljömålen – nu är det bråttom 

(Miljömålsrådet 2008b) ger en ganska pessimistisk bild av läget. Miljömålsrådets 

bedömning är att nio av de sexton miljömålen kommer att vara mycket svåra el-

ler omöjliga att nå till år 2020 utan ytterligare åtgärder, klimatmålet är ett av 

dessa. Det krävs kraftfulla styrmedel för att förändra utvecklingen i transport- 

och energisektorerna, skriver Miljömålsrådet (2008b: 9) och fortsätter med att 

konstatera: ”För att nå långsiktiga miljömål om bl.a. begränsad klimatpåverkan 

räcker det inte enbart med tekniska effektivitetsökningar, förnybar energi och 

reningsutrustning. Människornas beteende måste också ändras.” (Miljömålsrådet 

2008b: 9).  

Det är främst de långsiktiga målen – 70 % reduktion av växthusgasutsläppen 

till år 2050 – som kommer att bli svåra att uppnå. Under de närmaste decennier-

na pekar prognosen till och med på en ökning av utsläppen av växthusgaser om 

inga nya styrmedel kommer till. Klimatproblematiken blir ännu större om man 

tar i beaktande de globala utsläppen. Dessa har ”ökat med 70 % de senaste 35 

åren och bedöms öka ännu snabbare kommande 20-30 år om inga ytterligare 

utsläppsbegränsande åtgärder genomförs” säger Miljömålsrådet (2008b: 88), och 

hänvisar till prognoser från IPCC som talar om en ökning av de globala utsläppen 

med 25-90% jämfört med 2000 års nivå om ingenting görs.  

De svenska utsläppen av växthusgaser har minskat med 8,7 % under tiden 

1990 till 2006, vilket med råge uppfyller det kortsiktiga målet. I mätningen ingår 

inte utsläpp från internationella flyg- och sjötransporter till och från Sverige, vil-

ket mött kritik, eftersom  transporterna, tillsammans med järn- och stålindustrin 

samt användning av arbetsmaskiner har ökat. Till skillnad från järn- och stålin-

dustrin där utsläppen återanvänds för el- och värmeproduktion, är transportsek-

torns utsläpp mer problematiska. Ekonomi i tillväxt ger upphov till transporter, 

konstaterar Naturvårdsverket, som en förklaring till varför särskilt de tunga 

transporterna ökat (Naturvårdsverket 2008b). Hittills har en tillväxt i BNP på 40 
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25 Miljömålsrådet, som utses av regeringen består av 17 ledamöter som företräder centrala myn-
digheter och länsstyrelser. Till rådet är också knutet ett antal experter, utsedda av Naturvårdsver-
ket, samt två beredningsgrupper. Rådet har till uppgift att följa upp och utvärdera arbetet med 
miljökvalitetsmålen och rapportera till regeringen, samordna informationsinsatser och den regio-
nala fördelningen av miljökvalitetsmålen, samt fördela medel till miljöövervakning och miljömåls-
uppföljning (Mljömålsportelen 2008). 
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% sedan 1993 kunnat kombineras med sänkta utsläpp av växthusgaser, vilket 

ofta lyfts fram som bra exempel på resultatet av en lyckad klimatpolitik, men, 

som nämnts ovan, prognostiseras en ökning av utsläppen, främst från el- och 

värmeproduktion, industri och raffinaderier (Miljömålsrådet 2008b: 90). Det är 

alltså förenat med svårigheter att kombinera tillväxt med de åtgärder som krävs 

för att minska klimatpåverkan. Trots det är den utveckling som inryms i begrep-

pet ekologisk modernisering det som man kan säga präglar den svenska klimatpo-

litiken. I följande avsnitt diskuteras begreppet i relation till hållbar utveckling och 

klimatpolitik generellt och i svensk kontext. 

Klimatpolitik som en del av ekologisk modernisering 

En faktor som bidrar till att förklara varför den svenska miljöpolitiken ändå an-

ses nå ett gott resultat är att den initierat och till stora delar implementerat, över-

gången till det som kallas ekologisk modernisering, menar statsvetaren Lennart J. 

Lundqvist (2000). Ekologisk modernisering kan definieras som en teoretisk mo-

dell som ger utrymme för en samtidig ekologisk och ekonomisk utveckling med 

hjälp av ny teknologi. Ekologisk modernisering ”föddes” som teori i början av 

1980-talet som ett alternativ till teorier om deindustrialisering och demodernise-

ring som då hade ett starkt fotfäste bland miljörörelser och samhällsvetenskaplig 

forskning i Västeuropa. Den nya teorin krävde visserligen strukturella samhälls-

förändringar för att minska den negativa påverkan på miljön, men inte i den ut-

sträckning som de mer radikala teorierna krävde (Mol & Spaargaren 2000). Den 

tyske sociologen Joseph Huber brukar anses som teorins fader (Mol & Sonnen-

feldt 2000), men andra som kan nämnas är till exempel statsvetaren Martin Jä-

nicke och sociologen Martin Hajer, den senare har i den ofta refererade boken 

The Politics of Environmental Discourse (Hajer 1995) analyserat hur ekologisk 

modernisering används i politikskapande processer. Men ekologisk modernisering 

studeras också inom kulturgeografi, ett exempel är geografen David Gibbs som 

studerat regional utveckling i Storbritannien. Gibbs förklarar att ekologisk mo-

dernisering kan ses som ett ramverk, som kan användas på två sätt. Som ett teo-

retiskt begrepp kan ekologisk modernisering användas för att analysera de insti-

tutionella förändringar som är nödvändiga för att lösa den ekologiska krisen. 

Med en skarpare tolkning ifrågasätter begreppet ekologisk modernisering dagens 

produktions- och konsumtionssamhälle och innefattar även demokrati- och rätt-

visefrågor. Som ett politiskt program kan ekologisk modernisering förstås som ett 

medel som styr utvecklingen mot ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I det 

sammanhanget står ekologisk modernisering för ett kraftfullt sätt att minska mil-
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jöeffekterna av den växande industrin och förstärka både industriernas och regi-

onernas konkurrenskraft, menar Gibbs (2000). 

Det är dock inte självklart att sätta likhetstecken mellan ekologisk modernise-

ring och hållbar utveckling, varnar Oluf Langhelle, som menar att dessa båda 

tanke- eller handlingssätt löser olika problem – båda behövs men ska inte sam-

manblandas. ”Ecological modernization should, therefore, be seen as a necessary, 

but not necessarily sufficient, strategy for sustainable development, and the two 

concepts should not be conflated” är Langhelles slutsats (Langhelle 2000: 303). 

Begreppet hållbar utveckling är mycket vidare och omfattar frågeställningar om 

rättvis fördelning, demokrati och uthållig resursförbrukning, frågeställningar som 

till och med kan vara begränsande för en ekonomisk utveckling. Men inte heller 

begreppet hållbar utveckling har undgått kritik – Hajer (1995:12) exemplifierar 

med en radikal kritiker som den indiska fysikern och miljö- och människorättsak-

tivisten Vandana Shiva. Hon menar att hållbar utveckling är ett retoriskt knep 

som istället för att angripa orsakerna till den ekologiska krisen, i första hand 

stödjer utveckling i beprövade hjulspår. 

Ekologisk modernisering som teoretisk modell kan kritiseras på samma grund 

som Shivas kritik mot hållbar utveckling – den är alltför ytlig och lättviktig. Här 

kan man dock urskilja två tolkningar av ekologisk modernisering: en snäv tolk-

ning, som innebär att en politisk-ekonomisk elit bestämmer villkoren för och har 

makten över den ekologiska moderniseringen och en bred tolkning som också 

låter den innefatta frågor om demokrati, social och geografisk rättvisa (Hajer 

1995). Dessa två tolkningssätt kan, med Christoffs (1996) terminologi, kallas för 

svag respektive stark ekologisk modernisering. Svag ekologisk modernisering in-

nebär teknologiska lösningar på miljöproblemen, och drivs fram av vetenskapli-

ga, ekonomiska och politiska eliter i utvecklade länder som själva kan dra eko-

nomisk fördel av utvecklingen. Stark ekologisk modernisering däremot tar ett 

bredare grepp på den institutionella och ekonomiska strukturen och eftersträvar 

ett demokratiskt beslutsfattande. Den har ett tydligare globalt perspektiv som 

beaktar det ojämlika förhållandet mellan rika och fattiga länder (Christoff 1996: 

490 f; Gibbs 2000: 13). Sverige (i sällskap med bland andra Nederländerna, 

Tyskland, Norge och Japan) hör till de länder som anpassat sig till idén om 

ekologisk modernisering, låt vara att det är den svaga, eller ytliga versionen som 

Christoff också uttrycker det. I dessa länder finns de förutsättningar som gör det 

möjligt att forma och implementera denna slags politik. Dessa länder har en stra-

tegisk kapacitet att omsätta ekologisk modernisering i praktiken, det vill säga 

miljöfrågan har fått fäste i och skär genom ett brett spektrum av politiska sakom-

råden (Gibbs 2000). 
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Ekologisk modernisering för regional utveckling 

Vanligtvis diskuteras ekologisk modernisering som ett medel för att uppnå kli-

mat- och tillväxtmål inom en nation, men erfarenheter från studier av ekologisk 

modernisering på regional nivå i Storbritannien visar att lokala och regionala fak-

torer har betydelse. För det första har den omgivande miljön i vid bemärkelse 

betydelse (på engelska talar man om situative context, vilket kan översättas med 

den lokala kontexten eller förhållanden som utmärker platsen). Det kan handla 

om en regional ekonomisk tillbakagång genom att arbetstillfällen försvunnit, en 

allmän medvetenhet om miljöfrågorna, eller att en händelse inträffat som medfört 

förorening av miljön. För det andra utgör strukturella förhållanden en bakgrund 

för den lokala kontexten, de aktörer som finns där och de strategier som de ut-

vecklar. Kontexten och strukturerna skapar tillsammans de lokala förutsättningar 

eller ramar som avgör hur bra aktörerna kan lyckas genomföra sina strategier 

(Gibbs 2000).  

Erfarenheterna från Storbritannien visar att miljöfrågorna väger lättare än 

konventionella faktorer för att skapa tillväxt. Miljöfrågorna tillmäts endast en 

indirekt påverkan på ekonomin; miljöskyddet blir relevant som tillväxtfaktor en-

dast därför att en vacker naturmiljö är ett krav för att attrahera investeringar, 

välbetald arbetskraft och turism, konstaterar Gibbs (2000:16)26. Däremot är före-

tag med dålig ekonomi negativa för miljön i och med att de inte investerar i mil-

jövänlig teknik. Slutsatsen är att det krävs regional ekonomisk tillväxt och en 

stark regional konkurrenskraft för att skapa resurser för att lösa miljöproblemen. 

I Storbritannien saknas både strukturella förutsättningar och politiskt intresse att 

implementera miljötänkandet på regional nivå, därför har den ekologiska moder-

niseringen på denna nivå blivit en urvattnad historia konstaterar Gibbs (2000). 

Utan att närmare gå in på en jämförelse mellan brittiska och svenska regioner och 

kommuner kan här nämnas det programarbete som pågår på länsnivå i Sverige 

med regionala utvecklingsprogram (RUP) som ska samordna planeringsprocesser 

på olika nivåer och i olika sektorer för en hållbar regional tillväxt (SFS 

2007:713). För att anknyta till avhandlingens fallstudier innehåller Kronobergs 
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26 Jämför Naturvårdsverkets rapport Skyddad natur – en motor för regional och lokal utveckling 
(Vilborg & Svanberg 2005) som uppmärksammar vikten av att nationalparker och naturreservat 
sköts ordentligt. Rapporten pekar på värdet av väl skötta naturreservat och nationalparker för 
utvecklingen av naturturism och friluftsliv. Skötseln i sig ger också arbetstillfällen och inkomster 
till lokala entreprenörer. Naturområdena har också en attraktionskraft för kvarboende och in-
flyttning. Rapporten pekar dock på att naturvårdsfrågorna är bristfälligt behandlade i de regiona-
la tillväxt- och utvecklingsprogrammen. 
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läns RUP två övergripande mål; entreprenörskap och hållbar utveckling, med vil-

ket man avser ekonomi, miljö och sociala frågor. Målen sätts i relation till tre 

framtidsscenarier; globalisering, befolkningsutveckling och klimatförändring. Ut-

gångspunkten i utvecklingsplanen är att grundläggande för social rättvisa och 

skydd av miljön är en god ekonomi (Länsstyrelsen i Kronobergs län & SSKL 

2006). Västernorrlands läns RUP har sju mål varav tre är inriktade mot syssel-

sättning och företagsamhet, två mot mångfald och livsmiljöfrågor samt två mot 

att göra länet synligt i nationella och internationella sammanhang. Ett av målen 

är att placera länet ”i den europeiska frontlinjen för hållbar utveckling” (Länssty-

relsen Västernorrland 2005: 13). Inte heller här är det någon tvekan om samban-

det mellan ekonomi och miljö: ”Det regionala miljöarbetet ska vara tillväxtorien-

terat” slår programmet fast (Länsstyrelsen Västernorrland 2005: 25). De sam-

band mellan ekonomisk tillväxt och miljöskydd som Gibbs för fram och som re-

fereras ovan kan med andra ord tillämpas även på svenska förhållanden, även om 

svenska regioner möjligtvis i större utsträckning hävdar miljöfrågorna. 27  

Ekologisk modernisering och klimatfrågan 

Diskussionen ovan har främst handlat om ifall hållbar utveckling kan uppnås 

eller miljöfrågorna kan lösas med hjälp av ekologisk modernisering. Gäller detta 

också klimatfrågan? Hajer (1995) placerar klimatfrågan inom ramen för ekolo-

gisk modernisering, medan Mol och Spaargaren menar att den globala uppvärm-

ningen får konsekvenser och medför risker som ligger utanför politisk och eko-

nomisk kontroll. Utrymmet för ekologisk modernisering är begränsat till mer 

”normala” miljöproblem, som till största delen är en uppgift för institutioner och 

organisationer på nationell nivå att lösa, menar Mol och Spaargaren, i Langhalles 

tolkning (2000:309), vilket enligt deras synsätt dessutom utesluter nivåer under 

den nationella. Klimatfrågan skulle alltså vara för svårgripbar för att lösas med 

åtgärder baserade på principer om ekologisk modernisering. Med tiden har 

tyngdpunkten i ekologisk modernisering flyttats från att ligga främst på företa-

gen, marknaden och tilltron till tekniska innovationer till att i mitten av 1990-

talet också inbegripa den globala dynamiken och kontexten, menar Mol (2000). 

Studier av svensk miljö- och klimatpolitik talar dock för att den lokala och regio-

nala nivån mycket väl kan vara arenor för ekologisk modernisering.  
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27 Det förhållandet ifrågasätts dock av kulturgeografin Maria Frisk som antyder med exempel från 
Värmlands län att den miljömässiga hållbarheten i regionala planer inte tas på allvar (Frisk 2008: 
227). Frisk hänvisar även till Elander (2002) som hävdar att de ekologiska målen, i konkurrens 
med andra överordnade mål, riskerar att tunnas ut eller prioriteras bort. 
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Ekologisk modernisering på svenska 

Enligt den svenska strategin för ekologisk modernisering är ekonomisk tillväxt 

nödvändig för att styra utvecklingen i riktning mot en mer miljöanpassad sådan. 

Det nationella Lokala Investeringsprogrammet (LIP), som Lundqvist kallar ”ett 

flaggskepp i Sveriges program för ekologisk modernisering” (Lundqvist 2000: 24) 

och Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) är exempel på ekologisk modernise-

ring som praktisk politik. LIP var en del av regeringens satsning Hållbara Sverige 

som inleddes 1997, med det uttalade syftet att få fart på den ekologiska omställ-

ningen samt bidra till ökad sysselsättning. LIP ersattes 2002 av Klimp, med ett 

snävare fokus på energifrågor och utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket 

2005). När LIP introducerades fanns ett stort behov av att skapa nya arbetstillfäl-

len och stabilisera samhällsekonomin efter krisen i början av 1990-talet. Inom 

ramen för LIP-programmet kunde kommunerna, i många fall i samverkan med 

andra lokala aktörer, bidra till att skapa nya jobb och positiva miljöeffekter. Pro-

grammet resulterade i minskad miljöpåverkan på en rad områden och cirka 8 400 

årsarbeten, vilket ansågs som en ”överraskande god bidragseffektivitet” (Kåber-

ger & Jürgensen 2005: 49). Ekologisk modernisering som politiskt program har 

sedan fortsatt att prägla den svenska miljö- och klimatpolitiken oavsett regering-

ens politiska färg. Statsminister Göran Persson uttalade i den socialdemokratiska 

regeringsförklaringen 1996 att:  

Hotet mot miljön är ett hot mot livet självt. Regeringens ambition är att 

Sverige ska vara en pådrivande internationell kraft och ett föregångsland i 

strävan att skapa ett hållbart samhälle. De ekologiska kraven kan leda till 

nästa stora språng i tillväxten (Regeringen 1996). 

Tio år senare, i propositionen Nationell klimatpolitik i global samverkan, är in-

riktningen mot teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt fortsatt tydlig: 

Sverige ska gå i främsta ledet i omställningen till ett hållbart samhälle. Om-

ställningen rymmer stora möjligheter för teknisk utveckling, forskning och 

innovationer, för tillväxt och nya jobb i Sverige – men också möjligheter att 

bidra till global rättvisa. (Prop. 2005/06:172) 

Den nuvarande alliansregeringen understyrker målsättningen: 

Miljöutmaningarna ska nyttjas som ekonomisk hävstång. Grön teknik 

kommer att efterfrågas när energi- och transportsystem ställs om. Behovet 

av teknik med minimal miljöpåverkan kommer att vara stort, och ger väx-

ande möjligheter till ökad svensk export av miljöteknik […] Regeringens 

målsättning är att möjliggöra att bryta sambandet mellan ekonomisk till-
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växt och ökad användning av energi och råvaror, exempelvis genom sats-

ningar på energieffektivisering. (Regeringen 2006) 

samt 
Genom att ligga i framkant löser vi inte bara våra egna miljöproblem, 

utan bidrar till teknikutveckling och löser miljöproblem i vår omvärld 

samtidigt som vi skapar jobb här hemma (Regeringen 2007). 

 

Här skapas alltså den slags vinna-vinna-situation som karaktäriserar den ekolo-

giska moderniseringens budskap: miljön vinner på minskade utsläpp och minskad 

exploatering av naturresurser, näringslivet vinner på att få stöd till utveckling av 

ny teknik som kan säljas på en växande marknad, svenskarna vinner på att nya 

arbetstillfällen skapas och ekonomin påverkas positivt. Kort sagt, alla har något 

att vinna, inget att förlora enligt den ekologiska moderniseringens förespråkare.  

Ekologisk modernisering som teoretisk och normativ modell kan i förstone 

framstå som den ultimata lösningen på dilemmat ekologi kontra ekonomi, men så 

enkelt är det förstås inte. Framförallt har modellen, i synnerhet i dess svaga ver-

sion, en alltför inskränkt syn på hållbar utveckling som ju, inte minst i den offici-

ella retoriken, också omfattar sociala, politiska, geografiska och kulturella dimen-

sioner. Samtidigt finns gränser för vad som kan åstadkommas, och risken finns 

att man i praktiken nöjer sig med att plocka hem de lätta vinsterna, utan att ta itu 

med de i slutänden nödvändiga strukturella förändringarna. Den tyske statsveta-

ren Martin Jänicke summerar den ekologiska moderniseringens utveckling fram 

till idag:  

’Economical modernisation’ as a market-based approach has so far been 

fairly successful. […] I do, however, see the danger that we content our-

selves with the “low hanging fruits” of marketable ‘win-win’ solutions. At 

the end of the day, governance for sustainable development cannot succeed 

if it does not include structural solutions. (Jänicke 2008: 564).   

Miljöfrågan i medborgarnas medvetande 

Den ekologiska moderniseringen handlar om förhållandet ekologi – ekonomi och 

om samspelet mellan offentlig och privat sektor, men saknar egentligen hushål-

lens eller individernas perspektiv. Som konsumenter av varor och tjänster är dessa 

att räkna som aktörer i klimatarbetet och är målgrupp för nationella och lokala 

kampanjer och åtgärder. För att engagera dessa grupper har Agenda 21-arbetet, 

som fick ett brett genomslag under 1990-talets andra hälft, spelat en viktig roll. I 

stort sett alla svenska kommuner har formulerat en lokal Agenda 21, och på 
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många håll har den också följts upp med konkreta strategier för genomförandet 

Tack vare Agenda 21:s underifrånperspektiv engagerades enskilda och organisa-

tioner i stor utsträckning (Edström & Eckerberg 2002; Lidskog & Elander 2000). 

Idag har inte Agenda 21 lika stor betydelse för det lokala miljöarbetet som under 

dess ”guldålder” på slutet av 1990-talet. Redan i en undersökning från 2001 (Ed-

ström & Eckerberg 2002) konstateras att Agenda 21-arbetet lokalt hade tappat 

fart, och att många av de handlingsplaner som utarbetades hade lagts på hyllan. 

Det behöver inte betyda att miljöarbetet lagts ned, istället kan det tyda på att mil-

jöarbetet integrerats i annat arbete, eller övergått till andra former som till exem-

pel LIP-projekt. Om man ser till de kommuner som studeras i denna avhandling, 

Sundsvall och Växjö, fungerar Agenda 21 som ett ramverk för kommunernas mil-

jöarbete där klimatfrågan ingår som en del. Däremot förekommer inte den typ av 

verksamhet som involverade enskilda, föreningar och organisationer på det sätt 

som var vanligt i starten av det lokala Agenda 21-arbetet, och som gjorde att det 

fick en bred förankring. Miljöarbetet har blivit mer specialiserat eller professiona-

liserat (Torgée et al. 2007).  

Miljöpolitikens inriktning mot tekniska lösningar betyder inte att den enskilda 

individens och hushållens agerande är utan betydelse. Hushållen är en stor kon-

sument av energi för uppvärmning, drift av utrustning i hemmen och transporter, 

och är också konsumenter av varor och tjänster som kräver energi vid produktio-

nen. Hushåll och enskilda utgör därför en viktig målgrupp för informationskam-

panjer med syfte att öka kunskapen om miljöfrågor och stimulera till ett miljö-

vänligt beteende. Kampanjer bedrivs av aktörer på såväl internationell och natio-

nell som lokal nivå, riktade till enskilda personer, hushåll eller till kollektiva ak-

törer. Det svenska lokala Agenda 21-arbetet under 1990-talet och början av 

2000-talet bestod till stor del av att informera och utbilda människor och organi-

sationer i miljövänligt beteende (Lidskog & Elander 2000: 206 ff.). Inom LIP- 

och Klimpprogrammen finns inslag av informations- och kunskapsspridning, ofta 

kopplade till folkbildningsinsatser tillsammans med något studieförbund. Cirka 

åtta procent av Klimp-medlen har hittills gått till informationsprojekt (Natur-

vårdsverket 2007a).  

 Attitydförändring via klimatkampanjer och media 

En stor satsning på klimatinformation till allmänheten genomfördes av Natur-

vårdsverket i samverkan med kommuner, myndigheter, näringsliv och frivilligor-

ganisationer med Den svenska klimatkampanjen under åren 2002-2003. Med 

slogans som ”Något konstigt håller på att hända med vädret” eller ”Växthusef-

fekten påverkar dig, hur påverkar du den?” skulle intresset för klimatfrågan 
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väckas (Naturvårdsverket 2004b). Den nationella kampanjen avsatte spår i form 

av lokala kampanjer i samarbete med en rad organisationer (Uggla 2007) 28.   

Även internationella organisationer driver kampanjer som vänder sig till den 

enskilda individen. Ett sådant exempel är EUs kampanj Change som på sin hem-

sida ger besökarna konkreta tips på enkla åtgärder i vardagen för att minska 

energianvändningen. (EU-kommissionen 2007c).  

En annan typ av information som påverkar våra beslut i vardagen såväl som 

politikens ställningstaganden och ambitionsnivå är massmedias rapportering som 

speglar både forskning och samhällsdebatt om klimatfrågan. Extrema väderhän-

delser uppmärksammas i media som målar upp bilden av ”klimathotet” (Olaus-

son kommande, se även Olausson & Uggla kommande) och skapar oro, medan 

den nationella klimatkampanjen försöker använda oron som argument för bete-

endeförändring (Uggla 2007).   

Attityder till miljö- och klimatfrågorna bland allmänheten 

Det är en grannlaga uppgift att säkert säga om informationsinsatserna påverkar 

våra attityder och beteenden i valet av miljö- och klimatvänliga produkter och 

tjänster. Dessutom är det inte ovanligt med en diskrepans mellan hur människor 

svarar i en attitydundersökning och hur de agerar i praktiken (Ingelstam 1999). 

Att ha kunskap om miljöfrågor är grundläggande för att få till stånd ett miljövän-

ligt beteende, men det räcker inte menar sociologen Anna-Lisa Lindén (2001). För 

att ändra en persons handlande krävs övertygelse, tillägger Ingelstam (1999). 

Lindén identifierar två drivkrafter som påverkar människors handlingssätt, det 

hon kallar interna och externa faktorer. De förstnämnda består av värderingar 

och kunskap påverkar vår bedömning av hur viktigt det är att agera på ett visst 

sätt. De sistnämnda kan till exempel vara trender i samhället som grön konsum-

tion, politisk opinion eller politiska program – vilket kan jämföras med kravet på 

övertygelse. När de två drivkrafterna samverkar kan det ge resultat. Information, 

ekonomiska styrmedel och andra regleringar genom lagar, regler och normer är 

verktyg som de offentliga aktörerna kan använda för att stödja medborgarnas 
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28 Avsikten var att kampanjen skulle pågå i tre år, 30 miljoner kronor avsattes till genomförandet, 
men regeringen beslöt våren 2003 att dra tillbaka anslaget för 2004. Det medförde att samarbetet 
med den lokala nivån förändrades. Det lokala inflytandet på kampanjerna minskade och färre 
kommuner hade möjlighet att delta i kampanjen (Naturvårdsverket 2004b). 
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attitydförändring, kompletterat med fysisk planering för att göra det lättare för 

människor att anpassa sig till nya handlingssätt (Lindén 2001).29 

Miljöopinion i siffror 

Undersökningar görs kontinuerligt av olika organisationer för att mäta allmänhe-

tens intresse för och kunskap om miljö- och/eller klimatfrågor30. Mätningar som 

gjordes före och efter den nationella klimatkampanjen visar att svenska folkets 

kunskap om klimatfrågan ökade och att fler (74 % jämfört med 68 % innan 

kampanjen) kunde tänka sig att själva göra något för att bromsa växthuseffekten 

(Naturvårdsverket 2004b: 86). Vid SOM-institutet är man dock försiktig i be-

dömningen av hur uppmärksamheten kring Al Gores film En obekväm sanning 

och Sternrapporten som publicerades i oktober 2006, påverkat allmänhetens atti-

tyder – miljöattityderna förändras med en viss fördröjning ”i takt med att media-

budskapet sjunker in i folks medvetande” (Jagers 2007: 281). Med andra ord, vi 

reagerar genast på medias skrämselrapporter, men det dröjer innan vi agerar ut-

ifrån våra nya insikter, kanske beror det på en skepsis mot media i allmänhet, och 

att vi inväntar besked från mer tillförlitliga aktörer, i likhet med Bauhrss (2007) 

slutsatser (se kapitel 2).  

Intresset för miljöfrågan har minskat sedan slutet av 1980-talet då miljöfrågan 

stod högt på dagordningen, visar SOM-undersökningarna, även om trenden är 

uppåtgående sedan 2005. Valåret 1988, då miljödebatten kretsade runt säldöden 

i Östersjön och då miljöpartiet kom in i riksdagen, ansåg en majoritet av befolk-

ningen (62 %) att miljön var en av de viktigaste frågorna i svensk politik. Under 

1990-talet sjönk intresset för miljöfrågor, istället blev ekonomi och sysselsättning 

mer angelägna frågor för svenska folket (Bennulf 2000). Sedan 2005 har miljöin-

tresset ökat igen, Sören Holmberg kopplar i 2007 års SOM-rapport denna för-

ändring till medias ökade intresse för miljöfrågorna. I valrörelsen 2006 fick dock 

miljöfrågorna inte någon framträdande roll. Johan Hedrén vid Linköpings uni-

versitet angav i ett inslag i radion under slutet av valrörelsen tre möjliga orsaker 

till miljöfrågans frånvaro i valdebatten: för det första att det inte finns några tyd-
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29 För en genomgång av forskningen om beteendeförändring när det gäller energianvändning se till 
exempel Ketola (2000) och Lundgren (red) (1999) för studier om livsstils- och attitydförändringar 
i samband med miljöfrågor. 
30 Även om denna statistik bör tas med en nypa salt (se Ingelstam 1999) så kan det ändå vara 
intressant att ta del av kvantitativa undersökningar av svenskarnas inställning till miljö- och kli-
matfrågor för att undersöka trender i attityden till dessa frågor eller avläsa resultatet av informa-
tionsinsatser. 
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liga konflikter mellan partierna i miljöfrågan, för det andra att frågorna är kom-

plicerade, för det tredje att miljöfrågorna inte ger några fördelar till någon sär-

skild grupp i samhället (SR 2006), och därför inte engagerade väljarna. Den se-

naste SOM-rapporten visar dock att miljöfrågan är det enda område som ökat i 

betydelse hos svenska folket (Holmberg & Weibull 2008: 19). Budskapen är mot-

sägelsefulla, klimatförändringen och miljöförstöring oroar svenskarna mer än 

arbetslöshet (se tabellen nedan), något som alltså inte avspeglades i 2006 års val-

debatt. 

 
Tabell 3.2. Vad oroar svenskarna idag?  Andel i procent. 

Anm: Andel svarspersoner som svarat ”mycket oroande” på frågan om vad de själva upplever som 

mest oroande inför framtiden. Källa: Holmberg & Wiebull 2008 tabell 2. 

 

Ytterligare förklaringar till det låga politiska intresset för miljöfrågorna hos all-

mänheten kan också vara att miljö- och klimatarbetet institutionaliserats och lyfts 

från den enskilde individen. Kunskapen om miljö- och klimatproblematiken finns, 

men den globala karaktären kan göra att individen upplever att det han eller hon 

gör för att minska utsläppen är försumbart. Sverige står endast för en liten andel 

av de globala utsläppen av växthusgaser, och det enskilda hushållet för en ännu 

mindre. Trots det, den svenska klimatpolitiken präglas av att ”tänka globalt och 

agera lokalt”, även om det inte är helt enkelt att få hushållen och de enskilda in-

dividerna att gå från ord till konkret handling. Den lokala nivån utgörs således 

främst av kommunen som organisation och som territorium.  

Effekter av lokalt klimatarbete 

Vi har nu sett hur klimatpolitiken i Sverige växt fram, hur målen står i relation till 

globala klimatmål och EUs klimatpolitik. Vilken betydelse har då den lokala ni-

våns, det vill säga kommunernas, insatser i klimatarbetet? Utvärderingar av LIP 

och Klimp har gjorts vid flera tillfällen, den senaste i november 2007 (Natur-

vårdsverket 2007a). Det som får störst utrymme är förstås minskningen av ut-

släpp av växthusgaser, men stort utrymme får även den ökade kostnadseffektivi-

teten, det vill säga priset för varje bortbantat kilo koldioxidekvivalent. År 2007 

kostade ett kilos minskning av utsläppen 9 Klimpstödsören, att jämföra med 

2003, då ett kilo kostade 18 öre (Naturvårdsverket 2007a).  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Miljöförstöring 38 38 43 50 47 48 48 61 

Klimatförändringar  37 39 40 36 51 36 58 

Stor arbetslöshet 17 25 38 40 44 25 25 
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Det finns inget som tvingar en kommun att formulera miljö- eller klimatmål eller 

strategier för att uppfylla ett eventuellt mål (däremot är det lagstadgat att kom-

munerna ska ha en energiplan). Ändå arbetar mer än 80 % av landets kommuner 

med miljömål, och nästan lika många har en plan som innefattar flera sektorer 

inom kommunens verksamhet för hur man ska minska utsläppen av växthusga-

ser. Hälften av dessa har utformat en mer handlingsinriktad strategi (se tabell 

3.3). 

En vikig anledning för en kommun att anta en klimatstrategi, förutom att ska-

pa ett verktyg för att uppnå klimatmål, har varit att kunna ansöka om Klimpme-

del. Ett krav från Naturvårdsverket som hanterar Klimp är just att kommunen 

ska ha en klimatstrategi. Björn Forsberg skickar dock med en brasklapp i sin ut-

värdering av klimatarbetet i några framkantskommuner; det faktum att en kom-

mun beviljats Klimpmedel innebär inte per automatik att den har höga klimat-

ambitioner. Förklaringen är att ”[b]land svenska kommuner har i växande grad 

etablerats en kultur där positionering för att erhålla medel från nationella pro-

gram och EU-fonder har blivit ett sätt att arbeta” (Forsberg 2007b: 8). Att söka 

Klimpmedel blir med andra ord ett sätt bland andra att finansiera kommunens 

verksamhet.  

Till och med 2008 års ansökningsomgång har 159 kommuner ansökt om 

Klimp, och har alltså någon form av klimatstrategi, om än av varierande omfatt-

ning. Av dem har 66 kommuner beviljats Klimpstöd. Dessutom har ett antal regi-

oner, landsting eller samverkansorganisationer tilldelats stöd31, som indirekt 

kommer enskilda kommuner tillgodo. Därutöver förekommer också företag som 

så kallade programägare32.  

31 Dessa är Business Region Göteborg, Göteborgsregionens kommunalförbund, Kommunförbun-
det Kronoberg, Region Värmland, Regionförbundet södra Småland, Regionförbundet Örebro, 
Regionförbundet Östsam, samt Södra Smålands kommuner och landsting SSKL (Naturvårdsver-
kets Miljöinvesteringsregister MIR). 
32 AB Volvo, Green Cargo, IKEA AB samt Varnäsföretagen AB har beviljats Klimpstöd för pro-
gram de står som huvudmän för (Naturvårdsverkets Miljöinvesteringsregister MIR). 
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Tabell 3.3. Andel kommuner med miljö- eller klimatmål/strategier. 

Andel kommuner som  

�

tar fram eller har antagit miljömål a (n=234) 84% 

har någon sektorsövergripande handlingsplan som innehåller insatser för att minska 80% 

utsläppen av växthusgaser  a (n=220)  

har sektorsövergripande klimatmål b (n=209) 57% 

har en klimatstrategi c (n=236) 41% 

     därav antagit klimatstrategi före 2002 c (n=98) 21% 

     antagit klimatstrategi 2005-2006 c (n=98) 46% 

     har antagit en klimatstrategi för att uppnå lokalt antagna klimatmål c (n= 98) 76% 

     har antagit en klimatstrategi för att kunna söka Klimp c (n=98) 70% 

har ansökt om Klimpstöd 2002-2008 d (n=290) 51% 

har erhållit Klimpstöd 2002-2008 d (n=290) 23% 
 

 
 

Anm: Att andelen kommuner som sökt Klimpmedel är större än andelen som har en klimatstrate-

gi kan ha flera förklaringar. Dels är det möjligt att alla kommuner som sökt Klimpmedel inte haft 

en färdig klimatstrategi, dels kommer siffrorna från olika källor.  Den första siffran, 41 % kom-

mer från Energimyndighetens enkät genomförd 2006, den andra är en summering av antalet 

ansökningar till och med 2008, redovisade av Naturvårdsverket. 

Källor: a) Sveriges kommuner och landsting (SKL 2007b), b) Svenska naturskyddsföreningen 

(SNF 2008), c) Energimyndigheten (2006), d) Naturvårdsverkets miljöinvesteringsregister. 

 

Enligt Naturvårdsverkets uppskattning kommer åtgärderna inom LIP och Klimp 

att minska utsläppen av växthusgaser med ca 2 miljoner ton per år, vilket är posi-

tivt, men kritik har riktats mot programmen därför att de också fört med sig att 

polariseringen ökat mellan, ur miljöperspektiv, svaga och starka kommuner 

(Forsberg 2007b; Torgée et al. 2007:61 f.). I de kommuner som ligger i framkant 

i klimatarbetet är det vanligt att framsynta förtroendevalda och andra lokala ak-

törer tidigt insett att det finns synergiförhållanden mellan miljö, arbetsmarknad 

och ekonomi (Torgée et al. 2007: 62). Forsberg pekar också på att större kom-

muner, med vilket han avser medelstora och större städer samt storstäder, är 

överrepresenterade bland de kommuner som bedriver ett aktivt klimatarbete 

(Forsberg 2007b). Dessa kommuner kan antas ha större egna resurser i sin orga-

nisation för att ta fram och driva en aktiv klimatpolitik. Utifrån mina fallstudier 

kan man också göra antagandet att större kommuner har fler och kraftfullare 

samarbetspartners i form av lokala och regionala institutioner, företag, organisa-

tioner med flera aktörer. Tabellen nedan, som redovisar de kommuner som fått 

flest Klimpprogram beviljade (fyra program vardera), samt Växjö och Sundsvall 
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som fått tre program respektive en så kallad Guldklimp33 beviljade, visar att de 

tre storstäderna fått avsevärt större resurser i form av Klimpmedel än övriga 

kommuner. 

 

Tabell 3.4. Kommuner med störst antal program inom klimatinvesteringsprogrammet. 

Kommun Summa Klimpstöd             Kommun Summa Klimpstöd 

Göteborg 100 289 244 kr Malmö 142 863 667 kr  

Helsingborg   34 662 290 kr Olofström     3 916 100 kr 

Kristianstad   90 718 040 kr Stockholm 109 361 925 kr 

Lilla Edet   16 488 886 kr Östersund   39 182 767 kr 

Växjö (3)   40 345 168 kr Sundsvall (1)   10 000 kr (Guldklimp)   

Anm: Oftast är det investeringar i produktion eller distribution av energi som drar upp bidragsni-

våerna. Upp- eller utbyggnad av fjärrvärmenät eller biogas- eller biobränsleanläggningar kräver 

stora investeringar, och utöver bidragen måste kommunerna också gå in med egna medel, vilket 

kan vara en begränsande faktor för många kommuner. 

Källa: Naturvårdsverkets Miljöinvesteringsregister MIR.  

 

I flera av de kommuner som ingått i min intervjustudie kommer kritik fram mot 

systemet med Klimp som man menar är krångligt och resurskrävande. I ett fall 

hade kommunen fått en LIP-ansökan beviljad och hade fullt upp med den, och 

orkade inte ta itu med en egen Klimpansökan. Liksom flera andra mindre kom-

muner valde denna kommun istället att ingå i en ansökan administrerad av en 

regional organisation (NVB 2 2007). En annan mindre kommun i en jordbruks-

bygd har planer på att - utan Klimpstöd - anlägga en biogasanläggning i samver-

kan med lokala organisationer som Hushållningssällskapet, LRF och lokala före-

tag, samt göra en satsning på vindkraft. Representanten för denna kommun talar 

om ”klimpkolossen” och ”tävlingen om Klimpstöden” som gör att kommunerna 

måste anlita dyra konsulter för att få fram konkurrenskraftiga klimatstrategier. 

Några projekt lokaliserade till kommunen har dock fått bidrag via en större, 

länsgemensam ansökan (NVB 1 2007). I en tredje kommun hade man erfarenhe-

ten att ”luften gick ur dem” när de två gånger misslyckats med sin Klimp-

ansökan och frågan prioriterades därmed ned (NVB 3 2007). En fjärde kommun 

väljer att helt stå på egna ben i klimatarbetet - tack vare ett aktivt näringsliv har 

kommunen klarat sig bra ekonomiskt och har inte behövt söka vare sig stats- eller 

EU-bidrag. Kommunen ligger i en industrität region, som skapar mycket trans-

porter, och därför finns det ett politiskt tryck lokalt att arbeta med klimatfrågan, 

särskilt när det gäller transportsektorn, berättar respondenten. (NVD 1 2008). 
������������������������������������������������������������
�

33 Till särskilt intressanta projekt som ingår i program som inte tilldelas Klimpstöd, kan Natur-
vårdsverket tilldela ett särskilt stöd, en så kallad Guldklimp. 
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Ytterligare en kommun har med stöd av Klimatnätverkets projekt Klimatcoach-

ning, och tack vare påtryckningar från en lokal, större industri, lämnat in sin för-

sta Klimp-ansökan hösten 2007 (NVD 3 2008). 

Det pågår alltså, på lokal nivå, en rad projekt med mer eller mindre uttalad 

klimatanknytning, med eller utan LIP- eller Klimpstöd. I många fall genomförs 

även projekt som ingått i program som fått avslag på sin ansökan. Studierna av 

Sundsvall och Växjö visar dock att LIP och Klimp spelat stor roll för att möjlig-

göra större infrastrukturella satsningar, men också haft som mål att stimulera 

hushållen till att göra förändringar i till exempel resmönster och uppvärmning av 

bostäder. Resultaten har varit varierande, vilket jag återkommer till i kapitel 5 

och 6. 

Summering - slutsatser 

Sammantaget visar genomgången av Sveriges klimatpolitik dels att den nationella 

politiken har målsättningen att vara en del av en global klimatpolitik, dels att 

kommunernas klimatarbete är av stor betydelse för att det nationella klimatmålet 

ska uppnås. Klimatarbetet möjliggörs genom en samordning av resurser i form av 

kunskap, expertis och finansiella medel, på både global, nationell och lokal nivå. 

Detta är en av tre faktorer som karaktäriserar den tredje generationens politik-

område, dit man kan räkna klimatpolitiken (Montin 2007). Politikområdet byg-

ger på samarbets- eller partnerskapstänkande och dialog ”bortom politiska, eko-

nomiska och sociala intressekonflikter” (Montin 2007: 40), samt det stora insla-

get av projektmedel som finansieringsform, Montin talar om en ”projektpolitik” 

(2007: 40). Klimatinvesteringsprogrammet är ett tydligt uttryck för denna pro-

jektpolitik, och ännu tydligare blir denna bild när vi tittar närmare på betydelsen 

och konsekvenserna av kommunernas deltagande i nätverk, särskilt internationel-

la sådana som jag återkommer till i de empiriska kapitlen. 

 Den tydliga inriktningen mot tekniska lösningar för att minska utsläppen av 

växthusgaser genomsyrar både den tidigare och den nuvarande regeringens kli-

matpolitik. Genom statliga program som LIP och Klimp riktade mot aktörerna på 

den lokala arenan, främst kommunerna, men även till olika samverkansformer 

mellan kommuner, regioner och företag, har en rad olika lokala satsningar på 

mer eller mindre innovativa lösningar kommit till stånd. Även utan LIP och 

Klimp kommer åtgärder att genomföras därför att de är ekonomiskt lönsamma, 

inte bara för kommunen utan också för andra aktörer som medverkar, som till 

exempel lokal industri. Här har också länen eller regionerna en roll att spela som 

samordnare av hållbar utveckling på regional nivå. Den nivå som är mest osynlig 

i klimatsammanhang är de enskilda individerna, som visserligen är mål för olika 
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informationskampanjer, men som till stor del överlåter till experter att lösa kli-

matproblemet. Klimatfrågan blir för den enskilde ett bland många andra problem 

att ta ställning till när man ska försöka ordna sitt vardagsliv. 

Länkarna mellan de olika nivåerna – den lokala, den nationella och den trans-

nationella – är tydliga. Det finns inget som tvingar en kommun att upprätta ett 

miljöprogram eller en klimatstrategi, ändå väljer många att göra det. Orsakerna 

till det kan sökas på flera håll. Intervjuerna visar att det finns en politisk ambition 

på det lokala planet att kommunen ska göra sin del av ”klimatläxan” – i några 

fall har en ny politisk majoritet tillträtt efter valet 2006 som vill profilera sig och 

lyfter därför upp klimatfrågan på kommunens dagordning. I vissa fall har möjlig-

heten att få ekonomiskt stöd till miljöarbete styrt in det mot klimatåtgärder. I en 

kommun med en dominerande industri och ett måttligt miljöintresse bland politi-

kerna, har industrins intresse för att profilera sig miljömässigt föranlett kommu-

nen att skapa en lokal klimatpolitik. Det finns också ett värde i att visa att den 

egna kommunen är medveten och ligger i framkant, det lockar till sig andra inve-

steringar, företag och innovativa människor. Klimatarbetet kan bli en marknads-

föringsåtgärd för kommunen och dess verksamheter. På samma sätt vill den na-

tionella politiken se sig som en pådrivare på det globala klimatarbetet – även här 

gäller det att ligga i framkant på utvecklingen och marknadsföra svensk miljötek-

nik och kunnande. Den ekologiska moderniseringsideologin – åtminstone i sin 

”light-version” – genomsyrar politiken på nationell nivå, och i många fall även på 

regional och lokal nivå.  

 Vilken nivå som styr vilken är inte helt klart. Det visar sig vara en mångdi-

mensionell bild, där IPCC är tongivande på global nivå när de dukar upp framti-

da, mer eller mindre ödesdigra, scenarier som världens stater kan välja mellan 

som den mest acceptabla framtidsvisionen eller den som är mest realistisk att 

uppnå. Staterna har förhandlat fram Kyotoprotokollet som ålägger nationerna att 

nå vissa utsläppsmål. Inom EU har skett en bördefördelning, men Sverige har valt 

att gå längre än så med sitt klimatmål, och har sedan varit del av diskussionen 

inom EU att höja ambitionerna och utmana övriga delar av den industrialiserade 

världen att göra samma sak. Också när det gäller Kyotoprotokollets efterföljare 

tar Sverige del i förhandlingarna. Kommunerna har, åtminstone hittills, tilldelats 

en viktig uppgift, och har betraktats som motorerna i det svenska miljöarbetet. 

Med sitt ansvar för fysisk planering och relativt självständiga roll har också 

kommunerna stora möjligheter att utforma den lokala infrastrukturen efter en 

klimatvänlig strategi. När det kommer till större åtgärder krävs dock, som vi se-

nare ska se i Sundsvallsfallet, insatser från statliga myndigheter. Kommunerna 

kan också välja att prioritera andra frågor än klimatförändringen, eller göra mot-
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satsen, visa högre ambitioner än nationen. SNF:s senaste undersökning visar att 

”[k]ommunerna är betydligt mer offensiva än Sverige som land. De vill i snitt 

minska utsläppen med knappt 30 procent från 1990 till 2015” (SNF 2008:3). 

Genom att delta i nationella eller transnationella nätverk finner kommunerna 

partners för gränsöverskridande klimatarbete, för kunskaps- och erfarenhetsutby-

te, och inte minst, för att kunna få del av ekonomiska resurser i form av EU-

projekt, vilket vi kommer att se i kaptiel 5-7. Detta lägger ytterligare en dimen-

sion till bilden av flernivåstyrningen av klimatfrågan.  

Kommunens roll som aktör i klimatpolitiken och det konkreta klimatarbetet 

blir allt tydligare, samtidigt som man också måste vara medveten om att kommu-

nen inte är en homogen enhet. Synen på kommunen bör nyanseras, inte minst för 

att uppmärksamma de faktorer som kan utgöra hinder för kommunen att skapa 

och genomföra en klimatpolitik. Sådana hinder kan vara konkurrerande politiska 

prioriteringar, brist på resurser, kunskap eller på intresserade personer (eldsjälar), 

eller dåligt samarbete med andra aktörer. Situationen kan också vara den omvän-

da, kommunens politiker och/eller tjänstemän kan prioritera klimatfrågan fram-

för andra kommunala ansvarsområden. Kommunen kan aktivt söka samarbete 

med andra kommuner, eller med organisationer eller företag inom kommunens 

territorium – eller utanför. Kommunens roll i klimatarbetet tycks alltså ha flera 

dimensioner, som måste tydliggöras. Det innebär att man kan se kommunen dels 

som en arena, det vill säga kommunen som ett geografiskt territorium, dels som 

en organisation (Elander et al. 2003).  

På arenan agerar kommunen som en aktör bland många andra; lokala företag, 

transnationella företag, individer, organisationer, myndigheter, skolor, högskolor 

med flera, med ibland konkurrerande intressen. Alla är med, på olika sätt, och 

formar den lokala politiken inom det territorium som kommunen utgör. De aktö-

rer som finns på arenan, som också kan liknas vid en spelplats för politikskapan-

de, utgör en viktig resurs, både när det gäller ekonomiska resurser och kunskap. 

Aktörerna inte bara skapar, utan utför också det lokala klimatarbetet, efter för-

måga men också efter intresse. Även om kommunen har en klimatpolitik med 

definierade mål och en handlingsplan kan den inte tvinga övriga aktörer att följa 

den, vilket understryker det faktum att kommunen är en bland flera andra aktö-

rer på den lokala arenan, aktörer som kan ha andra prioriteringar. 

Som organisation kan man se kommunen antingen som en sammanhållen en-

hetlig organisation, det vill säga en självständig aktör på arenan, eller som en 

multi-organisation, som består av olika nämnder, förvaltningar och kommunala 

bolag, politiker och anställda tjänstemän och arbetare, som representerar olika 

intressen och åsikter. Som organisation tänker vi främst på kommunen som poli-
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tisk och professionell organisation. Kommunen beslutar om och implementerar 

den lokala politiken, och fungerar också som ett instrument för att implementera 

nationell politik, klimatinvesteringsprogrammet är ett exempel på redskap för vad 

vi skulle kunna kalla en top-down approach i skapandet av politik (Elander et al. 

2003: 44). Kommunen har en roll, eller position, i en hierarki av nivåer av be-

slutsfattande organ. Som organisation kan kommunen också agera på egen hand, 

som politisk organisation eller som representant för kommunen som arena, till 

exempel i nätverk tillsammans med andra kommuner inom eller utom landets 

gränser. Som multi-organisation riktas istället fokus mot samspelet, konkurrensen 

eller alliansbyggandet mellan de politiska partierna, mellan politiker och tjänste-

män, mellan chefer och underställda, eller mellan olika sektorer inom kommu-

nens förvaltning (Elander et al. 2003: 46-47) 

Den policy-karta som påbörjats i tidigare kapitel (figur 1.2 och 2.3) kan nu ut-

vecklas: 

 
Figur 3.2. Flernivåstyrning och klimatförändringar: en policykarta. Steg 3. 
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Som organisation kan man antingen se kommunen som ett kollektivt subjekt och 
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som en multi-organisation bestående av olika nämnder, förvaltningar och kom-

munala bolag, politiker och anställda, som representerar olika intressen och åsik-

ter. Dessa båda funktioner måste dock samverka för att klimatpolitiken ska kun-

na ge något resultat – klimatfrågan kräver en helhetssyn över sektorsgränser inom 

kommunens organisation. Pilarna mellan institutionerna symboliserar samspelet 

mellan de olika nivåerna. Kyotoprotokollet tjänar som ett bra exempel på en 

överenskommelse som sker på global nivå, och som får återverkningar på EUs 

och medlemsländernas klimatpolitik. Ansvaret fördelas sedan, i Sveriges fall, på 

de regionala myndigheterna, det vill säga länsstyrelserna för en samordning och 

uppföljning av klimatarbetet som sker på lokal nivå, på kommunen som arena. 

Kommunen till slut, är den nivå som är närmast den enskilda individen: ”As the 

level of governance closest to the people, they play a vital role in educating, mobi-

lizing and responding to the public to promote sustainable development” säger 

Agenda 21-dokumentet om de lokala myndigheterna, eller kommunerna, i kapitel 

28 (UNCED 1992). Som myndighet förfogar kommunen över planeringsinstru-

mentet, men kan också utöver sitt myndighetsansvar formulera lokala målsätt-

ningar för klimatarbetet. Agenda 21 utgör ett undantag från den ordning av be-

slutsfattande som Kyotoprotokollet utgjorde ett exempel på. Agenda 21 vänder 

sig direkt till den lokala nivån, de målsättningar och åtgärder som agendan före-

slår filtreras sålunda inte genom de mellanliggande nivåerna. Dessa är dock vikti-

ga för att skapa förutsättningar eller ramar för att den lokala nivån ska kunna 

agera i riktning mot en hållbar utveckling. 

I kapitel 5 och 6 kommer jag att närmare gå in på kommunernas roll i kli-

matarbetet, med hjälp av fallstudierna av klimatarbetet i Växjö och Sundsvall. 

Det handlar då om den arena som kommunen utgör geografiskt, och hur klimat-

politiken växt fram inom kommunen som organisation och multi-organisation. 

Som organisation agerar båda kommunerna också som en aktör bland andra i 

lokala, regionala, nationella och internationella nätverk, vars betydelse för kli-

matarbetet jag återkommer till i kapitel 7. Före de empiriska kapitlen tar vid föl-

jer dock närmast en genomgång av den teoretiska ram och de begrepp som är 

grund för min analys av det lokala klimatarbetet. 
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Kapitel 4 Teoretisk ram: skala, governance och nätverk  

”Det är klart att det är ju en del i ett in-

ternationellt ansvarstagande att man ska 

göra vad man kan på lokal nivå” (Politi-

ker i Växjö kommun 2005). 

”För mej som politiker är både det lokala 

och globala en drivkraft. Det handlar om 

överlevnad för mänskligheten ” (Politiker 

i Sundsvalls kommun 2006). 

 

Som framgår av tidigare kapitel överskrider klimatfrågan territoriella gränser och 

involverar därmed samhällsstyrning på flera nivåer och sektorer där andra aktö-

rer än enbart staten eller andra offentliga aktörer deltar. Det lokala handlandet är 

inte en isolerad företeelse, utan blir – som citaten ovan illustrerar – en del av ett 

kollektivt agerande för ett gemensamt mål. De olika nivåerna griper in i varandra, 

den lokala skalans problem och lösningar blir en del av den globala skalans. Kli-

matfrågan, liksom andra globala frågor av samma gränsöverskridande karaktär, 

stimulerar till samarbete mellan aktörer som delar gemensamma mål. Samarbetet 

tar sig olika former, beroende på samarbetets utsträckning i tid och rum, men i 

regel finns någon slags mer eller mindre formell organisation som reglerar aktö-

rernas roller och handlande, det vi kallar nätverk. Nätverkens syfte är att stärka 

de enskilda deltagarnas kapacitet, de utmanar också statens traditionella maktut-

övning. Allt detta ger förespeglingar om flexibilitet i klimatpolitik och klimatar-

bete, men leder också till en otydlighet och en mer svårgripbar struktur när det 

gäller beslutsfattande och ansvarsutkrävande. 

Med begrepp som governance (samhällsstyrning) 34, multilevel governance 

(flernivåstyrning), policy networks (policynätverk), scale (skala) och re-scaling 

(skalförskjutning) diskuteras och problematiseras de företeelser som beskrivs 

ovan. Begreppen representerar teoretiska aspekter på samhällsstyrning och på 

förskjutningen av de globala, nationella och lokala skalornas betydelse i relation 

till varandra. Det senare inte minst som en konsekvens av den pågående globali-

seringen av ekonomin, som ofta påstås ske på bekostnad av den nationella nivåns 

inflytande, men till fördel för den regionala och den lokala nivån. Hållbar utveck-

ling som politisk fråga går i samma riktning: 
������������������������������������������������������������
�

34 I detta kapitel kommer jag att använda ordet ”governance” istället för samhällsstyrning, för att 
kunna återge diskussionen om innebörden i och relationen mellan de båda begreppen ”govern-
ment” och ”governance”. 
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In spatial terms a key component of sustainable development is the adapta-

tion of the old radical green slogan think globally, act locally. Sustainable 

development is frequently predicated upon the basis of simultaneously 

shifting some political power up to transnational levels of political organi-

zation and down to the local scale (Gibbs 2000: 11, kursivering i original). 

Citatet ovan från geografen David Gibbs, handlar om agerande i två rumsliga 

dimensioner, den lokala och den globala skalan. Gibbs säger att hållbar utveck-

ling ofta är grundad på att politisk makt samtidigt flyttas upp till politiska organ 

på transnationell nivå, och ner till den lokala skalan. Det leder in på en diskus-

sion om användningen av begreppen nivå och skala. Betyder de samma sak eller 

har de olika innebörd? Med en grov generalisering skulle man kunna säga att 

”nivå” oftast förekommer i betydelsen institutionella eller politiska nivåer, medan 

”skala” främst diskuteras i betydelsen av dimension eller utbredning. Diskussion 

om begreppet skala är dock betydligt mer nyanserad, vilket jag kommer till längre 

fram. I gränslandet mellan politik och geografi finns diskussionen om re-scaling 

eller skalförskjutning.  

De begrepp som jag använder som en analysram för det lokala klimatarbetet är 

nära sammankopplade, men varje begrepp bör ändå förklaras och diskuteras var 

och ett för sig. Jag inleder med begreppet skala, därför att det ger en övergripan-

de, geografisk inramning till diskussionen om var klimatfrågan ”äger rum”, det 

vill säga hur man kan se på klimatförändringens och klimatpolitikens rumsliga 

dimensioner. Klimatfrågan inbjuder till en nära koppling mellan den lokala och 

den globala skalan, och om ett förändrat synsätt på skala och på relationen mel-

lan olika skalor. Begreppet skalförskjutning tar upp den diskussionen och pro-

blematiserar olika synsätt på statens minskade eller förändrade roll. Governance-

begreppet tar vid och diskuterar olika sätt att se på samhällsstyrning, med staten 

som en central aktör eller en bland flera andra, även från övriga samhällssektorer. 

Med begreppet flernivåstyrning tillförs flernivåperspektivet, som är nödvändigt 

för att fånga upp den vertikala styrdimensionen i klimatpolitiken och klimatarbe-

tet. Klimatfrågan har en sektoriell och nivåmässig ”hemlöshet” som återspeglas 

och får ett konkret uttryck i policynätverken. Dessa arbetar på ett gränsöverskri-

dande sätt, de sammanför aktörer från olika samhällssektorer, nivåer och/eller 

geografiska områden och kan därmed fungera som broar mellan olika skalor. 

 De fallstudier som redovisas i de efterföljande kapitlen ger sedan underlag för 

en diskussion i kapitel 8 om klimatarbete på lokal nivå i ett globalt perspektiv 

och i perspektiv av flernivåstyrning och nätverk. 
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Skala som social konstruktion eller fixerad enhet 

I geografi har skala en självskriven roll. I naturgeografi och kartografi används 

skala för att definiera hur en karta relaterar till jordens yta (Sheppard & McMas-

ter 2004: 257). Också inom kulturgeografi har begreppet skala en självklar posi-

tion, Kevin R. Cox, välkänt namn inom politisk geografi, slår till exempel fast att 

”The question of scale is crucial in political geography” (Cox 1998: 21). Det ute-

sluter inte att begreppet kan problematiseras bland geografer. David Delaney och 

Helga Leitner utvecklar geografernas syn på skala: 

Geographic scale, referring to the nested hierarchy of bounded spaces of 

differing size, such as the local, regional, national and global, is a familiar 

and taken-for-granted concept for political geographers and political ana-

lysts. In much contemporary analysis of political organization and action, 

geographic scale is treated simply as different levels of analysis (from local 

to global) in which the investigation of political processes is set. Recently 

this notion of geographic scale as an unproblematic, pre-given and fixed 

hierarchy of bounded spaces has been challenged. Geographers have shown 

that the geographic scale at which, for example, economic activities and po-

litical authority are constituted, is not fixed but periodically transformed 

(Delaney & Leitner 1997: 93). 

Att se på skalor som fasta, oföränderliga analysnivåer innebär alltså ett allt för 

snävt perspektiv. Delaney och Leitner, liksom Cox, är representanter för synsättet 

att skalor är socialt konstruerade och kännetecknas av ett relationellt perspekti. 

MacLeod & Jones 2007: 1186, jämför Brenner 2003, 2004a). Leitner exemplifie-

rar med utvecklingen av supranationella institutioner som EU, FN och Världs-

banken, samt med framväxten av transnationella nätverk  

resulting in new scales of political governance over and above that of the 

”traditional” nation-state”. […] Together, these developments suggest that 

the geographic scale at which political power and authority is located does 

not constitute a natural order, but rather is constructed and subject to 

change (Leitner 2004: 236).  

Skalor utgör därmed, skriver Leitner (2004: 238) både det rum (Leitner använder 

termen realm) där kampen om kontroll över det sociala, ekonomiska och geogra-

fiska rummet pågår, och resultatet av denna kamp. 

Frågan hur man kan se på skalor har diskuterats inom kulturgeografi, men 

trots det finns ingen konsensus om hur termen ska tolkas, skriver Sallie A 

Marston med kollegor (Marston et al. 2005: 416), som är en av de geografer som 
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deltar i denna debatt, och som till och med ifrågasatt användningen av skala, i 

artikeln Human geography without scale (Marston et al. 2005).  

Man kan se på begreppet skala utifrån två ontologier, menar Andrew Herod 

(2003), och skiljer på skala som uttryck för utbredning och som resultat av pro-

cesser. I den idealistiska tolkningen fungerar skalan som ett redskap för att ordna 

olika praktiker och processer så att de kan urskiljas från varandra och förstås. 

”Det lokala” blir en rumslig bestämning för att förstå händelser med en mindre 

geografisk utbredning än den regionala som i sin tur är mindre än den nationella 

och så vidare (Herod 2003). Å andra sidan, påpekar Gibson-Graham (2002), är 

det svårt att skilja på det lokala och det globala, det är bättre att se det som två 

perspektiv på samma sak. Det globala är det lokala i det att allt vi påstår är 

globalt har en lokalitet – den globala ekonomin utgörs ju av aktiviteter på tusen-

tals olika platser. Det går också att vända på resonemanget, det lokala är globalt. 

Platser är ett ”särskilt ögonblick” i rumsliga nätverk av sociala relationer, skriver 

Gibson-Graham, och refererar Doris Massey: ”place is a ’particular moment’ in 

spatialized networks of social relations.” (Gibson-Graham 2002: 32; Massey 

1994). Massey menar att det unika hos en plats definieras inte bara av det som 

finns på just den platsen, utan också av platsens relationer till det som finns utan-

för. Det globala blir på så sätt en del av det som utgör det lokala. Det innebär att 

platsen – eller det lokala - upphör att vara något konkret, ”the local or place is 

not a thing but a way of seeing and focusing – an ’entry point’ if you like”, för-

klarar Gibson-Graham (2002: 32). Platsen fungerar på så sätt som en ingångs-

punkt för ”det globala” på den lokala skalan . 

I den materialistiska tolkningen, för att återgå till det två ontologiska alternati-

ven, är skalorna ett resultat av en kamp mellan ekonomiska och sociala processer 

där olika samhällsaktörer deltar. En viktig poäng är att skalor inte existerar i sig 

själva, utan måste skapas, ”be brought into being” (Herod 2003: 232). Skalorna 

blir socialt konstruerade (jämför Brenner 2001, 2003, 2004a; Delaney & Leitner 

1997; Leitner 2004; MacLeod & Goodwin 1999; MacLeod & Jones 2007). Det 

kan jämföras med Gibson-Graham som pekar på att det lokala och det globala 

kan ses som processer eller enheter som ständigt står i förändring. Varje plats har 

inneboende processer som kan globaliseras, ett par exempel är Grameen Bank, ett 

lokalt system med mikrolån som med ursprung i Bangladesh kopierats världen 

över, medan öppnandet av en ny McDonaldsbutik i grannkvarteret symboliserar 

den omvända processen, en global företeelse som får en lokal konkretion (Gib-

son-Graham 2002). 
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”Det globala” versus ”det lokala” - eller både och 

Som exposén över definitionerna av begreppet skala ovan visar, är diskussionen 

om skala kopplad till den dikotomiska relationen mellan ”det globala” och ”det 

lokala”. I begreppen ”globalt” och ”lokalt” lägger vi vanligen en värdering, det 

globala står för det kraftfulla, för styrka och dynamik, det får betydelsen av ett 

abstrakt rum där kapitalismen i form av multinationella företag och strömmar av 

kapital expanderar i rummet. Det lokala får rollen av ”den Andra”, betraktas 

som en reell (lek)plats för globala krafter, eller som ett statiskt, tillbakablickande 

samhälle. Det globala får stå för ekonomi och det lokala för kultur (Herod 2003; 

Marston et al. 2005: 421). Kort sagt ger detta synsätt bilden av en aktiv global 

och en passiv lokal skala.  

En mer nyanserad bild av förhållandet mellan det lokala och det globala är 

både möjlig och önskvärd. Gibson-Graham (2002: 30) utmanar ”the Glo-

bal/Local Binary” (se också Herod 2003) och samlar olika sätt att förhålla sig till 

det lokala och det globala under tre perspektiv: i) det globala och det lokala exi-

sterar inte i sig utan är tolkningsramar. Vi väljer ofta den globala skalan som ana-

lysram, därför att vi som forskare hellre ägnar oss åt abstraktioner än konkretio-

ner. Ett undantag är Doreen Massey, som till skillnad från den gängse uppfatt-

ningen om det globala som abstrakt och det lokala som konkret, hävdar att både 

den lokala skalan och den globala är konkreta (Marston et al. 2005). ii) Det glo-

bala och det lokala definieras av sin motsats – vad det inte är. iii) Lokalt och 

globalt är utgångspunkter från vilka man kan betrakta nätverk som till sin natur 

varken är lokala eller globala (Gibson-Graham 2002: 30 f). Nätverken utgör i 

själva verket ny skala, konstaterar McMaster & Sheppard (2004: 19), som var-

ken är hierarkisk eller inbäddad i andra skalor, och kan inte reduceras till att bli 

en konventionell skala som den nationella eller lokala.  

Skalor fungerar som nätverk, de är varken helt lokala eller globala, utan sam-

tidigt lokala och vidsträckta, men ändå hierarkiskt ordnade, menar Erik Swinge-

douw, tolkad av Marston et al. (2005), som därmed ändå uppfattar en hierarkisk 

ordning bland nätverken. Swingedouw har, liksom Leitner ett konstruktivistiskt 

perspektiv på skalor; de formas och omformas ständigt. Relationen mellan ska-

lorna präglas av att de är inbyggda i varandra som ryska dockor, dessutom finns 

en hierarkisk ordning mellan dem som säger något om vilken makt som aktörer 

på de olika skalorna därmed kan tillägna sig. Skalornas inbördes ordning och 

rumsliga utbredning förändras i takt med att maktförhållanden i samhället för-

ändras (Swyngedouw 2004b), en diskussion som jag utvecklar vidare i samband 

med begrepet re-scaling (skalförskjutning). 
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Trots, eller kanske på grund av, att begreppet skala har så många tolkningar 

kritiserar Marston et al. (2005) begreppet för att vara otillräckligt. En möjlighet 

de för fram är att skapa ”hybrid-modeller” där den vertikala skalan integreras 

med den horisontella. Det är dock inte tillräckligt menar Marston, orsaken till 

detta är att det sker en sammanblandning av skala som storlek/utbredning (hori-

sontellt) och skala som nivå (ett vertikalt ordnande):  

there is substantial confusion surrounding the meaning of scale as size– 

what is also called a horizontal measure of ‘scope’ or ‘extensiveness’ – and 

scale as level – a vertically imagined, ‘nested hierarchical ordering of space’ 

[…]. Many commentators on scale make note of their conflation, but to 

our knowledge no one has pushed the difference to its limits, wherein one 

of the terms might be simply and effectively collapsed into the other. 

(Marston et al. 2005: 420, kursiv i original). 

I själva verket handlar det om två olika perspektiv eller synsätt på samma rumsli-

ga verklighet, säger Marston. Att överhuvudtaget tala om skala tvingar oss in i att 

reproducera dikotomierna mellan det stora och det lilla, och låser fast oss vid bil-

den av en indelning av samhällets funktioner i hierarkier menar Marston et al. 

som helt vill utplåna skala från den geografiska vokabulären och ersätta skala 

med en platt ontologi, där strukturella hierarkier byts ut mot flöden och rörlighet. 

Som svar på Marstons attack mot skalbegreppet menar Andrew Jonas att det är 

nödvändigt att använda begreppet skala för att förstå och förklara de föränd-

ringsprocesser som pågår på det politiska, sociala och miljömässiga området (Jo-

nas 2006). 

För att sammanfatta diskussionen menar jag att det är relevant att använda 

begreppet skala. Jag tänker jag mig själv en modell med skala som ett överordnat 

begrepp som innehåller både en vertikal dimension som innefattar de hierarkiska 

nivåer där beslutsfattande sker och en horisontell, som innefattar den territoriella 

utbredningen. Nätverken bidrar till att omforma både den vertikala och horison-

tella dimensionen. Nätverken utmanar och sammanbinder därmed den vertikala 

och horisontella dimensionen av begreppet skala. 

Klimat och skala 

”The basic mismatch of scales in space and time at which essential elements of 

global climate change operate is striking” sager Kates & Wilbanks (2003: 10). 

Klimatfrågan illustrerar komplexiteten i diskussionen om skala i både tid och 

rum. Den globala dimensionen av klimatfrågan kan upplevas som så kraftfull att 

den lokala skalans aktörer inte har makt eller kraft nog att göra något åt den. 
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Klimatfrågan borde därför vara en uppgift för globala aktörer att lösa. Å andra 

sidan består den av händelser som är lokaliserade till olika platser, ja, vi kan till 

och med peka på de bidrag till klimatförändringen som varje enskild individ pro-

ducerar, i västvärlden i högre grad, i utvecklingsländerna i mindre grad. En tredje 

synpunkt är att de lokala och globala processerna är så sammanlänkade att det 

inte är möjligt att separera dem. De globala produktionskedjorna involverar såväl 

transnationella företag som lokala producenter som led i samma kedja av till-

verkning, sammansättning, distribution och till sist handel och konsumtion. En 

minskad konsumtion på en plats av en viss produkt innebär inte säkert att ut-

släppen av växthusgaser (eller andra ämnen) minskar just där. Faktum är att ge-

nerellt har enskilda platser begränsad kontroll över drivkrafterna bakom lokala 

utsläpp, påpekar Kates & Wilbanks (2003). Ändå, menar de, har den lokala ska-

lan stor betydelse på flera sätt, det är till exempel där som de lokala konsekven-

serna av nationell politik kan studeras, och det är också där som många nya me-

toder för att exempelvis producera alternativa bränslen prövas. Det är också den 

lokala skalan som verkar vara särskilt viktig i båda ändarna av kontinuumet or-

sak - verkan; mänsklig verksamhet (lokaliserad på en plats) genererar växthusga-

ser som får konsekvenser på samma eller någon annan plats. Kates et al. argu-

menterar därför för vikten av att studera det som händer på lokal skala: 

Local studies make it possible to bound what is realistic and what is possi-

ble in emission mitigation and adaptation, to identify new or understudied 

opportunities for mitigation and adaptation, to transmit information and 

understanding to local officials and residents, and to create support for na-

tional and state policies (Kates et al. 2003: 251).  

Den slogan som vi så väl känner till – tänk globalt och agera lokalt – räcker inte 

till när det handlar om klimatfrågan, menar Kates et al. Det räcker inte med att 

handla lokalt, och att tänka globalt utesluter alla lokala olikheter och förutsätt-

ningar. Receptet är ”act globally in order to act locally” (Kates et al. 2003: 259). 

Med det menar de att för att man på olika platser ska kunna vidta åtgärder för 

att minska sina utsläpp av växthusgaser är det en förutsättning att ha tillgång till 

tekniska och institutionella medel. Detta kräver att globala institutioner, företag 

och organisationer bistår den lokala nivåns aktörer med den hjälp och uppmunt-

ran de behöver. Initiativet måste alltså komma både uppifrån och nerifrån. De 

båda skalorna är därmed beroende av varandra för att överenskomna klimatmål 

ska nås. Low och Gleeson menar på samma sätt att denna gamla slogan ”think 

globally and act locally” inte längre är tillämpbar och formulerar istället uttrycket 

”Think and act, globally and locally” (Low & Gleeson 1998: 189). De under-
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stryker därmed nödvändigheten av att inte bara förändra det lokala handlandet 

utan även den globala kontexten i form av samhällsstyrning och system för pro-

duktion.   

Sammantaget visar ovanstående resonemang om skalorna att orsak och verkan 

i klimatfrågan flyter samman. Det lokala är det globala: de aktiviteter som skapar 

utsläpp av växthusgaser har alla en lokalitet, de pågår på en viss plats, men är 

samtidigt del i en förändring av klimatet som har en global skala. Det globala är 

det lokala: den globala uppvärmningen blir ett lokalt problem när den får effekter 

i form av torka eller översvämningar på olika platser i världen, eller när kommu-

ner känner sig manade att ta sig an problematiken i form av lokala klimatstrate-

gier.  

Att agera lokalt men tänka globalt, som i den gamla slogan, innehåller en god 

och riktig tanke, det vi gör lokalt påverkar slutligen det globala tillståndet. Orden 

uttrycker samtidigt överordningen av det globala och underordning av det lokala 

- visserligen krävs aktivitet av den lokala nivån, men syftet är att understödja den 

dynamiska, globala skalan. Det sätt att uttrycka sig som Kates med kollegor och 

Low och Gleeson använder jämställer den globala och den lokala skalan, det går 

inte att agera endast på en skala, tänkandet och agerandet måste ske på båda ska-

lorna om det ska gå att åstadkomma någon förändring. Detta synsätt bereder 

också väg för att ge plats åt de gränsöverskridande nätverken som agerar på flera 

skalor samtidigt. Lokala erfarenheter blir global kunskap när den sprids via nät-

verken, kunskap framtagen på den globala skalan (till exempel genom IPCC) får 

en lokal spridning. Marstons problematisering av hur nivå och skala ofta sam-

manblandas i litteraturen har en poäng, även om hennes radikala avståndstagan-

de till att överhuvudtaget använda begreppet skala är alltför drastiskt. Det vore 

att kasta ut barnet med badvattnet. Vi behöver fortfarande använda begreppet 

skala men måste vara mer uppmärksamma på dess två komplementära dimensio-

ner, territoriell utbredning respektive nivå. 

Klimatarbete och klimatpolitik kan ses som ett nätverk av relationer och 

kopplingar mellan alla skalor som - i likhet med Swyngedouws (1997, 2004a, b) 

sätt att se på skalor - tillåter att vi kombinerar den vertikala och horisontella 

aspekten av ett fenomen. Klimatförändringens orsaker liksom dess verkan kan vi 

då tala om i termer av skala; den kräver samordning av aktiviteter på lokal, na-

tionell och global skala, aktiviteter som tar sig olika uttryck beroende på hur vid-

sträckt territorium de omfattar, eller hur många människor, eller samhällssekto-

rer de inbegriper.  

Ser vi till beslutsfattandet finns det en hierarkisk ordning – i det fallet kan man 

säga att skalorna är inbäddade i varandra, klimatbeslut som fattas rörande den 
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globala skalan återspeglas i nationella och lokala klimatpolicies. I några fall pas-

serar aktörer gränser genom att sätta upp högre mål eller genom att samarbeta 

med aktörer som verkar på andra skalor. Även om samhällsstyrning genom nät-

verk innebär en förskjutning av makt till mer flexibla och sektorsövergripande 

nätverk, har den vertikala ordningen av beslutsfattande politiska institutioner en 

avgörande roll i klimatarbetet, både för att i demokratisk ordning fatta beslut om 

åtaganden, men också för att samordna aktörer från olika samhällssektorer. I det 

fallet menar jag att det är relevant att tala om nivåer i stället för skalor.  

Slutsatsen är, kort sagt, att både skala och nivå är relevanta begrepp för att 

analysera klimatpolitik i perspektiv av multilevel governance eller flernivåstyr-

ning. Skalan ger ett uttryck för klimatfrågans, dess konsekvensers och åtgärders 

geografi eller utbredning. Begreppet nivå står då för den – i jämförelse med det 

mer tänjbara skalbegreppet - tydliga indelningen av politikskapande och besluts-

fattande institutioner. I nästa avsnitt återkommer jag till skalbegreppet, men då i 

en diskussion om styrning och maktfördelning mellan nivåer. 

Re-scaling – skalförskjutning 

Förändringen i förhållandet mellan den globala och den lokala skalan avspeglas i 

förhållandet mellan staten och andra nivåer. Många menar att förändringen in-

nebär en urholkning (’a hollowing out’) av statens makt.  

As several commentators suggest, this is leading to new ’geographies of go-

vernance’ […] as the functions of the state are redistributed upwards, to in-

ternational and transnational organizations and institutions, downwards to 

cities and regions, and outwards, to non-state actors, in effect leading to a 

’hollowing out’ of the nations-state”  

skriver Bulkeley och Betsill (2005a: 17), och refererar till MacLeod och Goodwin 

(1999), Jessop (1995) och Pierre och Peters (2000). Bob Jessop talar om en ut-

veckling i riktning mot en ”de-nationalization of territorial statehood” som repre-

senterar en ”re-articulation of different levels of the territorial organization of 

power within the global political system” (Jessop 2004: 64, kursivering i origi-

nal). Denna ”avnationalisering” tar sig konkret uttryck i den omfördelning av 

funktioner (eller makt, vilket är det ord som Jessop använder (Jessop 2004: 64)) 

som Bulkeley och Betsill formulerar i citatet ovan. Organisationer och institutio-

ner på transnationell, regional och lokal nivå, och icke-offentliga aktörer har fått 

en större betydelse och övertagit en del av statens funktioner och makt.  

EU utgör exempel på denna omfördelning. Den gemensamma valutan, Scheng-

enavtalet, det fria flödet av arbetskraft, personer, kapital, varor etcetera inom EU 
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har minskat nationsgränsernas betydelse, internationella överenskommelser sluts 

och lagar stiftas numera på EU-nivå. Allt fler aktörer är med och skapar nationell 

politik, allt fler sektors- och territoriella gränser korsas i skapandet av politik. 

Fram träder bilden av en stat i förändring mot att bli försvagad och fragmente-

rad: 

The state seems to be a series of interconnected agencies, organizations, 

flexible rules, and negotiations, where an increasing number of actors play 

a part in public policy, one way or another. […] All this blurs the bounda-

ries and suggests a crumbling state. […] The state has lost some of its cen-

trality. (Le Galès 2002: 90).    

Att helt och hållet räkna ut staten är dock överdrivet, det krävs en mer nyanserad 

verklighetsbeskrivning. Staten har inte helt fråntagits sin betydelse, trots att sam-

hället gått från en Fordistisk till en post-Fordistisk ekonomisk modell, och från en 

Keynesiansk välfärdspolitik till en nyliberal35, påpekar Pierre och Peters (2000). 

Staten har en viktig funktion som koordinator av konkurrerande intressen på den 

nationella arenan, och av samspelet mellan de pågående snabba globaliserings- 

och regionaliseringsprocesserna. Det senare menar Pierre och Peters, är inte att 

betrakta som ett hot mot staten som vissa anser, utan som en anledning för staten 

att förändra sin roll. Neil Brenner (2001, 2003, 2004a och b) talar hellre om en 

skalförsjutning – re-scaling. Brenner ser skalor som relationella, som olika rum i 

en hierarkisk ordning i relation till varandra; ”the hierarchization of spaces in 

relation to one another” (Brenner 2004a: 9, kursiv i original). Skalorna formas av 

samhällsprocesser, de stabiliseras tillfälligt när en viss typ av politiska, ekonomis-

ka sociala aktiviteter dominerar över andra, men förändras förr eller senare när 

ett nytt sätt att organisera samhället, dess ekonomi och politik, tar överhand. 

Förändringen sker inte plötsligt, en ”rescaling process (that) generally occur 

through a path-dependent interaction of inherited scalar arrangements with 

emergent, often highly experimental strategies to transform the latter” (Brenner 
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35 Den fordistiska ekonomin utvecklades efter den ekonomiska depressionen under 1930, och 
baserades på sambandet mellan massproduktion och masskonsumtion, ökade löner och ökad 
produktivitet. Staten hade här en viktig roll i att stimulera efterfrågan på varor och tjänster, och 
därmed säkerställa full sysselsättning, i linje med den brittiske ekonomen John Maynard Keynes 
teorier. Ett sätt var att föra en aktiv välfärdspolitik. Under 1970-talet upplevde den fordistiska 
ekonomin stora problem, och ur det utvecklades en post-fordistisk ekonomi med betoning på 
småskalig, tekniskt avancerad och flexibel produktion, för att möta en mer individualiserad efter-
frågan. Samtidigt har ett neoliberalt synsätt ersatt Keynesianismen, där statens roll minskats till 
förmån för den fria marknaden (Mackinnon & Cumbers 2007). 
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2004a: 11). Den gamla ordningen byts alltså inte abrupt ut, utan förändras suc-

cessivt. Brenner använder sitt resonemang för att förklara förändringen av statens 

och framför allt av regionernas roll i västeuropeiska länder från 1960-talet och 

framåt. Brenner kopplar samman 1970-talet, präglat av fordism, med en ”rumslig 

Keynesiansism” på nationell nivå. Med det menar Brenner att staten stimulerade 

en ekonomisk tillväxt genom att sprida ut industri, befolkning och infrastruktu-

rella investeringar jämnt över det nationella territoriet (Brenner 2004 a, b). Som 

Eric Swyngedouw påpekar var dock inte den lokala och regionala utvecklingen 

alltid så jämn (Swyngedouw 2004a) (jämför svensk regionalpolitik under 1960- 

och 1970-talen, se till exempel Elander 1978). Den nationella skalan dominerade 

samhällsutvecklingen och den ekonomiska tillväxten,  

…the national State became, both in theory and in practice, the pre-

eminent and almost naturalised scale through which both sub-national and 

inter-national processes were articulated and understood. (Swyngedouw 

2004a: 21) 

Två gånger glokalisering 

Under 1970- och 1980-talen, förklarar Brenner, förändrades politiken. De två 

decennierna präglades av en första ”glokaliseringsvåg”. Den nationella strategin 

övergick till en satsning på de städer och industriella regioner som hade störst 

konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. Brenner använder Eric Swyngedouws 

uttryck glocalization, med vilket den senare avser  

i) the contested restructuring of the institutional level from the national 

scale both upwards to supra-national or global scales and downwards to 

the scale of the individual body, the local, urban or regional configurations 

and ii) the strategies of global localisation of key forms of industrial, service 

and financial capital. (Swyngedouw 2004a: 24, se även Swyngedouw 1997 

och 2003.)   

Skalförskjutningarna, som Swyngedouw menar är orsakade av globaliseringen av 

ekonomin, har dels skett uppåt, mot den globala eller supra-nationella skalan, 

dels nedåt till den lokala, regionala eller individskalan. Staten har dragit sig till-

baka medan organisationer som EU eller G 8 fått större betydelse, samtidigt som 

den lokala nivån organiserat sig för att möta de nya produktionssystemens behov. 

Skalan har också förskjutits utåt, uppmärksammar Swyngedouw, till det privata 

kapitalet. Cox (2002) sammanfattar Swyngedouws resonemang med att gränsen 

mellan privat och offentligt har omdefinierats, governance har efterträtt govern-

ment och välfärdsstaten har retirerat. 
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Den andra glokaliseringsvågen, för att återgå till Brenners resonemang, började 

under tidigt 1990-tal och pågår fortfarande. Den innebär en ytterligare koncent-

ration av statens resurser till storstadsregioner, och den ojämna rumsliga utveck-

lingen förstärks därmed. Förlorare är den lokala skalan och städer som inte ingår 

i storstadsområden. Denna våg kopplar Brenner samman med etableringen av den 

gemensamma marknaden inom EU i början av 1990-talet och flödena av mobilt, 

investeringsvilligt kapital som sökte efter lämpliga objekt. En allmän uppfattning, 

menar Brenner (2003), är att detta skapat en ökad konkurrens främst mellan 

storstadsregioner som har den största konkurrenskraften, samt att det krävs sam-

arbete mellan de olika platserna och aktörerna inom en sådan region för att regi-

onen ska lyckas attrahera externt kapital. Att nationsstater konkurrerar med var-

andra är inget nytt, konstaterar Frida Andersson och Irene Molina (2008), ”Det 

som är nytt är att det nu istället är de funktionella regionerna som ska konkurre-

ra med varandra och på så sätt ’bidra till den nationella tillväxten’” (Andersson 

och Molina 2008: 128). Här citerar de propositionen ”En politik för tillväxt och 

livskraft i hela landet” (Prop. 2001/02: 4), som delvis bekräftar bilden av skalför-

skjutning uppåt (genom EUs lagstiftning, riktlinjer, strukturfonder med mera) och 

nedåt. Propositionen gör följande historiebeskrivning av regionalpolitiken under 

senare delen av 1990-talet: 

Genom att öka den ekonomiska tillväxten i landets alla regioner skulle den 

sammanlagda svenska ekonomiska tillväxten öka. Politiken baserades på 

den forskning som visar att trots internationaliseringen av världsekonomin 

ökar den lokala och regionala miljöns betydelse för företagens konkurrens-

kraft och tillväxt. (Prop. 2001/02:4, s. 11). 

Det finns en del problem med denna tilltro till konkurrens som den enda eller 

viktigaste drivkraften för tillväxt, påpekar Andersson och Molina. Även om de 

svenska regionerna har en bruttoregionalprodukt som ligger högt i jämförelse 

med andra regioner i EU, så är det den relativa positionen gentemot andra regio-

ner som räknas. Det gäller med andra ord för regionerna att inte tappa placering-

ar på den europeiska rankinglistan. Detta synsätt riskerar leda till en kortsiktig 

politik och riskabla projekt varnar Andersson och Molina (2008)36.   
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36 Se även Kempinsky och Christensen (2004) för ett ekonomiskt-geografiskt perspektiv på regio-
nal utveckling i Sverige. 
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Brenners poäng är dock att de skalförskjutningsprocesser som pågår inte har 

undergrävt nationalstatens institutioners möjlighet att styra lokal och regional 

ekonomisk utveckling: 

…national states do not simply filter global forces into a territorial econo-

my but actively produce, reproduce and continually reshape the institution-

al-regulatory landscapes within which contemporary processes of global, 

national and local restructuring are being articulated (Brenner 2003: 318). 

Staten har alltså en fortsatt aktiv roll i att omforma det institutionella landskapet 

för att anpassa det till de villkor som globaliseringen antas kräva. I svensk politik 

är statens roll att både främja samarbete och uppmuntra konkurrens mellan regi-

onerna. Det förväntas skapa kreativa miljöer och dynamiska regioner och bidra 

till en jämnare utveckling över hela landet (Prop. 2001/02:4 s. 6).  

Om denna utveckling är möjlig, eller om Brenners iakttagelser om en ökad 

konkurrens och ojämlikhet mellan olika regioner också gäller för Sverige är frå-

gor som faller utanför denna avhandlings ramar. Däremot kan man konstatera 

att problematiken runt klimatfrågan fungerar som grogrund för idéer och innova-

tioner som kan utvecklas till verksamheter med syfte att stärka den regionala 

konkurrenskraften i både Växjö- och Sundsvallsregionen. Regionerna blir därmed 

en aktör i klimatarbetet. I linje med ekologisk moderniseringsmodellen kan här 

ett lokalt miljöengagemang stimulera till och bli en del av tillväxtbefrämjande 

innovationer. Till det återkommer jag i kapitel 5 och 6.  

Governance 

Innebörden av begreppet governance är föremål för otaliga analyser och förklar-

ingar. Ofta används det tillsammans med begreppet ”government” för att illustre-

ra en övergång från ett hierarkiskt sätt att styra (government) till ett som ger ut-

rymme för andra aktörer än stat och kommun att delta i samhällsstyrningen (go-

vernance). En stor del av governancelitteraturen bygger på föreställningen att 

tidsperioden med fordistisk ekonomi upphört. Det betyder att den tydliga upp-

delningen av den offentliga och den privata sektorns ansvarsområden, där natio-

nella institutioner hade kontroll över ekonomi och marknad, inte längre existerar. 

Den sägs ha ersatts med en samhällsstyrning som kännetecknas av samarbete mel-

lan stat och marknad och en flexibilitet och öppenhet istället för strikta hierarki-

er. Många anser att det västerländska samhället har blivit mer horisontellt, skri-

ver Pierre och Peters (2000: 16), där nätverk ofta framställs som kraftfulla och 

självständiga aktörer i förhållande till staten. Man har ibland också talat om pri-

vate governance, där staten överlåtit ansvaret för policyskapande i en viss fråga 
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på en grupp marknadsaktörer. Ett exempel från Sverige där detta diskuteras är 

skogsägarnas roll i samband med miljöcertifiering av skogsbruket (Hysing kom-

mande). 

Istället för att se goverment och governance som varandras motsatser kan man 

tänka sig ett kontinuum eller en glidande skala, där förhållandet mellan statens 

och den privata sektorns inflytande förändras, beroende på vilken politisk fråga 

det handlar om eller vilken kontext man befinner sig i (Pierre & Peters 2000: 28). 

Government och governance kan också representera två processer som båda sam-

tidigt är del av styrandet, för vilket Evans et al. (2005) använder paraplybegrep-

pet governing, som betecknar interaktionen mellan de båda processerna. I det 

sammanhang Evans et al. använder begreppet37 är government liktydigt med den 

lokala nivån (kommunen), dess interna organisation, dess myndighetsutövning 

och de ekonomiska och politiska processer som pågår inom kommunen. Det kan 

jämföras med Gerry Storkers definition, hämtad från den anglo-amerikanska 

samhällsvetenskapen:  

Government is characterized by its ability to make decisions and its capaci-

ty to enforce them. In particular government is understood to refer to the 

formal and institutional processes which operate at the level of the nation 

state to maintain public order and facilitate collective action. (Stoker 1998: 

17).  

Stoker avser här statens institutioner med den maktställning de har, Evans et al. 

för begreppet till den lokala nivån. 

Med governance avser Evans et al. den offentliga debatten, partnerskapen, dia-

loger och konflikter där kommunen, dess medborgare och organisationer deltar. 

Det kan jämföras med Bob Jessops liknande definition av governance som en på-

gående dialog och utbyte av resurser mellan aktörer som samarbetar i gemen-

samma projekt för att dels uppnå en ömsesidig nytta, dels hantera motsägelser 

och konflikter som kan uppstå i ett sådant samarbete (Jessop 2004).  

Government och governance kan alltså uppfattas som två stadier, där utveck-

lingen har gått från hierarkisk styrning med staten i central ställning, till styrning 

som präglas av samarbete och dialog mellan aktörer från alla samhällssektorer. 

Mer troligt är dock att båda sätten att styra funnits och finns parallellt och är 

beroende av varandra. Det visar sig inte minst i klimatsammanhang, där riksdag 
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37 Evans et al. gör en studie av ett projekt med målet att skapa hållbar utveckling i 40 europeiska 
städer. 
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och regering i dialog med andra samhällsaktörer beslutar om specifika klimatmål 

för nationen, och med hjälp av olika styrmedel reglerar kommunernas, företa-

gens, hushållens och andra aktörers möjligheter och skyldigheter att bidra till att 

de nationella målen nås. På liknande sätt använder kommunerna sina möjligheter 

att styra och sätta ramar för eller uppmuntra vissa aktiviteter eller beteenden. 

Government behöver alltså inte begränsas till att avse en bestämd institution, det 

vill säga staten eller riksdag och regering, utan avser också styrandet som en 

funktion som lika gärna kan utföras på lokal nivå av kommunen och dess politis-

ka organ (local government). Inte heller governance är begränsat till att gälla ak-

törer på en nationell nivå. Jon Pierre använder till exempel begreppet i ett lokalt 

perspektiv: 

…governance can be defined as the process through which local political 

institutions implement their programmes in concert with civil society actors 

and interest, and within which these actors and interests gain (potential) in-

fluence over urban politics (Pierre 1998: 5). 

Översatt till klimatsammanhang betyder det att kommunerna samarbetar med 

andra aktörer på den lokala arenan för att implementera program och strategier 

för klimatarbete. Inte sällan ingår både kommuner och företag och/eller organisa-

tioner i lokala klimatprojekt eller -program. För att tillgodogöra sig de resurser 

och möjligheter som staten ställer till förfogande för lokalt klimatarbete, eller för 

att hitta alternativa handlingssätt för att nå samma mål, byggs partnerskap och 

nätverk mellan aktörer för att skapa bättre förutsättningar och åstadkomma re-

sultat som alla antas vinna på. Staten inte bara uppmuntrar till och stödjer nät-

verksbyggande utan ingår också själva via myndigheter som Naturvårdsverket 

och Energimyndigheten eller Vägverket och Banverket i nätverk med regional 

eller nationell omfattning. Exempel på detta ges i kapitel 5, 6 och 7. Nätverken å 

sin sida fungerar som en kanal för medlemmarna att påverka beslutsfattare på 

olika nivåer. Snarare än att illustrera sambandet mellan government och gover-

nance som motsatser, kontinuum eller paralleller framstår det som viktigt att be-

tona interaktionen mellan de båda sätten att styra. 

Nätverk som företeelse och normativ modell för styrning har blivit en självklar 

del av governancelitteraturen och nätverksstyrning används ibland till och med 

liktydigt med governance (se till exempel Palander 2006: 101 ff och Rhodes 

1997). Det är dock en alltför snäv tolkning av governancebegreppet. Flera förfat-

tare lyfter istället fram mångfalden av tolkningar och problem med den luddiga 

definitionen, inte minst därför att begreppet ökat i popularitet och blivit ett mo-

deord eller ”buzz-word”. Governancebegreppet riskerar till slut att betyda allt 
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och ingenting. Rod Rhodes är en av de statsvetenskapliga forskare som ofta refe-

reras till när det gäller govenancebegreppets tolkning. Rhodes (1996) pekar på 

flera sätt att använda begreppet som alla har det gemensamt att statens roll ur-

holkas till förmån för privatisering av offentlig service, som i New Public Mana-

gement (NPM) (jämför Montin & Elander 1995 och en rad referenser i detta ar-

bete) eller genom ’good governance’, introducerat av Världsbanken (se Woods 

2000). Governance kan också beteckna ett tillstånd där statens politikskapande 

sker tillsammans med andra samhällsaktörer på olika nivåer (se även Kooiman 

1993). Till slut landar dock Rhodes i ”Governance as Self-organizing Networks”, 

vars roll har stärkts medan statens försvagats, enligt Rhodes erfarenhet (Rhodes 

1996). Senare har Rhodes reviderat sin definition av governance, till följande 

fyra, distinkta punkter: 

 1. Governance är bredare än government, eftersom governance innefattar även 

icke-statliga aktörer. Det för med sig att gränserna mellan den statliga, den priva-

ta och den frivilliga sektorn förändras och blir oklara, och att det byggs upp ett 

ömsesidigt beroende mellan organisationerna. 

2. Governance innebär ständiga interaktioner mellan medlemmarna i nätver-

ken för utbyte av resurser och för att samlas kring gemensamma, överenskomna 

syften.  

3. Governance kan liknas vid ett spel – deltagarnas interaktioner bygger på till-

lit till de spelregler som deltagarna kommit överens om.  

4. Governace känntecknas av att nätverken har en betydande grad av själv-

ständighet från staten som dock indirekt, om än med osäkerhet, kan styra dessa. 

(Rhodes 2007: 1246). 

För Rhodes är network governance den vanliga formen av governance, men 

betonar att man för klarhetens skull också bör använda hela beteckningen. Nät-

verken har, enligt Rhodes, med andra ord en avgörande roll i governance som 

styrningsform. Jag återkommer till diskussionen om nätverk längre fram i detta 

kapitel. 

Som en sammanfattning av diskussionen om begreppet governance kan man 

säga att governance används både för att beteckna strukturer, det vill säga hur 

aktörerna är ordnade i förhållande till varandra, i hierarkier eller nätverk, och 

processer, det vill säga hur styrningen av eller koordinationen mellan aktörerna 

går till (Pierre & Peters 2000). Båda sätten att använda governancebegreppet är 

relevanta i diskussionen om klimatpolitikens skapande och implementering på 

alla nivåer, även den lokala. Kommunen som politisk organisation är en del av en 

process där aktörer från olika sektorer och nivåer samarbetar för att skapa och 

förverkliga en klimatpolitik, och del i en hierarkisk struktur som sträcker sig ver-
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tikalt över flera nivåer och horisontellt över sektorsgränser och över territoriella 

gränser, vilket leder över till nästa begrepp, multilevel governance. 

Multilevel governance - flernivåstyrning 

I takt med att globaliseringen blir allt mer påtaglig inom flera områden - flera 

exempel har redan nämnts – växer också behovet av att samarbeta inte bara över 

gränserna mellan offentlig och privat sektor, utan också över olika nivåer. I det 

här sammanhanget introducerades begreppet multilevel governance som ett verk-

tyg för att analysera politikskapandet inom EU, där de nationella regeringarnas 

roll tycktes försvagas till förmån för den subnationella nivån (Bache & Flinders 

2004; Bulkeley & Betsill 2005a). Den förste att använda begreppet var Gary 

Marks, som definierade det som ”a system of continuous negotiation among nes-

ted governments at several territorial tiers” (Marks citerad i Bache & Flinders 

2004: 3). Begreppet innehöll både en vertikal och en horisontell dimension: 

’Multi-level’ referred to the increased interdependence of governments op-

erating at different territorial levels, while ’governance’ signaled the grow-

ing interdependence between governments and non-governmental actors at 

various territorial levels” (Bache & Flinders 2004: 3). 

Governance, med dess horisontella sektorsövergripande styrningsform, kopplas 

ihop med samhällsstyrning över flera olika men sammanhängande nivåer och blir 

till flernivåstyrning. 

Samarbete mellan nationella styren är inget nytt i sig, de flesta utvecklade sta-

ter har haft någon form av mellanstatligt samarbete, formellt eller informellt, på-

pekar Peters och Pierre (2004), som identifierar fyra särdrag som skiljer flernivå-

styrning från andra former av relationer mellan olika nivåer. För det första vill de 

understryka att det handlar om governance, trots att, som Peters och Pierre an-

märker, många förhållningssätt till flernivåstyrning fokuserar på government 

istället för governance:  

…unlike traditional models of intergovernmental relationships, multi-level 

governance refers to connected processes of governance incorporating both 

public and private actors in contextually defined forms of exchange and 

collaboration (Peters & Pierre 2004: 78). 

Det handlar alltså, i likhet med Marks definition ovan, både om horisontella och 

vertikala relationer mellan olika institutionella nivåer, men utan – vilket är det 

andra särdraget - någon hierarkisk ordning. De politiska arenorna är inte inbäd-

dade i varandra (nested) utan sammankopplade horisontellt. Det gör det möjligt 
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för lokala aktörer som är beroende av regionala och nationella regelverk och re-

surser att också verka för sina intressen på den globala arenan. Den tredje punk-

ten är att flernivåstyrning kännetecknas av förhandling i högre grad än av forma-

liserad styrning genom lagstiftning, en följd av att de traditionella hierarkierna 

brutits upp. För det fjärde skapar det mer avslappnade förhållningssättet till det 

rättsliga ramverket utrymme för ett politiskt spel där aktörerna kan agera själv-

ständigt och strategiskt (jämför Rhodes definition av governance ovan). Flernivå-

styrning blir ett sätt att samorganisera styrande och samarbete mellan offentliga 

och privata aktörer på olika nivåer. Peters och Pierre varnar för de kortsiktiga 

vinster som flernivåstyrning inbjuder till, då de menar att det styrningssättet är 

mer inriktat på att uppnå resultat än att upprätthålla formella spelregler. Insyn, 

ansvarsutkrävande, demokratiska värden och långsiktighet riskerar gå förlorade. 

Peters och Pierre (2004: 89) ger rådet att låta samarbetet vila på en fast grund av 

lagliga regleringar.  

Pierre och Peters (2000) tillskriver nätverken en relativt fristående roll från sta-

ten. Samarbete mellan staten och aktörer i dess omgivning har alltid skett, anting-

en organiserat eller mer ad hoc. Det som är nytt är att ”in the extreme form – 

these networks are said to have become sufficiently concerted and cohesive to 

resist or even challenge state powers, they are essentially self-regulatory structures 

within their policy sector”(Pierre & Peters 2000: 20). Det är inte problemfritt, 

nätverken tar större hänsyn till sina medlemmars intressen än till generella poli-

tiska intressen, och då staten fortfarande behöver kunna samarbeta med nätver-

ken kommer politiken därmed att i högre grad styras av vissa gruppers intressen 

än bredare, kollektiva intressen. Bilden av vem som är ansvarig för och har kon-

troll av policyprocessen blir därmed otydlig, vilket i sin tur innebär ett demokra-

tiskt problem (Pierre & Peters 2000). 

Om nätverken ska betraktas som från staten självstyrande enheter eller som 

organisatoriska konstruktioner för att underlätta statens styrning är en fråga som 

är omstridd och som ytterst endast kan avgöras genom att empiriskt studera olika 

typer av styrningsnätverk (governance networks). För de danska statsvetarna Eva 

Sørensen och Jakob Torfing framstår nätverken snarast som en hybrid mellan 

självstyrande enheter och en sofistikerad form av statlig styrning på distans, 

"meta governance". I stället för att försöka styra politikens genomförande i detalj 

fokuserar staten på att upprätthålla en ordning inom vilken mer eller mindre 

självstyrande nätverk är praktiska utförare inom en vid konstitutionell ram:  

The minimum requirement is that politicians take on the task of controlling 

what goes on in the self-regulating governance networks by exercising me-

ta-governance. Politicians must actively engage in the initial design or go-
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vernance networks, in the internal decision-making processes, and in the 

overall framing of the policy that is produced in and by governance net-

works. (Sørensen & Torfing 2005: 215). 

För de två danska forskarna är nätverken inte bara ett allt vanligare förekom-

mande fenomen utan också ett normativt ställningstagande för denna form av 

styrande och genomförande av politik som de menar har en potential att vara 

både effektiv och demokratisk. 

Multilevel governance och klimatfrågan 

Betraktar man klimatpolitiken ur ett multilevel govenrnance-perspektiv kan man 

konstatera att denna både förs inom ramen för institutionella ramverk på olika 

nivåer, och genom samverkan mellan myndigheter, folkvalda församlingar, 

kommunala tjänstemän, departement och så vidare. Det vill säga, klimatpolitiken 

styrs i det första fallet av kommunens översiktsplan, energiplan eller klimatpolicy, 

genom lagar och ekonomiska styrmedel på nationell nivå, EUs direktiv, Kyoto-

protokollets överenskommelser etcetera, i det andra fallet styrs politiken av aktö-

rer från den offentliga sektorn och företag, organisationer, enskilda från den pri-

vata sektorn, i samverkan. Kanske den första styrningsformen skulle kunna kallas 

multilevel government och den andra multilevel governance för att möta kritiken 

från Peters och Pierre om sammanblandningen av begreppen?  

Istället för att göra en åtskillnad mellan governance och government ser Lies-

bet Hooghe och Gary Marks två linjer i synen på flernivåstyrning. Det första syn-

sättet håller fast vid att styrningen fortfarande sker i tydliga och fasta hierarkiska 

nivåer. I det andra synsättet smälter de olika nivåerna eller skalorna in i varandra; 

det finns varken upp eller ner, ingen grupp av aktörer dominerar över den andra 

(Bulkeley & Betsill 2005a; Hooghe & Marks 2001). Den första typen benämner 

Hooghe och Marks Type I Governance,38 som bygger på federalism, 

 …which is concerned with power sharing among a limited number of gov-

ernments operating at just a few levels. The main thrust of federalism in the 

context of the national state is the relationship between central government 

and a tier of non-overlapping sub-national governments. The unit of analy-

sis is the individual government, rather than the individual policy. (Hooghe 

& Marks 2001: 5). 

������������������������������������������������������������
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38 I Marks och Hooghes kapitel i boken Multi-level Governance från 2004 använder författarna 
begreppen Type I och Type II multi-level governance. 
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Detta synsätt, menar Hooghe och Marks, anammas av de som vill betona att na-

tionsstaten fortfarande har en maktposition i global governance, den är inte er-

satt, utan understödd av aktörer från den privata sektorn eller från frivilligsek-

torn (Hooghe & Marks 2001). 

Den andra typen, Type II Governance,  

…is one in which the number of jurisdictions is vast, rather than limited; in 

which jurisdictions are not aligned on just a few levels, but operate at di-

verse territorial scales; in which jurisdictions are functionally specific rather 

than multi-task; and where jurisdictions are intended to be flexible rather 

than fixed (Hooghe & Marks 2001: 7). 

Typ II Governance utmärks av att den verkar över fler skalor, och har en mer 

flexibel styrningsform än typ I, men är mer specialiserad när det gäller politikom-

råde (Marks & Hooghe 2004). Typ I betonar att governance sker i olika skikt 

eller nivåer, som till exempel kommuner eller stater där styrningen sker utifrån en 

central institution, medan typ II domineras av nätverk mellan aktörer från privat 

och offentlig sektor, som sträcker sig över olika nivåer i samhällets organisation 

(Betsill & Bulkeley 2007). Kritiker flaggar för att typ II kan ge upphov till en 

tämligen rörig situation, på grund av att det saknas tydliga skiljelinjer mellan de 

olika nivåerna. Bristen på gemensamma övergripande strukturer kan leda till kon-

flikter mellan regioner, länder och sakfrågor påpekar Hooghe och Marks: 

The neat scales, or levels, or tiers, disappear—they meld into one another. 

There is no up or under, no lower or higher, no dominant class of actor; ra-

ther, a wide range of public and private actors compete or collaborate in 

shifting coalitions. This is like Escher’s famous lithograph of incongruously 

descending and ascending steps (Hooghe & Marks 2001: 8).   

Man ska inte se typ I och II som uteslutande varandra, utan som komplementära, 

menar Marks och Hooghe. Typ I representerar deliberativ politik (det vill säga 

politik som bygger på rådslag och debatt) om grundläggande värden i samhället, 

medan typ II är inriktad mot att hitta det effektivaste sättet att lösa ett visst pro-

blem (Marks & Hooghe 2004). En styrka med typ I är att den möter kraven på 

insyn i beslutsfattande och möjlighet att utkräva ansvar av beslutsfattare, medan 

typ II inbjuder till ett mer flexibelt arbetssätt som visserligen inkluderar fler aktö-

rer men som därmed också utesluter andra. Typ II-formen av multilevel gover-

nance är särskilt förekommande i klimatarbetet på lokal nivå, förklarar Betsill 

och Bulkeley, och citerar Granberg och Elander: ”networking within and across 
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municipal borders has become commonplace in local and regional climate change 

governance” (Betsill & Bulkeley 2007: 449).  

Sammanfattningsvis visar diskussionen ovan att multilevel governance, liksom 

governance, kan uppfattas både som en normativ modell, som en process och 

som ett analytiskt verktyg för att analysera den ”härva” av relationer uppåt, ned-

åt och utåt som karaktäriserar klimatpolitiken och klimatarbetet, också på den 

lokala nivån. Men även om Typ II av multilevel governance på ett bra sätt fångar 

den sammansatta bilden, så visar också uppbyggnaden av klimatpolitiken att Typ 

I är nödvändig för att skapa stabilitet och ”ordning”. Institutionerna på den na-

tionella nivån – riksdag och regering, miljödepartementet, Naturvårdsverket, 

Energimyndigheten med flera – bidrar till att skapa de strukturella förutsättningar 

av resurser och regelverk som möjliggör interaktioner mellan kommuner inom 

och utanför landets gränser, mellan kommuner, företag och organisationer för att 

arbeta med klimatfrågan på ett gränsöverskridande sätt, till exempel genom 

uppmuntran från Klimpprogrammets stödmöjligheter. 

Även om många kommuner i Sverige väljer att inte delta i nätverk på klimat-

området, så är nätverk av det slag som Sveriges Ekokommuner, Klimatkommu-

nerna, Cities for Climate Protection utgör exempel på, aktörer man måste räkna 

med i klimatarbetet. Kopplingen mellan nätverk, governance och multilevel go-

vernance är därför viktig att finna för att kunna analysera klimatarbetet. Här 

kommer begreppet policy networks till användning för att förklara och problema-

tisera denna koppling. 

Nätverk – ett mångfacetterat begrepp 

Vad är egentligen ett nätverk? Begreppet används inom ett otal sammanhang för 

att beskriva eller analysera formella eller informella samarbetsformer mellan allt 

från ett fåtal enskilda individer till organisationer på global skala. I sin avhand-

ling som bygger på studier av fyra företagsnätverk ställer sig sociologen Martin 

Lind just den frågan (Lind 2002). Lind konstaterar att det är problematiskt att 

tala om ett enda nätverksbegrepp: 

 Olika tillämpningar och användningsområden ger olika begrepp. En an-

vändning uppfattar nätverk som ett perspektiv utifrån vilket man kan be-

trakta i princip vadsomhelst. I en annan betydelse är nätverk ett bestämt 

socialt fenomen, skilt från andra former av social organisering. Ytterligare 

ett användningsområde betraktar nätverk som en forskningsmetod, medan 

en fjärde variant ser nätverk som en organisatorisk utvecklingsstrategi 

(Lind 2002: 15).  



114 eva gustavsson ✍ Mellan det lokla och det globala

 
�

Kritiken mot nätverksbegreppet kan sammanfattas med att det kan beteckna i 

stort sett vad som helst som består av relationer mellan olika aktörer (Gossas 

2003: 24), ”In fact, the network approach is hampered by a truly Babylonian 

conceptual chaos” skriver Adam och Kriesi (2007: 129), med hänvisning till Tan-

ja Börzel som formulerat följande minsta gemensamma nämnare för begreppets 

användning inom olika discipliner: 

…a set of relatively stable relationships which are of non-hierarchical and 

interdependent nature linking a variety of actors, who share common inter-

ests with regard to a policy and who exchange resources to pursue these 

shared interests acknowledging that co-operation is the best way to achieve 

common goals (Börzel 1997: 1). 

Nyckelorden är därmed att det finns ett gemensamt intresse hos olika aktörer av 

att arbeta för ett visst gemensamt mål inom ett specifikt politikområde som ligger 

i aktörernas intresse. Det gör man genom att samarbeta i en icke-hierarkisk orga-

nisation, där ett utbyte av resurser kan ske till gagn för saken. 

Den generella definitionen av nätverk kan överföras till de varierande formerna 

för samarbete kring klimatfrågan. Regionala samarbeten kring regionala projekt 

som BioFuel Region där Sundsvall ingår som en aktör bland flera kommuner, 

statliga myndigheter, lokala privata företag med flera, är en typ av nätverksarbe-

te. Klimatkommunerna där kommunen som organisation ingår som en av många 

aktörer i ett nationellt samarbete och där Naturvårdsverket finns med i bakgrun-

den som finansiär är ett annat exempel. Projektet Bustrip, som i huvudsak samlat 

tjänstemän som arbetar med planering av trafik i ett antal kommuner runt Öster-

sjön är ytterligare ett exempel på nätverk, liksom Cities for Climate Protection 

där kommunerna istället deltar i utbyte av kunskaps- och erfarenhetsresurser med 

kommuner i andra länder. Alla dessa samarbetsformer definierar jag som nätverk. 

De får en närmare presentation i kapitel 5-7. De har det gemensamt att de direkt 

eller indirekt är med och påverkar utformandet av klimatpolitiken. De kan där-

med analyseras med hjälp av begreppet policy networks. 

Policy networks 

Det finns flera sätt att kategorisera eller sortera nätverken utefter olika dimensio-

ner. Tanja Börzel (1998) identifierar två huvudinriktningar bland synsätten på 

nätverk. I the interest mediation school som främst återfinns i den anglo-

amerikanska litteraturen, tolkas policy network som en modell för hur relatio-

nerna mellan staten och intressegrupper i samhället ser ut inom ett visst politik-

område (se även van Waarden 1992 som menar att begreppet inom statsveten-
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skapen använts huvudsakligen som en modell, bild eller metafor). Den tyska go-

vernanceskolan ser istället policynätverken som en specifik icke-hierarkisk styr-

form, ett alternativ till hierarkisk styrning och marknadsstyrning (Börzel 1998).   

Governanceskolan använder policy networks på två sätt, dels som analytiskt 

begrepp som uppmärksammar nätverkets strukturer och de enskilda aktörernas 

beteende, dels som en särskild form av styrning (governance) i moderna politiska 

system (se till exempel Kooiman 1993). 

Nätverksbegreppet som modell inbegriper inte bara relationerna mellan staten 

och nätverken, utan också relationerna mellan aktörerna inom nätverken (där 

statliga institutioner kan ingå som en aktör), och nätverkens uppgift. För att ana-

lysera relationerna inom nätverken och till staten är det framför allt tre faktorer 

som är viktiga att studera menar van Waarden (1992): (i) antalet aktörer och vil-

ka typer av aktörer som finns i nätverket; (ii) nätverkets huvudsakliga funktion; 

samt (iii) maktbalansen inom nätverket. Dessa faktorer säger något om vilka de 

individer som deltar i nätverken representerar (en organisation, en myndighet, en 

statlig kommun), om någon typ av aktör har en dominerande ställning och där-

med större inflytande i nätverket. De säger också något om nätverket i första 

hand arbetar ”inåt”, för att stärka medlemmarnas resurser, eller ”utåt”, för att 

till exempel påverka EUs klimatpolitik eller de globala klimatförhandlingarna. 

Rhodes efterfrågar i sin kategorisering av nätverk på motsvarande sätt vilka in-

tressen och sektorer - privata eller offentliga - som aktörerna i nätverket företrä-

der, i vilken grad medlemmarna är oberoende av andra nivåer - ett vertikalt obe-

roende, och vilka resurser medlemmar har att förfoga över och utbyta med var-

andra. Rhodes använder också en horisontell dimension; i vilken omfattning är 

nätverket kopplat till andra nätverk, och i så fall hur (Rhodes refererad i Smith 

1997)? 

Utifrån de fem dimensionerna identifierar Rhodes fem nätverkstyper: Policy 

communities (grupperingar kring avgränsade politiska frågor eller verksamhets-

områden eller kring ett geografiskt avgränsat område – territorial communities), 

professional networks (där en yrkesgrupp dominerar), intergovernmental net-

works (till exempel kommuner samlade i nationella nätverk), producer networks 

(främst grupper som driver ekonomiska intressen) samt issue networks (enfråge-

nätverk) (Rhodes 1986; Rhodes & Marsh 1992). 

Betsill och Bulkeley (2004), delar istället in nätverken i tre grupper utifrån 

medlemmarnas karaktär och nätverkens syfte: epistemic communities (expertnät-

verk), transnational advocacy coalitions (påtryckningsnätverk) samt ”the global 

civil society” (frivilligorganisationer, informella nätverk med mera).  
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Det finns flera likheter mellan de olika sätten att karaktärisera och kategorise-

ra nätverk. Sammansättningen av medlemmarna utifrån sektorstillhörighet, ex-

pertkunskap, eller nivå säger något om nätverkets makt att påverka. Expertnät-

verken har, i de miljösammanhang som Betsill och Bulkeley (2004) studerar, fått 

ökad betydelse genom att auktoritativt hävda sin kunskap. Vissa nätverk är mer 

stängda än andra, som policy communities och professional communities, men 

har i gengäld en större stabilitet då medlemskåren är mer stabil (Rhodes & Marsh 

1992). I ett nätverk med en större, heterogen medlemskår är risken mindre att en 

medlem, till exempel en statlig myndighet, dominerar nätverket (van Waarden 

1992). 

Policynätverk, som CCP eller Klimatkommunerna för att ta ett svenskt exem-

pel, har som syfte att påverka politiken inom sitt intresseområde, och blir därmed 

del av själva politikskapandet (se kapitel 7). I flera av nätverken uttrycks detta 

syfte tydligt. Ett återkommande syfte är att föra medlemmarnas talan och framfö-

ra synpunkter till beslutsfattare i riksdag och regering, inom EUs eller FNs orga-

nisationer för att påverka de beslut som fattas där. Nätverken har på så sätt funk-

tionen att förmedla synpunkter från den lokala till den nationella eller internatio-

nella nivåns aktörer, men också att föra en debatt inom nätverket genom konfe-

renser, seminarier och i andra former där medlemmarna möts. Nätverken är ock-

så nödvändiga för att staten ska kunna skapa, legitimera och implementera sin 

politik. Genom policynätverken aggregeras mångfalden av intressen som därige-

nom blir hanterliga för beslutande på nationell nivå (Rhodes 1997). Nätverken 

blir en kanal för staten att använda både för att lyssna på den debatt som förs på 

den lokala nivån och för att kunna förpacka sitt eget budskap på ett sätt som kan 

vinna stöd och ge förutsättningar för ”mjuk styrning”. Samma förhållande gäller 

mellan EU och nätverken, där kommissionen stödjer men också använder nätver-

ken för att främja sin egen politik, konstaterar Helga Leitner:  

The [EU] commission not only helps create and financially support net-

works, but also uses its regulatory powers to closely circumscribe and mon-

itor their goals, network agendas, types of cooperation, and geographic 

reach. This has effect of promoting policies and policy changes that further 

Commissions goals and institutional interests. (Leitner 2004: 251). 

Nätverk som Klimatkommunerna är en kanal för regeringen som via Naturvårds-

verket ger stöd för att kommunerna i sin tur ska kunna genomföra lokala klimat-

åtgärder för att bidra till att uppfylla det nationella klimatmålet. På internationell 

skala finns motsvarande exempel på ömsesidigt beroende mellan EUs klimatpoli-

tik och de europeiska miljö- och klimatnätverken.  
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Särskilt i nätverk på regional nivå märks den nära kopplingen mellan nationell, 

regional och lokal nivå, där den nationella nivån i praktiken är närvarande i de 

regionala eller lokala nätverken. Ett exempel är BioFuel region, där Vägverket 

och Sveriges Lantbruksuniversitet, regionala universitet och länsstyrelser ingår i 

nätverket tillsammans med kommuner och privata företag.  

Nätverk i klimatperspektiv 

Inte minst i klimatpolitiken utmanar nätverken den traditionella uppfattningen 

om uppdelning i hierarkiska nivåer och territoriella skalor och tudelningen av 

globala processer i globala och lokala. Betsill och Bulkeley prövar litteraturen om 

regimteori och transnationella nätverk som verktyg för att analysera nätverk som 

CCP, men menar att dessa teorier inte räcker till för att förklara interaktionerna 

mellan supranationella och subnationella aktörer och mellan aktörer i och utan-

för den statliga sektorn: 

Moreover, by distinguishing between “global” processes and actors and 

those that are “local” in origin and scope on the one hand, and between 

state and non state actors on the other, these approaches obscure how 

global environmental governance takes place through processes and institu-

tions operating at and between a variety of scales, involving a range of ac-

tors with different levels of authority. We contend that a multilevel govern-

ance approach captures more fully the social, political, and economic proc-

esses that shape global environmental governance, as illustrated by an 

analysis of the modes of governing invoked through and intersected by the 

CCP program. (Betsill & Bulkeley 2006: 142)  

Regimteorins svaghet är att den i allt för hög grad handlar om nationalstaten som 

den centrala aktören. Varken regimteori eller nätverksteori fångar upp relationer-

na som sträcker sig över nivåerna, där styrningen istället äger rum mellan det lo-

kala och det internationella, konstaterar Betsill och Bulkeley (2006: 146). För att 

fånga mångdimensionaliteten krävs det ett flernivåperspektiv. Lennart J. Lund-

qvist och Anders Biels analys av svensk klimatpolitik understryker behovet av ett 

flernivåperspektiv i klimatpolitiken – klimatförändringens egenskap att sträcka 

sig över traditionella nivåer utgör en utmaning för såväl det demokratiska flerni-

våstyret som för samhällsvetenskaplig forskning (Lundqvist & Biel 2007b). 

Summering 

Det har nu blivit dags att summera kapitlet och slå fast vilka slutsatser som ska 

dras för den fortsatta analysen. För att förstå kommunernas roll i klimatpolitiken 
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så har det varit nödvändigt att reda ut begreppen skala och nivå. Klimatföränd-

ringen har en global skala, ingen del av världen kan undgå att påverkas av en 

förhöjd medeltemperatur, även om konsekvenserna blir olika på olika platser be-

roende på faktorer som geografiskt läge eller grad av ekonomisk utveckling. Där-

för är klimatförändringen också ett globalt ansvar. Sambandet är detsamma ock-

så i motsatt riktning; den globala uppvärmningen orsakas av mänskliga aktivite-

ter som alla har en lokalitet, de pågår någonstans. Klimatförändringen har en 

lokal skala. Det krävs ansvarstagande och aktivitet på båda skalorna samtidigt 

för att utsläpp av växthusgaser ska kunna minska i den takt som IPCC föreskri-

ver som nödvändig. Utifrån en teoretisk utgångspunkt kan man alltså slå fast att 

kommunerna spelar en viktig roll i klimatpolitiken. Om de också har, ges eller tar 

sig en sådan roll i praktiken kan inte avgöras utan empiriska studier av konkreta 

fall i olika kontexter. 

Den lokala och den globala skalan hamnar ofta i fokus, inte bara när det hand-

lar om klimatpolitik, det pågår en förskjutning av makt uppåt, nedåt och utåt på 

bekostnad av den makt som innehas av staten som representant för politikska-

pandet på den nationella skalan. Government har inte bytts ut mot governance, 

båda styrningsformerna existerar jämsides, oavsett om vi talar om styrande insti-

tutioner på lokal, nationell eller transnationell nivå. Däremot sker en förskjutning 

mot flexiblare styrningsformer, där nätverksbyggande blir en del av politikska-

pandet och den politiska styrningen av det politikområde som handlar om klima-

tet. Klimatfrågans globala och lokala skalor kräver politiskt handlande och styr-

ning på flera nivåer. Staten eller de överstatliga institutionerna behöver nätverken 

för att utveckla och förverkliga sin politik, kommunerna och andra aktörer på 

den lokala nivån behöver nätverken för att påverka den nationella och interna-

tionella klimatpolitiken. Genom nätverken kan kommunerna också stärka sina 

möjligheter agera för en regional ekonomisk tillväxt genom det utrymme för tek-

niska innovationer som klimatfrågan inbjuder till. Klimatfrågan blir därmed en 

hävstång för teknisk utveckling som i sin tur är en fördel i konkurrensen mellan 

olika regioner om investeringar med ekologisk modernisering som förtecken. Om 

kommunerna i praktiken också försöker och verkligen lyckas använda sig av de 

möjligheter som därmed öppnar sig är återigen en empirisk fråga.  

I de följande två kapitlen kommer vi att på djupet se hur två svenska kommu-

ner konkret har agerat och planerar att agera för att påverka klimatet genom 

minskade utsläpp av växthusgaser. Studien kommer i stora drag att försöka be-

svara de fem första av de frågeställningar som angavs i syftet på sidan 8. I kapitel 

7 undersöker vi i vilken omfattning och med vilka erfarenheter de två kommu-
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nerna och andra svenska kommuner deltar i olika typer av nätverk och besvarar 

därmed de återstående två frågeställningarna. 
�

�  
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Kapitel 5 VÄXJÖ – ETT KLIMATKONCEPT 

”Framgång föder framgång. Den första 

framgången är att vi lyckades fatta det 

här politiska beslutet om att vi skulle bli 

fossilbränslefria ” (intervju tjänsteman i 

Växjö kommun 2005) 

”Arbetsglädjen blir också större om man 

vet att man arbetar i en verksamhet som 

inte skadar miljön” (ur kommunens mil-

jöpolicy, Växjö kommun 1993: 6) 

�

Från regering och riksdag uttrycks förväntningar på de svenska kommunerna att 

driva klimatarbetet. Kommunerna är själva motorn i arbetet, så beskrivs kommu-

nernas roll i klimat- och miljöarbetet. Klimatfrågan är ett av många sakområden 

som kommunen har att arbeta med. Det är inte ens nödvändigt för kommunen att 

ha ett miljöprogram eller klimatstrategi, ändå arbetar många kommuner med att 

formulera och implementera sådana program. Vissa kommuner har arbetat längre 

eller mer intensivt med klimatfrågorna, vilket uppmärksammats i olika index, 

rapporter, uppräkningar av goda exempel eller genom utmärkelser (se till exem-

pel Energimyndigheten 2005; Forsberg 2007a,b; Naturvårdsverket 2005; SKL 

2007b; SNF 2008). Andra kommuner håller en lägre profil.  

I avhandlingens första kapitel ställdes flera frågor; vilka är drivkrafterna för 

kommunernas klimatarbete, vilka mål och inriktningar har klimatarbetet, vilka 

faktorer och aktörer påverkar klimatarbetet, hur genomförs det och vilket blir 

resultatet? Dessa deskriptiva frågeställningar bidrar till att svara på den övergri-

pande frågan, vad som styr det lokala klimatarbetet till att ta en viss riktning med 

en viss ambitionsnivå och innehåll. Detta kapitel, och nästföljande, ägnas åt kli-

matpolitik och klimatarbete i kommunen som organisation och kommunen som 

arena i två specifika kommuner, Växjö och Sundsvall. De två kommunernas för-

utsättningar är delvis desamma, men det finns också skillnader som gör att deras 

politik, mål och strategier för klimatarbetet ser olika ut.  

Detta kapitel, som handlar om Växjö kommuns klimatarbete, inleds med en 

beskrivning av de geografiska förutsättningarna för det lokala klimatarbetet. 

Därefter kommer jag till framväxten av några dokument av betydelse för kli-

matarbetet i kommunen. I kapitlet uppmärksammar jag betydelsen av projekt och 

nätverk för Växjö kommuns klimatarbete, särskilt de lokala och regionala. Det 

transnationella nätverksarbetet diskuterar jag närmare i kapitel 7.  
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Kapitlet blir en berättelse om Växjös klimatarbete som till stor del utgår från 

respondenternas berättelser i mina intervjuer. Studier av dokument från Växjö 

kommun har kunnat belägga eller nyansera respondenternas berättelser, och ar-

tiklar från dagstidningar och annan media får hjälpa till att illustrera hur omvärl-

den uppfattar kommunens klimatarbete. 

Handel och småländsk entreprenörsanda 

Mitt i den småländska skogsbygden och ”i Skandinaviens ledande entreprenörs-

region”(Växjö kommun 2007k) ligger Växjö, residensstad i Kronobergs län och 

huvudort i Växjö kommun. Det är en kommun med ca 80 000 invånare och en 

positiv befolkningsutveckling, cirka 58 000 av invånarna bor i Växjö tätort. Cir-

ka 7 500 företag av varierande storlek lägger grunden för ett diversifierat närings-

liv (Växjö kommun 2007d). Staden har en historia som skolstad ända sedan me-

deltiden (Larsson 1999), sedan 1999 har Växjö rangen av universitetsstad. Växjö 

har också länge varit ett regionalt handelscentrum, en geografisk knutpunkt där 

handelsmän från kuststäderna mötte Växjöbor och tillresande till staden från in-

landet. Då Växjö länge var länets enda stad, och lanthandel inte tilläts förrän 

1846, blev staden ett naturligt handelscentrum för Kronobergsbygden, och har 

fortsatt hävda sin position som handelsstad sedan dess (Rydén 1999). Handeln 

hade främst ett lokalt avsättningsområde, någon högre grad av utrikeshandel var 

det inte fråga om (Johansson et al. 1988). 

 
Bild 1: Vy över centrala Växjö. 

               
�������������������Bild: Växjö kommun. Foto: Mats Samuelsson. 

 

Idag är handeln en viktig del i stadens expanderande ekonomi, det senaste exemp-

let är planeringen av den nya stadsdelen Arenastaden där nya funktioner byggs 
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upp kring den befintliga idrottsanläggningen Värendsvallen, med ambitionen att 

bli ”Sveriges bästa center för idrott, kultur, handel och boende” (Växjö kommun 

2007a). Industrialiseringsvågen som svepte genom landet under slutet av 1890-

talet, påverkade näringslivet också i Växjö. Det etableras dock ingen storindustri i 

Växjö, istället var det mer eller mindre hantverksbetonade verksamheter som väx-

te fram (Johansson et al. 1988: 74). Även om industrin inte längre är hantverks-

mässig, så är det de mellanstora företagen som dominerar näringslivet i Växjö 

idag. Både glas- och möbeltillverkningen, som vi gärna förknippar med Småland, 

har stor betydelse för regionen, inte minst för turismnäringen, men är också vikti-

ga exportvaror.   

Det är inte bara möbelindustrin som ser framtiden an i Växjö med omnejd. Det 

sätt varmed kommunen presenterar sig på sin webbsida och i informationsmate-

rial andas självförtroende och optimism. Under rubriken Företagen i Växjö kunde 

man under 2007 läsa: 

Växjö ligger i Skandinaviens ledande entreprenörsregion. Med innovativa 

framtidsföretag, ett universitet som attraherar både företag och människor, 

och en stabil befolkningsökning, är det inte konstigt att Växjö präglas av 

expansiv framtidstro (Växjö kommun 2007b).  

Tilltron till förmågan hos kommunen som organisation och till de aktörer som 

är verksamma i kommunen som geografiskt område och i den omgivande regio-

nen är märkbar hos de politiker och tjänstemän jag intervjuat. Det är få som 

framför några kritiska synpunkter på klimatarbetet. Det märks att flera av dem 

jag pratar med är vana att presentera kommunens klimatarbete i offentliga sam-

manhang.                

Att byta ut olja mot biobränsle för att producera värme i kraftvärmeverket var 

på sitt sätt en startpunkt för klimatarbetet i kommunen, användningen av bio-

bränsle har också kopplats ihop med möjligheten att kombinera affärsmöjligheter 

och lokala arbetstillfällen med miljömässig utveckling.  

Skogen som råvara och energikälla 

Skog går som en röd tråd genom Växjös utveckling. Det ska visa sig att tillgången 

till skogsråvara på nära håll blev en avgörande faktor för kommunens satsning på 

biobränsle i sitt kraftvärmeverk. Man kan också konstatera att skogen även hi-

storiskt varit en viktig förutsättning för den ekonomiska utvecklingen i regionen. 

Skogen gav bränsle till glasbruken och till dåtidens järnbruk. Så länge den små-

skaliga järnframställningen var lönsam, det vill säga fram till mitten eller slutet av 

1800-talet, fanns ända upp till ett 70-tal järnbruk i Småland. Än idag är Småland 
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förknippat med glasframställning, även om storhetstiden för glasbruken inföll 

under 1800-talet (Holmér 1999). Handeln med bränsle till bruken och med sågat 

virke gav ett välkommet tillskott till de småländska böndernas ekonomi. Den 

tekniska utvecklingen av flyttbara ångsågar under slutet av 1800-talet, samt om-

fattande uppköp och därefter kalhuggning av skogsgårdar beskattade dock 

skogsbeståndet hårt. Istället kunde de välkända lingonröda tuvorna breda ut sig. 

De gav en inkomstförstärkning till småbönderna, bären såldes både på en in-

hemsk och på en utländsk marknad. Skogen gav även råvara till pappers- och 

massaindustrin i Kronobergs län, och till en rad snickerifabriker.  

Skogen har fortsatt att ha en betydelsefull funktion som bränsle i rå eller föräd-

lad form även om järnframställningens tid i Småland för länge sedan är förbi. 

Idag levereras skogsråvara till Växjö Energi AB (VEAB) för att omvandlas till 

värme i kommunens fjärrvärmeverk. Råvaran köps till stor del upp av lokala le-

verantörer (VEAB 2005). Den starka kopplingen mellan Växjös läge i en skogrik 

region och kommunens klimatpolitik med tyngdpunkt på bioenergi, framhålls 

kärnfullt i uttrycket ”Växjö – mitt i vedboden”, som används flitigt i presentatio-

ner av kommunen. En anställd vid kraftvärmeverket citeras i den brittiska tidnin-

gen The Independent: ”We are in the middle of the woodshed and we wanted to 

take advantage of that” (Soares 2007). Att ”Växjö ligger praktiskt taget mitt i 

vedboden – källan till bioenergi” är också en av utgångspunkterna i kommunens 

klimatstrategi (Växjö kommun 2007j: 5), som pekar ut skogen som en förutsätt-

ning för kommunens klimatpolitik.  

Vi kan konstatera att Växjö har fungerande institutioner som gör det möjligt 

att skapa och implementera en klimatpolitik – kommunen som organisation och 

politiskt organ, en tradition av entreprenörskap, kunskap om skogsproduktion.  

Kontakterna med omvärlden, vare sig det är med företagare, organisationer eller 

myndigheter i regionen, nationen eller andra länder är frekventa, kommunen är 

en del av det nationella och transnationella klimatarbetet. Den småländska 

entreprenörsandan liksom bilden av den ihärdiga lokala klimatpolitiken är bilder 

som företrädarna för kommunen gärna vill förmedla, i dokumenten från den 

kommunala organisationen, i media och - förmodligen – även i samtalen med 

mig. 
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Från lokalt biobränsle till en världskänd klimatstrategi 

Den internationella uppmärksamheten i The Independent är ingen engångsförete-

else, kommunens klimatpolitik och konkreta klimatarbete har refererats i åtskilli-

ga internationella publikationer och sammanhang. Ofta är det Växjös tidiga start 

med klimatarbetet som fångar medias intresse. Inledningen till en artikel publice-

rad i ett stort antal internationella media, som till exempel The Boston Globe 

(Ritter 2007), om Växjös klimatarbete, sammanfattar nyfikenheten och fascina-

tionen från internationellt håll för den stillsamma stadens klimatarbete: 

When this quiet city in southern Sweden decided in 1996 to wean itself off 

fossil fuels, most people doubted the ambitious goal would have any im-

pact beyond the town limits. A few melting glaciers later, Vaxjo is attract-

ing a green pilgrimage of politicians, scientists, and business leaders from as 

far afield as the United States and North Korea seeking inspiration from a 

city program that has allowed it to cut carbon dioxide emissions 30 percent 

since 1993. Vaxjo is a pioneer in a growing movement in dozens of Euro-

pean cities, large and small, that aren't waiting for national or international 

measures to curb global warming. 

Citatet uppmärksammar tre företeelser som är utmärkande för klimatarbetet i 

Växjö kommun, men även för många andra städer och kommuner i Sverige och 

Bild 2. Bioenergi 

Kommunalrådet Bo Frank (m) po-

serar på en hög med flis vid kraft-

värmeverket i Växjö. Bilder av det 

här slaget förekommer i material 

från Växjö kommun. 

 

Bild: Växjö kommun 

Foto: Mats Samuelsson 
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andra delar av världen. Den första är att det finns en insikt om att lokalt kli-

matarbete, även i liten skala, har global betydelse, den andra att utbytet av kun-

skaper, erfarenheter och goda exempel stimulerar till en ökad geografisk sprid-

ning av beprövade klimatåtgärder. Den tredje företeelsen är att städer (eller 

kommuner) ibland väljer att gå längre i sina klimatmål och –åtaganden än den 

nationella eller internationella politiken på området.  

Växjö visar sig vara en kommun som varit framgångsrik med att nå ut till om-

världen med sin modell för att bekämpa ökningen av utsläpp av växthusgaser 

från fossila bränslen. Målet ”Fossilbränslefritt Växjö” har givit kommunen inträ-

desbiljett till internationella miljösammanhang. Kommunen framhålls ofta som 

ett gott exempel och en förebild för andra kommuner, och kommunen blygs inte 

att använda framgången i informationsmaterial om kommunens klimatarbete. 

”Växjö is a prime mover on climate protection” utropar kommunens broschyr 

”Fossile Fuel Free Växjö”. ”Växjö, en drivande kraft för klimatskydd” heter det i 

den svenska upplagan. En senare upplaga av informationsbroschyren innehåller 

följande rader:  

Växjö kommun var tidigt ute med att sätta långtgående mål för klimatarbe-

tet. Redan 1996 beslutade politikerna enhälligt att Växjö ska bli en fossil-

bränslefri kommun – ett beslut som väckte stor uppståndelse över hela 

världen (Växjö kommun odaterad a ej sidnumrerad).   

Kommunens klimatmål och klimatarbete har lett till att kommunen fått mottaga 

tre internationella utmärkelser. Den första kom år 2000, då kommunen blev vin-

nare av ICLEI:s39 ”the Local Initiatives Award for Excellens in Atmospheric Pro-

tection” tack vare kommunens ”aggressive targets for greenhouse gas reductions 

[…] and for its outstanding efforts to achieve these targets” (ICLEI odaterad a). 

Under 2007 har kommunen fått ytterligare två utmärkelser; dels ”Sustainable 

Energy Europe Awards 2007”, som är EU-kommissionens pris, som man erhöll-

för det brett förankrade arbetet med konceptet Fossilbränslefritt Växjö, dels Uni-

on of Baltic Cities pris för målet fossilbränslefritt Växjö i kombination med kon-

kreta åtgärder och goda resultat.  

I samband med de senaste utmärkelserna har intresset från internationell media 

eskalerat, Linnéåret 2007 som uppmärksammade Carl von Linnés gärningar, 

hjälpte dessutom till att rikta uppmärksamheten mot Småland. Den ovan citerade 
������������������������������������������������������������
�

39ICLEI står för International Council for Local Environmental Initiatives som organiserar kom-
muner som arbetar med hållbar utveckling på lokal nivå. Se kapitel 7 för en utförligare beskriv-
ning. 
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artikeln ur The Boston Globe, som ursprungligen kommer från nyhetsbyrån AP, 

spreds hösten 2007 i internationell media. Artikeln publicerades på ett stort antal 

websidor utgivna av dagstidningar eller allmänna nyhetsportaler med hemvist 

världen över, exempelvis Washington Post, CNN, USAtoday och China Daily. 

”Vi hade 580 artiklar i internationell press. Alla stora tidningar hade en stor arti-

kel om Växjö som Europas grönaste stad. Den marknadsföringen i media är 

ovärderlig” säger en respondent (TjV 3 2008). Växjös klimatarbete, liksom Kö-

penhamns och några andra europeiska städer som nämns senare i artikeln, fram-

ställs som goda exempel på vad som faktiskt kan göras på lokal nivå, och av in-

tresse för städer och kommuner i vitt skilda delar av världen. 

Klimatarbete som besöksindustri 

Utmärkelserna ställer också krav på företrädare för kommunen att visa upp sig 

och sin kommuns arbete. Sveriges kommuner och landstings tidning Dagens 

Samhälle citerar kommunstyrelsens ordförande i Växjö med anledning av EU-

utmärkelsen: ”Priset innebär att vi ännu mer än vi redan gjort kommer att få åka 

runt Europa som skottspolar och berätta vad vi håller på med” (Dagens Samhälle 

2007). Men världen kommer också till Växjö. ”’Den gröna staden’ lockar världs-

pressen”, skriver Smålandsposten (Westergren 2007). Det uttrycket härstammar, 

enligt kommunstyrelsens ordförande, från BBC World, som utropade Växjö till 

”The greenest city in Europe” (Växjö kommun 2007h) i samband med utmärkel-

serna kommunen fick 2007, ett uttryck som sedan upprepades till exempel i ru-

briken på artikeln i The Independent (Soares 2007): ”In Europe’s greenest city, 

even its power plant smells more like a sauna”. 

Det stora intresset, inte bara från media utan också från andra kommuner och 

organisationer, har resulterat i att antalet studiebesök, så kallade technical visits, i 

Växjö har ökat under senare tid. I början, när klimatarbetet började visa resultat i 

form av minskade CO2-utsläpp, upplevdes de ibland långväga besöken som an-

norlunda och spännande inslag i vardagsarbetet, berättar respondenterna, men 

det dröjde inte länge innan studiebesöken började kännas som en belastning. Det 

krävde att kommunen organiserade mottagandet av studiebesöken. En respon-

dent som tog emot besökare berättar:  

Då var det ett läge där man sa att nu lägger vi ner det här, det går inte, vi 

orkar inte med det här. Det är inte vårt jobb att hålla på med sånt här. Och 

jag vet inte om jag var inbjuden eller om jag råkade vara där, men de tyckte 

väl att jag var väldigt besvärlig för jag sa att det här […], här kommer folk 

hit och vill hälsa på och så säger vi nä, vi vill inte. Utan då gjorde vi så att 

[…] istället för att vi alla fick telefonnummer så kanaliserades det till en 
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person och sedan så såg vi till att vi engagerade företagen här. Så besökar-

na åkte inte bara till kommunen och värmekraftverken utan de åkte ut i 

skogen och tittade – en japan har aldrig varit ute och gått i skog. Och spe-

ciellt inte i lågskor och kostym som de alltid har på sig (skratt). Där fick de 

se skördare, de fick se flismaskiner, och de får hälsa på en tillverkare av de 

här maskinerna, och de får se små anläggningar som är ju mer anpassade 

för deras behov än vår jättestora anläggning här som är väldigt impone-

rande, och som alla vill se, men som de aldrig åker hem och kopierar. (TjV 

2 2005) 

Citatet visar att man i början saknade rutin att ta emot besökare av det här sla-

get. Japanerna skildras som tämligen exotiska, och man kan anta att de själva 

upplevde Växjöbesöket på samma sätt. Men den småländska entreprenörsandan 

gjorde sig gällande, och kommunens anställda blev varma i kläderna. Responden-

ten berättar vidare om hur besökare fått följa med en ”skogskille” hem och fika 

vid hans köksbord, och om hur de mest oväntade utbyten kan uppstå när profes-

sorer från universitetet eller andra med stor kunskap och erfarenhet om bioenergi 

möter besökare: 

…och som då kan säga att ”jaha, var bor du, i södra Australien, jahaja, 

men då har ni ju si och då har ni så, ja men då kan ni göra detta”. […] Jag 

har ibland kommit hit med grupper som jag tänkt, men herregud, de behö-

ver väl inte någonting, men alla behöver ånga eller värme eller kyla eller 

någonting (TjV 2 2005). 

En slutsats man kan dra är att det geografiska avståndet inte verkar ha så stor 

betydelse. Att behoven och förutsättningarna i Växjö och den aktuella staden i 

Australien i förstone föreföll väsensskilda när det gällde energifrågor, verkade 

inte vara ett hinder för utbyte av kunskap. Båda platserna behövde energi för 

uppvärmning eller kyla, båda var intresserade av nya, klimatvänliga tekniska lös-

ningar på energiproduktion och –konsumtion. 

Kommunens organisation för att ta hand om besökarna har utvecklats betyd-

ligt i takt med att antalet besök ökat. Det är inte längre en enstaka japan som 

kommer, Växjö som resmål verkar vara etablerat: ”I Japan finns ett talesätt som 

säger att om man arbetar med miljöfrågor bör man någon gång i livet åka till 

Växjö på studiebesök” säger kommunen i ett pressmeddelande (Växjö kommun 

2007h). I en broschyr välkomnas besökarna att ”study and enjoy Dynamic 

Växjö, in the midst of the Kingdoms of Crystal and Furniture” (Växjö kommun 

2007f). Det turistiska anslaget får utgöra en bakgrund till huvudinnehållet i bro-

schyren; ett smörgåsbord av seminarier och studiebesök på temat hållbar stadsut-



Mellan det lokla och det globala ✍ eva gustavsson 129

 
�

veckling, med tillhörande prislista. Här bjuds ut såväl studiebesök i privata bo-

städer med pelletspanna eller solpaneler som besök i värmeverket Sandvik, exkur-

sion i skogen på temat biobränsle och naturvård, seminarier om stadsplanering, 

om regionens politik för ekonomisk utveckling (”Dynamic Växjö”), om hur 

kommunen styrs, eller om ”Växjöandan”, ”the Växjö spirit” som förklarar hur 

man når politisk konsensus. Man berättar också om växjöpolitikernas intresse av 

internationella frågor och hur de uppmuntrar tjänstemännen att arbeta i interna-

tionella projekt. Även kommunens jämställdhetsarbete, skolpolitik, bostadsbyg-

gande, vatten- och avfallshantering är objekt för seminarier och besök (Växjö 

kommun 2007f). Växjös politik för hållbar utveckling i brett perspektiv tillgäng-

liggörs och marknadsförs på det här sättet till en bred internationell publik. En 

antydan till att man inte lyckats marknadsföra de internationella framgångarna 

lika bra på hemmaplan kan dock skymtas. Kommunledningen i Växjö har beslu-

tat att introducera devisen ”Europas grönaste stad” för att användas i material 

som publiceras av kommunen. Inte minst behövs detta för att göra framgångarna 

med klimatarbetet kända på hemmaplan, säger kommunstyrelsens ordförande 

(Växjö kommun 2007g).  

Bakom dessa pr-mässiga framgångar ligger ett miljöarbete som fick sin upptakt 

på 1970-talet, under den tid när miljöarbetet på nationell skala var inriktat på de 

synliga miljöproblemen, som på ett märkbart och konkret sätt satte spår i miljön, 

så också i Växjö. Därmed backar vi nu några årtionden i kommunens miljöpoli-

tik. 

Luft och vatten - 1970-talets miljöfrågor i Växjö 

Det var på 1970-talet som miljöarbetet kom igång på allvar i Växjö. Då var det 

ingen som talade om någon växthuseffekt vare sig i Växjö eller i någon annan 

kommun i Sverige - miljöproblemen som behövde åtgärdas, främst var det frågan 

om förorening av vatten och luft. I och omkring Växjö finns ett antal sjöar som 

under 1970-talet konstaterades vara i stort sett döda eller döende. Genom stegvi-

sa insatser omvandlades sjöarna till attraktiva rekreationsområden som idag ger 

möjlighet till både fiske och bad. För Växjöborna, och för kommunens ledning, 

blev det lyckade restaureringsarbetet en tydlig illustration av att ”rena eländet 

kan steg för steg bli något väldigt bra” (TjV 2 2005), det gick att vända en nega-

tiv utveckling till något positivt, ett argument som sedan återkommer som sporre 

i klimatarbetet. Det andra problemet var den dåliga luftkvaliteten i staden, många 

hus värmdes med ved- och oljepannor, många av dem gamla och ineffektiva, och 

rök och avgaser lade sig som ett lock över staden. Situationen förbättrades avse-

värt när fjärrvärme introducerades i staden på 1970-talet, först baserad på för-
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bränning av olja i värmeverket, men från och med 1980 har oljan allt mer ersatts 

med biobränsle. Att biobränslen kom med i bilden hade inget med hänsyn till 

klimatet att göra, inte heller var det enbart miljöskäl som låg bakom bränslebytet. 

Kommunen ville, i efterdyningarna till 1970-talets oljekris, göra sig oberoende av 

olja på grund av reella och förväntade prishöjningar, biobränslet kunde dessutom 

bidra till att skapa lokala arbetstillfällen (TjV 1 2005). År 1980 kom Växjö att bli 

första kommun i landet att använda träbränsle i fjärrvärmeproduktionen (TjV1 

2005). Sexton år senare, 1996, kompletterades fjärrvärmeverket med en ny panna 

för biobränsle. Idag eldas fjärrvärmeverket till största delen med biobränsle40, och 

bioenergisatsningen är en del av kommunens klimatpolitik och ett effektivt led för 

att uppnå målet om ett fossilbränslefritt Växjö.  

Hållbar utveckling i miljöpolicy 1993 

Efter sjörestaurering och taget om värmeproduktionen handlade 1980-talets loka-

la miljöpolitik mycket om giftfri odling och fysisk planering – att bevara grönom-

råden och planering av bebyggelse och infrastruktur (Edman 2008). Efter FNs 

miljökonferens i Rio 1992 hamnar begreppet hållbar utveckling högt upp på den 

politiska dagordningen i Sverige och i landets kommuner, likaså i Växjö. Sverige 

var tillsammans med Storbritannien och Nederländerna bland de länder som 

snabbast, och i stor skala, kom igång med Agenda 21-arbetet (Olsson 2005). Idé-

erna om en ekologisk hållbarhet fångades först upp i kommunens miljöpolicy 

från 1993 (Växjö kommun 1993), där det centrala budskapet var en förändring 

av attityder och beteenden. Miljötänkandet skulle genomsyra alla beslut, och må-

let var att säkra en hållbar ekologisk utveckling. All verksamhet i kommunen som 

organisation, inklusive kommunens personal och politiker skulle visa att man 

levde som man lärde och därmed fungera som förebilder för invånarna. Policydo-

kumentet ställer saken på sin spets när läsaren till slut ställs inför två alternativa 

framtidsstrategier: ”Den breda vägen. Låt oss äta och dricka för imorgon ska vi 

dö” eller ”Den smala vägen. Hushålla – vi ska leva länge och njuta” (Växjö 

kommun 1993:7). Budskapet går inte att misstolka, det var ”den smala vägen” 

som var den hållbara utvecklingens väg. Kommunen som organisation ålades i 

miljöpolicyn ett stort ansvar, dels för att fatta rätt beslut och driva en miljöriktig 

verksamhet, dels genom att vara inspirationskälla för kommunmedborgarna när 

det gäller miljöengagemanget, inte minst för den yngre generationen växjöbor 
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40 Enligt Växjö Energi AB (VEAB) produceras 95 % av elen och fjärrvärmen från kraftvärmever-
ket med biobränslen, med vilket man avser avverkningsrester från hyggen samt spån, bark och 
frästorv (VEAB 2008). 
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(Växjö kommun 1993: 6). Kommunen tilldelade sig också uppgiften att påverka 

andra delar av samhället, som att snabbt få till stånd en miljömärkning av varor 

och tjänster.   

Visionen om ett fossilbränslefritt Växjö  

Fortfarande var det alltså miljöfrågor i vid mening som var i fokus. Vad var det 

då som väckte Växjös politikers intresse för klimatfrågan, och vad har sedan 

drivkraften varit för att fortsätta utveckla klimatpolitiken till dagens omfattning? 

En förklaring till inriktningen av miljöpolitiken mot klimatfrågorna har sitt ur-

sprung i att kommunen under första hälften av 1990-talet ville verifiera att man 

var på rätt spår i miljöarbetet. Kommunen beslöt sig för att vända sig till landets 

miljöorganisationer för att etablera samarbete med någon av dem. Kommunen 

kontaktade Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) som nappade på idén. Inled-

ningsvis skickade SNF ut en bred intresseförfrågan till landets alla kommuner om 

samarbete. Av det 20-tal kommuner som anmälde sig valdes ändå till slut Växjö 

ut. Samarbetet pågick under åren 1995-1998. SNF ställde ett krav på kommunen; 

att ta fram en lokal Agenda 21. Kommunen accepterade utmaningen och politiker 

och tjänstemän fick utbildning i miljöfrågor. Under projekttiden växte en tanke 

fram hos SNF ”att det vore intressant att se hur långt man kan driva en kommun. 

Ifall man kan fatta något häftigt beslut”, berättar en respondent (TjV 1 2005): 

Men man kollade av förutsättningen, man såg att klimatfrågan ligger ju i 

tiden, och Växjö har bra förutsättningar. Här finns bra tillgång till bio-

energi, här finns bra kunskap om bioenergi, vi har dels energibolaget, och 

många olika konsulter, vi har Södra skogsägarna som ligger här, universite-

tet har mycket bra kunskap om energifrågor. Det fanns någonting här som 

gjorde just att klimatfrågan vore bra. Så man passade på att utbilda politi-

ker och tjänstemän, och sen till slut så kom det här beslutet om att Växjö 

skulle bli en fossilbränselfri kommun (TjV 1 2005).  

Flera argument talade alltså för en klimatsatsning i Växjö; klimatfrågans begyn-

nande aktualitet samt lokala tillgångar i form av naturresurser och kunskap, och 

en struktur med företag och institutioner som kunde tänkas samverka. Tidigare 

relativt begränsade miljöproblem var lösta, och en omställning till förnybar energi 

var redan påbörjad.  

SNF hade en lokal förening med engagerade medlemmar som bidrog till att 

öka intresset för klimatfrågan. Tack vare att SNF centralt och lokalt och kom-

munens tjänstemän samarbetade och kunde bearbeta kommunens politiker sattes 

klimatbollen i rullning (TjV 1 2005). Efteråt ser det ut som att det var en enkel 

process, men vissa politiker var skeptiska i början och trodde aldrig att det skulle 
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gå att genomföra ett arbete av det slaget i Växjö, minns en respondent (TjV 2 

2005). Till slut kunde alla enas om en vision om ett fossilbränslefritt Växjö, en 

vision som lades fast i kommunstyrelsen redan 1996. Det var möjligt tack vare att 

det i Växjö finns en positiv inställning att allting går, förklarar en respondent 

(TjV 2 2005). Redan nu var kommunens linje att ta ett globalt klimatansvar (TjV 

1 2007), klimatmålet sattes inte med utgångspunkt från vad man kunde uppnå 

lokalt, utan från vad som var nödvändigt ur ett vidare perspektiv, berättar re-

spondenten.  

Att kommunens politiker kunde sluta upp kring en klimatpolicy, knyter en re-

spondent till en enskild person, Stefan Edman, som då var ledamot av kommun-

fullmäktige i Växjö (TjV 6 2008). Till en början drevs miljö- och klimatfrågorna 

främst av miljöpartiet och vänsterpartiet, men i och med att Edman, socialdemo-

krat, känd miljödebattör och senare regeringen Perssons rådgivare i miljöfrågor, 

tog plats i fullmäktige blev miljöfrågan ”rumsren”, det vill säga övriga partier 

kunde också agera inom den lokala miljöpolitiken. Edman sågs som en auktoritet 

på miljöområdet och gav frågan status och trovärdighet, menar respondenten.  

Edman själv kompletterar i en telefonintervju (2008) bilden av betydelsen av 

personfrågorna för att få, som han uttrycker det, den massiva enighet om miljö-

politiken som gjorde att den kunde bli en stark profil för Växjö. Edman pekar på 

att det under 1980-talet tillträdde två nya kommunalråd för majoriteten respekti-

ve oppositionen, två personer som var intresserade av att driva miljöfrågorna po-

lititiskt och över blockgränserna. Det, menar Edman, lade grunden till att man 

kunde fatta snabba beslut när det gällde miljöpolitiken. 

Till de faktorer som talade till förmån för Växjö som en kommun aktiv på 

klimatområdet kan nu läggas politiker och tjänstemän med starkt miljöintresse. 

Från bred Agenda 21 till specialiserad klimatkommission 

Under tiden som kommunen arbetade med Agenda 21 tog man fram en energi-

plan (Växjö kommun 1996), ett dokument som kommunerna måste ha enligt la-

gen om kommunal energiplanering (1977:439). Hushållning var fortfarande ett 

ledord, men till skillnad från den tidigare miljöpolicyn byggde energiplanen också 

på en tilltro till teknikutveckling. Strategin var att använda ny teknik som sol-, 

vind- och bioenergi, göra insatser inom infrastruktur och fysisk planering, som till 

exempel utbyggnad av fjärrvärmenätet och förtätning av staden samt att verka 

för attitydförändringar. 

Energiplanen byggde i sin tur på de nationella målen i energipropositionen 

(Prop. 1990/91:88) samt på miljöstrategin från 1995 för Kronobergs län, som 

satte upp mål för minskade CO2-utsläpp och ökad användning av förnybara 
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energikällor. Ytterligare en aktör som nämns i energiplanen och som påverkat 

kommunens klimatpolitik är det transnationella nätverket Klimatalliansen, som 

kommunen gick med i 1995, men som man sedan lämnade till förmån för ett an-

nat nätverk. Inom Klimatalliansen fanns en överenskommelse om att på frivillig 

väg halvera CO2-utsläppen till år 2010 genom att minska energikonsumtionen 

och vägtransporterna, vilket också blev ett riktmärke för Växjö (Klimatalliansen 

2000; Växjö kommun 1996: 9).  

Det lokala Agenda 21-dokumentet antogs av kommunfullmäktige 1999. 

Kommunen kunde då sälla sig till den knappa majoritet av landets kommuner (56 

%) som 1998 hade antagit en lokal Agenda 21 (Edström et al. 2002: 8). Agendan 

präglas av konceptet hållbar utveckling, såväl ekologisk som ekonomisk och soci-

al. Det mål som fått störst uppmärksamhet (antaget av kommunstyrelsen redan 

1996) är att Växjö ska bli en fossilbränslefri kommun och att kommunen ska 

sluta använda fossila bränslen i sin egen verksamhet. Klimatmålet har senare bru-

tits ner i avgränsade mål, bland annat i kommunens miljöprogram från 2006, och 

terminologin har ändrats. Det övergripande målet är nu en vision, som är nedbru-

tet i ”strävansmål” och mätbara ”uppnåendemål”, som gör resultatuppföljningar 

enklare. 
 

Tabell 5.1. Växjö kommuns klimatmål.  

Vision 

� Vi har visionen om ett fossilbränslefritt Växjö, där vår energiförbrukning inte leder till nå-

gon klimatpåverkan. 

Strävansmål 

� Växjö kommun strävar efter att använda energi från förnybara energikällor. 

� Växjö kommun strävar efter att använda energi effektivt. 

� Växjö kommun strävar efter att ställa om till ett fossilbränslefritt transportsystem. 

 

Uppnåendemål 

� Minska de fossila koldioxidutsläppen per invånare med minst 50 % till 2010 och med 

minst 70 % till 2025 jämfört med 1993. 

� Minska förbrukningen av elenergi per invånare med minst 20 % till 2015 jämfört med 

1993. 

� Öka cykeltrafiken i Växjö stad med minst 20 % till 2015 jämfört med 2004. 

� Öka kollektivtrafikresandet i stadstrafiken med minst 20 % och landsbygdstrafiken med 

minst 12 % till 2015 jämfört med 2002. 

� Upphöra med användningen av eldningsolja som annat än spetslast i kommunkoncer-

nens ordinarie verksamhet till 2010. 

� Minska de fossila koldioxidutsläppen från kommunkoncernens transporter och service 

med minst 30 % till 2015 jämfört med 1999, för att på sikt helt upphöra. 

 

Källa: Växjö kommuns klimatinvesteringsprogram 2008 
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Fossilbränslefritt Växjö är ett av tre delområden i kommunens miljöprogram, de 

övriga är ”Leva livet” som handlar om konsumtion av varor och livsmedel, och 

”Vår natur” som behandlar mark och vatten (Växjö kommun 2006). Kommunen 

använder miljöledningssystemet ecoBudget för att följa upp miljöarbetet. Det in-

nebär att varje miljömål följs upp i budgetprocessen. I kommunens årsredovisning 

kan man därmed ta del av både de ekonomiska och ekologiska tillgångarna och 

resultaten av verksamheten i kommunen.41 (Växjö kommun 2008a).  

Den svåra transportfrågan 

Ytterligare ett par program som kan fogas till redovisningen av klimatpolitikens 

framväxt är kommunens cykelstrategi och transportstrategi. Utsläppen av växt-

husgaser från transporter är en svår fråga för kommuner generellt att göra något 

åt. Det man kan göra, och som på många håll görs, är att stimulera till cykling, 

gångtrafik och att resa med kollektivtrafik. Så har också gjorts i Växjö. I doku-

mentet Om Cykling (Växjö kommun odaterad b) finns beslut och dokument om 

arbetet för att stimulera cykelåkande i Växjö samlat. Redan 1995 antog kommu-

nen en cykelstrategi med målsättningen att bli ”Sveriges bästa och mesta cykel-

kommun” (Växjö kommun odaterad b: 4). Med hjälp utbyggt, säkert och väl un-

derhållet cykelvägnät, cykelparkeringar, hänvisningsskyltar och en cykelkarta 

skulle cykeltrafiken i staden öka. Cykeltrafiken återkommer i översiktsplanen 

från 1997 och en cykelvägplan antogs senare, år 2000.   

Det har sedan dess satsats en hel del på cykeltrafiken, inte minst tack vare LIP-

och Klimpstöd som gått till byggnation av cykelvägar och till informationskam-

panjer till Växjöborna för att få dem att cykla mera. Växjöborna var nöjda med 

kommunens cykelsatsningar, visade en attitydundersökning som gjordes 2002, 

men den visade också att 60 % av resorna skedde med bil, och av dem var hälften 

kortare än 5 km. Två år senare, 2004, gjordes en uppföljande attitydundersök-

ning. Det visade sig att ganska många kände till åtminstone de nya cykelvägarna 

där man själv bodde, och många kände till de övriga cykelsatsningarna, 57 % var 

nöjda med cykelsatsningarna, men endast 15 % av växjöborna som svarat på 

undersökningen tyckte att deras cykelvanor påverkats (Växjö kommun 2004 b). 

De mätningar som görs av cykeltrafiken på ett par punkter i staden visar att cyk-

landet ökat under perioden 2002 och 2006 med ca 20 % men minskat mellan 
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41 Tillsammans med den ekologiska redovisningen läggs också en social redovisning över arbetet 
med jämställdhet, barn och ungdom, folkhälsa med mera. 
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2005 och 2006. Att mäta cykeltrafiken är vanskligt, då den är starkt beroende av 

väder och vind, konstaterar man i miljöbokslutet från 2006, där man inte är be-

redd att dra några generella slutsatser (Växjö kommun 2007c). 

Beslutet att bli en fossilbränslefri kommun föranledde kommunen att ta fram 

en transportstrategi, som blev klar 2005 (Växjö kommun 2005) och som innehål-

ler visioner och mål för utvecklingen av trafiken i kommunen. Strategin pekar på 

några särskilt viktiga områden, samhällsplanering, cykel-, kollektiv- och biltrafik, 

samt företagens transporter, som kommunen kan påverka i samarbete med han-

del och företag i kommunen, men också i samarbete med andra kommuner i regi-

onen. Konkret innebär detta att kollektivtrafiklinjerna bör styra byggandet, att 

det ska bli lättare att cykla i Växjö, att buss- och tågtrafiken bör utvecklas, att 

bilparkeringarna ses över, att kommunen går över till miljöfordon, gynnar sam-

åkning med mera, samt att kommunen tillsammans med företagen verkar för 

samdistribution av varor för att nämna några exempel ur strategin. 

Även här har LIP- och Klimpstöd bidragit till att en del åtgärder genomförts, 

bland annat till att inrätta ett mobilitetskontor under åren 2001-2004 som dels 

drev och samordnade olika projekt, dels hade som uppgift att arbeta med attityd-

förändringar. Sedan år 2000 har dock bussresandet i staden och på landet mins-

kat. Biltrafiken in till staden har istället ökat något under perioden 2001-2006 

(Växjö kommun 2007c).  

Slutsatsen är att i Växjö, liksom i många andra kommuner, är transportfrågan 

en svår nöt att knäcka. Det krävs långsiktiga åtgärder för att planera bostadsbyg-

gande och infrastruktur på ett sätt som stimulerar till minskat bilåkande. Att på-

verka invånarnas attityder till bilåkande och alternativa transportmedel är likaså 

en långsiktig investering. 

Frånvarande miljöorganisationer?  

SNF:s engagemang lokalt i Växjö betydde mycket för att driva på miljöarbetet 

när det breda engagemanget stod på topp, och den lokala SNF-kretsen blev en 

viktig aktör. Dessvärre är alla lokala aktivitetsgrupper och miljögrupper som 

fanns för 10-15 år sedan borta idag, berättar en politiker (PV 1 2005). I kommu-

nen fanns tidigare ett lokalt miljönätverk kallat Agenda 21-forum som ett par 

gånger om året arrangerat möten för företag, invånare, organisationer och myn-

digheter i Växjö (PV 2 2005). Vid intervjutillfället (2005) berättar politikerna att 

till det senaste mötet kom ett 20-tal personer, ”cirka femton var politiker och 

tjänstemän, fem var vad man kan kalla för allmänheten. Vi pratade om det, vad 

beror det på, för tio år sedan hade salen varit full av människor. Har det skett en 

förändring, är människor mindre intresserade av miljöfrågor?” undrar responden-
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ten (PV2 2005). De finns väl kanske inget entydigt svar på den frågan, en möjlig 

förklaring är enligt respondenten att det tidigare var ”mycket prat”, nu måste det 

börja ”hända något”, kommunen jobbar nu på ett mer konkret sätt med miljö-

frågor. Man har gått från ord till handling, och de som nu arbetar med miljöfrå-

gorna i kommunens organisation är specialiserade på sina uppgifter, vilket kanske 

inte ger så stort utrymme till diskussioner och inspel från allmänheten.  

Situationen är inte unik för Växjö. Studier av Agenda 21-arbetet i Sverige visar 

att aktiviteten inom Agenda 21-arbetet har minskat i många kommuner, aktivite-

terna har istället inarbetats i kommunens ordinarie verksamhet (Edström et al. 

2002). Utifrån intervjuer och dokument kan man med fog påstå att utvecklingen i 

Växjö i stort sett följer den nationella trenden.   

Klimatkommissionen – samling kring klimatmålet 

Man kan utan tvekan säga att intresset för klimatpolitiken är väl förankrat i 

kommunens ledning, både hos politiker och hos tjänstemän. Klimatfrågorna han-

teras av kommunledningskontoret, vilket vittnar om politikområdets centrala 

position i kommunen. Avsikten är att klimatfrågan där ska samordnas med andra 

politikområden som arbetsliv, sysselsättning, tillväxt och välfärd (Växjö kommun 

2007i). Klimatkommissionen, som bildades 2007 på initiativ av kommunens poli-

tiska ledning, kan uppfattas som ett sätt att organisera en sådan samordning. 

Kommissionen består av politiker, tjänstemän från kommunen och representanter 

för det lokala näringslivet, universitetet och det regionala energikontoret. Upp-

draget har varit att göra en analys av vad som bör göras för att kommunens kli-

matmål ska kunna uppnås. Kommissionen, som lämnade sin slutrapport i februa-

ri 2008, har bland annat ett ekonomiskt perspektiv – kommissionen ingår i nät-

verket Expansiva Växjö, som är knutet till kommunen och som har till uppgift att 

utveckla och marknadsföra Växjö. Hur omställningen av energi- och transportsy-

stemen kan göras så att den kan bidra till en lokal och regional utveckling och 

tillväxt, var kommissionens huvudfrågor (Växjö kommun 2008b). Rapporten 

landade i att det krävs relativt enkla åtgärder, främst behövs ett nytänkande inom 

planeringen för att skapa förutsättningar för trafik och effektivare energianvänd-

ning.  

Kommissionen konstaterar att det finns en potential för regional tillväxt grun-

dad på Växjös profilering som Europas grönaste stad, men ”för bästa effekt mås-

te det satsas på dessa områden innan konkurrensen blir för stor från andra regio-

ner” (Växjö kommun 2008b: 12). Det kommissionens slutrapport antyder är en 

satsning som diskuterats i kommunens ledning. En förhoppning som kommunen 

när är att önskemålet om samordning av olika politikområden ska kunna konkre-
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tiseras i Klimatcentrum Linné, som är tänkt att bli ett internationellt centrum för 

kunskap om klimatvänlig energiproduktion och byggande, dit också forskning 

och näringsliv ska knytas – ett kluster av miljöföretag och forskning. ”Att skapa 

ett Silicon Valley för klimatomställning här är inte orealistiskt”, säger kommunal-

rådet Bo Frank i en intervju med lokaltidningen (Leo 2007). Här finns alltså stora 

förhoppningar knutna till den ekonomiska utvecklingspotentialen som finns in-

byggd i klimatarbetet, och som vi känner igen från nationell och internationell 

klimatpolitik, och från begreppet ekologisk modernisering. 

Klimatcentrum Linné är fortfarande på planeringsstadiet, om det ska bli verk-

lighet beror på i vilken grad det finns intresserade företag och om det finns eko-

nomiska resurser. Växjö kommun har aldrig haft en särskilt stor egen budget för 

miljöarbete, berättar flera respondenter, istället har miljö- och klimatverksamhe-

ten finansierats med hjälp av projektpengar.   

Projekten - en källa eller en fälla? 

Om man vill kan man tolka inrättandet av klimatkommissionen som ett tecken 

på att det folkliga Agenda 21-idealet ersatts av en tilltro till expertis och ekono-

mi42 . Det finns en baksida med att miljöarbetet blir alltför professionaliserat, och 

att allmänhetens intresse avtar. I avsaknad av opinionsdrivande medborgargrup-

per riskerar även politikernas intresse för miljöfrågorna att svalna, varnar en poli-

tiker: 

Det har ännu inte ringt någon till kommunhuset som säger att nu måste ni 

göra något i kommunhuset åt den globala klimatpåverkan och liknande. 

Det är ännu ingen politiker som har fått ett samtal om detta (PV 1 2005).  

Det respondenten reflekterar över speglar det som Montin (2007) talar om som 

”projektpolitik”. I stället för det breda folkliga engagemanget kännetecknas 

kommunens lokala arbete för att minska koldioxidutsläppen och därmed klimat-

påverkan av en rad projekt, där merkostnaderna finansieras med externa medel. 

Det har gjort att klimatarbetet inte behövt kräva så mycket av kommunens eko-

nomiska medel, och inga andra områden har behövt bli lidande, påpekar en poli-

tiker (PV 2 2005), vilket betyder att klimatsatsningarna inte behövt konkurrera 

med andra kommunala ansvarsområden. Faktum är, påpekar flera respondenter, 

att klimatarbetet är beroende av medel man får in via externa program, vilket här 

illustreras med ett citat från en av respondenterna: 
������������������������������������������������������������
�

42 Jämför Bauhrs (2007) resonemang angående tillit till experter i kapitel 2. 
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Vi kan nog tycka att vi fått rätt små resurser för att driva det strategiska 

miljöarbetet och nätverksarbetet. Vi har klarat det genom att gå in i natio-

nella och internationella program […] Ofta har vi snålat med utgifterna så 

när ett projekt är avslutat så har vi lagrat lite på hög. […] Då får man lite 

pengar så man kan förlänga en anställning eller ha en grundplåt till ett nytt 

projekt. Så det har varit att gå in i projekt på projekt på projekt. Ha det 

rullande hela tiden. Gör vi inte det måste kanske tre personer gå (TjV 6 

2008). 

Det finns alltså en medveten strategi för att finansiera klimatarbetet, vilket med-

för både för- och nackdelar. Å ena sidan finns det en otrygghet i det att det sak-

nas långsiktighet i arbetet och i rekryteringen av personal, fördelen är å andra 

sidan att den enskilde måste spänna bågen lite högre, och vara nyfiken på de nya 

program som dyker upp eller på nya nätverk, som kan ge en chans att kunna 

fortsätta sin anställning, påpekar en respondent (TjV 6 2008). Ytterligare en för-

del med projekten är naturligtvis att en rad satsningar går att genomföra, inte 

minst tack vare tjänstemännens upparbetade skicklighet i att formulera projekt-

ansökningar. 

Kommunalt engagemang i forskning om drivmedel – en del av LIP 

De nationella programmen LIP (lokala investeringsprogrammet) och Klimp (kli-

matinvesteringsprogrammet) har varit viktiga byggstenar i kommunens klimatar-

bete. Respondenterna berättar om en stor entusiasm för att utnyttja de möjlighe-

ter som öppnades med LIP, som kunde sökas för första gången 1998. Med syftet 

att uppnå klimatmålen i den lokala Agenda 21-strategin och att lägga grunden för 

en ansökan om LIP-medel inledde kommunen ett samarbete med lokala företag, 

organisationer och enskilda som gavs möjlighet att skicka in förslag på tänkbara 

åtgärder till kommunen. Drygt 200 förslag kom in, varav ett 50-tal användes som 

underlag till ansökningar om medel till LIP, berättar en respondent (TjV 1 2005) 

och visar stolt upp en lång rad med pärmar där förslagen förvaras. Av dem bevil-

jades 34 och genomfördes 26 och drygt 30 miljoner kr tillfördes kommunen i 

statligt stöd i den första LIP-omgången. Flera av de idéer som inte blev till ansök-

ningar genomfördes ändå – helt eller delvis - av förslagsställarna själva, med eko-

nomisk uppbackning från andra projekt i kommunen, berättar en tjänsteman 

(TjV 1 2005).  

Inom det nationella LIP-programmets ram rymdes inte bara klimatrelaterade 

projekt, programmets syfte var att stärka miljöarbetet som helhet och öka syssel-

sättningen. Trots det är det, på nationell basis, inom klimatområdet som de störs-

ta resultaten uppnåtts (Naturvårdsverket & Wandén 2005). Växjö kommun är i 
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det här fallet inget undantag, drygt hälften av delprojekten hade syftet att spara 

energi och byta energislag inom uppvärmning och transporter. Några projekt 

vände sig direkt till hushållen, som till exempel bidrag till att installera solfångare 

på villor, medan andra var infrastrukturella satsningar, som utbyggnad av cykel-

vägnät eller närvärmecentraler, eller energieffektiviseringsåtgärder. Det ekono-

miskt mest omfattande projektet var utvecklingen av fordonsbränsle, det så kal-

lade DME-projektet (DME står för di-metyl-eter). Genom att Sydkrafts förgas-

ningsanläggning i Värnamo blev tillgänglig öppnades möjligheten att förgasa 

biomassa till DME. Ett syfte var (och är fortfarande) att bygga en fullskalean-

läggning för en regional marknad. DME-projektet har givit upphov till ett EU-

projekt (Afforhd) där Volvo medverkat för att ta fram lastbilar som drivs med 

DME. Ytterligare ett projekt, Chrissgas, har vuxit fram ur DME-projektet, där 

Växjö universitet ingår som huvudman för forskningen. I båda projekten ingår 

Växjö kommun, representerade av sitt energibolag VEAB. 

DME-projektet har dock stannat upp tillfälligt, berättar en respondent (TjV7 

2008) våren 2008. För att Energimyndigheten ska skjuta till ett större, utlovat 

bidrag krävs att det bildas en industrigrupp som är beredd att göra egna invester-

ingar. Någon sådan grupp har varit svår att få till stånd, åtminstone delvis bero-

ende på bristande tilltro hos företagen till att produkten går att kommersialisera, 

förklarar respondenten. Energimyndigheten har istället valt att satsa på ett DME-

projekt i Piteå, där svartlut som är en biprodukt från pappersmassatillverkning, 

förgasas. Svartluten hämtas från företaget Smurfit Kappa kraftliner i Piteå, som 

är Europas största massabruk. Volvo ingår också som part i Piteåprojektet, och 

har fått bidrag från Energimyndigheten till att utveckla DME-motorer. Växjös 

DME-projekt har kantats av problem med förseningar och finansiering och nu 

också av konkurrens från andra liknande projekt. Trots det knyts stora förhopp-

ningar till DME, det finns ett beslut i kommunfullmäktige om att det ska etable-

ras en storskalig biodrivmedelsfabrik i Växjö, där försöksverksamheten som idag 

pågår vid Värnamoanläggningen ska bli kommersiell. 

I LIP-ansökningen 2001 fick kommunen ytterligare 30 miljoner kronor i bi-

drag. Satsningen på att bygga närvärmecentraler fortsatte, och en ekonomisk 

storsatsning gjordes på att konvertera småhus uppvärmda med direkt-el, genom 

att ansluta dem till fjärrvärmenätet – det delprojekt som gett störst ”avkastning” i 

form av utsläppsminskning. På trafikområdet satsade man på ett program för att 

få Växjöborna att välja cykel framför bil. Kommunen fick även stöd till utveck-
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ling av en biogasanläggning – ett projekt som dock lades ner 2003 43. Trots det så 

produceras biogas vid Växjös avloppsreningsverk, som i första hand används till 

att producera el och värme till reningsverket. I det senaste klimatinvesteringspro-

grammet finns återigen planer på att utveckla biogasproduktionen (Växjö kom-

mun 2007i), något som är på gång i många kommuner idag (se kapitel 3). 
 

Tabell 5.2. Klimatrelaterade projekt inom Lokalt Investeringsstöd (LIP) i Växjö kommun, 

år 1998 och 2001. 

           Antal projekt   målgrupp  huvudman 

Trafik, kommunikation 7  

     Cykelvägar  2 individer  kommunen 

     Beteendeförändring 1 hushåll, företag kommunen 

     Kommunal bilpool 1 kommunens organisation kommunen 

     Miljöbil stöd till inköp 1 hushåll  kommunen 

     Effektiva transporter 1 företag  Alwex (företag)  

     Utveckling av DME 1 kommunen, företag kommunen 

Energi                     12 

     Energiproduktion 1 kommunen  kommunen 

     Fjärrvärme, närvärme 5 hushåll, företag, m fl kommunen 

     Konvertering av bränsle 5 hushåll, företag, kommunen kommunen 

     Energieffektivisering 1 landstinget  kommunen 

Information 2 allmänheten m fl samverkan med flera

   aktörer 

 

Anm: Ovanstående projekt har genomförts, helt eller delvis. Därutöver beviljades kommunen stöd 

för ytterligare projekt som av olika orsaker aldrig kom till stånd, eller avbröts. Bland dem kan 

nämnas uppförandet av en biogasanläggning, framtagandet av teknik för att konvertera motorer 

till etanoldrift, ett folkbildningsprojekt riktat till boende i hyresbostäder och ett solfångarprojekt 

riktat till kommunens egna anläggningar. 

Källa: Naturvårdsverkets Miljöinvesteringsregister MIR. 

 

Mätt i ekonomiska medel som tilldelats projekten ser fördelningen ut på följande 

sätt: 

 
 

 

������������������������������������������������������������
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43 Tanken var att utvinna metangas till fordonsbränsle från organiskt avfall och samtidigt återföra 
näringsämnen till jorden. Tyvärr blev kostnaderna för höga trots statliga och EU-bidrag, och pro-
jektet fick avbrytas. En bidragande orsak var bristen på gemensamma nationella riktlinjer, från 
kommunens sida tyckte man att olika myndigheter enbart såg snävt till sina intressen och det råd-
de osäkerhet om kommande skattepolitik gällande avfall. Frågan blev till slut politiskt infekterad i 
kommunen, och ”det är väldigt svårt att nästan nämna ordet biogas” berättar en tjänsteman (in-
tervju TjV 2 2005).  
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Tabell 5.3. Fördelning av LIP-bidrag på olika områden i miljoner kronor, Växjö kommun, 

år 1998 och 2001. 

Bidragsgrupp    LIP-bidrag Andel av Total miljö-  Fördelning  

 (mkr) Växjös  totala investering   nationellt 

 LIP-bidrag (%) 

 

Trafik, kommunikation   20,1    33%   73,5 10% 

Energieffektivisering   1,8  3%     5,8 9% 

Omställning till förnybar energi 22,9 37%  233,0 26% 

Övriga projekt  16,1 26%           5,8            55% 

Totalt 61,0 279,0 

 

Anm: Under tabellens rubrik ”övriga projekt” sammanfattas grupperna avfall, byggnadsåtgärder, 

efterbehandling, flerdimensionella projekt, industriprojekt, naturvård/biologisk mångfald, vatten 

och avlopp samt övrigt. Av dessa har Växjö haft projekt i grupperna avfall, avlopp, flerdimensio-

nella projekt, naturvård och stödjande projekt (t ex informationsprojekt) . 

Källa: Naturvårdsverkets Miljöinvesteringsregister MIR. 

 

Tabell 5.3 visar att den största andelen av LIP-bidraget har gått till de klimatrela-

terade delprojekten. Bland projekten under rubriken trafik, kommunikation kan 

nämnas DME-projektet, fysiska investeringar i cykelvägnätet och informationsar-

bete och attitydundersökningar tillsammans fått närmare 15 miljoner kronor i 

bidrag. Bland omställningsprojekten har konvertering av hus från elvärme till 

fjärrvärme, eller från oljepannor till biobränsle och anläggning av fjärrvärmecen-

traler gett drygt 15 miljoner kr. I jämförelse med fördelning av LIP-bidraget på 

nationell basis har en avsevärt större del av Växjös bidrag gått till klimatrelatera-

de projekt. Som tabellen också visar är den totala miljöinvesteringen betydligt 

högre. LIP liksom Klimp kräver att kommunen går in med egna medel (som kan 

bestå av medel från nationella eller internationella projekt) eller samfinansierar 

projekten med andra aktörer. 

Klimatinvesteringsprogrammet ger effekt i Växjö 

Den statliga satsningen på investeringsprogram följdes 2003 av Klimatinvester-

ingsprogrammet som skulle stimulera till investeringar som på lång sikt minskade 

utsläppen av växthusgaser. Växjö ansökte till 2004 års omgång och fick drygt 37 

miljoner kronor (bara två enskilda kommuner fick större bidrag; Stockholm och 

Kristianstad) Kommunen fortsatte att ansluta småhus till fjärrvärmenätet och 

bygga närvärmecentraler. DME-projektet fick ytterligare medel, liksom cykeltra-

fiken och kollektivtrafiken. Kommunen lämnade in en ansökan också till om-

gången 2006, men den gången fick Växjö stå tillbaka. Ett enstaka projekt, ”Ökat 

energimedvetande”, beviljades en så kallad Guldklimp: genom att ge hyresgäster i 

5000 lägenheter möjlighet att läsa av elförbrukningen i detalj kompletterat med 
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information och rådgivning räknade man med att minska energiförbrukningen 

och därmed CO2-utsläppen (Naturvårdsverket 2008c). I den senaste ansökningen 

2008 beviljades Växjö ånyo Klimpmedel, den här gången drygt åtta miljoner kro-

nor. Det ”dyraste” projektet är en satsning från Lantmännen. Det innebär att de i 

en av sina anläggningar ska ersätta olja, som används för att driva produktions-

processen, med bioenergi, som delvis framställs ur restprodukter från produktio-

nen. De övriga projekten är inriktade mot att påverka människors beteende, ge-

nom information eller genom att underlätta för cyklisterna i staden. Det senare 

ingår i en satsning man kallar ”Klimatsmart Växjö centrum”, där också butiksin-

nehavarna och fastighetsförvaltarna i city ska arbeta med att minska energian-

vändningen, och med att samordna varutransporter till butikerna, givetvis med 

biobränsledrivna fordon.  

Sammanfattningsvis kan man påstå att Växjö kommun varit framgångsrik när 

det gäller att få del av statliga bidrag till miljö- och klimatinvesteringar, vilket kan 

ha sin orsak i ett genuint och samlat intresse för miljöfrågor bland anställda och 

politiker i kommunen, som en politiker uttrycker det: 

Det som gör skillnad [mot andra kommuner] är ändå att det har funnits ett 

starkt lokalpolitiskt engagemang och visioner från början, som i sin tur 

gjort att vi fått väldigt mycket LIP-pengar och Klimppengar (PV 1 2005).  

Projektmedlen har stärkt kommunens ekonomiska resurser för att genomföra 

åtgärder, men det betyder också att projekten indirekt styr eller åtminstone på-

verkar klimatpolitiken. Det finns dock fler kommuner som har dragit in pengar 

genom Klimp. ”Bäst i klassen” om man ser till antalet beviljade program är åtta 

kommuner som vardera har fått fyra program av varierande storlek, beviljade (se 

tabell 3.4). 
Utbudet av projekt och organisationer som driver projekt är stort och Växjö 

har skaffat sig många kontakter i och utanför Europa. Just de internationella 

kontakterna har visat sig betyda mycket för Växjö, som blivit en ”klimatkändis” 

på internationell skala. 

Växjö kommun som aktör på den globala arenan 

Växjö kommuns klimatarbete sträcker sig på flera sätt utanför kommunens terri-

toriella gränser. Effekterna av minskade lokala CO2-utsläpp kommer förhopp-

ningsvis att märkas någonstans, men inte säkert i Växjö eller ens i Sverige. Det 

kan synas som klimatarbetets dilemma att effekten av en enskild åtgärd inte går 

att avläsa varken i tid eller rum, den blir en del av något större. Samtidigt är det 

en av drivkrafterna. Respondenterna återkommer i intervjuerna till hur viktigt det 
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är att vara en del av ett större klimatarbete, att ta sin del av ansvaret för att hejda 

klimatförändringen. Det finns också en praktisk sida av klimatarbetet, i form av 

konkreta åtgärder eller kunskapsspridning, som bedrivs både inom och utanför 

kommunen som territorium. Kommunens politiker och kanske framförallt tjäns-

temän har breda nätverk av formella och informella kontakter, och vikten av att 

använda dessa kontaktnät lyfts fram på kommunens hemsida: 

Miljöarbete är ett arbete på internationell likaväl som nationell och lokal 

nivå. Därför tycker Växjö kommun att det är viktigt att delta i olika nät-

verk (Växjö kommun 2008c). 

Listan på nätverk som kommunen deltar i är lång, där ingår både nätverk i form 

av formella organisationer och mer eller mindre tidsbegränsade projekt. De flesta 

nätverken består av kommuner eller städer som samverkar, men i några fall finns 

även näringslivet eller statliga myndigheter med i nätverken.  

En flora av transnationella nätverk 

Kommunen är företrädd i flera transnationella nätverk med miljö- och klimatfrå-

gor på agendan. I kapitel 7 återkommer jag med en närmare redogörelse för nät-

verkens funktion och en diskussion om deras betydelse för kommunen, se tabell 

7.3 för en översikt av transnationella klimatnätverk. Här följer enbart en kort 

redogörelseför de transnationella nätverk där Växjö deltar. Växjö finns med i det 

av EU initierade 

� Sustainable Energy Europe 2005-2008 Campaign, som vänder sig till aktörer 

från alla samhällssektorer, även den privata, med fokus på förnybar energi. 

Kampanjen föregicks under åren 1999-2003 av  

� Campaign for Take-Off där Växjö ingick i gruppen ”100% re communities” 

44, alltså kommuner med målet att bli helt fossilbränslefria. Kommunen är 

också med i  

� European Sustainable Cities & Towns Campaign, där kommunen underteck-

nat Ålborgdeklarationen och Ålborgåtagandena, samt  

� Union of Baltic Cities (UBC). Inom UBC finns nätverket  

� Nordic and Baltic Aalborg Committments Network som samlar de av UBCs 

medlemmar som undertecknat Aalborgåtagandena.  

Växjö finns också med i nätverk med global omfattning; i  

� Energie-Citées, för städer som arbetar med energifrågor, samt i  

������������������������������������������������������������
�

44 Re står för renewable energy 
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� ICLEI Local Governments for Sustainabitlity. ICLEI driver sedan 1993 en 

global kampanj kallad  

� Cities for Climate Protection (CCP) som i sin tur är indelad i regionala kam-

panjer. I CCP Europe, återfinns Växjö tillsammans med 123 andra städer i 

16 länder. Växjö, tillsammans med Heidelberg i Tyskland, och Woking i 

Storbritannien, kan kalla sig ”City of Ambition” inom CCP. Det betyder att 

kommunen uppfyller vissa krav; den utmärker sig för att ha ambitiösa mål på 

minst två områden, varav energibesparing måste vara ett.  

� Climate Neutral Network, där Växjö är en av de allra första deltagarna i det 

nybildade nätverket. Kommunen är också med i  

� IDA (International DME Association), ett internationellt nätverk för aktörer 

inom forskning och utveckling av DME där Växjö är enda kommunen bland 

en rad företag, universitet och forskningsorganisationer.  

Kommunens kontakter med Japan, och då särskilt regionen Iwate i nordöstra 

Japan, har formaliserats i organisationen  

� JETRO (Japan External Trade Organisation), en japansk import- och ex-

portorganisation som driver program för samarbete mellan japanska regioner 

och andra länder. Intresset från Japan verkar ha svalnat något, berättar en re-

spondent45. Istället har besöken från Kina – och Sverige – ökat (TjV 5 

2008)46. 

Inom nätverken pågår olika projekt där Växjö deltar, och i vissa fall även har en 

ledande funktion. ICLEI har utvecklat ett miljöledningsprogram kallat 

� ecoBUDGET, som togs i bruk 2000. Växjö introducerade programmet i 

kommunens verksamhet 2001, och har sedan i sin tur hjälpt städer i Asien att 

använda miljöledningssystemet inom ramen för ICLEI-projektet ecoBUDGET 

Asia (ICLEI 2005). Ledningssystemet är skapat för att uppfylla kraven i Aal-

borg-överenskommelsen om styrning av utnyttjandet av naturresurser och 

miljö, men på det här sättet har systemet fått en vidare geografisk utbredning. 

Växjö kommun deltar också, som koordinator, i projektet  
������������������������������������������������������������
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45 Respondenten spekulerar i att det kan bero på att en professor vid universitetet i Tokyo skrev 
en rapport om att allt inte var så bra i Växjö som man skulle kunna tro - det fanns andra som 
gjorde större utsläppsminskningar. Det är ju sant, säger respondenten, man kan aldrig jämföra, 
det kan till exempel ha skett en industrinedläggning på en ort, vilket påverkar utsläppen (TjV 3 
2008) 
46 Organisationen nämns i en intervju, samarbetet finns också refererat i kommunens årsrapport 
för 2003. I den senare källan uppmärksammas också att kontakterna med Jetro utöver bioenergi 
också utvidgats till möbelbranschen (Växjö kommun 2004a) (Se även Energikontor Sydost & 
Växjö kommun odaterad) 
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� SESAC (Sustainable Energy Systems in Advanced Cities), tillsammans med 

Grenoble i Frankrike och Delft i Nederländerna. Med ”advanced cities” me-

nas att städerna har ambitiösa mål, att de har arbetat med hållbar energi över 

tid, och att man är beredd att gå före i arbetet med att mildra effekterna av 

en klimatförändring. I SESAC deltar också en stad i vardera Estland, Litauen 

och Ungern, som ska lära av de avancerade städernas lokala projekt. SESAC 

ryms inom EU-kommissionens initiativ kallat CONCERTO, för energi- och 

transportforskning inom det sjätte ramprogrammet. 

Att på det här sättet delta i internationella sammanhang och formaliserade trans-

nationella samarbeten har betytt mycket för Växjö kommun, inte minst har det 

resulterat i uppmärksamhet kring klimatmålen vilket i sin tur satt kommun på 

klimatvärldskartan. Växjö har till exempel uppmärksammats som ett exempel på 

”best practice” inom området förnybar energi av organisationen C40 som samlar 

40 av världens största städer i arbetet med att tackla klimatförändringen och dess 

orsaker. C40 samarbetar med Clinton Climate Initiative, där Bill Clinton är front-

figur (C 40 Cities 2007).  

Lokala och regionala nätverk 

Tidigare i detta kapitel har nämnts två lokala nätverk, det numera nedlagda 

Agenda 21 forum, och Klimatkommissionen, vars slutrapport refererats ovan. 

Klimatfrågan har därmed koncentrerats till kommunen som organisation, som i 

sin tur bjuder in övriga genom nätverket Expansiva Växjö, som leds av represen-

tanter för kommunen, föreningslivet, näringslivet och universitetet. 

 Som nämnts tidigare har kommunen engagerat sig inom utvecklingen av 

DME-bränslet. Det har man gjort i två projekt som nämnts tidigare, det forsk-

ningsinriktade Chrissgas och det mer praktikorienterade AFFORHD med syftet 

att få fram försöksfordon. I  

� Chrissgas ingår förutom Växjö universitet, som är huvudman, ytterligare ett 

antal svenska och utländska universitet samt forskningsorganisationer och fö-

retag inom branschen. Växjö företräds genom sitt energibolag som en av 20 

partners. Projektet finansieras av EUs sjätte ramprogram och den svenska 

energimyndigheten. Projektet 

� AFFORHD (Alternative Fuel For Heavy Duty), som nu är avslutat, hade 

Volvo som huvudman. Målet var att ta fram en prototyp för en lastbil som 

kan drivas med DME. Projektet finansierades av EUs femte ramprogram. 

Ett mer renodlat regionalt nätverk (även om nationella myndigheter ingår) är 
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� Bioenergikluster Småland (eller BioEnergy-Småland – Expo Växjö), som star-

tades 2003 som ett av Energimyndighetens två pilotprojekt inom ramen för 

programmet EUFORI47. Förutom Energimyndigheten var också Nutek, Bio-

energigruppen i Växjö AB och Energikontor Sydost initiativtagare till klust-

ret, den senare är idag samordnare. Totalt ingår ett 30-tal medlemmar från 

offentlig och privat sektor i klustret, vars syfte är att utveckla affärskontakter 

på den internationella marknaden. Bioenergigruppen är i sin tur ett samver-

kansprojekt mellan bioenergiföretag i regionen som har som syfte att utveckla 

produktion av energi från biomassa, och driver flera projekt tillsammans med 

Växjö universitet. Kommunen finns representerad i Bioenergigruppen genom 

energibolaget VEAB. 

Nationella nätverk 

Samarbetet med SNF på nationell nivå under 1990-talet ledde, som nämnts tidi-

gare, till att kommunen antog en lokal Agenda 21. Ett annat resultat var att Väx-

jö blev utvald till en av fem kommuner48 i SNFs projekt  

� Utmanarkommunerna som pågick under åren 1998-2000 och som byggde på 

erfarenheterna av det tidigare samarbetet med Växjö (Klintman et al. 2003). 

Målet var en effektiviserad och minskad användning av energi och transpor-

ter och därmed minskad användning av fossila bränslen och drivmedel. 

Kommunerna åtog sig att vara pådrivande för att ta bort nationella hinder 

för minskade CO2-utsläpp. Kommunerna deklarerade gemensamt att de ville 

bidra till att öka tempot i klimatpolitiken, och att det var de rika ländernas 

ansvar att gå före och visa vägen till hållbar utveckling (SNF 2005b).�

Själva utmaningen bestod i att få fler kommuner, landsting, föreningar och före-

tag att ansluta sig till de gemensamma målen. Om Utmanarprojektet tillförde nå-

got i det klimatrelaterade miljöarbetet i de deltagande kommunerna har projek-

tets utvärderare Palm & Åkerström (2001) svårt att dra några slutsatser om. En 

rad åtgärder genomfördes för att minska biltrafiken men liknande åtgärder har 

även genomförts i andra kommuner. Andra åtgärder skulle ha genomförts ändå i 

Utmanarkommunerna. Kampanjen fick betydelse för att höja medvetenheten och 

������������������������������������������������������������
�

47 Energimyndighetens program EUFORI kom till för att skapa ett samarbete mellan aktörer från 
den offentliga sektorn, från handel och industri och från forskning vid universitetet 
(www.energikontor-so.com). Det övergripande syftet med EUFORI var att kommersialisera de 
forskningsresultat som kommer fram inom svensk energiforskning. En metod var att bilda kluster 
(nätverk) med aktörer från näringsliv, högskola och offentlig verksamhet.  
48 De övriga kommunerna var Lund, Säffle, Uppsala och Övertorneå. 
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kunskapsnivån om växthuseffekten, främst hos beslutsfattarna, men även hos 

allmänheten, främst i de mindre kommunerna. En annan effekt var att aktiva 

medlemmar i de lokala SNF-kretsarna gavs möjlighet till inflytande över kommu-

nens miljöarbete. 

Efter att Utmanarprojektet avslutats, gick Växjö och tre till av de fem kommu-

nerna vidare med att tillsammans med ytterligare kommuner bilda det nationella 

nätverket  

� Klimatkommunerna. Intervjuerna 2005 gav intrycket att nätverkets aktivite-

ter inte hade gjort så stort intryck på Växjös politiker eller tjänstemän. 

Kommunen har dock delat med sig av sina erfarenheter av att söka ekono-

miska bidrag från EU och av idéer och erfarenheter om klimatarbete. En poli-

tiker menar att det nationella nätverksarbetet ”gått i stå lite grann”, grund-

problemet menar denne är att man inte lyckats hitta ett sätt att finansiera nå-

gon som arbetar med att hålla ihop nätverket. Ju fler medlemmar, desto svå-

rare verkar det vara att hålla aktivitetsnivån uppe inom nätverket, är politi-

kerns erfarenhet (PV 1 2005). 

Sammantaget verkar det alltså som att det är de lokala, regionala och transnatio-

nella nätverken som hittills haft störst betydelse för Växjös klimatarbete. DME-

projektet skiljer sig från de övriga projekten och nätverken, i och med att det har 

en så starkt specialiserad inriktning, och först på lång sikt kan ge ett konkret re-

sultat i form av en storskalig produktionsanläggning. Dessutom har projektet 

stött på en del motgångar. De transnationella nätverken har bidragit till att en rad 

internationella kontakter utvecklats, vilket i sin tur lett till nya projekt. I kapitel 7 

återkommer jag till en diskussion om effekterna av det transnationella nätverks-

deltagandet.  

Policykartan kan återigen utvecklas, genom att vi lägger till de nätverk som 

nämnts. De gråfärgade cirklarna som motsvaras av kursiverad text i rutan repre-

senterar nätverk som inte längre existerar (nr 1 och 10) samt nätverk som kom-

munen lämnat (nr 14) (Uppgifterna avser hösten 2008). 
�
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Figur 5.1. Flernivåstyrning och klimatförändringar: en policykarta. Växjö kommun. Steg 

4. 
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Resultat: sänkta (och höjda) utsläpp av växthusgaser 

Resultatet av klimatarbetet i projekt och nätverk kan mätas på flera sätt. Dels 

kan mängden utsläpp av växthusgaser beräknas och jämföras, dels kan arbetet 

granskas ur ett kvalitativt perspektiv, vilka målsättningar kommunen har och 

vilka beslut som fattats och vad de leder till. En effekt av klimatarbetet kan också 

bestå i att kommunen skaffat sig renommé som en ambitiös kommun, vilket leder 

till nya framgångar. Det leder i sin tur till att större krav ställs på kommunens 

politiker och tjänstemän om framgångarna ska kunna fortsätta, och bilden av den 

framgångsrika kommunen ska kunna upprätthållas. 

”Halva klimatmålet avklarat!” meddelar Växjö kommuns hemsida i maj 2005 

(2005-08-31). Växjöborna hade minskat sina CO2-utsläpp med 25 % jämfört 

med 1993, främst genom att ersätta olja med biobränslen i villapannor, i närvär-

mecentraler och i kraftvärmeverket som försörjer kommunen med fjärrvärme. 

”Detta innebär att vi i Växjö är mindre beroende än andra av oljeproducerande 

länder och att växjöborna betalar lägre miljöskatter än medelsvensken” kommen-

terar kommunalrådet den goda nyheten.  

Kommentaren till SNFs ranking av de svenska kommunernas klimatarbete se-

nare samma år andas dock självkritik. Växjö placerade sig på femte plats. ”Med 

lite mer satsningar på kommunorganisationens egna transporters klimatpåverkan, 

hade Växjö troligen rankats ännu högre” lydde kommentaren den gången i ett 

pressmeddelande från september 2005. I den nya rankingen som SNF publicerade 

våren 2008 har Växjö tappat placeringar och har nu 16 kommuner framför sig i 

tabellen (SNF 2008). Tappet har flera orsaker, förklarar en tjänsteman för mig 

(TjV 1 2008). Dels beror det på att indexet bygger på en självskattning av kli-

matarbetet, där Växjö så att säga startar från en redan hög nivå, dels på att 

kommunen inte arbetat med anpassningsåtgärder, något som annars varit poäng-

givande i indexet. Kommunalrådet Bo Frank argumenterar i en artikel i lokaltid-

ningen att: ”hade Naturskyddsföreningen mätt det som imponerar på övriga 

världen, det vill säga hur mycket Växjö har minskat sina utsläpp, hade vi hamnat 

i topp” (Johansson 2008). Frank lovar därefter på stående fot att Växjö omgåen-

de ska bli bättre på anpassning. Att bibehålla bilden av en ledande klimatkom-

mun är uppenbarligen viktigt för kommunens politiker. 

Kvantitativa mått på minskade utsläpp av växthusgaser är ett enkelt49 sätt att 

redovisa förändringar och för att kunna jämföra över tid och med andra kommu-

������������������������������������������������������������
�

49 Här ska kanske tilläggas att det rör sig om en skenbar enkelhet. I Växjös fall sammanställs in-
formation från flera olika källor för att mäta förändringarna av utsläpp av CO2. Sifferunderlag 
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ner. Men som påpekats tidigare, säger siffrorna i sig inte så mycket om vad för-

ändringarna beror på. Minskningen av utsläppen kan naturligtvis hänga samman 

med en ambitiös klimatpolitik, men också med faktorer som kommunen inte själv 

kan påverka. Nationell politik, konjunktursvängningar, eller nedläggning av ett 

energikrävande företag kan spela in. Stormen Gudrun som drabbade Växjöregio-

nen vintern 2005 orsakade till exempel ökade lastbilstransporter som i sin tur 

medverkade till ökade utsläpp från transportsektorn under 2005 (Växjö kommun 

2008a). 

Växjö kommun rapporterar årligen i en Miljöredovisning framgångar och 

motgångar i miljöarbetet inom de sex målområdena i den lokala Agenda 21. Hur 

har det då gått? Den senaste upplagan av miljöredovisningen (Växjö kommun 

2008a), visar att de totala utsläppen av CO2 minskat med 30 % per invånare 

sedan 1993. Minskningen beror till absolut största delen på att oljeanvändningen 

för uppvärmning minimerats och att fjärrvärmenätet byggts ut. CO2-utsläppen 

från uppvärmningssektorn har minskat med 76 % mellan åren 1996 och 2005 

(Växjö kommun 2007c). Transportsektorn är dock ett problembarn som drar ner 

resultaten. Utsläppen av CO2 från transportsektorn är fortfarande högre än de 

var 1993. Totalt har utsläppen av CO2 från transporter, enligt kommunens siff-

ror, ökat med 19 % per invånare mellan 1993 och 2005.  

Växjö är i gott sällskap när det gäller problemet med att få ner utsläppen från 

trafiken. Från både politiker- och tjänstemannahåll pekar man på svårigheten att 

lokalt påverka transporterna, både när det gäller trafikens omfattning och utveck-

ling av motorer och bränslen. En politiker påtalar med skärpa att det saknas 

kraftfulla internationella och nationella beslut inom transportområdet, och menar 

att det helt enkelt är ett tecken på politisk feghet (PV 1 2005).  

Det finns åtgärder som kommunen kan vidta, som att utbilda i sparsam kör-

ning, eller bedriva kampanjer för att få fler att cykla. Under åren 1997-2000 

genomförde kommunen tillsammans med Vägverket projektet ”Dämpa trafikök-

ningen”, men projektet gav inte några mätbara förändringar (SNF 2005a). I ett 

trafikmiljöprojekt 2002-2004 satsade kommunen på ett mobilitetskontor, med 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

kommer från SCB när det gäller oljeleveranser, från det egna värmeverket avseende förbrukning 
av olika bränslen, uppgifter från kommunens egna anläggningar vad gäller förbrukning av el och 
från flygplatsen om dess förbrukning av flygbränsle. Utöver detta tillkommer uppgifter om tillför-
sel av energi via solfångare, värmepumpar, etanol, ved och så vidare. Här finns problem inbyggda 
när det gäller till exempel avgränsningar, påpekar tjänstemannen som ger mig underlaget. Ska 
flyget inräknas i kommunens siffror? Hur hanterar man stora industrier? (Det senare är inte aktu-
ellt för Växjös del, men väl för Sundsvall och andra kommuner med energislukande industrier.) 
Dessutom är SCBs siffror osäkra (TjV 1 2008b). 
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uppgiften att ändra människors beteende och få dem att köra mindre bil och cyk-

la mer. Effekterna är svåra att mäta, säger en tjänsteman (TjV 1) men vissa kam-

panjer blev ”väldigt framgångsrika”. Om inte annat så har försäljningen av cyk-

lar ökat flera år i rad i Växjö – år 2003 blev ett rekordår! Däremot har cyklandet 

minskat något sedan 2004, som nämnts tidigare (Växjö kommun 2008a). Kam-

panjen med bidrag till privatpersoner för inköp av personbilar som går på förny-

bart bränsle blev populär. Kommunen samarbetade med biluthyrare och bilförsäl-

jare, och kampanjen marknadsfördes ordentligt. Så många privatpersoner efter-

frågade hybridbilen Toyota Prius att Toyota blev tvungna att öka leveranserna till 

Sverige – nästan hela den ökningen hamnade i Växjö, berättar en respondent (TjV 

1 2005). Kommunen erbjuder också gratis parkering av miljöbilar. 

Kommunen kan även påverka genom att handla upp miljöbilar. Kommunen 

hjälper på så sätt till att skapa en marknad för såväl miljöbilar som alternativa 

bränslen vilket indirekt förbättrar möjligheten för allmänheten att göra samma 

sak. En av politikerna pekar på svårigheterna med att införa förnybara drivmedel:  

Det har varit lite moment 22 över just transporterna och ökningarna av 

miljöfordon. Kommuninvånarna har inte velat köpa miljöfordon för det 

har inte funnits tankställen. Tankställen har inte velat sätta upp nya pum-

par för det har inte funnits tillräckligt underlag av miljöfordon (PV 2 

2005). 

Bara en liten del av drivmedlen som säljs i kommunen som geografisk enhet, 3 %, 

är förnybara, till största delen består det av inblandning av etanol i bensin och 

diesel. Ett tankställe för biogas har öppnats, men det utnyttjas främst av kommu-

nens egna fordon (Växjö kommun 2008a). Kommunen har en roll som aktör på 

marknaden och som föregångare. Det innebär också, som en politiker påpekar, 

att ”skapa incitament för företag och medborgare att se över hur man lever, vad 

man gör, och hur det påverkar omgivningen och förhoppningsvis förändra sitt 

leverne” (PV 2 2005), en synpunkt som är i överensstämmelse med den första 

miljöpolicyn från 1993 – kommunen ska vara ett föredöme. 
�

Vad händer sedan? Kommande klimatsatsningar 

Berättelserna om Växjös internationella rykte som framgångsrik klimatkommun 

är många, som den om den ensamme, japanske besökaren som blev väl omhän-

dertagen av en av kommunens tjänstemän, och som visade sig vara utsänd av en 

japansk guvernör. Besöket ledde till ett treårigt projekt mellan den japanska regi-

onen, kommunen, universitetet och företag i Växjö. Eller att det japanska intres-
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set från början kan härledas till en bok som skrevs av en japansk student vid 

Lunds universitet om det svenska energisystemet, med Växjö som ett exempel. 

Boken blev populär i Japan och studenten är numera professor och rådgivare åt 

den japanska regeringen (TjV 1 2005; TjV 3 2008). Eller hur kommunen via en 

svensk student fick kontakt med och tillsammans med ett företag sponsrade flyg-

biljetten åt en masterstudent i Brasilien som ville studera bioenergi i Växjö. Efter 

studien reste studenten till sitt hem i Chile. Det visade sig då att Argentina dragit 

ner på sina leveranser av biogas till Chile, som var i behov av att hitta en ny lös-

ning på energifrågan. Studenten, som hade ett stort kontaktnät, ordnade så att 

representanter från kommunen fick resa till Chile och delta i seminarier och af-

färsmöten (TjV 2 2005). 

Klimatarbetet är vid det här laget etablerat i kommunen, och man har nått en 

del goda resultat. Både i klimatkommissionens slutrapport och i den senaste års-

redovisningen av miljöarbetet konstateras att det som behövs nu är beteendeför-

ändringar, inte fler tekniska innovationer, för att nå klimatmålet. Kommunens 

klimatpolitik måste vidareutvecklas, en respondent talar om en ny kampanj: 

”tack för att ni konsumerar kultur”(TjV 3 2008). Det blir i så fall en parallell till 

den kampanj som kommunen bedrev hösten 2007, efter att kommunen fått de 

internationella utmärkelserna för sitt klimatarbete, och utsläppen av växthusgaser 

minskat med 30 % sedan 1993. Besökarna på kommunens hemsida möttes då av 

texten ”Tack kommuninvånare, för ditt bidrag till ett fossilbränslefritt Väx-

jö!”(Växjö kommun 2007e).  
 

Bild 3. Tack kommuninvånare. 

         
 
        Bild införd på Växjö kommuns webbplats hösten 2007 i samband med att utsläppen  

        av växthusgaser hade minskat med 30 % sedan 1993 (Växjö kommun 2007e). 
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Konkurrensen skärps, fler kommuner än Växjö har nu hunnit formulera ambitiö-

sa klimatmål (SNF 2008), och konkurrerar om investeringar och stöd. Förhopp-

ningarna om att en ”Climate Valley Växjö” (Klimatcentrum Linné) ska stärka 

Växjös position är stora, ordet ”världsledande” förekommer ofta i kommunens 

dokument om klimatarbetet. Det finns mycket kvar att göra för att stärka kopp-

lingen mellan det lokala och regionala näringslivet och kommunens miljöarbete, 

konstaterar flera respondenter. Kommunen har nytta av företagen och näringsli-

vet har nytta av att finnas i en kommun med en positiv miljöstämpel.  

Det finns uppemot ett 50-tal miljöteknikföretag i länet, och det skulle kunna 

bli flera. Konceptet ”Europas grönaste stad” har redan lockat några nya företags-

etableringar, men det går att utveckla genom att se helheten av klimatpolitiken, 

åtgärderna, forskningen vid universitetet och företagen som levererar tekniken, 

och sälja hela konceptet till besökare, menar respondenterna (TjV 3 2008; TjV 5 

2008; TjV 6 2008). En sådan satsning är i viss mån redan gjord, i form av det 

paket som Växjö numera erbjuder till nationella och internationella studiebesök, 

med hjälp av en professionell organisation som nämnts tidigare. Kommunen har 

nu anställt en internationell samordnare, men det handlar också, som responden-

ten (TjV 2 2005) understryker, om att när tillfällena yppar sig, ta vara på dem 

och göra något av dem. Både kontakterna i Japan och Chile har gett affärskon-

takter som i sin tur skapar arbetstillfällen i Växjöregionen. 

Berättelserna skapar bilden av en kommun som lyckas i sitt uppsåt att ligga i 

framkanten bland städer när det gäller klimatåtgärder. Ett utåtriktat arbete och 

ett brett kontaktnät, parat med en entreprenörsanda både inom kommunens or-

ganisation och i det lokala näringslivet är faktorer som återkommer i intervjuer 

och dokument.  

Några slutsatser om Växjös klimatarbete 

Bilden av klimatarbetet i Växjö är den av en kommun som tidigt placerat klimat-

frågan högt upp på den politiska dagordningen. Det går att identifiera flera olika 

faktorer som ligger bakom denna prioritering; platsens naturförutsättningar, lo-

kala traditioner inom näringslivet, sammansättningen av aktörer och organisatio-

ner/institutioner, men även händelser i omvärlden. 

Tillgången till skog och kunskapen om skogsbruk och skogsråvara och en re-

dan uppbyggd struktur för skogsbruket, grundlade beslutet att ersätta olja med 

biobränsle i värmeverket i en tid då oljeberoendet utgjorde en risk i ett miljömäs-

sigt och ekonomiskt perspektiv. Eldsjälar och auktoriteter inom den ideella före-

ningsverksamheten och inom politiken och förvaltningen drev frågan vidare och 
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så småningom möjliggjordes konsensus om klimatfrågan över partipolitiska grän-

ser och mellan politik och förvaltning.  

Organisationer och myndigheter på nationell nivå har bidragit genom att er-

bjuda samarbete, eller gett förutsättningar genom att bevilja ekonomiska bidrag 

till klimatarbete. Dessa stöd kan också uppfattas som begränsande eller styrande 

för den lokala klimatpolitiken, genom att de lokala klimatstrategierna utformas 

för att passa bidragsgivarnas syften. På liknande sätt anger nationella styrmedel 

och lagstiftning ramar för kommunens handlingsutrymme.  

Vad kommunen kan göra på eget initiativ är att arbeta med de instrument som 

finns tillgängliga. Produktion och distribution av energi och värme, planering av 

kollektivtrafik och cykelvägar är exempel på åtgärder som vanligtvis förekommer 

i kommunernas klimatarbete, så också i Växjö. Växjö har också engagerat sig i 

det mer tekniskt avancerade och forskningsinriktade projektet med utveckling av 

DME, och stimulerat hushållen till att byta sin bensin- eller dieselbil till en som 

går på ett förnybart bränsle. Däremot är det svårare att påverka transporterna 

som sådana, utöver de som sker i kommunens egen regi. Antalet godstransporter 

på landsväg genom Europa ökar, och det påverkar även Växjö. Att komma till 

rätta med det problemet är inget Växjö kan klara på egen hand, där är man bero-

ende av nationell och internationell politik. 

För att minska biltrafiken räcker det inte med att göra det enklare och säkrare 

att ta cykeln eller bussen, det handlar också om att förändra attityder och beteen-

den. Det är inte lika enkelt som att få invånarna att byta från oljeeldning till 

fjärrvärme, åtgärder som gett bra resultat, åtminstone så länge det finns ett eko-

nomiskt incitament för hushållen att byta uppvärmningssätt50. 

Till sist kan vi konstatera att fallet Växjö är en illustration av sambandet mel-

lan begreppen skalförskjutning, flernivåstyrning och betydelsen av nätverk. Väx-

jöfallet illustrerar att den lokala nivån kan vara initiativkraftig och att kommunen 

kan driva en lokal klimatpolitik som går längre än den nationella. Det bygger 

dock på att det finns nationella styrmedel i bakgrunden som understödjer de lo-

kala initiativen, liksom en internationell klimatpolitik, som legitimerar en lokal 

satsning på klimatarbete i den utsträckning som sker i Växjö kommun. Kommu-

nen agerar självständigt och knyter egna kontakter med partners i andra delar av 

världen, och stärker sina positioner genom nätverken. Kommunen agerar på flera 
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50 Se rapporten Bioenergi för uppvärmning – hushållens perspektiv av Mikael Klintman, Kjell 
Mårtensson och Magnus Johansson som bygger på en undersökning av hushåll i Växjö (Klintman 
et al. 2003). 
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skalor, och ingår i en klimatpolitik som förs på flera nivåer i samhället. Slutligen 

kan vi också konstatera att även om miljöintresset hos politiker och tjänstemän 

och andra aktörer visat sig vara stort, liksom ambitionen att bidra till att hindra 

en global uppvärmning, så är även möjligheten att göra en god affär och stimule-

ra den ekonomiska utvecklingen i kommunen och regionen en nog så viktig driv-

kraft. Det vi sett av klimatarbetet i Växjö ställer också frågor kring hur en kom-

mun kan hantera nätverksdeltagande i den grad som utmärker denna kommun. 

Till dessa frågor återkommer jag i kapitel 7 där nätverkens roll i det lokala kli-

matarbetet behandlas. 

 
�

�

�

�  





Mellan det lokla och det globala ✍ eva gustavsson 157

 
�

Kapitel 6 Sundsvall – industristad med klimatförhinder? 

”Sundsvall har alltid riktat blicken ut 

mot världen. Grunden lades av träpatro-

ner och handelsmän som redan i skogs-

industrins barndom såg hela Europa som 

sin marknad.” 

(Ur förordet i broschyren Näringsrika 

Sundsvall) 

 

”Regionen kännetecknas av en välutveck-

lad tjänsteproduktion, utvecklade basnär-

ingar, väl ianspråktagna naturtillgångar 

och en världsledande och effektiv industri 

med stora exportvärden som i hög grad 

bidrar till det svenska folkhushållet” 

(Sundsvalls kommun 2007b: 14). 

� � �

Vi gör nu en resa norrut, till kuststaden Sundsvall, och ställer samma frågor som 

till Växjö; arbetar man med klimatfrågorna här, hur och varför? Betyder det nå-

got för klimatarbetet att staden har en annan historia, en annan geografi och en 

annan karaktär på näringslivet? Det man i regel förknippar Sundsvall med är in-

dustrier med tung, energikrävande produktion. Är det en riktig bild? Hur bedri-

ver man klimatpolitik i en stad med ett aluminiumverk och en massasindustri? En 

stad vars centrum dessutom genomkorsas av Europavägar? 

Detta kapitel försöker svara på dessa frågor. På samma sätt som i föregående 

kapitel inleder jag med en beskrivning av de lokala förutsättningarna för att ringa 

in platsens egenskaper. Jag går sedan vidare med att beskriva hur miljöpolitiken 

och sedan klimatpolitiken i kommunen växt fram, och fortsätter sedan med att 

kartlägga i vilken grad Sundsvall deltar i nätverksarbete, och diskutera vilken be-

tydelse den aktivitet som sker inom de regionala nätverken har för Sundsvalls 

klimatarbete. Jag undersöker sedan vilka resultat som uppnåtts hittills och drar 

till sist några sammanfattande slutsatser om kommunens klimatarbete. På samma 

sätt som i kapitlet om Växjö, låter jag mina respondenter leda mig genom Sunds-

valls miljöarbete, medan jag kompletterar bilden med hjälp av dokument från 

kommunen, från länet och från regionala organisationer tillsammans med en del 

tidningsmaterial. 
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En stad med alltigenom muskler 

Rubriken anspelar på en skildring av Sundsvall, publicerad i Dagens Nyheter 

1990, citerad i ett bokverk om Sundsvalls historia (Bäcklund 1997). Staden får 

sin karaktär av hamnen, industrierna, stenstaden och trafiken, ja till och med 

kommunalhuset på bergssluttningen spänner sina muskler, enligt DN-skildringen. 

Sundsvalls kommun har drygt 94 000 invånare, varav ungefär hälften bor i 

tätorten Sundsvall (Sundsvall kommun 2008d). I likhet med andra kommuner är 

den offentliga sektorn den största arbetsgivaren. Därefter följer den skogsbasera-

de industrin, där SCA dominerar med ca 2200 anställda vid Ortvikens pappers-

bruk och Östrands massafabrik (Sundsvalls kommun odaterad). I koncernen in-

går också Tunadals sågverk och ytterligare ett pappersbruk i Sundsvallsområdet. 

Andra stora industriföretag är Metzo Paper, kemiföretaget Akso Nobel Stock-

viksverken och Kubikenborgs aluminiumsmältverk (Kubal) - multinationella stor-

företag som spelar på en internationell marknad. Inom tjänste- och IT-sektorn är 

Skogsbrukets Datacentral och Riksförsäkringsverkets dataavdelning stora arbets-

givare.  

 
Bild 4. Ortvikens pappersbruk. 

                
                 Bild: Sundsvalls kommun. Foto: Michael Engman. 

 

”Sundsvallsdistriktet är Sveriges, Europas och troligen världens största och mest 

koncentrerade skogsindustriområde”. Så inleds förordet till boken Sundsvallsdi-

striktet, utgiven i mitten på 1950-talet (Hjulström et al. 1955: III). Precis som i 

Växjö har skogen haft en stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i 

Sundsvall med omland. Skogen ansågs från början inte ha något eget värde i sig, 

förutom när den användes som bränsle vid järnframställningen. Skogens ekono-
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miska värde steg betydligt när den lade grunden till en svensk sågverksindustri i 

mitten av 1800-talet. Vid den tiden öppnades den europeiska marknaden, och det 

nyinrättade svenska banksystemet kunde hjälpa till med lån till investeringar. Det 

fanns gott om privat- och statsägda skogar, och i norra Sverige dessutom en tradi-

tion av sågverk utefter älvarna, som användes för flottning av timmer (Bladh 

1985). Det svagare timret som inte kunde användas i sågverken kom till använd-

ning i den växande massaindustrin, som också tog vara på spill från sågverken. 

Massaindustrin koncentrerades till Sundsvalls stad tack vare stadens läge vid kus-

ten som underlättade transporten av råmaterial och färdiga produkter. Inom in-

dustrikoncernen SCA kunde sedan skogsbruk, kraftproduktion, sågverk och mas-

satillverkning integreras i stor skala (Arpi 1955). 

Efter andra världskriget förnyades skogsindustrin i Sundsvall, vilket innebar att 

pappers- och massaindustrin växte, delvis på trävaruindustrins bekostnad. Skogs-

industrin som helhet satte fart på den ekonomiska expansionen i Sundsvall, och 

skapade nya jobb till exempel inom verkstadsindustrin. Staden växte, och indust-

rialiseringen från mitten av 1940-talet och fram till 1970-talet gjorde staden till 

ett regioncentrum (Bäcklund 1997). Därefter har det skett en tillbakagång inom 

industrin, och ser man till statistiken stämmer inte längre bilden av Sundsvall som 

en utpräglad industrikommun. På knappt tio år har drygt 800 industrijobb för-

svunnit (SCB). Faktum är att andelen industrianställda i Sundsvall är mindre än 

genomsnittet för riket (13 respektive 17,1 %) (Sundsvalls kommun 2008d). ”Fö-

rekomsten av råvarunära, utrymmeskrävande och energislukande industri med 

stora anläggningar och höga fabriksskorstenar förvillar synen” konstaterar histo-

rikern Dan Bäcklund (1997: 96) när han ger en målande beskrivning av utsikten 

från tåg- eller bilfönstret när man kommer resande till Sundsvall. En förklaring 

till den relativt mindre andelen industrianställda ligger i att staten utlokaliserat 

flera verk till Sundsvall (Statens Pensionsverk, Centrala Studiestödsnämnden, Bo-

lagsverket, Försäkringskassan, samt företag som Posten AB och Teliasonera AB). 

Alla dessa är IT-intensiva, och verken och företagen tillsammans med en rad IT-

konsultföretag med Mittuniversitetet svarar för att tjänstesektorn är större i 

Sundsvall än riket i genomsnitt51 (TjS 8 2008). 

Inställningen från kommunen till industrin är ambivalent. Industrin skapar ar-

betstillfällen, direkt och indirekt, i kommunen och regionen. Att säkra den elin-
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51 I Sundsvall finns 59,3 % av arbetsplatserna inom tjänstsektorn (handel och kommunikationer, 
finansiell verksamhet, media- och företagstjänster, personliga och kulturella tjänster, utbildning 
och forskning samt offentlig förvaltning), motsvarande andel för hela riket är 56,3 %. (Statistik 
från SCB RAMS, förvärvsarbetande dagbefolkning 2006, samt Sundsvalls kommun 2008d). 
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tensiva industrins fortlevnad är till och med en punkt i kommunens klimatmål, 

men i Visionen för Sundsvall (antagen av kommunfullmäktige 1999) som anger 

tonen för utvecklingen av Sundsvall, talar man hellre om staden som en kun-

skapsstad, där barn och ungdomars behov står i centrum (Sundsvalls kommun 

2005b). Ett problem som uppmärksammats är att ungdomarna inte finner indu-

stristaden tilltalande, särskilt flickorna lämnar staden och söker sig en framtid i 

andra delar av landet (Sundsvalls kommun 2005a: förordet). För att öka stadens 

attraktivitet och tillväxtmöjligheter pekar kommunen ut några spetsområden som 

den vill satsa särskilt på; cellulosa- och fiberteknologi, bank- och försäkringsverk-

samhet samt IT/telekom (Sundsvalls kommun 2006a). IT- och tjänstesektorn är 

redan så stor och har så många arbetsplatser att den ger möjligheter till att göra 

karriär på orten, vilket lockar arbetssökande till Sundsvall, berättar en respon-

dent. Tillsammans med låga kostnader för lokaler och god livsmiljö är staden 

även attraktiv för företag som söker efter en ny etableringsort (TjS 9 2008). Den 

övergripande visionen är att tillväxten i och utvecklingen av Sundsvall ska ske 

efter principerna för hållbar utveckling (Sundsvalls kommun 2005b). 

För att ringa in platsen Sundsvall kan man kanske säga att Sundsvall är en stad 

med identitetsproblem – den uppfattas i allmänhet som en stad dominerad av 

tung industri, medan den politiska visionen är att den ska framträda som en stad 

med ett modernt näringsliv baserat på IT och service. De naturgivna förutsätt-

ningarna är både bra och dåliga ur klimatsynpunkt. Om man vill använda skog 

som råvara till energiproduktion så finns det gott om varan, men naturen har 

också begränsat möjligheterna att planera och bygga staden som man skulle vilja. 

För de lokala aktörerna är det viktigt att hålla kontakten med omvärlden, inte 

minst de stora företagen som vänder sig till en internationell marknad. Avståndet 

till Stockholm får inte vara ett hinder för Sundsvall att behålla och locka till sig 

nyetableringar av verksamheter eller befolkning – goda kommunikationer är där-

för viktiga för Sundsvall, som strävar efter att vara ett centrum i norra Sverige. 

Dagens miljösituation  

Det finns flera faktorer som står i vägen för utvecklingen mot en ekologiskt håll-

bar kommun. Industriprocesserna är extremt energikrävande, industrin står för 

71 % av energianvändningen i kommunen (på nationell skala står industrin för 

39 % av energiförbrukningen). Framför allt är det elkraft som förbrukas i Kubal 

och SCAs anläggningar i Ortviken. Utslaget per capita använder kommunens in-

vånare dubbelt så mycket energi som riksgenomsnittet (Sundsvalls kommun 

2004). 
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Bild 5. Vy över Sundsvall.  

    
         Vy över Sundsvalls stad, omringad av Norra och Södra Stadsberget och Sundsvalls- 

         bukten. Bild: Sundsvalls kommun. Foto: Michael Engman. 

 

En annan försvårande faktor är vägtrafiken. E 4:an går rakt genom staden, och 

en dragning av vägen utanför centrum med en högbro över Sundsvallsfjärden har 

länge varit ett önskemål. Vägfrågan och högbron nämns redan i den statliga ut-

redning som kom till i slutet av 1980-talet för att ta itu med nedsmutsningen av 

Sundsvallsmiljön (SOU 1990: 102). Vägfrågan har funnits med i Vägverkets pla-

ner, men ekonomiska skäl har gjort att det dröjt innan planerna kunnat förverkli-

gas52. Nu har dock regeringen i höstbudgeten 2008 avsatt medel för att bygga om 

E4:an med en högbro över Sundsvallsbukten, med start 2010 (Regeringskansliet 

2008b). Även järnvägen, som också den löper genom staden, är föremål för dis-

kussioner. När Botniabanan, som förbättrar tågförbindelserna norrut, blir färdig 

kommer tågtrafiken genom Sundsvall att öka, vilket är positivt för den regionala 

utvecklingen då tillgängligheten till staden ökar, men kräver åtgärder ur säker-

hetssynpunkt. Åsikterna har gått isär i frågan om järnvägen ska gå under gatorna 

(kommunens linje) eller om gatorna ska gå under järnvägen (Banverkets linje). 

(Sundsvalls tidning följer debatten, se till exempel Norberg 2004; Elfving 2005; 

Norberg 2005.) 
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52 Ett annat förslag i samma betänkande, vars syfte var att lösa en del av lokaltrafiken i staden var 
en kabinbana. Det förslaget tycks dock ha fallit i glömska. 
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Trafiken och infrastrukturen är inte bara en fråga om framkomlighet och sä-

kerhet, luftföroreningarna i centrum har varit och är fortfarande ett problem. 

Särskilt problematisk är den tunga trafiken som väntas öka kraftigt enligt pro-

gnoser53. Det är stadens topografi som ställer till det. Staden är på ett par sidor 

omgärdad av berg vilket gör att det vintertid blir inversion, det vill säga förore-

ningar från trafik, industri och uppvärmning lägger sig som ett lock över staden. 

På den sida det inte är berg utgör istället Sundsvallsfjärden ett hinder för genom-

fartstrafiken, som istället måste ledas rakt genom de centrala delarna av staden. 

Topografin kan också vara en del av förklaringen till varför Sundsvallsborna i 

högre grad än andra väljer att köra bil istället för att gå eller cykla (Sundsvalls 

kommun 2004), ett beteende som kommunen försöker ändra på genom kampan-

jer för kollektivtrafik och cykelåkande. Luft- och vattenkvaliteten försämras av 

att de tunga industrierna släpper ut stoft, partiklar och andra förorenande ämnen, 

men utsläppen regleras av nationella gränsvärden och kontrolleras av myndighe-

terna. Det hindrar dock inte att Sundsvallsbor framför klagomål på tillfälliga ut-

släpp eller på buller. Det kommunägda kraftvärmeverket (Korstaverket) som 

drivs av Sundsvall Energi AB har nyligen konverterats från olje- till avfallsför-

bränning, vilket bidrar till att förbättra luftkvaliteten i staden (Sundsvalls kom-

mun 2007b).  

Klimatfrågan har inte högsta prioritet i Sundsvallspolitiken, i stället är det om-

sorg om barn, unga och äldre som tar störst plats, berättar en politiker (PS 1 

2006). Svårigheten, menar politikern, är att klimatarbetet inte ger resultat snabbt 

nog, och är därför svårt att motivera. Det krävs tålmodighet, något som är svårt 

att passa in i dagens resultatinriktade samhälle (PS 1 2006). Istället är det de lo-

kala luftföroreningarna som framstår som den viktigaste miljöfrågan för Sunds-

valls kommun att lösa. En del av dessa alstras av anläggningar som kommunen 

själv kan påverka, som genom att byta bränsle i kraftvärmeverket, en åtgärd som 

också ger positiva effekter ur klimatsynpunkt. Andra föroreningskällor är svårare 

att komma åt. Trafiken är en stötesten, både den lokala trafiken och genomfarts-

trafiken, en annan är de storskaliga processindustrierna. I de senare fallen är 

kommunen beroende av politiska beslut på nationell nivå om investeringar i nya 

vägdragningar och järnvägsbyggen, lagstiftning eller miljöpolitiska satsningar. 
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53 Enligt Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) prognos för 1997-2010 kommer den 
tunga trafiken i Västernorrland att öka med 40 % (Sundsvalls kommun 2006b). 
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1980- och 1990-talen: uppstädning för en god livsmiljö 

Sundsvall, och särskilt Sundsvallsbukten, är ett av de mest industriexploaterade 

områdena i Sverige. Särskilt den kemiska industrin och aluminiumsmältverket har 

sedan lokaliseringen dit på 1940-talet givit upphov till miljöfarliga utsläpp, men 

övrig industri och en växande befolkning har genom åren bidragit till nedsmuts-

ning och övergödning av vattnet i bukten (Grahn et al. 2005). Det fanns en stark 

lokal miljödebatt under 1980-talet om nedsmutsningen av luft och vatten, med 

koppling till industri, uppvärmning och trafik, berättar en respondent (TjS 2008). 

Den lokala miljönämnden drev en hård linje mot storindustrins utsläpp som re-

glerades genom prövningar i koncessionsnämnden för miljöskydd, stödda av det 

dåvarande kommunalrådet som var känd som en tung politiker med kontakter i 

regeringen. Det ledde till konflikter med storindustrin om utsläppsrätter som 

uppmärksammades över hela landet. Inställningen i lokalpolitiken var att det 

krävdes åtgärder för att slippa stämpeln som en stad med dålig miljö. (TjS 8 

2008). Den problematiska situationen föranledde dåvarande miljöminister Birgit-

ta Dahl att 1989 ta initiativ till en utredning om vad som kunde göras för att för-

bättra miljöförhållandena på lång sikt i Sundsvall och grannkommunen Timrå.  

Liknande utredningar gjordes också för några andra platser med liknande pro-

blem, som till exempel Hisingen i Göteborg (Dobers 1996) som ett led i regering-

ens ”storstädning”. Att det fanns en lokal politiker med stort miljöengagemang 

och med politiska kontakter med miljödepartementet bidrog säkerligen till att 

departementet valde Sundsvall, tror en politiker (PS 1). Sundsvallsutredningen, 

som fick namnet Rent till 2000 (SOU 1990: 102) kom att innehålla en miljöplan 

med en rad konkreta åtgärder, med en ansvarsfördelning på olika nivåer och 

inom flera områden. Planen antogs 1991 som Sundsvalls första miljöplan. Målet 

var att Sundsvall år 2000 skulle vara en kommun i ekologisk balans, och med det 

skulle bilden av Sundsvall som en miljöbelastad industristad förändras (miljöpla-

nen refererad i Sundsvalls kommun 1998). Om det lyckats är kanske mer tvek-

samt. 

Livsmiljö Sundsvall – ett helhetsgrepp i Agenda 21-tappning 

Sambandet mellan hälsa och miljö har fått särskild uppmärksamhet i Sundsvalls 

lokalpolitik. Utgångspunkten är samlingsbegreppet Livsmiljö Sundsvall, som in-

begriper både miljö- och folkhälsoarbete. Helhetssynen på miljö och hälsa har sitt 

ursprung i WHO:s internationella konferens om Health Promotion, som hölls i 

Sundsvall 1991. Där uppmärksammades betydelsen av stödjande miljöer för att 

nå en bättre folkhälsa. Med stödjande miljöer menas både den fysiska och sociala 

miljön, men grundförutsättningen för att lyckas är att det sker en förändring av 
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attityder och beteenden på alla nivåer när det gäller hur vi använder och bevarar 

miljön runt om oss, säger slutdokumentet Sundsvall Statement on Supportive En-

vironments for Health (WHO 1991). Redan innan dess, under 1980-talet, arbe-

tade Västernorrlands landsting med folkhälsofrågor, vilket bidrog till att konfe-

rensen lokaliserades till staden efter lobbying från landstingets sida, berättar en 

respondent (TjS 8 2008). Värdskapet innebar att landstinget ville visa extra initia-

tivkraft på folkhälsoområdet, vilket även inbegrep Sundsvalls kommun. Det bi-

drog också till att lyfta folkhälsofrågan politiskt, är respondentens erfarenhet (TjS 

8 2008). 

Slutdokument betonar särskilt behovet av att erkänna kvinnors färdigheter och 

kunskaper för att utveckla stödjande miljöer. Den uppmaningen ledde för Sunds-

valls del till ett samarbetsprojekt mellan två andra östersjöstäder där kvinnornas 

roll i Agenda 21-arbetet studerades (Sundsvall kommun 2001).  

Kombinationen av miljö och folkhälsa har blivit tongivande för den lokala mil-

jöpolitiken, på den här punkten skiljer sig kommunens miljöpolitik från Växjös. 

Sundsvalls lokala Agenda 21 har namnet Livsmiljö Sundsvall, och hälsa är en av 

agendans tio punkter. Sundsvalls lokala Agenda 21 antogs 1997, efter ett brett 

rådslag under ett par år, och har sedan dess utgjort ramen för kommunens miljö-

arbete. Den är ett levande dokument, intygar politikerna (PS 1 2006; PS 2 2006) 

och har utöver den styrande funktionen också funktionen att kommunicera miljö-

frågorna med kommuninvånarna och öka medvetandet på miljöområdet. Varje år 

görs ett livsmiljöbokslut som följer upp Agenda 21-arbetet. Det är lättillgängligt 

till sin karaktär, och används flitigt i skolorna, berättar en respondent (PS 2 

2006). En annan respondent tycker dock att Agendan känns omodern, både den 

och klimatstrategin behöver förädlas och revideras tycker respondenten (TjS 5 

2006). 

Agenda 21 talar inte om klimatfrågan, den nämns egentligen inte som politisk 

fråga förrän i energi- och klimatstrategin från år 2005. Klimatfrågan och åtgärder 

för att minska utsläpp av växthusgaser började diskuteras först i och med att stra-

tegin började arbetas fram 2003 (TjS 1 2006). Men idéer som sedan återkommer 

i klimatstrategin finns i Agendan implicit i termer av kretsloppstänkande, hus-

hållning med energi och utfasning av fossila bränslen samt prioritering av gång- 

och cykeltrafik och kollektivtrafik framför bilåkande. Möjligtvis kan man uppfat-

ta klimataspekten som ”påklistrad” på åtgärder som redan beslutats av andra 

orsaker. En respondent antyder det när det gäller utbyggnaden av fjärrvärme för 

att effektivisera värmeproduktionen och när det gäller avvecklingen av olja som 

bränsle i fjärrvärmeverket. Från början var avsikten att lösa problemen med ut-

släppen av svaveldioxid, först senare kom klimatargumenten (TjS 8 2008). Situa-
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tionen påminner om Växjös, där luftföroreningar och oljeberoendet låg till grund 

för införandet av biobränsle i värmeverket. 

Allt för mycket trafik 

Trafiken är som sagts tidigare ett problembarn, det framgår både av dokument 

och av intervjuer (PS 1 2006; PS 2 2006). Under åren 1994-1997 genomförde 

kommunen tillsammans med dåvarande kommunikationsforskningsberedningen 

ett större projekt som gick under förkortningen MOPS (ModellOrtsProjket-

Sundsvall) (Sundsvalls kommun 1997). Sundsvall och grannkommunen Timrå 

skulle bli en så kallad modellort för förbättrad kollektivtrafik. Syftet var att få 

fler att ta bussen genom att förbättra kollektivtrafiken som därmed skulle bli 

ekonomiskt bärkraftig för kommunen. På köpet skulle miljön förbättras genom 

minskad biltrafik och minskade utsläpp. Linjedragning och turtäthet genomgick 

förändringar, och enligt projektets slutrapport förbättrades busstrafiken för 90 % 

av Sundsvallsborna. Gensvaret var dock blandat, det visade sig att många bilister 

inte uppfattade busstrafiken som ett miljövänligt alternativ till bilen. Eftersom 

kommunen samtidigt arbetade med att ta fram en lokal Agenda 21, blev ett av 

agendans mål att alla transporter skulle använda rena och förnybara drivmedel. 

En möjlighet som undersöktes var om man kunde använda biogas från ett av 

kommunens reningsverk som drivmedel, men det visade sig bli för dyrt (Sunds-

valls kommun 1997). Nu körs istället några av bussarna på en syntetisk diesel 

(under namnet Paradiesel) som tillverkas av naturgas av ett företag i Sundsvall. 

Bränslet går också att utvinna genom förgasning av biobränsle, men så långt har 

man inte kommit ännu. Nyligen har även SCA gått över till detta bränsle för sina 

fordon, och räknar med att koldioxidutsläppen ska minska med 10 % och ut-

släppen av partiklar med 30 %, enligt den lokala dagstidningen (Cederqvist 

2008). Om det kan bli ett alternativ även för privatbilisterna är kanske mer tvek-

samt, det finns hittills endast ett tankställe för denna typ av diesel i staden.  

För att vända på utvecklingen när det gäller resandet har det kommit fram en 

rad idéer och förslag till åtgärder, som att erbjuda gratis parkering för miljöbilar, 

organisera samåkning, driva en bilpool, förbättra infrastrukturen för cyklister och 

gångtrafikanter, göra kollektivtrafiken attraktivare, för att nämna några exempel. 

Här visar det sig att planeringen av markanvändningen spelar en stor roll. I sin 

energi- och klimatstrategi (Sundsvalls kommun 2004) pekar kommunen särskilt 

på fyra faktorer som bidrar till att så många väljer bilen: Sundsvall och granntät-

orterna ligger utspridda utefter E 4:an och Selångersån, topografin gör det dels 

besvärligt att cykla, dels gör den det svårt att förtäta staden, externhandeln norr 

om staden alstrar mycket biltrafik. Den fjärde faktorn, att det råder en tydlig bil-
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kultur i Sundvall, ett påstående som återkommer i intervjuer och i dokument från 

kommunen, är kanske inte en faktor i sig utan mer ett resultat av de tre första 

faktorerna. 

Bilkulturen bidrar till att förstärka bilens konkurrenskraft gentemot cykel eller 

buss, och gör det svårare att skapa den attitydförändring som är önskvärd. Några 

av respondenterna ger målande beskrivningar av hur backarna, särskilt i kombi-

nation med snö och halka, försvårar vardagslivet även för den mest hängivne cyk-

listen. Någon annan säger helt krasst att folk är lata. Handelsområdet Birsta, som 

åsyftas i den andra punkten, framstår som en kontroversiell fråga i Sundsvallspo-

litiken. Birsta - eller Birsta City som är det kallas - är norrlands största köpcent-

rum, och uppfattas på det sättet som en tillgång för Sundsvall. Köpcentret har 

expanderat kraftigt, vilket går tvärs emot kommunens mål att minska biltrafiken, 

påpekar en politiker (PS 2). Birstas expansion blev en politisk fråga när en plan-

ändring för att kunna utvidga området var aktuell för ett par år sedan. Två parti-

er, Centerpartiet och Miljöpartiet, var emot utvidgningen, bland annat med ar-

gumentet att biltrafiken skulle öka. En politiker tar Birsta som ett exempel på att 

naturvärden och klimathänsyn ofta får kliva tillbaka till förmån för tillväxt, när 

det är skarpt läge:  

När det gäller miljöpolitik skulle jag vilja säga så här, att det går en vatten-

delare mellan – inte oväntat – mellan miljönämnden och stadsbyggnads-

nämnden. Stadsbyggnadsnämnden vill expandera och verka för tillväxt, 

och miljönämnden, och i synnerhet miljökontoret, som jag tycker är väldigt 

progressivt och bra i miljöarbetet, de vill ta det med hänsyn till vad naturen 

tillåter och de naturvärden som vi har. Det här kolliderar i princip hela ti-

den. I synnerhet den sista tiden när vi skulle bygga ut i Birsta. (PS 2 2006). 

I Birstaärendet fanns det olika åsikter bland förvaltningarna, miljöförvaltningen 

motsatte sig utvidgningen - det var tjänstemännen i miljönämnden som drev frå-

gan hårdast - medan stadsbyggnadskontoret stödde utbyggnaden (TjS 7 2006; PS 

2 2006). Det är, enligt politikerna, mer regel än undantag när det gäller miljöfrå-

gorna både i Sundsvall och generellt i alla kommuner, politikerna har klivit till-

baka och lämnat över miljöfrågorna till tjänstemännen. Det är i och för sig inget 

problem anser politikerna som är ense om att tjänstemännen är kompetenta och 

gör ett bra jobb (PS 1 2006; PS 2 2006).  

Nu planeras det för utökad kollektivtrafik till Birsta. En annan strategi är att 

styra nyetableringar av dagligvaruhandeln till Sundsvalls tätort. Ytterligare en 

strategi för att minska trafiken är att förtäta stadskärnan. Trots de utmaningar 

som topografin bjuder, så strävar kommunen ändå efter att förtäta stadskärnan 
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istället för att expandera utåt, och att bygga nytt främst utefter viktiga kollektiv-

trafiklinjer. På det sättet åstadkoms både bättre underlag för kollektivtrafiken och 

kortare avstånd vilket gynnar cyklister och gångtrafikanter. Det här är frågor som 

diskuteras i översiktsplanen (Sundsvalls kommun 2005b), den fördjupade över-

siktsplanen för Birsta som varit på samråd våren 2008 (Sundsvalls kommun 2008 

a), och i en kollektivtrafikutredning (Trivector traffic AB 2006).  

Utvecklingen av Sundsvalls stad på längre sikt har förts i samband med att 

kommunen antagit en stadsvision för Sundsvall för tiden 2007-2037. Ett av led-

orden är hållbar utveckling, som mäts med ett 50-tal indikatorer som omfattar 

alla delar av hållbarhetsbegreppet – ekonomi, demokrati, miljö och social håll-

barhet. Visionen är till sin karaktär ett relativt trubbigt instrument, den ger mer 

riktlinjer än konkreta förslag. Klimatförändringen får utrymme i visionen, men i 

första hand när det gäller framtida anpassningsåtgärder och då främst hur man 

ska hantera en havsnivåhöjning och en ökad nederbörd. Den landhöjning som 

sker i norra Sverige väntas uppväga havsnivåhöjningen, så det största bekymret är 

att klara hanteringen av dagvatten och avloppsvatten, något som kommunen bör 

planera för, säger visionen (Sundsvalls kommun 2007a). 

Klimatinvesteringar i samarbete med industrin 

Lokala investeringsstöd och klimatinvesteringsprogrammet har varit avgörande 

för att det skulle hända något inom miljö- och klimatarbetet i Sundsvall, hävdar 

en politiker (PS 2 2006). Klimp har varit oerhört viktigt, instämmer en annan 

politiker (PS 1 2006) och en tjänsteman (TjS 5 2006). Sundsvall har fått två pro-

gram inom LIP beviljade, 1998 och 1999, men endast en ”guldklimp” trots att 

man ansökt om Klimp både 2004 och 2007. Även om LIP hade en bredare in-

riktning än enbart klimatåtgärder, så kan man säga att majoriteten av delprojek-

ten i Sundsvalls fall hade klimatanknytning. De flesta berörde på ett eller annat 

sätt energiområdet: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



168 eva gustavsson ✍ Mellan det lokla och det globala

 
�

Tabell 6.1. Klimatrelaterade projekt inom Lokalt Investeringsstöd (LIP) i Sundsvalls 

kommun, år 1998 och 1999. 

Sektor  antal målgrupp  huvudman 

Energi 

  Energiproduktion 1 kommunen, hushåll kommunen  

   /fjärrvärme 

   Energieffektivisering av 4 fastighetsförvaltning landstinget 

   belysning, ventilation, kyla  

   Energieffektivisering i  2 hushåll, fastighetsförvaltning kommunen 

   bostadsområden 

   Övrig energieffektivisering 1 Sundsvall vatten kommunen 

   Samordning av energiprod. 1 kommunen, SCA kommunen 

   Produktionsprocesser 1 Kubal  företag (Kubal) 

 

Källa: Naturvårdsverkets Miljöinvesteringsregister MIR. 

�

Tabell 6.2. Fördelning av LIP-bidrag på olika områden i miljoner kronor, Sundsvalls 

kommun, år 1998 och 1999. 

Bidragsgrupp    LIP-bidrag Andel av Total miljö-  Fördelning  

 (mkr) Sundsvalls totala investering   nationellt 

 LIP-bidrag (mkr) 

 

Industriprojekt   27,1    28%   90,5   1% 

Energieffektivisering 16,6 17%    48,1 9% 

Omställning till förnybar energi 45,0 46%   183,1  26% 

Övriga projekt    9,1   9%          37,6            55% 

Totalt 97,8  279,0 

 

Anm: Under tabellens rubrik ”övriga projekt” sammanfattas grupperna avfall, byggnadsåtgärder, 

efterbehandling, flerdimensionella projekt, industriprojekt, naturvård/biologisk mångfald, vatten 

och avlopp samt övrigt. Av dessa har Sundsvall haft projekt i grupperna avfall, flerdimensionella 

projekt och stödjande åtgärder (t ex informationsprojekt). I projekten i bostadsområden (se tabell 

6.1) ingår energieffektiviseringsåtgärder bland en rad andra åtgärder för att förbättra miljön i 

områdena. De olika åtgärderna särredovisas dock inte i Naturvårdsverkets statistik. 

Källa: Naturvårdsverkets miljöinvesteringsregister MIR. 

 

Projekten innehåller bland annat utbyggnad av fjärrvärmenätet (en respondent 

(TjS 1 2006) påpekar att utbyggnaden främst gjorts för att minska försurningen, 

inte av klimatskäl), tillvaratagande av avfall för förbränning och övergång till 

biobränsle i några mindre anläggningar. Två av projekten är av särskilt stor om-

fattning, det som kallas Energikombinat Sundsvall Norr (under rubriken omställ-

ning till förnybar energi i tabell 6.2), ett samarbete mellan Sundsvalls Energi AB 

och SCA, och Aluminiumproduktion för 2000-talet, som Kubal varit ansvarig för 

(under rubriken Industriprojekt). Från början var tanken att kraftvärmeverket 
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Korstaverket, som tidigare eldats med olja, skulle övergå till biobränsle, men på 

grund av ny lagstiftning om avfallshantering blev det istället förmånligare att 

bygga om Korstaverket till avfallsförbränning (TjS 5 2006). Den nya pannan togs 

i bruk 2006, och nu används endast en mindre mängd eldningsolja i verket. 

Kombinatet innebär att Korstaverket kopplas ihop med SCAs massafabrik i Ort-

viken och sågverk i Tunadal. Från Ortviken levereras spillvärme till fjärrvärmenä-

tet, vilket gör det möjligt för Korstaverket att leverera hetvatten som används vid 

torkningen av virke i Tunadal, som annars använder elenergi för detta ändamål. 

Hela projektet har kostat drygt 162 miljoner kronor, varav LIP-stödet stått för 41 

miljoner. Aluminiumprojektet bestod i att Kubal moderniserade en del äldre ug-

nar till en kostnad av 90 miljoner kr varav 27 miljoner utgjordes av LIP-stöd (Na-

turvårdsverket MIR). De största kostnaderna i dessa projekt har därmed tagits av 

industrin och kommunen tillsammans. I tabell 6.2 kan vi dessutom konstatera att 

– i likhet med Växjö – har den största andelen av LIP-bidraget gått till klimatrela-

terade åtgärder. 

Det är också tack vare de här mer storskaliga åtgärderna som kommunen räk-

nar med att klara sitt klimatmål – att minska utsläppen av växthusgaser med 30 

% på relativt kort tid, mellan 2000 och 2010. En respondent säger att man helt 

enkelt räknat baklänges på vad man kunde göra på Korstaverket och Kubal, och 

på så sätt kommit fram till procentsatsen (TjS 5 2006). På det sättet är det posi-

tivt att ha två dominerande industriföretag, kommenterar en politiker och pekar 

på en paradox: de stora företagen har en påtaglig makt; om SCA vill en viss sak 

har ingen kraft och mod att säga emot, därför är det särskilt svårt att driva miljö-

politik i en kommun som Sundsvall. Å andra sidan, om det går att samordna sto-

ra aktörer som SCA och Kubal med kommunens miljöpolitik kan man uppnå 

snabba resultat (PS 2 2006). Från tjänstemannasidan är man mer försiktig i sina 

uttalanden. Man instämmer visserligen i att företagen påverkar kommunens poli-

tik, men pekar hellre på att företagen, särskilt SCA, bedriver ett aktivt miljöarbete 

(TjS 3 2006). En respondent påpekar dock att industrin har mycket att säga till 

om när kommunen använder sina planeringsinstrument, som översiktsplanen eller 

detaljplaner (TjS 5 2006), en annan att SCA och Kubal varit positiva till samarbe-

te tack vare att de kan få del av ekonomiskt stöd (TjS 2 2006), en tredje konstate-

rar att både kommunen och företagen har mycket att vinna på att samarbeta (TjS 

8 2008), en synpunkt som inte bara gäller miljöfrågan i Sundsvall. 

Processindustrins beroende av elenergi – främst SCA, Kubal och Akzo Nobel – 

gör dem känsliga för ändringar av elpriser och energiskatter. Sundsvall och indu-

strin är beroende av den nationella energipolitiken, den andra sidan av klimatpo-

litiken, uttrycker en tjänsteman som är starkt kritisk till den förda energipolitiken 
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på nationell nivå (TjS 4 2006). En tjänsteman berättar att det finns ett nätverk för 

socialdemokratiska kommunalråd i kommuner med energiintensiv industri, som 

försökt påverka den socialdemokratiska regeringspolitiken när det gäller skatter, 

handel med utsläppsrätter med mera som påverkar elpriset. I Sundsvall är 17 000 

sysselsatta berörda av den elintensiva industrin, en utslagning av industrin skulle 

drabba den lokala ekonomin hårt. Problemet, säger respondenten, är att nationell 

politik får lokal effekt (TjS 4 2006). I det här fallet menar respondenten att den 

nationella energipolitiken skapar osäkra villkor för industrin. Flera respondenter 

påpekar också att den energikrävande processindustrin är av nationellt intresse 

och därför är också de miljöproblem den medför ett nationellt ansvar. 

Klimatstrategi 

Inför 2004 års omgång av klimatinvesteringsstöd lämnade Sundsvalls kommun in 

en ansökan. Till det krävdes en klimatstrategi, och det är när kommunen 2003 

beslutar om att formulera en energi- och klimatstrategi som kommunen börjar 

diskutera miljöfrågor i termer av klimat. Strategin innehåller en lång rad åtgärder 

inom energi- och transportsektorerna, och en respondent kommenterar detta fak-

tum och efterlyser en djupare diskussion om klimatarbetet (TjS 5 2006). Några av 

punkterna i klimatstrategin är att bygga staden tätare, bromsa utvecklingen av 

extern handel, och att genom olika satsningar få fler att cykla och åka kollektivt. 

En punkt är också att stärka det regionala samarbetet för att samordna plane-

ringen av kollektivtrafik och markanvändning för att minska behovet av trans-

porter (Sundsvalls kommun 2004). Någon samlad diskussion i strategin om syn-

sättet på klimatfrågan eller en deklaration av en politisk viljeinriktning finns 

egentligen inte, som den kritiska respondenten ovan konstaterar, därför innehål-

ler strategin till största delen en uppräkning av mål som formulerats i andra 

sammanhang tidigare. 

Kommunen sökte sedan Klimpstöd för ett antal projekt, baserade på strategin. 

Syftet med projekten var att bygga ut rådgivning om energi- och transportfrågor, 

bygga ut fjärrvärme, effektivisera energianvändningen, byta ut olja mot biobräns-

len i några anläggningar, bygga nya cykelleder och gångvägar, och satsa på att 

utveckla och införa nya drivmedel i stadsbussarna och andra fordon som kom-

munen använder. Klimp-ansökan blev dock inte beviljad, endast ett delprojekt, 

att stödja en befintlig bilpool så den kunde få tillgång till fler bilar, fick Klimp-

stöd, en så kallad guldklimp som Naturvårdsverket delar ut till en särskilt effektiv 

åtgärd i ett klimatinvesteringsprogram som i övrigt inte beviljas bidrag.   

Att respondenterna tillmäter Klimpstödet så stor betydelse som uttryckts tidi-

gare i kapitlet – trots att det inte gett så stor utdelning i pengar – får räknas som 
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ett tecken på att själva processen med att ta fram en klimatstrategi är nog så be-

tydelsefull. Det kan jämföras med Naturvårdsverkets utvärdering av vad som 

händer med åtgärder i Klimpansökningar som inte blir beviljade – är åtgärden 

tillräckligt lönsam genomförs den ändå (ÅC-Consult AB 2007). Att Klimpansö-

kan endast resulterade i stöd för en bilpool gjorde oss lite besvikna, åtgärderna i 

Klimpansökan tyckte vi var bra, säger en respondent. Några av åtgärderna har 

dock genomförts ändå. Tack vare ett nytt stöd för energiåtgärder i kommunala 

lokaler har fastighetskontoret inlett en konvertering från el och olja till pellets och 

fjärrvärme, och anslutningen av villor till fjärrvärmen genomförs ändå, berättar 

respondenten (TjS 2 2006). 

Satsningen på nya drivmedel är en punkt på dagordningen i Sundsvalls miljö-

politik som kommunen har gemensam med Växjö. I båda fallen handlar det dess-

utom om att utveckla teknik för förgasning av biobränsle, skillnaden är slutpro-

dukten, i Växjö heter den DME, i Sundsvall FT-diesel. I Sundsvalls fall sker enga-

gemanget i teknikutvecklingen inom ett projekt som kallas BioFuel Region, ett av 

de nätverk som kommunen är en part i. 

 
Tabell 6.3. Sundsvalls kommuns klimatmål. 

Kommunen skall 

� Arbeta för en ökad energieffektivisering och energihushållning. 

� Vara aktivt pådrivande användningen av förnybara energikällor inom energi- 

och transportområdet. 

� Arbeta för att villkoren för energileveranser är sådana att den elintensiva in-

dustrins energibehov säkras. 

� Aktivt satsa på kollektivtrafik och cykeltrafik. 

� Arbeta för en utbyggd och väl fungerade järnvägstrafik. 

Delmål: 

� Till alla delar av kommunen som har tillräckligt bebyggelse tillhandahålla 

fjärrvärme/närvärme till år 2010. 

� Utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser inom kommunen skall minska 

med 30 % till år 2010 räknat från 2000 års nivå. 

� Det skall finnas en produktionsanläggning för drivmedel baserad på förnyel-

sebar råvara i Sundsvalls kommun år 2010. 

� Resandet med kollektivtrafik ska öka med minst 10 % till år 2010 räknat från 

år 2004.  

 
Källa: Sundsvalls kommuns energi- och klimatstrategi 2004. 
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Nätverksdeltagande 

Liksom Växjö deltar Sundsvalls kommun i nätverk som direkt eller indirekt arbe-

tar med åtgärder för att minska klimatpåverkan. Vilken typ av nätverk kommu-

nerna väljer att delta i skiljer sig dock åt. Där Växjö har sökt sig ut i världen i 

transnationella nätverk, har Sundsvall i högre grad inriktat sig på samarbete med 

aktörer på den lokala och regionala skalan, även om kommunen också deltar i 

internationella projekt. 

Lokala och regionala nätverk  

Att värna om den lokala industrin är som vi tidigare sett en angelägen uppgift för 

kommunen. På den lokala skalan kan vi peka på   

� Energikombinat Sundsvall Norr som en form av nätverk med aktörer från 

den offentliga sektorn (Sundsvalls kommun via sitt energibolag) och den pri-

vata sektorn (SCA och dess anläggningar) som samarbetar för att hitta lös-

ningar på ett gemensamt problem. Som flera respondenter antytt så finns ett 

pågående, mer eller mindre informellt, samarbete i form av samtal mellan 

kommunens politiker och tjänstemän och de stora industrierna, där några re-

spondenter ifrågasatt maktbalansen. Denna typ av samtal är även det ett nät-

verksbyggande som dock är informellt och begränsat till ett fåtal aktörer och 

svårt att få insyn i. 

På den regionala skalan är Sundsvall en del av  

� Miljölän Västernorrland, som startade som ett projekt under åren 2004-

2006. Målet var att öka miljömedvetandet både hos befolkningen och när-

ingslivet, inte bara för att förbättra miljön, utan också för att öka konkur-

renskraften och stärka den ekonomiska utvecklingen (Länsstyrelsen Väs-

ternorrland 2006). Länet skulle vara i den ”europeiska frontlinjen för hållbar 

utveckling” (Länsstyrelsen i Västernorrland 2005), till exempel genom att ut-

veckla miljöteknikföretagen i länet. Projektet har bland annat fått till fölljd 

att ytterligare nätverk bildats; ett för näringslivets miljöchefer och ett för re-

gionens miljöteknikföretag (Länsstyrelsen i Västernorrland 2007). Efter pro-

jekttiden har Miljölän Västernorrland nu övergått till ett nytt projekt som 

kallas Arena Miljölänet Västernorrland, som har till syfte att profilera länet 

som landets första hållbara region, men också att ”knyta samman aktörer för 

en ökad miljödriven utveckling” (Arena Miljölänet Västernorrland 2008) det 

vill säga bygga nätverk. Samarbetspartners i det nya projektet är förutom lä-

nets kommuner även näringslivet, representerat av bland andra handelskam-

maren, exportrådet och företagarnas egen organisation, Mittuniversitet, 

landstinget, kommunförbundet med flera. Även andra projekt eller organisa-



Mellan det lokla och det globala ✍ eva gustavsson 173

 
�

tioner finns med som partners, till exempel BioFuel Region, som jag strax 

återkommer till, och projekt med anknytning till skog. 

Inom länet finns en stark drivkraft att utveckla miljöteknikföretagen för att stär-
ka miljöprofilen. Ett led i denna strävan är den verksamhet som bedrivs inom 

� BioFuel Region. ”BioFuel Region är ett regionalt nätverk och initiativ för att 

fånga upp ett globalt behov av omställning till biodrivmedel” presenterar sig 

nätverket på sin hemsida (BioFuel Region). Aktörer från flera olika sektorer 

deltar; 18 kommuner, varav Sundsvall är en, landstingen och länsstyrelserna i 

Västernorrland och Västerbotten, Vägverket, tre universitet och åtta företag 

med anknytning till regionen. Även om nätverket är regionalt är målet att nå 

ut med kunskap och produkter på en global arena, nätverkets vision är att 

vara en ”världsledande region” när det handlar om att ställa om till biodriv-

medel. Nätverket i sig driver inte några anläggningar för produktion av alter-

nativa drivmedel, utan arbetar i första hand med att skapa en marknad för 

denna typ av produkter genom att informera och skapa en efterfrågan, men 

också att stimulera till forskning och utveckling av nya biobränslebaserade 

drivmedel, och knyta samman aktörer. En representant för nätverket beskri-

ver verksamheten som en ”snittyta” mellan offentlig sektor, företag och 

forskning, som bryter ”stuprörsbilden” och istället stimulerar till samverkan 

(TjBfr 2007).  

Förhoppningarna på BioFuel Region är högt ställda, ett mål är att regionen ska 

vara en kunskapsledande region på området. Det finns goda möjligheter till det, 

och till att det verkligen ska leda till en industriell utveckling, menar företrädare 

för nätverket. Det bygger på att man kan använda den kunskap och erfarenhet 

som finns inom processindustrin som är etablerad i regionen, att man kan samlo-

kalisera anläggningar med industrin eller med kraftvärmeverk i regionen, och att 

man kan säkra tillgången på råvara (Larsson et al. 2007). En av produkterna som 

tas fram inom regionen är den så kallade FT-dieseln, som framställs av ett Sund-

svallsföretag som är medlem i nätverket. FT-dieseln används i en del bussar i 

Sundsvall och nu också av SCAs fordon (se ovan). En annan produkt är etanol, 

som framställs ur cellulosa i en försöksanläggning i Örnsköldsvik. Tillväxtpro-

grammet för Västernorrland talar om biobränsleprojektet i målande ordalag, som 

en blivande ”framgångssaga som påminner om sågverksepoken och cellulosain-

dustrin fast i ny tappning” (Länsstyrelsen i Västernorrland 2004: 49).  

Förutom mål för tillväxt och spridning av kunskap och teknik har nätverket 

även satt upp mätbara miljömål, som ingår i regionens klimatinvesteringspro-

gram. Målet innebär att man ska bidra till att minska regionens totala utsläpp av 

koldioxid med 8-10 % mellan åren 1990 och 2010 (BioFuel Region 2006). 
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BioFuel Region är ett bra exempel på hur man försöker skapa en regional vinn-

vinn- situation. En respondent (TjS 1 2006) pekar ut tre viktiga grundläggande 

drivkrafter i projektet; klimatet, oljan och sysselsättningen. Klimatförändringens 

konsekvenser förskräcker och är ett tungt argument för att ta fram ersättnings-

produkter för oljan, som kommer att bli allt dyrare. Att ta fram ett cellulosabase-

rat drivmedel ger sysselsättning dels i skogen, dels i industrin. Målet i BioFuel 

Region är att bli självförsörjande på drivmedel, men, påpekar respondenten, man 

kan exportera kunskap och teknik, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen i den 

lokala verkstadsindustrin. Både klimatet och ekonomin står som vinnare, om idé-

erna går att realisera. Sundsvalls kommun ingår också i  

 

� Sundsvallsregionen, som består av sex kommuner; Sundsvall, Härnösand, 

Timrå, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall. Nätverket har ingen klimatpolicy, 

utan använder det bredare begreppet hållbar utveckling. I begreppet ligger re-

gionalekonomisk utveckling och en utbyggd kollektivtrafik för att uppnå 

hållbara transporter (Sundsvallsregionen odaterad), vilket kan framstå som 

problematiskt då regionförstoringen i sig leder till längre pendlingsavstånd. 

Regeringen har påpekat i sin transportpolitiska proposition (Prop. 2005/06: 

160) att en förutsättning för att regionförstoringar ska bli hållbara krävs ett 

hållbart transportsystem, vilket till exempel kan vara utbyggnad av en regio-

nal tågtrafik. Sundsvallsregionen, som också kallar sig för Nordens största 

arbetsmarknad (Sundsvallsregionen 2006), har på sin åtgärdslista både ut-

byggnad av järnvägen, av flygförbindelserna och av E4:an och E 14 för att 

göra regionen mer tillgänglig och för att kunna skapa en sammanhållen ar-

betsmarknad i regionen. Miljö- och klimateffekterna av väg- och flygtrafiken 

problematiseras egentligen inte av Sundsvallsregionen, vilket antyder att den 

ekonomiska hållbarheten är den centrala för regionen.  

Trafikfrågorna finns också med i ett regionalt samarbete som sträcker sig över 

nationsgränserna, Sundsvall är, som del av Västernorrlands län, med i  

� Mittnordenregionen, som sträcker sig från fegionen mellersta Finland till 

Nord-Tröndelag Fylke i västra Norge. Inom regionen bedrivs flera olika del-

projekt, bland annat för att utveckla miljöteknik och förnyelsebar energi 

(Mittnorden odaterad). Regionen kallar sig också ”nordens gröna bälte” med 

anspelning på miljöprofilen. Ett av projekten går under namnet SÖT, vilket 

står för Sundsvall, Östersund och Trondheim. Projektet går ut på att utbyta 

erfarenheter om hur man kan skapa hållbar trafik, ett syfte är att bedriva 

lobbyverksamhet för att få till stånd investeringar inom framförallt järnväg 

(Mittnorden 2008).  
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Nationella och internationella nätverk 

Går vi till den nationella nivån hittar vi Sundsvall som medlem i föreningen  

� Sveriges Ekokommuner, som i sin nuvarande form bildades 1995. Alla sju 

kommunerna i Västernorrlands län är numera medlemmar i Sveriges Eko-

kommuner, vilket föranleder länet att kalla sig ”Sveriges första miljölän” 

(Länsstyrelsen Västernorrland 2007).  

Kommunens livsmiljöbokslut (Sundsvalls kommun 2007b) nämner också att 

kommunen deltar i ett  

� nätverk som arbetar för att säkra den elintensiva industrins fortlevnad. Här 

är det dock inte frågan om ett nätverk för kommuner utan om ett nätverk 

som samlar socialdemokratiska politiker från kommuner med elintensiv indu-

stri. Nätverket, där det idag deltar 69 kommuner, arbetar för att påverka den 

nationella energipolitiken och därigenom värna den inhemska industrin. Nät-

verket företräder ståndpunkten att tack vare att Sverige har en väl utvecklad 

miljöteknik är det av miljöskäl fördelaktigt att energiintensiv industri lokali-

seras hit. Då krävs det att det finns möjlighet att förse industrin med elkraft 

till rimligt pris, vilket alltså nätverket verkar för (PS 3 2008).�

På det internationella planet har Sundsvall samarbetat med två Östersjöstäder, 

Lahti i Finland och Lübeck i Tyskland, i ett projekt för att integrera jämställd-

hetsarbetet inom Agenda 21-arbetet. Projektet, som pågick under 2000-2001 var 

en del av det samarbete som sker inom ramen för  

� Union of Baltic Cities (UBC) (eller Östersjöstädernas förbund) (Sundsvalls 

kommun 2001). I Sundsvall utvärderades jämställdhetsarbetet i kommunen, 

bland annat när det gällde hur man planlägger kollektivtrafiken. Ett av resul-

taten var att det kom fram att kvinnornas behov av resande inte hade upp-

märksammats och tillgodosetts i planeringen. Sundsvall har också deltagit i 

projektet 

� BUSTRIP, som pågått inom ramen för UBC. Projektet beskrivs närmare i ka-

pitel 7, liksom Sundsvalls erfarenheter av deltagandet. Projektet går ut på att 

varje stad som ingår i projektet ska utveckla planer för hållbara transporter. 

Ytterligare ett internationellt samarbete sker genom medlemskapet i  

� ICLEI, där Sundsvall deltog under åren 1998-99 genom att dela med sig av 

erfarenheter av arbetet med sin lokala Agenda 21 och senare sitt Livsmiljö-

bokslut. Därefter har Sundsvall inte deltagit i nätverket vad respondenterna 

kan erinra sig, men kommunen är fortfarande medlem. 

Det är nu dags att göra en ny policy-karta, nu med utgångspunkt från Sundsvalls 

kommun. 
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Figur 6.1. Flernivåstyrning och klimatförändringar: en policykarta. Sundsvalls kom-

mun.Steg 4. 
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Resultat av klimatarbetet 

Som nämnts tidigare har det politiska intresset för miljöfrågorna gått upp och ner 

i Sundsvalls kommun, som i andra kommuner och i den nationella politiken. En 

respondent reflekterar över utvecklingen av den lokala miljöpolitiken: 

Miljöfrågorna hade ju ett väldigt stort fokus under 1970- 80-talet, då var 

de under uppbyggnad. Vad jag har märkt det är att med kommunernas allt 

sämre ekonomi under kanske hela 90-talet, så har man ju prioriterat andra 

frågor. Och det kanske inte beror på att intresset för frågorna … att det är 

så att man tycker att det är mindre värt eller viktigt, men det är ekonomin, 

tror jag, som gjort att man prioriterat andra frågor. Då är det främst barn 

och unga och äldre som kanske har stått i fokus. Nu tycker jag mig känna 

att de här frågorna börjar prioriteras upp igen i vår kommun […] Det är 

dock svårt att få de olika förvaltningarna och nämnderna att ta in miljöfrå-

gorna i sitt dagliga arbete. Det har två orsaker. Det ena är att man kanske 

inte har kunskapen och att man gör det hela mer komplicerat än det behö-

ver vara. Det andra är att man prioriterar bort det för andra saker som 

man tycker är viktigare. (PS 1 2006). 

 Det som denna respondent och andra som refererats ovan uttrycker är att det 

kan vara svårt att få samsyn i miljöfrågorna över partigränser eller mellan olika 

förvaltningar inom kommunens organisation trots formuleringar om hållbar ut-

veckling i dokument som överskrider sektorsgränser och partipolitik. Det tycks 

finnas en skillnad mellan miljöretorik och miljöpraktik som främst bottnar i en 

strävan efter att säkra den ekonomiska utvecklingen i kommunen och regionen. 

Det är lättare att motivera åtgärder på tillväxtpolitisk grund än på klimatpolitisk, 

konstaterar en respondent (TjS 3 2006). 

Det pågår ändå åtgärder för att minska påverkan på miljön och klimatet, och 

alla sundsvallsbor och alla andra som är intresserade av att kontrollera hur miljö-

arbetet fortskrider i kommunen kan själva läsa av kommunens livsmiljöbarometer 

på kommunens hemsida (Sundsvalls kommun 2008b). För klimatmålets del ser 

det inte så positivt ut. Koldioxidutsläppen var högre 2004 jämfört med 1990 och 

2000, även om trenden är att utsläppen minskar sedan en topp nåddes 2003. Siff-

rorna bygger på statistik från SCB, och kommunen menar att siffrorna inte är 

tillförlitliga på kommunnivå, men en ny metod att beräkna utsläppen håller på att 

tas fram. Dessutom är det en eftersläpning i statistiken. Att hitta ett bra sätt att 

mäta förändringar i utsläppsnivå på lokal skala är ett problem för alla kommu-

ner.  
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Trafiken i centrala staden har ökat något (ca 4 %) mellan 2003 och 2005, me-

dan cykeltrafiken har minskat med ca 40 % mellan 2003 och 2007, även bussre-

sandet har minskat. De positiva nyheterna är att fjärrvärmen byggs ut och värme-

verket utnyttjar avfall och spillvärme i värmeproduktionen. Energianvändningen 

har minskat mellan 2000 och 2005, främst inom servicesektorn54, medan industri, 

transporter och hushåll förbrukar i stort sett lika mycket som tidigare. 

Flera projekt pågår, som moderniseringen av Kubals aluminiumsmältverk och 

samarbetet om energi med SCA. Kommunen använder både morot och piska för 

att styra in boende och verksamheter i Sundsvall i en mer klimatvänlig riktning. 

Allmänheten och företagen får energirådgivning. Busstrafiken har marknadsförts 

och kampanjer gjorts, det är gratis att parkera miljöfordon, medan arbetsplats-

parkeringarna har blivit avgiftsbelagda.    

Att bli en bättre cykelstad var det ena av två huvudspår i det klimatstrategiska 

arbetet som låg till grund för kommunens ansökan om Klimpstöd 2004 (Sunds-

valls kommun 2004). Några cykelleder har börjat skyltas upp, men marknadsfö-

ringen av cykling har inte genomförts, inte heller finns några egentliga resurser 

för att bygga ut och sköta cykelvägarna. Det gör det besvärligt för cyklisterna i en 

stad där det vintertid blir problem om inte snöröjningen på cykelbanorna funge-

rar, en uppgift som man inte klarat särskilt bra hittills, förklarar en respondent 

(TjS 1) som tycker att Cykelstad Sundsvall är det projekt kommunen lyckats allra 

sämst med.  

Det andra huvudspåret var att byta ut diesel som drivmedel i bussar och andra 

fordon till syntetisk diesel, så kallad FT-diesel. Här har resultaten varit blygsam-

ma, fem bussar körs på FT-diesel och två sopbilar körs på biogas. Det senaste 

livsmiljöbokslutet (Sundsvalls kommun 2008c) konstaterar att utsläppen av kol-

dioxid från kommunens fordon ökat med 4 % mellan 2006 och 2007. Det krävs 

tydlig styrning om målet ska nås konstaterar livsmiljöbokslutet. 

Slutsatser 

Trots bakslagen är ändå bedömningen från kommunens sida att målet om 30 % 

minskning av utsläppen av koldioxid mellan 2000 och 2010 ska nås, men det 

beror framför allt på de mer storskaliga åtgärderna i Korstaverket, SCA och Ku-

bal som bör ge märkbara resultat. Andra faktorer tycks verka i motsatt riktning, 

det verkar vara svårt att få med Sundsvallsborna på ”klimattåget” och välja bort 

������������������������������������������������������������
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54 Barometern förklarar dessvärre inte vad som ligger bakom servicesektorns minskade energian-
vändning. 
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bilen. Externhandelsområdet Birsta är en planeringsfråga där konflikten mellan 

ekonomi och ekologi blivit uppenbar. Det går trögt att få Sundsvallsborna att 

resa kollektivt till Birsta, det är också en fråga som uppmärksammas i livsmiljö-

bokslutet. Förhoppningen är att planerade förbättringar i busstrafiken till han-

delsområdet ska hjälpa. 

Klimatfrågan som sådan är ingen prioriterad fråga i den lokala politiken, det 

har varit mer angeläget att förbättra luftkvaliteten. Läget, trafiken och industrin 

har länge på olika sätt bidragit till att luften förorenats. Trafiken och industrin är 

också två områden där kommunen har begränsade möjligheter att agera på egen 

hand, där är kommunen beroende av initiativ från riksdag och regering och na-

tionella myndigheter.  

Bioenergin i form av drivmedel baserade på cellulosa tillskrivs en stor potential 

att bidra till minskad klimatpåverkan från fordon och till regionens ekonomiska 

tillväxt. Här finns flera likheter med Växjö; tillgång till skog som kan utnyttjas 

för att producera alternativa drivmedel och skapa lokala arbetstillfällen, och del-

tagandet i nätverk med syfte att utveckla och marknadsföra den nya tekniken. 

Nätverksarbetet är av betydelse för Sundsvall, även om det i första hand handlar 

om att bygga upp relationer mellan aktörer på lokal och regional nivå, där trans-

portfrågor och/eller ekonomisk utveckling är centrala arbetsområden.  

En skillnad är dock att Växjö hårdare marknadsför sin profil som klimatkom-

mun, medan Sundsvalls profil på det området är betydligt mer oklar. Klimatmålet 

är satt efter vad som är möjligt att uppnå med några få storskaliga insatser, en 

realistisk men kanske passiv politik. Sundsvalls klimatpolitik går en svår balans-

gång mellan klimatkrav och processindustrins behov av en tryggad elkraftförsörj-

ning till rimligt pris. 

Det betyder inte att kommunen inte arbetar med klimatfrågorna. Trots allt 

finns ett mål som man har för avsikt att uppnå med liknande medel som Växjö 

använder; ersätta olja med ett icke-fossilt bränsle i kommunens kraftvärmeverk 

och satsa på en utbyggnad av fjärrvärmenätet för att minska hushållens använd-

ning av olja eller el för uppvärmning. Skillnaden är att Sundsvalls klimatmål ock-

så vilar på att de stora industrierna motiveras att göra relativt kostsamma åtgär-

der.  

Kommunens politiker och tjänstmän är viktiga aktörer i Sundsvalls klimatarbe-

te, och man kan identifiera ett par eldsjälar, en stark politiker och en tjänsteman 

som nämns som drivkrafter eller eldsjälar i miljöarbetet när det tog fart på 1980-

talet. En annan stark aktör är de stora industriföretagen, relationen mellan dem 

och kommunen syns vara mer komplex än motsvarande relation i Växjö kom-

mun. Det visar sig att det är ett intrikat samspel mellan kommunens miljömål och 
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tillväxtmål och industrins lönsamhetskrav och deras miljöimage och mellan 

kommunen, industrin och den nationella energipolitiken, som politikerna ska 

hantera. Intervjuerna ger vid handen att situationen är mer konfliktfylld i Sunds-

vall än Växjö. Kraven på en tydlig och långsiktig miljö- och energipolitik och 

därmed klimatpolitik på nationell nivå är tydlig i Sundsvall. Även Sundsvall blir 

på det viset ett exempel på att kommunen är del av en process som pågår på flera 

nivåer. I jämförelse med Växjö har dock den nationella politiska nivån större be-

tydelse för hur det lokala klimatarbetet utvecklas.  

Till slut kan vi konstatera att, i likhet med Växjö, är möjligheten att kombine-

ra hållbar utveckling ur miljösynpunkt med en regional ekonomisk utveckling en 

stark drivkraft, även om miljö- och klimatfrågan verkar ha en svagare ställning 

gentemot de ekonomiska intressena i Sundsvall. 
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Kapitel 7 Gränsöverskridande klimatarbete i nätverk  

”Det är klart, ibland när jag sitter och 

diskuterar med Stockholm, det är klart 

att vi har lite olika situationer, men, nej, 

jag tycker inte det spelar så stor roll. […] 

Det är lite kul att få vara med Malmö, 

Helsingborg, Lund, Stockholm, det är in-

spirerande tycker jag.…De har ju ofta 

mycket mer resurser än vi, det händer 

mer, de har mer erfarenheter och kun-

skaper också kanske. Det är jättekul att 

få vara med i det gänget, man lär sig så 

mycket”. (Ur intervju med tjänsteman i 

kommun som deltar i nationellt klimat-

nätverk.) 

 

Det här kapitlet handlar om klimatnätverken, som en aktör som binder samman 

andra aktörer från olika sektorer, skalor, nivåer och/eller platser. Som vi konsta-

terat i kapitel 4 överskrider och utmanar nätverken skalor och nivåer. Vi är vana 

vid att dela in världen i nationsstater som i sig består av olika lager av avgränsade 

rum som är inbäddade i varandra och som representerar olika nivåer av styrning; 

den lokala, regionala och nationella nivån, skriver Helga Leitner (2004). Nätver-

ken representerar ett relationellt rum som överskrider de lokala, regionala och 

nationella gränserna i den territoriella staten, skriver Leitner, och fortsätter: 

Thus, networks should be thought of as spanning space rather than cover-

ing it. While membership in a network can be defined, it generally cannot 

be mapped as a bounded territory (expect for a spatially contiguous net-

work), but must be represented as a disjoint set of local territorial units 

connected to one another. As the case of transnational EU networks among 

cities and regions demonstrates, the spatial surface spanned by networks is 

also fluid and unstable, as different members join and leave each network 

and networks are born and terminated. (Lietner 2004: 248, kursiv i origi-

nal). 

Den beskrivning och analys av nätverk inom EU som Leitner gör kan också sägas 

gälla de klimatnätverk jag studerat oavsett nivå. Nätverkens gränser är rörliga, 

och de överlappar varandra på ett komplext sätt, vilket Lietner också påpekar. 

I miljö- och klimatdebatten används ofta begreppen ”glocalization”, ”from 

global to local” eller ”act locally, think globally”, för att illustrera sambandet 
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mellan tanke och agerande på olika nivåer eller skalor (se kapitel 4). Begreppen 

pekar också ut den lokala nivån som den aktiva, men i samspel med den globala 

nivån. Inte minst när det handlar om klimatförändringen är sambandet tydligt, 

till och med den enskilde individens agerande får följder i form av bidrag till re-

duktionen eller koncentrationen av växthusgaser. Det kan naturligtvis ses som 

något positivt – till och med små förändringar av vardagsrutiner bidrar till att 

förbättra situationen, som på aggregerad nivå får stor effekt.55 

Men det rumsliga avståndet mellan konsumtion och produktion av en vara kan 

göra det svårt att föreställa sig vilken effekt just min insats får. De långa produk-

tionskedjorna komplicerar bilden, det upplevs som nästan omöjligt att ha kon-

troll över utsläppen av växthusgaser i alla produktionsled, vilket kan minska mo-

tivationen för individer att ändra sin konsumtion (jämför Kates & Wilbanks 

2003; Kates et al. 2003).  

Frågan om resursanvändning i förhållande till jordens bärkraft har problemati-

serats i det populära begreppet ekologiskt fotavtryck, där fotavtryck av kol (car-

bon footprint) ingår som en betydande del (för begreppets innehåll och använd-

ning se till exempel Wackernagel & Rees 1996; Chambers et al. 2000; Lewan 

2000; Global Footprint Network 2007) 56. Framför allt mäter fotavtrycken resurs-

förbrukningen på nationell nivå, förhållanden som kan brytas ner till lokal nivå 

och användas i kommunal planering (Göteborgs stad 2007; Lewan 2000; Wack-

ernagel & Rees 1996).  

2

55 Hushållens konsumtionsmönster diskuteras av debattörer och forskare (se till exempel Jorden vi 
ärvde: om klimat konsumtion och livsval (Dahlén 2008) eller Forskningsrådet Formas bok Kli-
MATfrågan på bordet (Johansson 2008). Christian Azar ifrågasätter dock i en nyutkommen bok 
rimligheten i att kräva att individen ändrar sin livsstil till förmån för klimatet. Azar menar att den 
avgörande frågan är behovet av politiska styrmedel, åtminstone om klimatproblemen visar sig 
vara relativt enkla att lösa, medan det i svårare fall att lösa kommer att krävas nya normer som 
styr våra levnadsvanor och då blir individens ansvar viktigare (Azar 2008). 
56 Enkelt uttryckt mäter det ekologiska fotavtrycket hur stor biokapacitet, det vill säga hur mycket 
biologiskt produktiva land- och vattenområden, som en individ, en stad, en nation eller hela 
mänskligheten använder för att producera de resurser som samhället konsumerar, och för att ta 
vara på avfallet. Överskrider det ekologiska fotavtrycket den biokapacitet som finns innebär det 
att vi överutnyttjar ekosystemet, vi lever alltså inte på ett ekologiskt hållbart sätt (Göteborgs stad 
2007:3). Enligt Global Footprint Networks senaste statistik använde mänskligheten globalt år 
2003 1,25 gånger jordens biokapacitet. Det innebär att det skulle behövas en fjärdedels jordklot 
till för att täcka mänsklighetens behov. Det finns dock stora regionala skillnader, fotavtrycket är 
störst i Nordamerika och minst i Afrika. Sverige ligger ”på plus”. Tack vare att befolkningen är 
liten i relation till arealen, där det finns gott om skog, har vi mer biokapacitet än vi utnyttjar inom 
landets gränser (Global Footprint Network 2007). 
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De ekologiska fotavtrycken illustrerar komplexiteten i miljöfrågor generellt, 

men också i klimatfrågan. Åtskilliga faktorer påverkar enskilda länders resursför-

brukning och kapacitet att ta hand om restprodukter som till exempel fossil kol-

dioxid. På samma sätt är nationers, regioners, kommuners och städers förmåga 

att bedriva klimatarbete avhängigt kontexten, såväl den geografiska (läge, natur-

förhållanden, naturresurser), som den ekonomiska (näringslivsstruktur, befolk-

ningsstruktur) och den politiska (internationella, nationella och subnationella 

politiska mål och styrmedel, politisk struktur). Kunskap är liksom ekonomiska 

resurser viktig för att kunna genomföra konkreta åtgärder. Särskilt märkbart är 

detta på den lokala nivån, där tillgången på resurser och ambitionsnivå i kli-

matarbetet varierar, vilket intervjustudien bekräftar. 

I föregående kapitel har vi tagit del av på vilka sätt Växjö och Sundsvalls 

kommuner använder sig av nätverken som en plattform för klimatarbete. I de 

lokala och regionala nätverken är energiproduktion och transportfrågor ofta i 

fokus, med regional ekonomisk tillväxt som en drivkraft. Hur ser det då ut om vi 

studerar de nationella och internationella klimatnätverken, och om vi breddar 

underlaget med erfarenheter från fler kommuner? 

Frågeställningarna i det inledande kapitlet frågar efter motiv för nätverksarbe-

tet, hur nätverksarbetet konkret går till, och hur det påverkar klimatarbetet. Frå-

gorna har ställts i telefonintervjuer till de fyra svenska kommuner som är med-

lemmar i Cities for Climate Protection (CCP) och till sex kommuner som är med-

lemmar i SEkom och/eller Klimatkommunerna. Ytterligare sex kommuner som 

inte deltar i något av dessa nätverk har fått svara på frågor om ett medlemskap 

diskuterats, och på vilka grunder man i så fall valt att inte vara med. Jag har även 

ställt frågor om nätverksdeltagandet i relation till eventuellt Klimpstöd. (För ur-

valet av kommuner och intervjufrågor se Metodappendix.) Uppgifter från re-

spondenterna i intervjuerna om vilka nätverk de deltar i, litteratur om nätverk, 

främst Bulkeley och Betsills studier av transnationella nätverk, och internetsök-

ningar efter nätverk med klimatanknytning har avgjort urvalet av de nationella 

och internationella nätverk som jag redovisar i detta kapitel. En avgränsning är 

att jag endast redovisar nätverk där någon svensk kommun är medlem. Den sista 

frågeställningen, vilken betydelse nätverksdeltagandet egentligen har för det loka-

la klimatarbetet, återkommer jag till i det avslutande kapitlet. Där inga andra 

källor anges bygger texten på intervjuerna som är kodade NVA, NVB, NVC och 

NVD, NVCCP samt politiker och tjänstemän i Sundsvall och Växjö (se Metod-

appendix för förklaring till kodningen). Uppgifterna i tabellerna är hämtade från 

nätverkens respektive webbsidor där verksamheten presenteras. Adresserna till 

webbsidorna finns sist i referenslistan under en egen rubrik. 



184 eva gustavsson ✍ Mellan det lokla och det globala

 
�

Efter en inledning där jag kort rekapitulerar nätverksbegreppet följer en sam-

manställning, först av klimatnätverk (det vill säga nätverk där klimatfrågan och 

åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser ingår som en väsentlig del) på 

nationell skala och därefter på transnationell skala och där svenska kommuner 

deltar. Därefter följer en diskussion om nätverken som bygger på intervjuerna. 

Kapitlet avslutas med några sammanfattande slutsatser. 

Kort om nätverksbegreppet  

Nätverk är ett tänjbart begrepp, och inom det kan rymmas olika sätt att organise-

ra samarbete. Syftet med nätverken kan också variera liksom bredden på intres-

seområdet eller medlemskårens sammansättning. Dels finns nätverk som har en 

fast organisation med stadgar, en styrelse och kanske ett kontor som administre-

rar nätverket. Vissa nätverk kräver att medlemmarna gör särskilda utfästelser, 

eller begränsar urvalet av medlemsstäder/kommuner på andra sätt. Dels finns det 

nätverk som har formen av projekt som är avgränsade till ett mindre antal delta-

gare och har en bortre tidsgräns. Andra sätt att definiera nätverkens karaktär är 

att skilja på om nätverket arbetar för att stärka medlemmarnas resurser eller för 

att påverka klimatpolitiken på andra nivåer, vilka intressen aktörerna i nätverken 

företräder, vilka resurser aktörerna har, hur nätverken är kopplade till andra nät-

verk, deras geografiska utbredning, vilken bredd och typ av frågor nätverken re-

presenterar et cetera. (Betsill & Bulkeley 2004; Rhodes 1986; Rhodes & Marsh 

1992; Smith 1997; van Warden 1992) (se också kapitel 4). 

Det är svårt att exakt ange hur många klimatnätverk som existerar, Bulkeley 

och Betsill nämner en siffra på 28 miljönätverk för städer, kommuner och regio-

ner i Europa i mitten av 1990-talet (Ward & Willams refererade i Bulkeley & 

Betsill 2005a). Drygt tio år senare är nätverken troligen ännu fler. Kapitlet utger 

sig alltså inte för att ge en heltäckande bild av svenska kommuners deltagande i 

nationella eller transnationella nätverk, eller vara en katalog över befintliga kli-

matnätverk. Det visar dock att det utöver de nätverk som oftast nämns i offentli-

ga dokument, i forskning, litteratur med mera - Klimatkommunerna, Klimatallia-

sen och Cities for Climate Protection – finns åtskilliga fler nätverk som har ett 

klimatperspektiv på sin verksamhet utan att ha ordet klimat i sitt namn.  

Min utgångspunkt för intervjuerna och för dokumentstudierna är nätverken ur 

den lokala nivås perspektiv – vilken nytta har kommunerna av nätverken? Vad 

vill en kommun med att delta i ett nätverk? Allt fler kommuner deltar i mil-

jö/klimatnätverk för att stärka sina egna resurser men också för att dela med sig 

av sina egna erfarenheter. Deltagande i nätverk, särskilt på nationell och interna-

tionell nivå, ger i de flesta fall deltagarna tillgång till resurser i form av kunskap 
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och också ofta, direkt eller indirekt, ekonomiska resurser. Forskningen om nät-

verk pekar ofta på dessa faktorer som drivkrafter för aktörer att delta i nätverk 

(se till exempel Bulkeley & Betsill 2005a; Betsill & Bulkeley 2007). Nätverksbyg-

gandet är också något som stöds och stimuleras av institutioner som EU och i 

svensk kontext av institutioner som Naturvårdsverket och Energimyndigheten. 

Inom klimatområdet finner vi i Sverige nätverket Klimatkommunerna, Sveriges 

Ekokommuner (SEkom) samt Energimyndighetens program Uthållig kommun. På 

europeisk och global skala finns ytterligare nätverk med klimatfrågan på agen-

dan, antingen som huvudfokus eller som en del av ett bredare syfte i termer av 

hållbar utveckling. Även på regional och lokal nivå bedrivs, som vi sett i föregå-

ende kapitel, klimatarbete genom deltagande i olika slags nätverk. Gemensamt 

för nätverken är att de har som syfte att stödja och stärka medlemmarnas förmå-

ga att utforma och genomföra en lokal politik inom området för miljö och håll-

bar utveckling. Hur nätverken är sammansatta, deras geografiska utbredning, 

målsättning och arbetsformer ser dock olika ut. Särskilt på den lokala och regio-

nala nivån organiseras nätverken kring tidsbestämda projekt, men den typen av 

samarbeten är också vanlig inom EU.  

Svenska kommuner i nationella och transnationella klimatnätverk 

Av Sveriges 290 kommuner är (maj 2008) drygt 140, eller knappt hälften, med i 

nätverk med klimatfrågan på dagordningen och med nationell eller internationell 

omfattning57. Ett 60-tal kommuner är enbart med i ett nätverk. Ytterligare kom-

muner finns med i regionala och lokala nätverk av formell eller informell karak-

tär. Vissa kommuner står utanför nätverken, antingen därför att man gjort ett 

aktivt val grundat på olika orsaker, eller därför att man inte tagit upp frågan till 

diskussion. Bland de kommuner som är nätverksmedlemmar finns också skillna-

der i aktivitetsgrad. Några kommuner, som Växjö, har relativt lång erfarenhet av 

internationellt nätverksarbete, vilket har bidragit till att kommunen förstärkt sina 

ekonomiska resurser för klimatarbete, samt skapat ett internationellt kontaktnät 

som bidrar till att marknadsföra kommunen som en framkantskommun i kli-

matarbetet. Andra kommuner har valt att koncentrera sig på ett enda nätverk, 

där de är mer eller mindre aktiva deltagare. Tabellen nedan sammanfattar nät-

������������������������������������������������������������
�

57 De nätverk jag avser är de som räknas upp i tabell 7.1. Nätverken är valda dels på grund av att 
de nämnts av respondenter i intervjuer och i litteratur, dels som resultat av sökning på Internet 
efter klimatrelaterade nätverk. Alla nätverk riktar sig till kommuner/städer, några av nätverken 
även till andra aktörer. 
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verksdeltagandet i Växjö och Sundsvall kommuner, samt hos de kommuner som 

är med i fyra eller fler av de uppräknade nätverken (maj 2008).  

  De tre största städerna samt Växjö utmärker sig som de mest flitiga nätverks-

deltagarna. Det kan ses som ett tecken på att det krävs ekonomiska resurser för 

att kunna delta i nätverksarbete, något som bekräftas av de gjorda intervjuerna. 

Utöver den typ av nätverk som är uppräknade i tabellen finns ytterligare nät-

verk som arbetar med klimatfrågor. Som exempel kan nämnas det globala Clima-

te Action Network som är ett nätverk för enskilda organisationer (NGOs) där 

Naturskyddsföreningen ingår. Det kan också vara nätverk i form av tidsbegrän-

sade projekt, som SESAC, ett projekt, delfinansierat av EU, för att stimulera in-

novationer inom energisektorn, där Växjö ingår som en av tre partners. Listan 

kan göras lång, men dessa få exempel visar att nätverk som begrepp inte beskri-

ver en homogen samarbetsform, utan rymmer konstellationer som kan skilja sig 

på flera punkter; nätverkets syfte och mål, antal medlemmar och sammansättning 

av aktörer, utsträckning i tid och rum, former och villkor för medlemskap och 

samarbete.  

 

 

 

�  
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Tabell 7.1. Nationella och transnationella nätverk där klimatfrågan finns på agendan 

och där svenska kommuner deltar, de svenska kommuner som deltar i fyra eller fler av 

dessa nätverk samt totalt antal svenska kommuner som deltar i de uppräknade nätver-

ken.  

                  Kommun                         Helsingborg    Linköping   Stockholm    Umeå Totalt 

Nätverk��������������������������������������������Göteborg     Jönköping       Malmö   Sundsvall   Växjö  antal 

Sveriges Ekokommuner  x       x x x x        82 

Klimatkommunerna  x    x  x x  22 

Uthållig kommun  x x    x            63 

Major Nordic Cities Cooperation        x    x x               3 

Mid Nordic Region       x1 

Union of Baltic Cities x   x x x x x x 23 

Bustrip x      x   3 

Nordic & Baltic Aalborg  x x x  x x  x x 10 

Commitments Network 

Sustainable Energy Europe  x    x    x 5 

Campaign       

European Sustainable Cities  

and Towns Campaign 

   Aalborg Charter Signatories x x x x x x  x x 23 

   Aalborg commitments sign. x x x  x x   x 10 

ICLEI x x  x   x  x 9 

CCP Europe x    x x   x 4 

Energie-Citées     x x   x 3 

EuroCities  x    x x    3 

Klimatalliansen          12 

Climate Neutral Network         x 1 

World Mayors Council       x    1 

on Climate Change    
 

1 genom Västernorrlands län 
2 Eskilstuna 

Nätverk med lokal och regional utsträckning  

De lokala och regionala nätverken samlar aktörerna omkring formulerandet av 

gemensamma strategier, för att stödja de enskilda medlemmarna eller för att dri-

va gemensamma, konkreta, i tid och omfattning avgränsade projekt, eller projekt 

som inte har en bestämd bortre tidsgräns. I vissa nätverk ingår endast kommuner 

(eller kommunala bolag), i andra kommer deltagarna även från den privata sek-

torn. I några fall finns även nationella aktörer med, liksom regionala eller natio-

nella aktörer från andra länder. Några nätverk kallar sig just nätverk, andra har 

formen av program eller projekt som ibland har en bortre tidsgräns. 

Regionala nätverk – några exempel 

De regionala nätverken har vi redan träffat på i kapitel 5 och 6, här ges en sam-

manfattning av dem. I kategorin lokala/regionala nätverk finner vi Klimatkom-
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missionen i Växjö med syftet att utveckla samverkan mellan lokala aktörer inom 

näringsliv, politik och forskning för hållbar utveckling. Nätverket är en del av 

nätverket Expansiva Växjö som arbetar för att göra regionen mer attraktiv och 

därmed öka tillväxten. Båda dessa nätverk rör sig över gränserna mellan offentlig 

och privat sektor, men verkar främst inom det geografiska området Växjö kom-

mun. Ett annat nätverk är det som byggts upp kring utvecklingen av DME i för-

söksanläggningen i Värnamo. Växjö kommun ingår där representerat av sitt 

energibolag, tillsammans med universitet och forskningsorganisationer från Sveri-

ge och Europa, liksom företag från den privata sektorn. Också här samverkar 

aktörer från olika sektorer, men aktörerna är spridda geografiskt, även utanför 

landets gränser. Bioenergikluster Småland är ännu ett exempel på samverkan mel-

lan aktörer inom offentlig och privat sektor i Växjöregionen som har ett ekono-

miskt intresse som i sin tur bygger på intresset för bioenergi hos myndigheter och 

på marknaden. 

Exempel på lokala/regionlal nätverk där Sundsvalls kommun ingår är samarbe-

tet mellan kommunen och SCA kring effektivisering av energiförsörjning, eller 

Miljölän Västernorrland tillsammans med övriga kommuner i länet med målet att 

öka miljömedvetandet och öka konkurrenskraften hos regionen. Sundsvallsregio-

nen arbetar för att skapa en hållbar utveckling och öka konkurrenskraften genom 

regionförstoring. Även BioFuel Region har till syfte att bidra till en hållbar ut-

veckling genom att stimulera och mobilisera regionala krafter för en regional 

produktion av biodrivmedel. Även här ser vi exempel på överskridande av både 

sektorsgränser och nivåer, men i alla tre fallen är geografin en sammanhållande 

faktor.  

Gemensamt för alla exempel från Växjö och Sundsvall är att den ekonomiska 

utvecklingen har en framträdande plats i nätverkens programförklaringar. Det 

kan tolkas som att miljö- och klimatfrågan inte är tillräckligt attraktiv i sig på 

den lokala nivån, det är först när den kan kombineras med utfästelser om nya 

arbetstillfällen eller exportmöjligheter som den får verklig uppmärksamhet. Nät-

verken uttrycker, kort sagt, den ekologiska moderniseringstankens fundament, 

ekonomisk och ekologisk utveckling hand i hand, där nätverken blir en del av den 

struktur som gör en sådan utveckling möjlig. 

Intervjuerna med de övriga kommunerna i nätverksstudien ger vid handen att 

de regionala nätverken har en viktig funktion för mindre kommuner som inte har 

resurser att delta i nationella eller transnationella nätverk, men som ändå vill ut-

nyttja fördelarna av att samarbeta med kommuner i grannskapet. Samarbetet 

bygger ofta på att lösa ett gemensamt problem, till exempel kommunikationsfrå-

gor, eller på att man vill använda gemensamma resurser, som i regionala biogas-
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projekt. Informationskampanjer är ytterligare ett exempel på aktivitet. Regionala 

nätverk som nämns i intervjuerna som exempel på nätverk där klimatfrågan ingår 

är Hållbar Utveckling Väst (ett av de regionala projekt som ingår i REKLIM-

programmet58), Åttastadsnätverket (som består av åtta mellansvenska städer), 

Miljöresurs Linné (som samlar kommuner, företag, organisationer, myndigheter, 

högskolor, skolor i Sydöstra Sverige), förbundet Agenda 21 i Västmanlands län, 

ett nätverk för kommuner som bygger cykelbanor på banvallar, samt olika regio-

nala projekt samordnade av Vägverket och nätverk för tjänstemän med liknande 

arbetsområden, regionalt eller nationellt. Som uppräkningen av nätverken visar, 

diskuteras klimatfrågan mer eller mindre explicit i många nätverk. Det behöver 

dock inte betyda att nätverken tillförs nya arbetsuppgifter, snarare kan man kan-

ske säga att de frågor som man redan tidigare arbetat med nu diskuteras även ur 

klimatperspektiv.  

Tre nationella nätverk 

Liksom de lokala och regionala nätverken har de nationella bildats för att stödja 

sina medlemmar genom att fungera som noder för spridning av kunskap och erfa-

renheter och mötesplats för politiker och tjänstemän i kommunerna. Bland de tre 

nätverk jag presenterar här finns både skillnader och likheter. Alla tre har natio-

nell utbredning och riktar sig till kommuner som vill visa aktivitet i miljöfrågor. 

Projektet Uthållig kommun är initierat av Energimyndigheten som ställt upp må-

len och villkoren för deltagandet, och som avgör vilka kommuner som kan bli 

medlemmar. De övriga två är tillkomna på initiativ av medlemskommunerna, och 

har, till skillnad från Uthållig kommun också syftet att med gemensam kraft på-

verka beslutsfattare på nationell och internationell nivå.  

 

 

 

 

 

 

 

������������������������������������������������������������
�

58 REKLIM (Regionala Energikontor och lokalt KLIMatarbete) är ett projekt med Naturvårdsver-
ket som huvudman, med syftet att hjälpa små kommuner att ta fram klimatstrategier. 
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Tabell 7.2. Tre nationella miljö/klimatnätverk. 

Nätverk Sveriges Ekokommuner Klimatkommunerna Uthållig kommun 

Startår 1995 2001 2003 

Antal medlemmar 71 23 63

Form Förening Nätverk (ombildning till 

förening diskuteras) 

Program 

Finansiering Medlemsavgifter Medel från Naturvårds-

verket 

Energimyndigheten

Krav för medlem-

skap 

Kommunen skall ha ett 

lokalt program i enlig-

het med Agenda 21, 

antaget av kommunens 

högsta ledning 

Kommunen åtar sig att 

genomföra inventering 

av och sätta upp mål för 

utsläpp av växthusga-

ser, handlingsplan och 

åtgärder för minskning 

av utsläpp, återkoppling 

till nätverket om arbetet

Kommunen under-

tecknar en avsiktsför-

klaring att genomföra 

aktiviteter enligt 

programmets inten-

tioner, redovisa utfal-

let samt delta aktivt i 

nätverket 

Syfte med nätverk Lyfta miljöfrågor till 

kommunens högsta 

ledning, ge tyngd åt 

miljöfrågorna i hem-

kommunen 

Stödja medlemmarnas 

arbete med klimatfrå-

gan, höja kunskapsni-

vån och kompetensen 

inom klimatområdet 

Lyfta fram energiper-

spektivet i den kom-

munala verksamhe-

ten och stimulera till 

samverkan för kun-

skapsutbyte  

Mål En utveckling mot ett 

mer hållbart samhälle 

samt att samtliga kom-

muner ska ingå i före-

ningen 

Nätverket skall vara en 

resurs för alla kommu-

ner, medlemmarna skall 

vid 2008 års utgång ha 

en klimatstrategi 

Att initiera verksam-

het och stimulera ett 

långsiktigt och struk-

turerat förhållnings-

sätt i kommunerna, 

som fortgår även 

efter att programmet 

avslutats 

Aktiviteter Seminarier, nätverks-

träffar, informationsut-

byte på intranät 

Nätverksträffar, semina-

rier, workshops, delta-

gande i konferenser, 

projekt 

Utbildningar, infor-

mation, regionala 

nätverksträffar 

Anm: medlemssiffrorna gäller juli 2008. 

Källa: Nätverkens respektive webbplatser. 

 

Sveriges Ekokommuner 

Det äldsta nätverket av de tre är föreningen Sveriges Ekokommuner (SEkom) som 

bildades 1995. Den första svenska ”Ekokommunen” var Övertorneå, som redan 

1983 hämtade ekokommunkonceptet från Finland. Begreppet hade myntats av en 

kommun i norra Finland, som satte igång ett antal projekt för att skapa jobb med 

ekologiska förtecken i bygden där det rådde arbetslöshet. Prefixet eko stod då för 

både ekologi och ekonomi. Efter Övertorneå utropade sig flera svenska kommu-

ner som ekokommuner, och vid en konferens om det ekologiska framtidssamhäl-

let, anordnad av kommunförbundet och Glesbygdsverket 1990, knöts kontakter 

som sedan ledde fram till bildandet av föreningen Sveriges Ekokommuner 1995 

(Boström 1999). Innan dess hade Boverket tillsammans med Glesbygdsmyndighe-
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ten startat Ekokommunprojektet som pågick mellan 1992 och 1995 med 19 

kommuner (Glesbygdsmyndigheten & Boverket 1994). Idag (juli 2008) har nät-

verket 71 medlemmar. Föreningen finansieras via medlemsavgifter och har en 

styrelse bestående av lokalpolitiker från hela landet. Varje kommun representeras 

i föreningen av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning, vilket är ett led 

i syftet att lyfta miljöfrågorna till kommunernas högsta ledning. Förutom utbild-

nings- och informationsaktiviteter arbetar SEkom med 12 ”gröna nyckeltal” som 

gör att kommunerna på ett överskådligt sätt kan jämföra hur långt de kommit i 

att minska koldioxidutsläppen, hur många som reser med kollektivtrafik, hur stor 

del av åkerarealen som odlas ekologiskt med mera (SEkom odaterad).  

 

Klimatkommunerna 

SEkom samarbetar med nätverket Klimatkommunerna, som har sitt ursprung i 

Utmanarkommunerna,det projekt som drevs av Svenska Naturskyddsföreningen 

med stöd av Naturvårdsverket under åren 1998-2000. Fem utvalda kommuner, 

Övertorneå, Uppsala, Säffle, Växjö och Lund, utmanade övriga kommuner i lan-

det att verka för att bli en fossilbränslefri kommun, både inom kommunen som 

geografiskt territorium och inom kommunens egen verksamhet. Ett mål var att 

satsningen på förnybara energikällor och effektivare energianvändning skulle 

stärka de fem pionjärkommunernas konkurrenskraft och sysselsättning (Palm & 

Åkerström 2001). Sedan projektet avslutats tog fyra av kommunerna, Övertor-

neå, Säffle, Växjö och Lund, initiativ till att bilda nätverket Klimatkommunerna 

som idag har 23 medlemmar, 22 kommuner samt Stockholms läns landsting. 

Nätverket Klimatkommunernas syfte är tvådelat. För det första ska nätverket 

bidra till att minska utsläppen av växthusgaser i landet, för det andra ska nätver-

kets roll som aktör i klimatpolitiken stärkas, så att det kan ”vara en pådrivande 

aktör i det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder 

och drivkrafter som har betydelse för resultatet”, som nätverkets programförklar-

ing säger (Klimatkommunerna odaterad). 

Klimatkommunerna har hittills haft finansiering från Naturvårdsverket vilket 

gjort det möjligt att ha ett kansli och genomföra projekt riktade mot andra kom-

muner än medlemmarna, vilket också har varit ett krav från Naturvårdsverkets 

sida. Ett sådant är Klimatcoachning, som startade hösten 2006 och avslutas hös-

ten 2008. Projektet riktar sig till kommuner med upp till 15 000 invånare och 

syftet är att lägga grunden till ett långsiktigt klimatarbete i dessa kommuner, som 

ofta saknar en klimatstrategi eller motsvarande. Tjugotre kommuner deltar i pro-

jektet. Tillsammans med SEkom har Klimatkommunerna drivit ett nu avslutat 

utbildningsprojekt i miljökommunikation främst riktat till kommunala tjänste-
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män. Seminarieserier, workshops, möten och projekt för att sprida kunskap och 

erfarenheter är grundstommen i verksamheten. Nätverket försöker också påverka 

klimatpolitiken genom att uppvakta ledamöter i riksdag och regering och skriva 

debattartiklar. Förutom att samarbeta med en rad andra nätverk och organisatio-

ner som verkar på regional och nationell skala, samverkar Klimatkommunerna 

också med internationella nätverk som ICLEI och BLICC (Business Leaders Initia-

tive on Climate Change) (Klimatkommunerna 2007).  

 

Uthållig kommun 

Det tredje nationella nätverket jag lyfter fram här är Uthållig kommun, ett pro-

gram som initierades av Energimyndigheten och startade i en första etapp 2003 

med fem utvalda pilotkommuner. Liksom i SEkom betonas vikten av förankring i 

den lokala politiken. Det krävs att deltagandet i nätverket förankras på högsta 

politiska nivå i kommunen. Varje kommun undertecknar en avsiktsförklaring, 

där en huvudpunkt är kommunernas möjlighet att genom ”långsiktig och syste-

matisk hantering av energi på lokal nivå i den kommunala verksamheten” bidra 

till det globala och nationella klimatarbetet (Energimyndigheten 2008). Syftet 

med programmet är att hjälpa kommunerna att utveckla egna mål och strukture-

ra det lokala arbetet mot en hållbar utveckling tillsammans med andra lokala ak-

törer. Inom nätverket ska kommunerna kunna utbyta erfarenheter med varandra. 

Målet är att göra den lokala energianvändningen så effektiv som möjligt. När den 

första programperioden löpte ut 2008 var avsikten att utöka nätverket med ytter-

ligare tjugo kommuner. Det visade sig dock att många fler ville vara med, så slut-

ligen har 63 nya kommuner tillkommit. Detta har lett till att nätverket delats in i 

så kallade kluster efter en geografisk indelning, undantaget storstäderna, som fått 

ett eget kluster (Energimyndigheten 2008, se också Fell 2008 för en utförlig ana-

lys av nätverket Uthållig kommun).  

De nationella nätverken i jämförelse 

Sammantaget kan man säga att nätverken skiljer sig åt på punkter som storlek, 

organisation och inriktning, men också vem som styr nätverket, det vill säga leder 

och administrerar det. Uthållig kommun har fram till nu varit det minsta, organi-

serat som ett tidsbestämt projekt. Den första pilotfasen med endast fem kommu-

ner pågick under åren 2003-2007, fas två börjar 2008 och ska avslutas år 2011. 

Projektet har ett från början bestämt antal deltagare, och Energimyndigheten har 

formulerat reglerna för deltagandet och urvalet av kommunerna. Uthållig kom-

mun-nätverket har sålunda, till skillnad från de två andra nätverken, ett upp-

ifrånperspektiv. De två andra har ingen gräns (förutom den territoriella), vare sig 
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kommuner där kanske bara en eller högst ett par tjänstemän arbetar med miljö-

frågan, blir det alltför betungande att göra något utöver det som lagstiftningen 

kräver: 

Nej det har inte diskuterats [att gå med i SEkom eller Klimatkommunerna]. 

Det kanske är så att [Y kommun] fortfarande är för liten - det är ingen stor 

kommun - man har inte resurserna för att delta. Det är väldigt bra att vi 

arbetar inom kommunen, men att delta i sådana samarbeten, det känns 

som vi inte har resurserna för att klara av det. Skulle man gå med i Eko-

kommunerna eller Klimatkommunerna då skulle det ligga på mitt bord att 

arbeta med det och jag tycker att jag ändå har så det räcker. (NVD 3). 

För de mindre kommunerna som inte hör till något av de nationella nätverken 

har det funnits möjlighet att bli del av nätverket Klimatkommunernas projekt 

Klimatcoachning. En av intervjustudiens kommuner har utnyttjat möjligheten och 

lämnade in en ansökan till 2008 års Klimpomgång. I just det fallet var det den 

lokala större industrin som tryckte på och ville att kommunen skulle söka Klimp-

stöd för att tillsammans genomföra ett projekt för att utnyttja spillvärme från 

industrin. I den här kommunen väger industrin tungt, den typ av miljödiskussion 

som förs av till exempel SNF fångar endast upp en exklusiv skara av lokalpoliti-

kerna, berättar respondenten. ”Alla är intresserade av att det ska finna arbete och 

att företagen ska må bra här” (NVD 3 2006). Är då, som i det här fallet, indu-

strin själv intresserad av att visa upp en positiv miljöimage utåt, så är det också 

positivt för det lokala miljöarbetet, konstaterar respondenten.  

Transnationella nätverk  

Flera av landets kommuner har valt att delta i nätverk kring miljö- och klimatfrå-

gor tillsammans med städer och kommuner i andra länder. Orsakerna till det är 

flera, vilket jag återkommer till längre fram, men en viktig drivkraft är att hitta 

samarbetspartners med liknande struktur eller målsättning. Liksom hos de natio-

nella nätverken finns en variation i antal medlemmar och sammansättningen av 

medlemskåren, och i inriktning, syfte och mål, men också i geografisk utbredning. 

Några av nätverken har klimatfrågan i fokus, andra arbetar inom ramen för håll-

bar utveckling, men har ändå tydliga ambitioner på klimatområdet. Bilden kom-

pliceras också av att vissa nätverk har funktionen att vara paraplynätverk, som 

samlar ett antal andra nätverk med regional eller global utbredning, och ibland 

ingår nätverk som partners i projekt. Följande tabell och förteckning kan ses som 

en inventering av transnationella nätverk där klimatfrågan är en del eller är hu-
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väntningar som finns på nätverken och om förväntningarna har uppfyllts, sedan 

om och på vilket sätt nätverksdeltagandet påverkat kommunens klimatpolitik, 

och om eventuellt samband med Klimpstöd. Vilka som deltar i nätverksarbetet 

diskuteras som tredje punkt. Till sist behandlas orsaker till att inte söka sig till 

något av nätverken.  

Förväntningar 

Bland medlemmarna i SEkom och Klimatkommunerna fanns förväntningar både 

på att stärka det egna klimatarbetet genom att få kunskap och möjlighet att på-

verka andra, men också att kunna profilera sig som aktiv inom klimatarbetet. 

Respondenterna har till exempel nämnt förväntningar på att kunna synas, att få 

en plattform att stå på, få draghjälp, få ett bollplank, tillsammans hitta lösningar 

på problem, jobba tillsammans med kommuner med hög ambitionsnivå, delta i 

opinionsbildning och att påverka den nationella politiken. Några kommuner 

hoppades kunna bli bättre på att söka Klimpstöd. 

 Att vara med i den här typen av nätverk det är ett arbete för att vara med 

och synas också och även påverka i olika sammanhang” (NVA 2 2007). 

Det har alltid varit så att [X kommun) velat ligga i framkant på miljöarbe-

tet, och gynnas på den nationella och internationella nivån faktiskt. Det har 

ännu tydligare nu när det skrivits ner i ett politiskt handlingsprogram efter 

valet. Där det står tydligt att [X kommun] ska ligga i framkant i miljö och 

klimatarbetet … och att vi ska synas utåt också så vi får visa upp oss på na-

tionell och internationell nivå…. (NVA 2 2007) 

 

Men det kan också vara så att man från kommunens sida har en mer restriktiv 

hållning till nätverken, som nedanstående utdrag ur en intervju visar.  

- Varför gick ni med i nätverket Ekokommunerna? 

-Min minnesbild är att det var för att få draghjälp i vårt eget arbete. För att 

få en plattform att stå på i vårt eget arbete i kommunen. Vi är en kommun, 

då ska vi också göra rätt för oss. För att motivera för oss själva att vi lägger 

ner arbete på den frågan [miljöfrågan].  

-Vilka förväntningar hade ni på nätverksdeltagandet? 

-Vi hade inte då så mycket förväntningar. Vi har inte gått in och jobbat så 

mycket i nätverk som andra har gjort. Det kan man optimera om man har 

tid och resurser för det. Vi har framför allt använt det som ett symbolvärde.  
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-Vad menar du med symbolvärde? 

-Internt sett – titta här, vi är medlemmar i Ekokommunerna, vi måste också 

vara framstående, åtminstone inte ligga efter alla andra. Vi måste dra vårt 

strå tillstacken för att ha ett bra miljöarbete. (NVB 2 2007). 

Det respondenten, som representerar en mindre kommun, ger uttryck för är syn-

punkter som delas av andra mindre kommuner. För en mindre kommun med små 

ekonomiska och personella resurser kan det vara svårt att hävda klimat- eller mil-

jöintressena gentemot ekonomiska intressen. I det läget är det bra att kunna på-

minna kommunpolitikerna om vad man faktiskt lovat när man fattade beslutet 

att bli en Eko-kommun, erfar en respondent (NVA 3 2007).  

Flera respondenter speglar i sina svar en personlig tillfredsställelse med att del-

ta i nätverken, vilket citatet som inleder kapitlet är prov på. En annan respondent 

berättar: 

Vi träffas i första hand på årsmöten. De här träffarna är guld värda. Där 

träffar man människor som är otroligt uppfyllda av sitt arbete och mycket 

kunniga och duktiga inom olika områden. Så där får man många goda ex-

empel. Man får kanske inte lösningar på sina egna problem, men man får 

höra hur andra har löst dem och man får idéer om hur man själv skulle 

kunna lösa dem. Man får möjlighet att kunna ventilera sina egna funder-

ingar på ett mycket, mycket bra sätt […] Miljömänniskor överhuvud taget 

tycker jag är väldigt generösa med att dela med sig. Man håller inte på sina 

egna idéer, man är inte snål om att hjälpa andra. (NVA 3 2007). 

Men deltagandet förväntas förstås också ge positiva effekter för kommunen: 

Deltagandet är ett sätt att sätta [X kommun] på klimatkartan som en 

kommun som satsar på klimatfrågan. Det har nog mycket av ett symboliskt 

värde också att vara med i den här typen av organisationer, från politiskt 

håll framför allt. Medan tjänstemän kanske mest känner att det här att ut-

byta erfarenheter på olika sätt, är bättre. (NVA 2 2007). 

Avtryck i kommunernas klimatpolitik 

Även om respondenterna tycker att förväntningarna har uppfyllts, är det svårt att 

få något konkret exempel på vad som åstadkommits lokalt som konsekvens av 

nätverksdeltagandet. I regel verkar det som att de kommuner som sökt sig till 

nätverken redan har formulerat mål och strategier för klimatarbetet.  

Eko-kommunernas nyckeltal manar fram lokala satsningar på de områden som 

mäts av nyckeltalen, vilket en kommun tycker är positivt, medan en annan upp-
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märksammar systemets nackdelar. Kommunerna har olika förutsättningar, som 

storlek och läge, och därför är det svårt att jämföra dem, påpekar respondenten, 

som ändå ser något positivt med nätverket: 

Men i övrigt ser jag nog en fördel. Dels får man lära sig om vårt eget land 

mycket mer än om man inte varit med i föreningen, vi får se skillnaderna 

mellan kommunerna, man får förståelse för att andra kan ha en situation 

som vi kan tycka vara bättre men i något annat fall så är den sämre. I det 

stora hela så har vi ungefär samma bekymmer [….] Man blir lite mer all-

mänbildad. (NVA 3 2007). 

En kommun nämner att man har deltagit i gemensamma aktioner och skrivelser, 

och genom nätverkets försorg träffat riksdagsmän och därmed fått möjlighet att 

påverka klimatpolitiken på nationell nivå. Det är positivt både för de lokala poli-

tikerna och för rikspolitikerna, att få dela med sig respektive få del av erfarenhe-

ter direkt från kommunerna, menar respondenten (NVB 1 2007). En respondent 

pekar på att nätverken kan fungera som en ”språngbräda” eller positiv spiral – 

klimatfrågan kommer upp på kommunens agenda när man går med i ett nätverk 

som klimatkommunerna, vilket kan leda till att man söker och får Klimpstöd och 

därmed gör olika åtgärder som förstärker kommunens ”klimatimage” och ökar 

chanserna att få nya projektbidrag och så vidare (NVA 2 2007). I några fall har 

kommunerna redan en hög aktivitet, där berättar respondenterna att man redan 

varit på gång med projekt via LIP och Klimp och därför inte kunnat implemente-

ra de nya idéer man fått via nätverket (NVA 1 2007). Någon respondent påpekar 

att politikerna inte lika lätt stryker i budgeten för klimatarbetet, en annan säger 

att medvetenheten ökat och att klimatfrågan fått en status lokalt.  

En kommun svarar dock att nätverksdeltagandet i allra högsta grad påverkat 

kommunens klimatpolitik och gjort att politikerna nu är mycket mer medvetna 

om klimatfrågorna – ”det är till och med så man tar det som lite status, lite bo-

nus”, säger respondenten (NVB 1 2007). Respondenten ger exempel på att kom-

munens klimatmål, att halvera utsläppen av koldioxid på 25 år, nog inte skulle ha 

kommit till om inte kommunen varit med i nätverket. Men den här kommunen 

tillhör också en av pionjärerna bland nätverkskommunerna. 

En tänkbar anledning till att ansluta sig till ett nätverk är att man kan få råd 

och stöd för att söka Klimpstöd, som annars upplevs som svårt och betungande, 

särskilt för mindre kommuner. Av intervjuerna att döma är det istället så att de 

mindre kommunerna främst sökt sig till regionala samarbeten om Klimpansök-

ningar, via landsting, kommunförbund eller liknande. Några av kommunerna 

har, som nämnts ovan, fullt upp med att genomföra LIP- och Klimpprojekt man 
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redan fått stöd för. Både genomförandet av projekt och processen att ansöka om 

nya medel är för krävande för att kunna pågå samtidigt, något som tycks vara en 

genomgående erfarenhet. En kommun (som inte är medlem i något av de natio-

nella nätverken) har valt att inte vara beroende av statliga stöd, ett val man kun-

nat göra tack vare att kommunen har en stabil ekonomi och ett stabilt näringsliv. 

Däremot är klimatfrågan priotoiretad i kommunen, inte minst därför att företa-

gen generar transporter, en angelägen fråga i kommunen (NVD 1 2007). 

Aktörerna i nätverken 

I regel är det kommunens tjänstemän som deltar i Klimatkommunernas aktivite-

ter, enligt respondenterna. I SEkom finns dock politikerna med, stadgarna före-

skriver att kommunen ska vara representerad av en tjänsteman och en politiker. 

En respondent kommenterar att en politiker och en tjänsteman brukar delta i 

nätverkets aktiviteter. Respondenterna ger dock en ganska samstämmig bild av 

att nätverken i första hand fungerar som en mötesplats för tjänstemän som utby-

ter idéer och erfarenheter med varandra, dels för att öka sin kunskap dels för att 

stärka sina argument gentemot politikerna. I många fall är det också tjänstemän-

nen som har tagit initiativet till att kommunen ska gå med i nätverket, men lika 

ofta har initiativet kommit från politiskt håll. I några fall kan respondenten inte 

minnas varifrån initiativet kom – beslutet har vuxit fram i ett samspel mellan po-

litiker och tjänstemån. Det mest sannolika är att kännedomen om nätverken, att 

de finns och vad de gör, sprids i personliga nätverk mellan tjänstemän eller politi-

ker, man träffar kollegor från kommuner som redan är medlemmar som berättar 

om nätverket och fördelarna att vara med. 

Orsaker till att inte delta i nationella nätverk 

Bland de kommuner jag ställt frågor till finns även de som inte är med i Klimat-

kommunerna eller SEkom. Det visar sig att det finns olika orsaker till varför 

kommunen inte deltar i något av dessa nätverk. Det kan vara konsekvensen av ett 

aktivt beslut, eller så har frågan helt enkelt inte kommit upp till diskussion. Någ-

ra kommuner anser att de klarar sig bra på egen hand, en kommun är mycket 

tydlig med att de inte vill vara beroende av statliga stöd som LIP och Klimp, och 

inte heller ser någon anledning till att engagera sig i de nationella nätverken. En 

annan anledning till att man inte finns med i något av de nationella nätverken är 

att man istället är engagerad i regionala nätverk där klimatrelaterade frågor dis-

kuteras.  

I de flesta fall handlar det om att man inte vill binda upp sig i ett nätverk, eller 

att det krävs för mycket resurser för att delta. Det handlar också om att i små 
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kommuner där kanske bara en eller högst ett par tjänstemän arbetar med miljö-

frågan, blir det alltför betungande att göra något utöver det som lagstiftningen 

kräver: 

Nej det har inte diskuterats [att gå med i SEkom eller Klimatkommunerna]. 

Det kanske är så att [Y kommun] fortfarande är för liten - det är ingen stor 

kommun - man har inte resurserna för att delta. Det är väldigt bra att vi 

arbetar inom kommunen, men att delta i sådana samarbeten, det känns 

som vi inte har resurserna för att klara av det. Skulle man gå med i Eko-

kommunerna eller Klimatkommunerna då skulle det ligga på mitt bord att 

arbeta med det och jag tycker att jag ändå har så det räcker. (NVD 3). 

För de mindre kommunerna som inte hör till något av de nationella nätverken 

har det funnits möjlighet att bli del av nätverket Klimatkommunernas projekt 

Klimatcoachning. En av intervjustudiens kommuner har utnyttjat möjligheten och 

lämnade in en ansökan till 2008 års Klimpomgång. I just det fallet var det den 

lokala större industrin som tryckte på och ville att kommunen skulle söka Klimp-

stöd för att tillsammans genomföra ett projekt för att utnyttja spillvärme från 

industrin. I den här kommunen väger industrin tungt, den typ av miljödiskussion 

som förs av till exempel SNF fångar endast upp en exklusiv skara av lokalpoliti-

kerna, berättar respondenten. ”Alla är intresserade av att det ska finna arbete och 

att företagen ska må bra här” (NVD 3 2006). Är då, som i det här fallet, indu-

strin själv intresserad av att visa upp en positiv miljöimage utåt, så är det också 

positivt för det lokala miljöarbetet, konstaterar respondenten.  

Transnationella nätverk  

Flera av landets kommuner har valt att delta i nätverk kring miljö- och klimat-

frågor tillsammans med städer och kommuner i andra länder. Orsakerna till det 

är flera, vilket jag återkommer till längre fram, men en viktig drivkraft är att hitta 

samarbetspartners med liknande struktur eller målsättning. Liksom hos de natio-

nella nätverken finns en variation i antal medlemmar och sammansättningen av 

medlemskåren, och i inriktning, syfte och mål, men också i geografisk utbredning. 

Några av nätverken har klimatfrågan i fokus, andra arbetar inom ramen för håll-

bar utveckling, men har ändå tydliga ambitioner på klimatområdet. Bilden kom-

pliceras också av att vissa nätverk har funktionen att vara paraplynätverk, som 

samlar ett antal andra nätverk med regional eller global utbredning, och ibland 

ingår nätverk som partners i projekt. Följande tabell och förteckning kan ses som 

en inventering av transnationella nätverk där klimatfrågan är en del eller är hu-
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vuduppgiften, och där svenska städer/kommuner ingår. Nätverken är ordnade 

efter geografisk omfattning, från nordiska till globala.  

Tabell 7.3. Transnationella miljö/klimatnätverk. 

nätverk start omfattning aktivitet/redskap syfte/mål 

Major Nordic 

Cities Coopera-

tion 

1991 Nordiska länder-

na, de 3 största 

städerna i varje 

land 

11 indikatorer Kunskaps- och erfarenhetsut-

byte, mäta och jämföra miljö-

utveckling 

Mid Nordic 

Region 

(Mittnorden) 

1978 Mittnordiska 

regionerna i 

Finland, Sverige 

och Norge 

Initiera, deltaga i 

och driva utveck-

lingsprojekt 

Främja hållbar utveckling och 

tillväxt i Mittnorden 

Union of Baltic 

Cities (UBC) 

1981 103 städer i 10 

Östersjöländer 

Agenda 21-

dokument, klimat-

resolution 

Främja samarbets- och erfa-

renhetsutbyte 

BUSTRIP 2005-

2007 

12 stä-

der/regioner runt 

Östersjön (del av 

UBC) 

Peer reviews, se-

minarier 

Ta fram planer för hållbara 

urbana transporter 

Sustainable 

Energy Europe 

Campaign 

2005-

2008 

Ca 570 projekt 

som genomförs 

av kampanjens 

partners, dvs 

kommuner, or-

ganisationer, 

företag i Europa  

Belöna bästa ex-

emplen i en täv-

ling, påverka all-

mänheten, bl a 

genom media, 

energidagar/veckor 

tillsammans med 

partners 

Att öka allmänhetens medve-

tande om energifrågor och 

uppmuntra användningen av 

förnybar energi och energief-

fektivisering inom privat, of-

fentlig och ideell verksamhet i 

Europa 

Nordic Baltic 

Aalborg Com-

mitments  

Network 

2006 38 stä-

der/regioner i 

åtta länder (del 

av UBC) 

Peer reviews  Stödja medlemmar att fullfölja 

Aalborgåtagandena 

European Sus-

tainable Cities 

and Towns 

Campaign I 

1994 2503 under-

tecknade stä-

der/kommuner i 

Europa 

Ålborg-

deklarationen 

Brett lokalt deltagande i Agen-

da 21-processen 

European Sus-

tainable Cities 

and Towns 

Campaign II 

2004 532 städer/ 

kommuner i 

Europa 

Ålborgåtagandena Uppnå ett miljömåssigt, eko-

nomiskt, socialt och demokra-

tiskt hållbart samhälle 

ICLEI 1990 894 stä-

der/kommuner i 

66 länder värl-

den över (främst 

västvärlden) 

Kampanjer, pro-

gram och projekt. 

Fem milstenar 

Skapa ett politiskt medvetande 

på lokal nivå om nyckelfrågor 

enligt Agenda 21:s intentioner 
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Källa: Nätverkens respektive webbsidor.

  

Cities for Cli-

mate protec-

tion (CCP)         

(Ingår i ICLEI) 

1993 689 stä-

der/kommuner i 

31 länder värl-

den över, indela-

de i 9 regioner 

Regionala och 

nationella kam-

panjer. Projekt. 

Fem milstenar 

Bistå städer att anta planer 

och vidta åtgärder för att mins-

ka utsläppen av växthusgaser 

och förbättra miljön 

Cities for Cli-

mate protec-

tion Europe  

(ingår i CCP) 

1993 140 städer i 17 

länder i Europa 

The Reinforced 

Strategy for Eu-

rope 

Kommunerna ska ta en ledan-

de roll i arbetet att minska 

utsläppen av växthusgaser 

Klimatalliansen 1990 1388 städer 

kommuner i 17 

europeiska län-

der, samt 53 

regioner, NGOs 

och andra orga-

nisationer 

Projekt, kampan-

jer, deltar i externa 

kampanjer, stödjer 

regnskogs-

befolkningens 

organisationer, 

påverkar politiska 

beslutsfattare 

Minska utsläppen av växthus-

gaser, stödja regnskogsbefolk-

ningen, bevara tropisk regn-

skog och biologisk mångfald 

Energie-Citées 1990 Drygt 150 stä-

der/kommuner i 

24 europeiska 

länder 

Konferenser, work-

shops, projekt 

Minskad energikonsumtion och 

utsläpp, stimulerad lokal till-

växt 

Euro Cities 1986 Drygt 130 städer 

i 33 europeiska 

länder 

Nätverkande, lob-

byverksamhet, 

kampanjer 

Hållbar stadsutveckling till 

förmån för städernas invånare 

Climate  

Neutral  

Network 

2008 4 länder, 4 stä-

der, 38 företag, 

4 organisationer 

världen över 

Kunskapsspridning 

och kontaktska-

pande via nätver-

kets hemsida 

Sprida goda exempel i form av 

klimatstrategier, vara mötes-

plats för kunskapsutbyte, och 

föra samman medlemmar från 

industrialiserade länder och 

utvecklingsländer. 

World Mayors 

Council on 

Climate 

Change (kop-

plat till ICLEI) 

2005 20 städer värl-

den över 

Ställa upp på fem 

principer. Företrä-

der lokala nivån i 

internationella 

konferenser 

Sätta fokus på lokala nivåns 

betydelse i klimatarbetet, få 

det multilaterala samarbetet 

att fungera, stärka ICLEIs pro-

fil bl a på klimatområdet 

C 40  

(i samarbete 

med the Clin-

ton Founda-

tion) 

2005 40 världsstäder 

(samt 13 "affilia-

te cities") 

Konferenser, work-

shops. Använda 

städernas gemen-

samma köpkraft 

för att skynda på 

teknikutveckling, 

mobilisera teknisk 

expertis 

Minska städernas energiför-

brukning och därmed deras 

utsläpp av växthusgaser 
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Major Nordic Cities Cooperation 

I Major Nordic Cities Cooperation ingår Sveriges tre största städer, samt Helsing-

fors, Köpenhamn, Oslo och Reykjavik. Nätverket har tagit fram miljöindikatorer 

som kan ligga till grund för ett utbyte av kunskaper och erfarenheter på miljöom-

rådet (Major Nordic Cities 2006, 2007). 

 

Mid Nordic Region (Mittnorden) 

Regionen, som också kallas Nordens gröna bälte, sträcker sig från mellersta Fin-

land till västra Norge. Inom regionen bedrivs flera olika delprojekt, bland annat 

för att utveckla miljöteknik och förnyelsebar energi, men också för att stärka in-

novativa miljöer eller främja kultur- och upplevelsenäringarna. Sammanlagt åtta 

län från de tre länderna ingår, varav Jämtlands län och Västernorrlands län från 

Sverige. Nätverket ingår i Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska samarbete 

med syftet att främja samarbete över nations- och sektorsgränser 

(www.mittnorden.net). 

 

Union of Baltic Cities 

I Union of Baltic Cities (UBC) ingår 103 städer/kommuner i tio Östersjöländer59. 

Huvudsyftet är att främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan städerna i Ös-

tersjöområdet och vara talesman för de lokala myndigheterna i regionen, men 

också att marknadsföra regionen i Europa och omvärlden. UBC har antagit en 

egen Agenda 21 och en särskild klimatresolution där medlemmarna uppmanas att 

ta en aktiv roll i klimatarbetet, med stöd från nätverket. Ett argument för att ar-

beta med klimatfrågan är att många av städerna kommer att drabbas av över-

svämningar och andra infrastrukturella problem till följd av klimatförändringen 

(UBC 2007). 

UBC använder nyckeltal för att bedöma i vilken takt arbetet går framåt. Inom 

energiområdet kan man till exempel jämföra energikonsumtion per capita i stä-

derna. Två utvärderingar har hittills gjorts och den sammanfattande slutsatsen på 

hemsidan är, något lakoniskt, att ”The results of the first two assessments shows 

no negative trends. However, it remains clear that there is a need for stronger 

political commitment and action.” (UBC Action 21 odaterad). Det går alltså sak-

ta åt rätt håll, men en tydligare politisk vilja och styrning krävs, särskilt på trans-

portområdet. 

������������������������������������������������������������
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59 Medlemsländer är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sve-
rige och Tyskland. 
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BUSTRIP 

BUSTRIP (Baltic Urban Sustainable Transport Implementation and Planning), ett 

projekt inom UBC, som pågick under juli 2005 – december 200760. Projektet syf-

tade till att ge Europas städer användbara redskap för att ta fram planer för håll-

bara urbana transporter, så kallade SUTP – Sustainable Urban Transport Plans. 

Projektet visade att det för många städer (särskilt i de före detta östblocksländer-

na) är en problematisk kombination att samtidigt arbeta för en ekonomisk ut-

veckling och hållbara transporter. Den pågående ekonomiska utvecklingen med 

ökade transporter och bostadsbyggande som följd, sker ofta på bekostnad av na-

tur- och miljövård. En kommentar i ett nyhetsbrev där granskningarna av städer-

nas arbete med planeringen efter halva projekttiden sammanfattas, bekräftar det-

ta: 

Many cities are undermining their sustainable transport efforts by agreeing 

to new business and housing development without the necessary public 

transport, cycle ways and pedestrian facilities […] It is impossible to put in 

place sustainable urban transport without integrating spatial planning with 

transport planning. […] Competition between cities for new business 

means that some politicians are sacrificing green fields to get development – 

at any costs! […] Walking, cycling and public transport need to be the sexy 

option that people choose! (BUSTRIP 2007: 5, kursiv i original). 

Att utgångsläget, den politiska situationen och de tillgängliga resurserna varierar 

kraftigt mellan de olika länderna, konstateras också i några sammanfattande re-

flektioner över projektet i Bustrips nyhetsbrev (Koucky 2007). Den erfarenheten 

delas också av andra deltagare i projektet (TjS 6 2007). Det verkliga resultatet 

syns dock inte förrän i framtiden, avslutar Koucky, som varit koordinator för 

SUPT-arbetet.  

 

Nordic Baltic Aalborg Commitments Network 

En annan gruppering inom UBC är Nordic Baltic Aalborg Commitments Net-

work, som samlar de UBC-medlemmar som undertecknat Ålborgåtagandena (se 

������������������������������������������������������������
�

60 Deltagande städer var: Bremen (Tyskland), Gdynia (Polen), Göteborg, Sundsvall och Örebro 
(Sverige), Kaunas och Vilnius (Litauen), Liepaja (Lettland), Pärnu och Tartu (Estland), Turku 
(Finland) samt Kuovolaregionen i Finland. 
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nedan)61 (UBC 2008). Nätverket erbjuder i sin tur stöd för medlemmarna att 

genomföra sina åtaganden. Bland annat använder man sig av peer-reviews på 

samma sätt som i BUSTRIP. Det nordisk-baltiska nätverket bildades 2006, och 

möts två gånger per år för att utbyta erfarenheter. 

 

European Sustainable Cities and Towns Campaign - Ålborgdeklarationen 

European Sustainable Cities and Towns Campaign (ESCTC) fungerar som ett 

metanätverk för tio nätverk som i sin tur utgörs av städer som arbetar med olika 

aspekter av hållbar utveckling, däribland Klimatalliansen, Energie-Cités och IC-

LEI, vilka jag återkommer till längre fram. Till European Sustainable Cities är 22 

svenska kommuner anslutna62. Dessa har undertecknat Ålborgdeklarationen (the 

Aalborg Charter) som tillkom 1994 i samband med the First European Conferen-

ce on Sustainable Cities and Towns, i Ålborg. Deklarationens målsättning är att 

skapa en lokal uthållig stadsutveckling. (aalborgplus10.dk 1994). ESCTSs över-

gripande syfte är att skapa ett enhetligt synsätt på lokal nivå i Europa hur man 

utvecklar ett hållbart samhälle, samt att söka politiskt stöd för detta på alla nivå-

er.  

 

Ålborgåtagandena 

Ålborgdeklarationen uppdaterades vid en ny konferens, Aalborg +10, 2004. De-

klarationen utvecklades då till tio åtaganden, the Aalborg Commitments (Aal-

borgplus10.dk 2004), som innehåller åtgärder för att uppnå ett miljömässigt, 

ekonomiskt, socialt och demokratiskt hållbart samhälle63. Varje åtagande har fem 

konkreta delåtaganden, under åtagandet ”Lokalt till globalt” åtar man sig till 

exempel att ”utveckla och tillämpa ett strategiskt och integrerat arbetssätt för att 

begränsa klimatförändring, och verka för en hållbar utsläppsnivå av växthusga-

������������������������������������������������������������
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61 I Nordic Baltic Aalborg Committments Network ingår 38 städer/regioner från åtta länder. Tio 
svenska städer är medlemmar: Botkyrka, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Malmö, Norrkö-
ping, Stockholm, Umeå, Västerås och Växjö. 
62Svenska undertecknande städer är Botkyrka, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Hällefors, Helsing-
borg, Hudiksvall, Jönköping, Karlskoga, Klippan, Laholm, Linköping, Malmö, Nässjö, Nykö-
ping, Sorsele, Stockholm, Timrå, Trollhättan, Ulricehamn, Umeå, Växjö och Vellinge. Totalt har 
2503 städer undertecknat deklarationen, varav Spanien och Italien ensamt står för 1084 respekti-
ve 833 undertecknanden. 
63 De tio åtagandena har följande rubriker: 1. Styrning och förvaltning, 2. Lokal styrning i riktning 
mot hållbarhet, 3. Naturliga gemensamma nyttigheter, 4. Ansvarsfulla konsumtionsmönster och 
val av livsstil, 5. Planering och stadsbyggnad, 6. Bättre framkomlighet, mindre trafik, 7. Lokala 
hälsofrämjande insatser, 8. Livskraftig och hållbar lokalekonomi, 9. Jämlikhet och social rättvisa, 
samt 10. Lokalt till globalt.  
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ser”(Aalborgplus10.dk 2004, punkt 10). Totalt har 532 städer undertecknat Ål-

borgåtagandena, varav tio svenska64. ESCTC tillhandahåller ett ”Sustainability 

Kit” – en verktygslåda för att underlätta för deltagarna att arbeta med åtagande-

na. Ett sådant verktyg är ”Klimatkompassen” som är utarbetat av nätverket Kli-

matalliansen, baserat på erfarenheter från medlemmarna.  

 

ICLEI och Cities for Climate Protection 

En erfarenhet är att Ålborgåtagandena kan kännas betungande att leva upp till 

(TjV 1 2005). Något enklare är det för de kommuner som väljer att delta i nät-

verket Cities for Climate Protection (CCP), som är en kampanj inom organisatio-

nen ICLEI (som står för the International Council for Local Environmental Initi-

atives). ICLEI grundades 1990 i samband med FN-konferensen World Congress 

of Local Governments for a Sustainable Future. Numera kallar sig organisationen 

för ”ICLEI Local Governments for Sustainability”. ICLEI har drygt 870 med-

lemmar i 70 länder, varav nio svenska städer65.  

ICLEI har tre funktioner. Som organisation fungerar den som en länk mellan 

de styrande på den lokala nivån och FN och andra organisationer, som rörelse 

driver den via program och kampanjer en förändringsprocess mot hållbarhet och 

som ”servicekontor” tillhandahåller den stödfunktioner som till exempel infor-

mation, utbildning och konsulttjänster (ICLEI odaterad b). Grundidén är att stär-

ka den lokala nivån (local governments) dels genom att vara dess röst, dels genom 

att stödja städer och kommuner att arbeta lokalt för att göra en gemensam, glo-

bal insats i miljöarbetet (ICLEI 2006: 3).  

ICLEIs verksamhet drivs inom åtta olika program 66 varav klimatskydd är ett. 

Detta organiseras i kampanjen Cities for Climate Protection. Drygt 140 stä-

der/kommuner i 17 länder deltar i den europeiska delen av kampanjen, CCP Eu-

rope67. CCPs verksamhet är uppbyggd kring fem så kallade milstenar. Det innebär 

att varje medlemskommun ska göra en uppskattning av nuvarande utsläpp för att 

få ett basvärde att jämföra mot, bestämma ett mål för minskningen av utsläppen 

utveckla en lokal aktivitetsplan, implementera åtgärderna i aktivitetsplanen och 
������������������������������������������������������������
�

64 De svenska städerna är Botkyrka, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Malmö, Norrköping, 
Stockholm, Umeå, Västerås och Växjö. Länder med flest undertecknande städer eller regioner är 
Spanien och Italien med 258 respektive 136 undertecknanden. 
65 De svenska medlemmarna i ICLEI är Göteborg, Hammarö, Helsingborg, Laholm, Linköping, 
Malmö, Stockholm, Sundsvall och Växjö. 
66 Dessa program omfattar framtagande av lokal Agenda 21, att gå från Agenda till handling, 
hållbara städer, klimatskydd, vatten, biodiversitet, styrningssystem och upphandling. 
67 Svenska städer som deltar är Göteborg, Malmö, Stockholm samt Växjö. 
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slutligen att följa upp resultaten. I utbyte får deltagarna tillgång till information 

och kunskap, men också till verktyg som ska underlätta det lokala arbetet.  

 

Klimatalliansen 

Klimatalliansen, som inte bara värnar om klimatet utan också om regnskogarna 

och regnskogsbefolkningarnas rättigheter, bildades 1990 som ett samarbetspro-

jekt mellan europiska kommuner och ursprungsbefolkningen i regnskogsområ-

den. Alliansens syfte är att skapa länkar mellan den lokala nivån och den interna-

tionella policyprocessen. De ca 1400 medlemskommunerna delar målsättningen 

att halvera sina koldioxidutsläpp till år 2010, och åtar sig dessutom att inte an-

vända tropiskt timmer samt att stödja ursprungsbefolkningen i regnskogsländer-

na. Det finns endast en svensk kommun, Eskilstuna, i medlemslistan som domine-

ras av österrikiska och tyska kommuner. Växjö har varit medlem, men lämnade 

nätverket därför att man inte tyckte man hade så stor nytta det – ”vi var mest 

bara med” säger en respondent (TjV 2008). Istället gick man med i ICLEI som 

man sedan haft flera projekt tillsammans med. Klimatalliansen deltar i flera euro-

peiska kampanjer, och bedriver också lobbyverksamhet gentemot EU, man har 

till exempel ett permanent sekretariat i Bryssel. Däremellan arrangeras workshops 

och konferenser på särskilda teman som fungerar som mötesplatser (Klimatallian-

sen 2008). 

 

Energie-Cités 

Ett annat nätverk, som liksom ovanstående är partner i olika projekt, är Energie-

Cités, som bildades 1990 och som nu samlar drygt 150 medlemmar i 24 europe-

iska länder, däribland Malmö, Umeå och Växjö. Ett exempel är projektet SESAC 

(Sustainable Energy Systems in Advanced Cities), ett projekt som finansieras av 

EUs sjätte ramprogram, och där Växjö kommun är projektledare. Energie-Cités 

målsättning är att medlemsstädernas energikonsumtion och utsläpp ska minska, 

och genom att använda lokala resurser stimuleras också en lokal tillväxt. Ett mål 

är att medlemmarna ska bli erkända som innovativa städer. Förutom att stimule-

ra till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring i gemensamma projekt, vill nät-

verket också påverka lagförslag och politik inom EU. Nätverket leds av en styrel-

se, där Växjö kommun har en av posterna (Energie-Cités odaterad). 

 

Euro Cities 

Euro Cities har inget uttalat klimattema, det omfattar urbana frågor inom flera 

områden, men driver flera projekt på temat hållbar utveckling. Euro Cities är an-

slutet till EU-programmet Sustainable Energy Europe Campaign, där också Kli-
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matalliansen, Energie Cités och ICLEI med flera andra nätverk ingår. Euro Cities 

bildades redan 1986 och har idag drygt 130 medlemmar (större städer) i mer än 

30 länder. Göteborg, Malmö och Stockholm finns med i nätverket som fullvärdi-

ga medlemmar. För det krävs att staden har en viss storlek, över 250 000 invåna-

re, och är ett regionalt centrum i internationellt perspektiv, krav som få svenska 

städer uppfyller. Mindre städer kan bli så kallade associated partners, med be-

gränsade möjligheter till deltagande (Euro Cities odaterad). 

 

Climate Neutral Network,  

Nätverket är initierat av FNs miljöorgan UNEP och har global omfattning. Det 

syftar till att vara en mötesplats för utbyte av erfarenheter och goda exempel på 

”inspirerande planer och strategier”. Ett annat syfte är att bidra till att uppnå 

FNs Milleniemål genom att föra samman industrialiserade länder med utveck-

lingsländer (UNEP & Climate Neutral Network 2008). 

 

World Mayors Council on Climate Change 

I World Mayors Council on Climate Change ingår 20 deltagare från städer i flera 

världsdelar, Stockholm är en av dem. Städerna representeras av sin borgmästare 

eller motsvarande. Ett krav för att bli medlem är att erkänna klimatförändringen 

som en global utmaning som kräver samarbete mellan alla styrande nivåer, men 

där den lokala nivån är grunden för i klimatarbetet. Nätverket bildades 2005 och 

har sedan dess fört medlemmarnas talan vid olika internationella konferenser 

(WMCCC odaterad). 

 

C 40 

I C40 Cities ingår 40 världsstäder (Stockholm är en av tretton så kallade affiliate 

cities). Nätverket är kopplat till the Clinton Climate Initiative. C 40 bildades 

2005 och ska vara ett stöd för medlemmarnas lokala klimatarbete. Även om inte 

någon svensk stad finns med i nätverket, så bidrar svenska städer till samlingen 

av goda exempel på nätverkets hemsida. Från Växjö hämtas tips om energisnål 

gatubelysning, och hur man blir en fossilbränslefri kommun. Göteborg bidrar 

med åtgärder för utsläppsminskningar i hamnar, Stockholm med erfarenheter 

från sin satsning på bränslesnåla eller fossilbränslefria fordon och trängselskatt (C 

40 Cities 2007).  

De transnationella nätverken – en sammanfattande bild 

Här är det städerna eller kommunerna som är aktörerna i nätverken. De transna-

tionella nätverk som nämnts ovan vänder sig främst till städer/kommuner eller i 
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några fall även till regioner eller sammanslutningar av kommuner i regionförbund 

eller dylikt. Det finns två skäl till detta. Dels är det i städerna som den största 

energikonsumtionen, och därmed klimatpåverkan sker på grund av koncentratio-

nen av människor, trafik och verksamheter, dels har kommunerna som politisk 

organisation makt över frågor som har stor betydelse i klimatarbetet. Planering 

av byggande, kommunikationer och energiproduktion och –konsumtion ligger 

oftast inom kommunens ansvarsområde, även om det kan se olika ut i olika län-

der. Det betyder inte att näringsliv och NGOs lämnas utanför. Tittar man närma-

re på de projekt som bedrivs inom ramen för nätverken finns även dessa aktörer 

med som partners, de medverkar i konferens- och seminarieverksamhet och så 

vidare.   

Sammantaget visar inventeringen av nätverken för det första att den lokala ni-

vån, det vill säga städer och kommuner, anses som en viktig aktör i klimatarbetet, 

som centra för produktion och konsumtion och som politisk nivå närmast invå-

narna. För det andra visar den att nätverken är mötesplatser både genom att ord-

na konferenser, seminarier och andra tillfällen till fysiska möten men också ge-

nom att erbjuda virtuella mötesplatser på sina webbplatser där medlemmarna ska 

kunna delge varandra sina erfarenheter. Ofta, men inte alltid, är dessa mötesplat-

ser öppna för icke-medlemmar. För det tredje erbjuder sig nätverken att vara ta-

lesman för kommunerna och städerna gentemot aktörer på nivåer högre upp i 

hierarkin.  

De transnationella nätverk som redovisats ovan vänder sig främst till städer el-

ler ”local governements” i allmänhet, det som närmast är att översätta med 

kommuner. Några av nätverken är speciellt inriktade mot större städer eller 

världsstäder, det vill säga städer med likartade problem och likartade resurser att 

arbeta med klimatfrågorna. Det ska visa sig vara en faktor som de svenska kom-

muner som undersökts för fram som ett argument för val av nätverk. Vissa nät-

verk har en begränsad territoriell omfattning, medan andra, som ICLEI, är globa-

la. Den geografiska fördelningen av medlemmar inom ICLEI är dock ojämnt, två 

tredjedelar av medlemmarna finns i Nordamerika och Västeuropa, medan Afrika 

och Sydamerika endast har 30 respektive 25 städer som är medlemmar i nätver-

ket. Endast en kinesisk stad finns med, i övrigt representeras Östasien av städer i 

Japan och Sydkorea samt Taipei. Alla världsdelar är visserligen representerade, 

men tyngdpunkten är ändå tydlig. Förhållandet är liknande inom CCP, där 

Nordamerikanska och Europeiska städer utgör nästan 60 % av medlemskåren, 

medan närmare 30 % av medlemsstäderna finns i Australien och Nya Zeeland. 

Varken stora nationer som Ryssland eller Kina är representerade, däremot länder 
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som Brasilien, Indien och Thailand, länder som genomgår en snabb industrialise-

ringsprocess.  

 
Figur 7.1. Utbredningen av nätverket Cities for Climate Protection. 

 

 
Punkterna utmärker städer som är anslutna till Cities for Climate Protection.             

Punkterna visar ungefärligt städernas läge och antal. 

Källa: Cities for Climate Protections medlemsförteckning. 

 
     

Nätverken är en arena för möten mellan städer av varierande storlek och med 

olika förutsättningar, men med ett gemensamt intresse av att arbeta för miljö- och 

klimatfrågor, inte bara med ett ekologiskt perspektiv utan lika ofta med ett eko-

nomiskt perspektiv. I vissa av nätverken är det likheten mellan deltagarna som är 

viktigast, i andra är det den geografiska närheten som förenar. Mittnordenregio-

nen, där länen angränsar till varandra, är ett exempel på ett territoriellt nätverk. I 

Klimatkommunerna (eller Cities for Climate Protecion med flera transnationella 

nätverk) där medlemmarna är spridda över landet eller världsdelar är det istället 

det tematiska innehållet som håller nätverket samman (jämför Leitner 2004). 



Mellan det lokla och det globala ✍ eva gustavsson 209

 
Figur 7.2. Ett territoriellt och ett tematiskt nätverk. 

          
         Mittnordenregionen    Klimatkommunerna 

 

    Källa: Mittnordenregionen samt nätverket Klimatkommunernas medlemsförteckning.

   

Erfarenheter av transnationellt nätverksdeltagande 

Även om bara en del av landets kommuner deltar i transnationellt nätverksarbete, 

så finns en hel del erfarenheter samlade hos några. Både Stockholm och Göteborg 

har till exempel varit medlemmar i ICLEI sedan starten. Baserad på intervjuer 

med tjänstemän i Göteborg, Malmö, Stockholm, Växjö och Sundsvall (erfarenhe-

ter från BUSTRIP-projektet) skapas följande bild av hur kommunerna ser på det 

internationella nätverksarbetet, förväntningar och erfarenheter, vilka som deltar i 

nätverkens aktiviteter, osamt om nätverksdeltagandet sätter avtryck i den lokala 

klimatpolitiken och – arbetet. 68  

 

������������������������������������������������������������
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68 Samma frågor har ställts till alla fyra kommuner, som svarat på de frågor de har haft möjlighet 
till. Händelserna sträcker sig relativt långt bak i tiden, och personer som arbetade med frågan då 
har hunnit sluta. I något fall har respondenten sökt i kommunens arkiv, i något fall har jag fått 
lämna någon fråga därhän därför att all information inte funnits tillgänglig för respondenten. När 
det gäller Växjö, bygger kapitlet även på några längre intervjuer med fokus på kommunens inter-
nationella arbete. 
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Tabell 7.4. Svenska städer som är medlemmar i ICLEI och CCP. 

 Medlem i ICLEI år Ansluten till CCP-kampanjen år 

Stockholm 1991  1996 

Göteborg 1992  1994 

Malmö 1995  2007 

Växjö 1999  2000 

 
Källa: ICLEIs sekretariat (2008). 

 

Frågor som ställdes till de svenska städerna om deras deltagande i CCP och ICLEI 

gälle varifrån initiativet till att gå med i nätverken, vilka de avgörande argumen-

ten för ett deltagande var och vad man förväntade sig att nätverket skulle bidra 

med i det lokala miljöarbetet. Avsnittet nedan bygger (om inte annat anges) på 

telefonintervjuer med en respondent i vardera Stockholm, Malmö och Göteborg 

(NVCCP 1; NVCCP 2; NVCCP 3), samt intervjuer i Växjö (TjV 3; TjV 5; TjV 6 

och Sundsvall (TjS 6). Se vidare i Metodappendix för intervjufrågor och val av 

respondenter. 

Argument och förväntningar 

Argumenten för att delta i nätverken, som tillika avspeglar förväntningarna på 

nätverksdeltagarna kan sammanfattas i att nätverken är en väg till 1) ekonomiska 

resurser, 2) kunskap, 3) samarbetspartners i projekt 4) utvidgade kontaktnät samt 

5) att profilera kommunen som klimatkommun.  

 

Ekonomiska resurser 

Möjligheten att kunna delta i projekt och därigenom få tillgång till ekonomiska 

medel är en stark drivkraft i nätverksarbetet, och ett försvar för att lägga perso-

nella resurser på internationellt nätverkande. Den stora internationella satsningen 

som skett i Växjö hade till exempel sin upprinnelse i att kommunen var tvungen 

att hitta pengar för att kunna genomföra de projekt man planerade. Brist på re-

surser i kommunen eller den förvaltning som ansvarar för nätverksarbetet har i 

andra fall lett till att den internationella verksamheten nedprioriteras.  

 

Kunskap 

För kommunerna gäller det att hålla sig uppdaterade, både om aktuella projekt 

inom EU och andra organisationer och om idéer och erfarenheter från andra stä-

der, som kan implementeras helt eller delvis på hemmaplan. En respondent beto-

nar särskilt poängen med att informationsutbytet sker direkt mellan kommuner-

na, utan någon mellanhand. Nätverk som ICLEI har en viktig funktion som ett 
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gemensamt organ för världens kommuner där man kan samla, utvärdera och 

sprida information om praktiskt miljöarbete, och bistå kommuner med att söka 

lösningar på lokala problem, uttrycker en respondent. Eftersom de svenska stä-

derna ligger relativt långt framme i miljö- och klimatarbetet handlar det också om 

att dela med sig av kunskaper och erfarenheter till andra. Från Malmö berättar 

respondenten om ett utbyte med Storbritannien (dock inte via nätverket utan ge-

nom miljödepartementen) som bidrog till att en ny engelsk lag stiftades om att all 

bostadsproduktion från 2016 ska vara ”carbon free”. Respondenten i Stockholm 

får ofta tala på konferenser om sitt klimatarbete och inspirera andra, och som vi 

sett i kapitel 5 har Växjö rönt samma slags erfarenheter.   

 

Samarbetspartners 

Den tredje punkten handlar om att använda nätverken för att hitta lämpliga 

partners för projekt som kan ge ekonomiskt tillskott. För de städer som det hand-

lar om här kan det vara lättare att hitta städer av samma storlek, med motsva-

rande ambitionsnivå eller liknande förutsättningar om de söker sig utanför lan-

dets gränser. I det fallet är det inte alltid inom ICLEI eller CCP som man hittar en 

partner. Göteborg är sedan Sveriges EU-inträde 1995 medlem i Euro Cities, som 

samlar städer med mer än 250 000 invånare, till skillnad från ICLEI där med-

lemsstäderna är av varierande storlek. Är städerna av någorlunda lika storlek är 

det lättare att hitta en partner med samma rådighet som svenska stä-

der/kommuner. Det kan vara stor skillnad mellan städer i olika länder på hur 

självständiga de är gentemot den nationella nivån, eller på vilken nivå de ligger 

kunskapsmässigt, påpekar några av respondenterna. Men även om storleken skil-

jer kan man ändå lära av varandra, båda typerna av städerna behövs inom pro-

jekten, understryker respondenterna, som inte vill stänga några dörrar för framti-

da samarbete. 

 

Kontaktnät och klimatprofil 

Genom att delta aktivt i nätverken knyter städerna internationella kontakter, det 

är alla respondenterna ense om, man hittar diskussionspartners och projektpart-

ners, och man får tillfälle att visa upp sin kommun och vad man kan på klimat-

fronten. Inte minst Växjö kommun ett gott exempel på detta: ”Det är viktigt att 

man visar upp sig, håller föredrag på konferenser, deltar i paneldebatter och inte 

bara är där som åhörare” poängterar en respondent från Växjö, som har lång 

erfarenhet av nätverkande (TjV 6 2008). Växjö är redan utsedd av CCP till ”City 



212 eva gustavsson ✍ Mellan det lokla och det globala

 
�

of Ambition”, ett slags hedersutnämning av städer som är föregångare i det loka-

la klimatarbetet (ICLEI odaterad a)69, och fler strävar efter att på samma sätt bli 

uppmärksammade internationellt som klimatkommun i framkanten. Att bli känd, 

och sedan erkänd som stad eller kommun med en ambitiös klimatpolitik kan ock-

så leda vidare till kontakter med aktörer inte enbart inom den offentliga sektorn 

utan även inom företagssektorn. Teknisk utrustning och även kunskap, blir varor 

som i allt högre grad efterfrågas på en internationell marknad, något som vi kan 

se uppmärksammas i både Växjö- och Sundsvallsfallen. Planerna på ett klimat-

centrum i Växjö har växt fram inspirerat av goda erfarenheter av internationella 

kontakter, där möjligheter ges att marknadsföra sig. Inom BioFuel Region ser 

man fram emot att kunna sälja kunskap och teknik på en internationell marknad. 

Nätverkandet har också en privat och social dimension, något som ju också 

kom fram i intervjuer med deltagare i svenska nätverk: ”Man blir ett ansikte, och 

sedan kommer folk och byter visitkort. Det skapar relationer som leder till pro-

jekt och att man får kompisar” säger en respondent i Växjö. 

 

Vem tar initiativet?   

Var initiativet till att gå med i ICLEI och CCP kom ifrån varierar. I Växjö tog 

tjänstemän initiativet, i Stockholm och Göteborg kom initiativet att gå med i IC-

LEI från politiker som deltagit i internationella konferenser arrangerade av IC-

LEI, och som sedan tog upp frågan på hemmaplan. Stockholms miljöförvaltning 

fick dessutom en förfrågan från ICLEI om att delta i ett projekt, och Malmö till-

frågades av ICLEI om att leda en arbetsgrupp i CCP, vilket de tackade ja till och 

blev samtidigt medlemmar i detta nätverk. I Göteborg sammanföll intresset för 

ICLEI med miljödepartementets satsning på att komma tillrätta med de svåra mil-

jöproblemen på Hisingen och sedan i hela Göteborg. Det dåvarande kommunal-

rådet sökte efter nya arbetssätt, och genom att gå med i ICLEI som hade fokus på 

städernas miljöproblem kunde man få en möjlighet till förnyelse i miljöarbetet. 

Växjö gick med jämförelsevis sent, efter att ICLEI år 2000 tilldelat kommunen 

pris för sina ”aggressiva mål för att minska utsläppen av växthusgaser och ena-

stående arbete för att nå dessa mål”, och därefter anslöt man sig till CCP, som 

man tyckte erbjöd intressanta idéer och projekt.  

������������������������������������������������������������
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69 Man ansöker som stad att bli utsedd till City of Ambition. För att komma ifråga måste man för 
det första vara ansluten till CCP Europe-kampanjen, och för det andra ha antagit ambitiösa kli-
matmål (ICLEI definierar i en lista vad som kan räknas som ambitiösa mål) och ha en gedigen 
strategi för att nå målet/målen, och kunna visa att kommunen tagit konkreta steg för att imple-
mentera planen (ICLEI odaterad a). 
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Vilka deltar? 

Vilka personer som representerar kommunerna i nätverkssammanhang varierar. I 

de flesta fall är det främst tjänstemän som åker på konferenser och arbetsmöten. I 

Växjö åker man alltid en tjänsteman och en politiker på internationella konferen-

ser, även om det mest är tjänstemän som ingår i nätverken, uppger respondenten 

(TjV 6 2005) som tillägger att i Växjö har tjänstemännen allt sedan EU-inträdet 

uppmuntrats att delta i internationellt arbete. Växjö har kanske en särställning. 

En respondent från en annan kommun berättar att resandet ibland varit ifråga-

satt, men när man har insett att nätverkande är nödvändigt för att kunna söka 

projekt som i sin tur finansierar verksamhet, har resandet istället uppmuntrats. 

Förutom att arbetstid sätts av, ska resor och konferensavgifter betalas. Växjö har 

löst det genom att nominera sina kollegor i kommunen som föreläsare på konfe-

renser, och får därigenom resan eller avgiften betald av arrangören (TjV 3 2008). 

Växjö får också många inbjudningar till konferenser och projekt: ”Det kan bero 

på att Växjö har en hög image på det här området. Det är lite status att ha med 

Växjö i projekt. Det är för att vi visat att vi lyckats” berättar en tjänsteman (TjV 

6 2008).  

Alla fyra kommunerna ger uttryck för att det är viktigt att engagera politikerna 

i det internationella nätverksarbetet, politikernas inspel ger en högre dignitet åt 

klimatarbetet på hemmaplan. Det är viktigt att politikerna får prata utomlands 

om vårt miljö- och klimatarbete, säger en respondent i Växjö, de blir ett med kli-

matarbetet på ett annat sätt och blir stolta över det (TjV 3 2008). Att politikerna 

reser utomlands på klimatmöten har ett högt symbolvärde, det väcker mer upp-

märksamhet om en politiker säger eller gör något, är erfarenheten från en annan 

kommun. Det finns dock en arbetsfördelning; politikerna förväntas ägna sig åt 

större, övergripande frågor, medan tjänstemännen deltar i det mer konkreta arbe-

tet i olika arbetsgrupper. Den stora mängden av möten och konferenser i nätver-

kens regi begränsar dock både politikers och tjänstemäns möjlighet att delta 

överallt, man får helt enkelt välja de nätverk, projekt och aktiviteter som ger mest 

utbyte i den egna kommunen. 

Till skillnad från ICLEIs och CCPs bredare fält är uppgiften i projektet BU-

STRIP tydligt avgränsad mot att ta fram ett verktyg för att kunna kombinera 

ekonomisk tillväxt med hållbara urbana transporter. De personer som deltar i 

projektet är i första hand tjänstemän från nätverkets städer/kommuner, planerare 

som är experter på sitt område. En fördel med att enbart tjänstemän träffas är, 

menar respondenten från Sundsvall (TjS 6 2007) att man kan vrida och vända på 

det man arbetar med, och pröva olika möjligheter utan att det kommer ut – skulle 

alla diskussioner komma ut så kanske man stjälper hela projektet, är responden-
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tens erfarenhet. I det här fallet fungerar alltså nätverket som en mötesplats för 

kollegor, ett slags ”experter” som talar samma språk. Arbetsfördelningen som 

nämndes i samband med CCP och ICLEI går igen i BUSTRIP. Tjänstemännen 

diskuterar tekniska lösningar och planeringsalternativ och politikerna ser till hel-

heten och lägger i vissa fall större vikt vid den ekonomiska utvecklingen. 

Resultat och effekter av internationellt nätverksarbete  

Växjö är studiens mest konkreta exempel på hur en kommun drar nytta av nät-

verken för att genomföra egna lokala klimatåtgärder och knyta kontakter som 

bereder väg för export av kunskaper och produkter från regionen. Nätverken ger 

resurser (indirekt, via projekten) så att kommunen har råd att anställa folk, men 

det gäller att ha projekt rullande hela tiden, och det är ett trixande med pengar 

hit och dit, berättar en respondent (TjV 6 2008). Via ICLEI har Växjö exempelvis 

kommit att delta i projekt där man hjälpt till att utbilda lokala myndigheter i stä-

der i Sydöstasien att införa miljöledningssystemet ecoBudget, som tagits fram av 

ICLEI. Även om den geografiska kontexten är väldigt annorlunda, så kan en 

kommun som Växjö ändå ha nytta av samarbetet för att vidareutveckla sina egna 

metoder för miljöarbete, menar respondenten. Nackdelen är att projekten medför 

en otrygghet när man ser verksamheten på längre sikt, både när det gäller den 

lokala klimatpolitikens innehåll och rekryteringen av personal. Ett annat problem 

är att det tar tid att lära sig att söka projekt. EUs programverksamhet upplevs 

som snårig, ”det krävs både klurighet och skicklighet för att kunna få del av re-

surser via projekt” säger en respondent (TjV 6 2008), vilket utestänger många 

som inte har den kunskap som behövs eller resurser för att skaffa den. Denna 

erfarenhet delas som vi sett av kommuner som sökt (eller avstått från att söka) 

Klimpmedel.  

Stockholm delar Växjös erfarenheter av kontaktskapande. Staden stod värd för 

en internationell konferens i maj 2006; A Future with Zero CO2 Emissions, ett 

resultat av ett samarbete med ICLEI. Stockholm har antagit ett långsiktigt mål att 

bli fossilbränslefritt till år 2050, och en viktig förutsättning för att nå det målet är 

att samarbeta med andra städer med långtgående mål, skriver Stockholms stad i 

slutrapporten till projektet (Stockholms stad 2007). Konferensen satte Stockholm 

på klimatkartan och en rad internationella kontakter etablerades, bland annat 

med C40, och med London, berättar respondenten (NVCCP1 2008). För respon-

denten har ICLEI också fungerat som en viktig institution att fråga om råd, inte 

minst vid utarbetandet av stadens första klimatprogram, ett arbete som blev klart 

redan i mitten av 1990-talet. Det fanns då ingen annan i Sverige som hade kom-

mit så långt med att formulera en klimatpolicy eller strategi, förklarar responden-
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ten. Möjligheten att hitta projektpartners är också den erfarenhet som Göteborgs 

respondent nämner. En kommun nämner att det är lättare att hitta jämbördiga 

partners i nätverket Euro Cities. Dessutom har Euro Cities sitt kontor placerat 

mitt i centrala Bryssel, vilket ger bra möjlighet att bedriva lobbyverksamhet mot 

EU, medan ICLEIs högkvarter är lokaliserat till Tyskland (NVCCP3 2008).  

En av utmaningarna i BUSTRIP-projektet var att förena städer i länder med 

olika demokratisk tradition, olika byråkratisk struktur och i olika skeden i den 

ekonomiska utvecklingen, kring en planeringsfråga. För de svenska deltagarna 

handlade det i första hand om att överföra kunskap och att hjälpa städer med en 

snabbt växande ekonomi att dra lärdom av de svenska städernas erfarenheter vad 

gäller planering av byggande och kommunikationer. Skillnaden i standard på ut-

rustning gjorde sig gällande på olika sätt. Respondenten berättar att när han be-

sökte Kaunas (i Litauen) återsåg han en av de bussar som han sålde till dem 1990, 

som då tjänat ut i Sundsvall, men som fortfarande var i trafik i Kaunas. Respon-

denten reflekterar över det faktum att de fortfarande fungerade bra, men ”släppte 

ut mycket skit”, och föreslog att de åtminstone kunde köra med lite bättre diesel, 

berättar han och jämför den diesel de har där med den som används i Sverige. 

Den konkreta problematiken omkring bussarna illustrerar på ett bra sätt att en-

skilda åtgärder eller ambitiös klimatpolitik i en stad eller ett land är nödvändiga 

men inte tillräckliga. Samtidigt måste man inse att förbättringarna måste ske 

stegvis: 

Men nu ser man att vi måste ju påverka inte bara i Sverige, vi får ju in 

samma jäkla partiklar oavsett var man än släpper ut dem. De kommer ju 

hit förr eller senare i alla fall. Men jag förstår samtidigt att de är i sitt sta-

dium nu. De bygger upp olika delar. De bussar de bytte bort var ju ännu 

sämre. Det var ändå en förbättring. Vad hade de haft istället? (TjS 6 2007).  

Demokratifrågorna var också en del av erfarenhetsutbytet. Samverkan över för-

valtningsgränserna i Sundsvalls kommun kunde tjäna som en förebild för nät-

verksdeltagarna som hade i uppgift att utvärdera Sundsvalls arbete med hållbara 

transporter, ett samarbete som han själv fått erfara saknades i några av de städer 

han själv utvärderat (TjS 6 2007).  

Rent konkreta, direkta resultat av nätverksarbetet inom ICLEI och CCP är 

alltså svårt att peka på i kommunerna, nätverket fungerar för dessa mest som en 

idébank och kontaktförmedling. De fem milstenar som CCP använder var en bra 

modell för det lokala klimatarbetet i början, en erfarenhet som delas av flera re-

spondenter. Milstenarna har nu förlorat sin betydelse, eftersom kommunerna har 

passerat stadiet av kartläggning och formulering av mål som milstenarna till stor 
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del handlar om. Istället är det de indirekta effekterna, främst möjligheten att delta 

i EU-projekt och liknande, som tycks vara det man uppfattar som den största för-

tjänsten med nätverken. Projekten möjliggör för kommunerna att genomföra sin 

lokala klimatpolitik. Att kontaktskapandet i sin tur kan leda vidare till affärskon-

takter har också visat sig vara en drivkraft för i internationell skala. Att bli ett 

namn internationellt och en efterfrågad projektpartner har också bidragit till att 

legitimera klimatarbetet på lokal nivå. Deltagandet i nätverk på den internationel-

la arenan blir på det sättet en väg att marknadsföra både kommunen internatio-

nellt och att marknadsföra klimatarbetet lokalt. 

Slutsatser 

I början av kapitlet rekapitulerade jag några av avhandlingens frågeställningar: 

vilka är motiven för nätverksarbetet, hur går nätverksarbetet till konkret och vil-

ket resultatet ger nätverksarbetet i kommunen eller i en större skala? 

På vilket sätt vill kommunerna då använda sig av nätverken? Dels finns det en 

aspekt av egennytta: för kommunen ger nätverken ekonomiska och kunskaps-

mässiga resurser för att utveckla och genomföra egna klimatåtgärder, de ger kon-

takter som är användbara också för näringslivet, och de erbjuder också en arena 

för att visa upp sin kommun internationellt, som en förebild för andra, en form 

av marknadsföring. Även om kommunen inte deltar aktivt i nätverket innebär 

ändå medlemskapet ett symbolvärde. Att vara med i ett nationellt eller transna-

tionellt nätverk skapar bilden av en klimataktiv kommun vilket är positivt på fle-

ra sätt. Dels förväntar sig kommunerna att deras möjlighet att få stöd för sitt kli-

matarbete via nationella eller internationella projekt ökar, dels stärker det kom-

munens attraktivitet när det gäller att locka till sig investeringar och etableringar 

av företag i miljösektorn, dessutom utgör det en grund för att sätta press på 

kommunen att följa och utveckla sin miljö- och klimatpolitik. 

För den enskilde tjänstemannen innebär deltagandet en möjlighet att utvecklas 

i sin yrkesroll, men också att få behålla sitt jobb om han/hon lyckas hitta nya pro-

jekt och förlänga en projektanställning. Det ger också en personlig tillfredsställel-

se att träffa kollegor med starkt intresse för klimatfrågor och med nyttiga erfa-

renheter. Det stärker också tjänstemännens roll på hemmaplan och möjlighet att 

få politiskt gehör (eller stöd från kollegor) för frågor som drivs i nätverken. Det 

finns också en aspekt av nätverksarbetet som handlar om att kunna dela med sig 

av sina erfarenheter, och att verka på en större skala än den egna kommunen. 

Nätverkens struktur eller organisation verkar inte vara av så stor betydelse för 

kommunerna. Det som betyder något i valet av nätverk är vilken målgrupp nät-

verket riktar sig till - om nätverken i första hand används som en förmedling av 
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projektpartners är det viktigt att de övriga medlemmarna är av liknande storlek 

eller har liknande förutsättningar. Nätverkens målsättningar är ofta så allmänt 

hållna att det alltid går att ”vrida och vända” på dem så att de, eller de projekt 

som genomförs inom ramen för nätverket, går att passa in i den egna verksamhe-

ten i kommunen. En förutsättning är då att det finns personer inom kommunen 

som organisation som har kunskaper och erfarenheter av projektarbete och kän-

ner till hur nätverken fungerar och vilka krav organisationer som EU ställer.   

I många fall styrs alltså möjligheten för kommunerna att delta i nätverken av 

de resurser som kommunen initialt förfogar över. För de kommuner som har des-

sa resurser kan ett engagemang i nätverk ge goda resultat, Växjö kan tjäna som 

ett gott exempel på detta, men även de tre storstäderna har positiva erfarenheter. 

En förutsättning är dock att det finns en vilja och ett intresse för att samarbeta i 

den formen. Betsill och Bulkeley drar i sin studie av Cities for Climate Protection 

slutsatsen att en begränsad kapacitet att arbeta med klimatfrågorna på den lokala 

nivån inte primärt är en konsekvens av bristande information och kunskap. 

Främst beror det på brist på resurser och makt att agera, och på att det finns oli-

ka åsikter om hur hållbar urban utveckling ska tolkas. I de fall CCP har lyckats 

att bygga upp en lokal kapacitet beror det i första hand på att resurser genom 

deltagandet i nätverket överförts till enskilda individer i kommunerna, menar Bet-

sill & Bulkeley (2004). Enskilda personer, politiker eller tjänstemän, är alltså vik-

tiga aktörer i form av lokala ”klimatentreprenörer”70, men intervjuerna visar, 

både när det gäller de transnationella och de nationella nätverken, att andra fak-

torer också är betydelsefulla för att kunna implementera erfarenheter från nät-

verken i den lokala klimatpolitiken.  

70 Zito (2000) skriver om ”policy entrepreneurs” som en viktig del i förklaringen till att enskilda 
länder kan komma överens om gemensamma miljömål inom EU som inte alltid tillgodoser indivi-
duella intressen. Entreprenörernas uppgift är att ”få saker gjorda”, och agerar som agenda-
sättare, gör alla uppmärksamma på frågans vikt, tänker ut innovativa politiska lösningar för att 
komma förbi flaskhalsar i förhandlingar samt fungerar som mäklare som gör uppgörelser och 
bygger upp stöd för ett visst alternativ. Entreprenörens övertalningsförmåga är central, entrepre-
nören måste kunna förmå alla aktörerna att acceptera en viss lösning. Bästa möjligheten att på-
verka beslutsprocessen är vid ”policy crisis”- tack vare sin kunskap och sitt ledarskap kan entre-
prenören då lägga fram lämpliga lösningsförslag. Då kriser bara existerar när den politiska arenan 
erkänner dem som just kriser, så är en annan förmåga viktig, den att kunna forma en uppfattning 
av att det pågår en kris som kräver just den lösning som entreprenören representerar (Zito 2000: 
36 ff.) Det är kanske att gå väl långt att ställa de lokala ”politikentreprenörerna” till ansvar för 
att en enskild kommun uppfattar klimatfrågan som en krissituation som den lokala politiken mås-
te ta tag i. Snarare kan man se dem som ”ögonöppnare”. 
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De lokala och regionala nätverken har en delvis annan funktion, de är i högre 

grad inriktade på att lösa avgränsade uppgifter, som att utarbeta en gemensam 

klimatstrategi för att kunna söka Klimpstöd, eller hitta en gemensam lösning på 

effektiv energiförsörjning mellan kommun och industri, eller stimulera lokal ener-

giproduktion och innovationer inom klimat- eller energiområdet.  

Det man kan konstatera är att nätverken har betydelse för klimatarbetet på lo-

kal nivå, men på olika sätt. De transnationella påverkar – som organisation - de 

globala institutionerna som FN och deltar i förhandlingar som till exempel post-

Kyoto. Men de påverkar också kommunernas klimatarbete i det att de möjliggör 

projekt och fungerar som idébanker. Samtidigt fungerar de som kanaler för insti-

tutioner som EU (eller i nationell kontext Naturvårdsverket och Energimyndighe-

ten) att implementera sin politik. Nätverken har sällan egen finansiering av pro-

jekt, utan det bygger på att projekten finansieras via EU och nationella myndighe-

ter. Särskilt de lokala och regionala nätverken fungerar som en arena för möten 

mellan aktörer från olika samhällssektorer men med ett gemensamt intresse av att 

arbeta för miljö- och klimatfrågor, inte bara med ett ekologiskt perspektiv utan 

lika ofta med ett ekonomiskt perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

�  
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Kapitel 8 Mellan det lokala och det globala: slutsatser 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka vilka faktorer som är 

av betydelse för vilken inriktning, innehåll och ambitionsnivå en kommuns kli-

matarbete har. Ett delsyfte är att undersöka i vilken utsträckning svenska kom-

muner deltar i klimatrelaterade nätverk, vad drivkraften bakom ett sådant delta-

gande är, och i vilken utsträckning deltagandet påverkar det lokala klimatarbetet. 

Syftet kan då brytas ner i följande frågeställningar:  

� Vilka är drivkrafterna för att bedriva ett klimatarbete i de studerade kom-

munerna? 

� Vilka mål och vilken inriktning har de studerade kommunernas respektive 

klimatarbete? 

� Vilka faktorer och aktörer påverkar kommunens klimatpolitik och kli-

matarbete? 

� Hur genomförs klimatarbetet och vilket blir det konkreta resultatet? 

� I vilken grad och med vilka motiv deltar kommunerna i klimatrelaterat 

nätverksarbete?  

� På vilket sätt går detta nätverksarbete till och vilket blir resultatet? 

� Är klimatnätverk en framkomlig väg för att utjämna skillnader mellan lo-

kala aktörers förmåga att bedriva ett aktivt klimatarbete? 

I detta slutkapitel besvarar jag frågeställningarna en i taget med utgångspunkt 

från resultaten av dokumentstudierna och intervjuerna. Därefter diskuterar jag 

resultaten i förhållande till den teoretiska ram som introducerades i kapitel 4. 

Med andra ord, vad säger oss kunskapen om det lokala klimatarbetet som det 

bedrivs i de undersökta kommunerna när man relaterar denna kunskap till be-

greppen re-scaling, multilevel governance och network governance?   

Miljöansvar, ekonomisk tillväxt och symbolvärde – tre drivkrafter i det 
lokala klimatarbetet 

I avhandlingen har det lokala klimatarbetet – det vill säga hur man på lokal nivå 

skapar och implementerar politik för att minska utsläppen av växthusgaser – stu-

derats i två kommuner, Sundsvall och Växjö. Dessa kommuner har gemensamma 

drag – det är två mellanstora kommuner som bedriver ett lokalt klimatarbete, det 

vill säga arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser i kommunen som or-

ganisation och som geografiskt område. Med det finns även olikheter. Sundsvall 

har länge identifierats med den processindustri som är lokaliserad till staden, och 

som inte bara skapat arbetstillfällen och ekonomisk utveckling utan även bidragit 
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till en kraftig förorening av mark, luft och vatten. Problemen med föroreningarna 

är något som kommunen och industrin, tillsammans med regionala och nationella 

aktörer, arbetat och till viss del kommit tillrätta med. Växjös näringslivsstruktur 

är mer varierad, tidigare miljöproblem har, i jämförelse med Sundsvalls, varit av 

mindre omfattning. Klimatfrågan är inte en politiskt prioriterad fråga i Sundsvall, 

vilket inte betyder att man bortser från klimateffekter av den verksamhet kom-

munen ansvarar för. I Växjö fick miljöpolitiken tidigt en inriktning mot klimat-

frågan, vilket gynnat kommunen som beskrivs som en framgångsrik kommun på 

klimatområdet, i media och i kommunens egna dokument. Att Växjö kommun 

engagerar sig i transnationellt nätverksarbete som en del av klimatarbetet är ett 

led i och en orsak till Växjös starka framtoning som klimatkommun. Nätverkens 

betydelse för det lokala klimatarbetet i Sundsvall och Växjö samt ytterligare ett 

antal svenska kommuner har därför fått särskild uppmärksamhet i avhandlingen. 

Klimatförändringen, liksom andra miljöproblem, överskrider territoriella och 

sektoriella gränser, dess orsaker och effekter uppstår och drabbar både lokalt och 

i globala processer. Politiska beslut om åtgärder och ansvarsfördelning fattas på 

alla nivåer från den lokala (kommunen) till den globala (FN). Även den enskilda 

individen har en roll att spela i klimatfrågan, varje människa gör olika val i sin 

vardag som tillsammans med andras val påverkar mängden växthusgaser i atmo-

sfären. I avhandlingen är kommunen som politisk organisation nära invånarna, i 

fokus. Kommunen är beroende av ett samspel med den nationella nivåns politik, 

liksom den klimatpolitik som förs på EU-nivå och global nivå. De olika nivåerna 

är inbäddade i varandra i en distinkt ordning, som dock luckras upp genom nät-

verken där aktörer från olika samhällssektorer och nivåer möts och driver frågor, 

ibland för att utmana, ibland för att föra ut den nationella eller internationella 

klimatpolitiken. Begrepp som skala, skalförskjutning, samhällsstyrning och fler-

nivåstyrning (scale, re-scaling, governance, multilevel governance) har därför fått 

bilda den analysram som det lokala klimatarbetet och nätverkens roll för kli-

matarbetet har studerats och diskuterats utifrån.   

Klimatarbetet i Sundsvall och Växjö uppvisar både likheter och skillnader när 

det gäller utformningen av klimatpolitiken, målsättningar, konkret handling, ak-

törer som medverkar och resultat. Klimatarbetet äger också rum någonstans, 

platsen och dess egenskaper har betydelse för hur klimatarbetet utformas. För att 

det ska växa fram en klimatpolitik som blir till konkreta åtgärder krävs det också 

en motivation, det jag kallar drivkrafter. 

Utifrån de två fallstudierna och intervjustudien identifierar jag tre huvudsakli-

ga drivkrafter som ligger till grund för den lokala klimatpolitiken och de aktivite-

ter och åtgärder som kommunerna genomför i egen regi eller tillsammans med 
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andra aktörer. De olika drivkrafterna bygger i sin tur på samverkande faktorer 

eller förutsättningar, som platsen i sig – den geografiska kontexten – och aktörer 

på platsen. Vilka dessa faktorer och aktörer är, och i vilken grad de påverkar det 

lokala klimatarbetet varierar delvis i de studerade kommunerna, och därför är 

också balansen mellan de tre drivkrafterna olika. 

 Drivkraften är för det första viljan att ta ett miljöansvar, det vill säga en öns-

kan att vara delaktig i arbetet med att förhindra en klimatförändring, för det 

andra ett ekonomiskt intresse, vilket betyder att det finns en förhoppning om att 

det lokala klimatarbetet kan utformas så att det bidrar till en lokal eller regional 

ekonomisk utveckling, för det tredje det symbolvärde som ligger i att bli upp-

märksammad som en kommun som är framåt och initiativrik i klimatarbetet. 

Dessa tre drivkrafter kan i sin tur brytas ner i flera faktorer som tillsammans ut-

gör eller underbygger viljan att driva ett lokalt klimatarbete. De tre drivkrafterna 

samverkar och förstärker varandra på ett sätt som figuren nedan visar och följan-

de avsnitt förklarar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drivkrafterna påverkar agerandet hos en aktör - en individ, en grupp, en institu-

tion, en organisation – som drivs av ett intresse och förverkligar sitt intresse ge-

nom att utforma eller påverka det lokala klimatarbetet. Till frågan om vilka aktö-

rerna är kommer jag längre fram, men först en närmare analys av de drivkrafter 

jag funnit för klimatarbetet i de studerade kommunerna. 

Miljöansvar 

Att det finns personer inom kommunen som organisation med ett intresse för mil-

jöfrågor och för klimatfrågan specifikt är en förutsättning för att klimatfrågan 

ska lyftas upp på kommunens dagordning. Det dessa personer ger uttryck för är 

viljan att ta ett ansvar för ett problem på global skala – klimatförändringen – med 

Symbolvärde

Ekono-

misk  

tillväxt 

Miljöansvar
Geografisk  

kontext 

Aktörer
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klimatarbete på en lokal skala. Flera faktorer påverkar hur detta miljöansvar tar 

sig uttryck; det geografiska läget, sammansättningen av aktörer och institutioner 

och vad som i sin tur driver dessa aktörer - ett idéburet intresse, en önskan att 

uppfylla förväntningar från andra aktörer och/eller ett populistiskt intresse.�

Det geografiska läget, det vill säga platsens belägenhet, har betydelse för i vil-

ken utsträckning man uppfattar att klimatförändringen innebär risker för männi-

skor som bor i kommunen och för infrastrukturen. För kommuner vid sjöar och 

vattendrag där höjda vattennivåer kan orsaka översvämningar – flera kommuner 

har redan sådana erfarenheter – är denna problematik ett argument för att föra 

en aktiv klimatpolitik. Naturförutsättningar kan också utgöra hinder eller förut-

sättningar för att genomföra åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. 

Höjdskillnader gör i Sundsvalls fall cykelåkande besvärligt, på andra platser gör 

jordbruk med djurhållning det intressant att producera biogas, tillgång till skog 

gör en satsning på biobränsle naturlig, öppna landskap stimulerar till satsningar 

på vindkraft, för att nämna några exempel. 

Enbart tillgången till relevanta resurser eller insikt om risker förknippade med 

en klimatförändring är dock inte tillräckligt. Det krävs också att det finns någon 

form av intresse för klimatfrågan som utmynnar i en idé om hur en lokal klimat-

politik kan utformas. Det jag väljer att kalla ett idéburet intresse ger uttryck för 

ett djupare intresse för miljöfrågor och för klimatfrågan. Det intresset bärs fram 

av politiker och tjänstemän som har ett personligt intresse av miljöfrågor och har 

kunskap om dem. Ofta kallar man dem för eldsjälar, vi kan också kalla dem poli-

cyentreprenörer eller klimatentreprenörer. Dessa talar om att ta ett globalt ansvar 

- att vara en del av något större, som en drivkraft för den lokala klimatpolitiken. 

Klimatpolitiken skapas i det fallet främst för sin egen skull och resulterar i ett 

aktivt och ambitiöst klimatarbete. 

Intresset för miljö- och klimatfrågorna kan också ligga på ett ytligare plan, 

kommunens roll blir då att göra det som förväntas av den. Drivkraften är att 

uppfylla förväntningar från nationell politik uttryckt i nationella klimatmål. 

Kommunen utformar exempelvis en klimatstrategi därför att det krävs för att 

kunna få del av klimatinvesteringsstödet. Många av de åtgärder som ingår i kli-

matprogrammen skulle lika gärna kunna genomföras av andra orsaker, som att 

sänka energikostnaderna, minska oljeberoendet eller främja cykeltrafiken av sä-

kerhets- och hälsoskäl, men ”klimatetiketten” gör det lättare att få ekonomiska 

bidrag. Det behöver inte betyda att man är ointresserad av klimatfrågan, men 

initiativet till klimatarbetet kommer snarare uppifrån, ifrån den nationella nivå, 

än underifrån, från de lokala politikerna eller tjänstemännen i kommunen. 
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Förväntningarna kan också komma från kommuninvånarna och lokal media. I 

vissa kommuner har politikerna gått till val på en lokal miljöfråga, i andra har 

den nationella klimatpolitiken blivit en del av den lokala valrörelsen, i båda fallen 

finns förväntningar från väljarna att uppfylla vallöftena. Där klimatfrågan inte 

varit en valfråga kan det ändå finnas behov av att möta intresset från allmänheten 

som påverkas av media eller informationskampanjer från andra håll. Det politis-

ka intresset för klimatfrågan blir då ett populistiskt intresse, med syfte att vinna 

framtida väljarsympatier och leva upp till förväntningar från kommunens invåna-

re. 

Ekonomiskt intresse 

Det ekonomiska intresset som drivkraft bygger på principen om ekologisk mo-

dernisering – hotet om en klimatförändring har öppnat en växande marknad för 

ny teknologi, nya bränslen och drivmedel. Att bli aktör på den marknaden är till-

talande för en kommun, antingen som organisation som själv deltar som en aktör 

i forskning och utveckling av ny teknik, eller som arena för företag, organisatio-

ner och institutioner som finns inom det verksamhetsområdet. 

Inom kommunen som arena kan det finnas ett behov av att förnya eller utveck-

la den lokala industrin för att öka dess konkurrenskraft. Det kan man till exem-

pel göra genom att ta tillvara på lokal kunskap och andra lokala resurser. Genom 

utveckling av teknik som förädlar lokala råvaror kan regionen bli mindre beroen-

de av att köpa in bränsle och drivmedel, ett av BioFuel Regions mål är till och 

med att bli självförsörjande på drivmedel och energi till uppvärmning. Även om 

man inte når så långt bidrar ansträngningarna till att arbetstillfällen skapas i un-

derleverantörsleden till förädlingsindustrin. Tekniken och kunskapen kan också 

säljas på en nationell eller internationell marknad, framgångar inom klimatområ-

det ger möjlighet att stärka kommunens eller regionens konkurrenskraft natio-

nellt och internationellt.  

Ett medel för att stärka kommunens ekonomi och möjliggöra investeringar i 

infrastruktur och åtgärder för att förändra invånarnas attityder och beteenden i 

klimatvänlig inriktning är de projektmedel som fördelats genom de nationella 

programmen LIP och Klimp. Såväl Naturvårdsverket som andra nationella och 

internationella myndigheter och organisationer stimulerar den lokala nivåns aktö-

rer till åtgärder som överensstämmer med organisationens eller myndighetens 

syften, om man så vill ett ekonomiskt lockbete för kommunerna att genomföra 

åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. En förutsättning för att få 

LIP- eller Klimpstöd har varit att kommunen gått in med egna medel som i sin tur 

kan ha bestått av medel från andra projekt eller andra aktörer från privat eller 
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offentlig sektor, som varit delaktiga i projekten. Utsikten att få tillbaka invester-

ingskostnaden i form av till exempel minskade energikostnader har då varit en 

ekonomisk drivkraft för både kommunen och övriga aktörer som varit inblanda-

de i de projekt som ingått i de lokala investeringsprogrammen eller klimatinve-

steringsprogrammen.  

Symbolvärde 

Förutom att en kommun ägnar sig åt klimatarbete av det man främst tänker sig 

är det primära skälet, att minska utsläppen av växthusgaser och/eller för att åt-

gärderna kan gå hand i hand med en ekonomisk tillväxt, finns även en drivkraft i 

att skapa sig en profil som framkantskommun när det gäller klimatpolitik och 

klimatarbete. Rankinglistor som Naturskyddsföreningens Klimatindex uppmärk-

sammas av media, inte minst av lokala media där kommuner som hamnat långt 

ner på listan får förklara sig, medan de som ligger högt får möjlighet att dela med 

sig av sitt framgångskoncept. Internationella utmärkelser tycks dock ha en ännu 

större betydelse, Växjös marknadsföring av kommunen i samband med utmärkel-

serna 2000 och 2008 är bevis för detta. Även deltagandet i nätverk som Sveriges 

Ekokommuner och Klimatkommunerna innehåller ett symbolvärde, dels för 

kommunen som genom nätverket offentliggör att man tar miljö- och klimatarbe-

tet på allvar, dels genom att deltagandet ger klimatpolitiken en legitimitet som 

stärker dess position gentemot andra politikområden i kommunen. 

Den kommun som får ett rykte om sig att vara aktiv på klimatområdet kan 

använda det för att knyta nya kontakter – att en kommun med hög ”klimatsta-

tus” ingår i en projektansökan ger den styrka och konkurrenskraft. Statusen ger 

också möjligheter att påverka nationell och internationell klimatpolitik och kli-

mataktörer i en riktning som gynnar den egna kommunens intresse. Symbolvärdet 

är också starkt förknippat med det ekonomiska intresset, förhoppningen från 

kommunernas sida är att kunna attrahera företag inom klimatrelaterade områden 

för att stärka sin ekonomiska tillväxt och klimatprofil. Växjö kommun är ett ex-

empel på att en kommun kan använda klimatarbetet för att marknadsföra sig 

själv som en attraktiv och intressant plats, en ”place marketing” som inte enbart 

riktar sig till entreprenörer inom klimatområdet utan också till en vidare publik. 

Drivkrafterna i Växjökontext 

Ser vi till Växjö är det ganska enkelt att identifiera drivkrafterna och vilka fakto-

rer och aktörer som underbygger dem. Platsen som sådan, med skog som naturlig 

energikälla, lindriga miljöproblem, och en entreprenörsanda som avspeglas i en 

varierad sammansättning av näringslivet, samarbete med universitet och andra 



Mellan det lokla och det globala ✍ eva gustavsson 225

 
�

myndigheter och organisationer och god kontakt med omvärlden, ger goda förut-

sättningar för ett klimatarbete som ger resultat. Politiker med miljöintresse såg till 

att de lokala miljöfrågorna under 1980-talet fick ett utrymme i lokalpolitiken, 

och 1990-talets politiker kunde i samförstånd mellan majoritet och opposition 

lyfta fram klimatfrågan. Som en av de första kommunerna i landet kunde de sätta 

upp ett eget mål för klimatarbetet, ett mål som gick längre än det nationella. Mil-

jöintresset fanns också hos tjänstemän som fick en central placering. Tack vare ett 

idéburet intresse hos ledande personer i kommunen fick klimatfrågan en hög pri-

oritet. Vi kan finna drivande eldsjälar och klimatentreprenörer bland politiker 

och tjänstemän i kommunen. Även om kommunens klimatmål är högre än det 

nationella och det idéburna intresset starkt, drivs klimatarbetet även av nödvän-

digheten att anpassa klimatarbetet till de förutsättningar som skapas av de natio-

nella investeringsprogrammen och andra stöd till klimatarbetet. Med stödformer-

na kommer villkor som Växjö, liksom alla andra kommuner som söker stöden, 

måste anpassa sig till. Cykelprojekt, bioenergisatsningar, energibesparingsåtgär-

der som skulle kunna genomföras i namn av hälsa, trafiksäkerhet, luftkvalitet 

eller kostnadsbesparing, blir klimatprojekt när omständigheterna kräver det. Det 

minskar naturligtvis inte åtgärdernas värde ur klimatsynpunkt, det ekonomiska 

tillskottet gör det dock lättare att försvara åtgärderna ur kostnadssynpunkt när 

andra delar av kommunens verksamhet också vill ha sin rättmätiga del av kom-

munens resurser. 

Det ekonomiska intresset är alltså en väsentlig drivkraft i klimatarbetet. Pro-

jektmedel från nationella myndigheter och från EU stärker kommunernas eko-

nomi. Projekten är rent av nödvändiga för att kunna driva ett klimatarbete på det 

sätt som Växjö gör, menar respondenter i Växjö. Men det ekonomiska intresset 

involverar även företag inom miljöteknikbranscher och bioenergi som ingår i 

kommunens planer på ett miljöteknikcentrum med tyngdpunkt på klimatteknik, 

liksom forskning vid Växjö universitet. Klimatarbetet innebär således goda utsik-

ter för den ekonomiska tillväxten i kommunen och regionen och sätter dessutom 

den lugna lilla staden mitt i vedboden på klimatvärldskartan. I och med det blir 

symbolvärdet i klimatarbetet en drivkraft. Det är positivt att vara en kommun i 

framkant på klimatarbetet, det underlättar skapandet av nya kontakter, projekt 

och investeringar. Framgångarna har förstås ett pris, kommunens klimatarbete är 

beroende av projektstöd, de internationella kontakterna kräver resurser för att 

upprätthållas och utvecklas och fler kommuner konkurrerar om uppmärksamhe-

ten som klimatkommuner. Växjö måste kanske finna nya drivkrafter för att hålla 

kvar sin tätposition, som att i högre grad engagera invånarna i klimatarbetet. 
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Kanske kan det också leda till nya krav och nya utmaningar för kommunens kli-

matpolitik? 

Drivkrafterna i Sundsvallskontext 

I Sundsvall är balansen mellan drivkrafterna inte lika jämn. Kommunen har inte 

samma profilering på klimatfrågorna eller miljöfrågorna som Växjö, man kan 

inte säga att kommunen tillskriver klimatarbetet ett symbolvärde för kommunen. 

Personer som drivs av ett idéburet miljöintresse finns, och att miljöarbetet kom 

igång på 1980-talet på det sätt som berättelserna talar om, berodde, åtminstone 

till en del, på att lokala politiker och tjänstemän tog itu med svåra och obekväma 

miljöfrågor. Miljöansvaret som drivkraft finns också idag i kommunens organisa-

tion, mer tydligt i vissa delar än andra, och kommunen har ett ambitiöst klimat-

mål. Men miljöintresset är inte lika synligt i Sundsvall som i Växjö, och de poli-

tiska partierna drar åt olika håll i vissa frågor som påverkar den lokala miljön. Vi 

ser i Sundsvall en balansgång där det ekonomiska intresset och miljöansvaret 

ibland går hand i hand men ibland är motstridiga intressen. De stora processindu-

strierna har i hög grad bidragit till de skador på miljön som kommunen tillsam-

mans med industrin arbetat med att reparera. Samtidigt ger industrierna direkt 

och indirekt arbetstillfällen i kommunen och regionen, och den lokala klimatpoli-

tiken lovar att värna den elintensiva industrin genom att påverka den nationella 

energipolitiken via nätverksarbete. Kommunens klimatmål uppfylls till stor del av 

storskaliga åtgärder inom industrin och i kommunens kraftvärmeverk som ge-

nomförts med hjälp av statligt investeringsstöd för hållbar utveckling, men som 

även innebär konkret samarbete mellan kommunen och industrin och en situation 

där både ekonomin och klimatet är vinnare.  

På lång sikt kan tillgången till skogsråvara också bidra till en framtida drivme-

delsproduktion och teknikutveckling på området, en utveckling som kommunen 

medverkar till genom att delta i det regionala nätverket BioFuel Region.  

Kopplingen mellan de olika drivkrafterna är inte lika tydlig i Sundsvall som i 

Växjö. Miljöfrågorna har i högre grad karaktären av problem och lösningarna 

kopplas inte lika starkt till tillväxt. I Sundsvall kommer också konflikter mellan 

miljöintressen och tillväxtintressen i dagen i samband med diskussionen om det 

externa handelscentrat. De naturgivna förutsättningarna gör det också svårare att 

motivera Sundsvallsborna att välja bort bilen och påverkar hur staden och dess 

infrastruktur kan planeras och byggas, även om målsättningar finns även på dessa 

områden i Sundsvalls politik.  
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Lika politik – olika retorik 

Gemensamt för Sundsvall och Växjö är att de båda städerna har kvantitativa mål 

för minskningen av utsläpp av växthusgaser såväl i den kommunala organisatio-

nen som med avseende på kommunen som geografiskt område. Växjö har ett 

högre mål över ett längre tidsspann, Sundsvall ett lägre mål som däremot ska 

uppnås under kortare tid. När det gäller åtgärderna finns också likheter, kommu-

nerna genomför i första hand åtgärder inom produktion, distribution och an-

vändning av energi för uppvärmning och som drivmedel, samt åtgärder för att 

stimulera till minskad bilanvändning. 

Att ha kvantitativa mål som ska uppnås genom åtgärder inom energi och tran-

porter är ingalunda unikt för dessa två kommuner - två tredjedelar av landets 

kommuner har någon form av mätbart klimatmål (SNF 2008). I SNFs undersök-

ning hade en tredjedel av kommunerna kvantitativa klimatmål som låg nära de 

nationella i tidsomfång och i procentuell minskning av utsläppen av växthusgaser. 

Andra kommuner har kortare tidsintervall eller högre procentsiffra, återigen 

andra mer diffusa klimatmål. Det är därmed inte så enkelt att jämföra mål mellan 

kommuner. Utgångsläget kan också avgöra vilket mål man kan sätta; i en kom-

mentar till SNFs rapport berättar Dagens Nyheter om Markaryds kommun, som 

har målsättningen att halvera utsläppen av koldioxid på fem år, under 2005-

2010, vilket är en stor sänkning på mycket kort tid. Det är möjligt genom att den 

största enskilda utsläppskällan, ett koleldat pappersbruk, lades ner för två år se-

dan (DN 2008), förklarar kommunens miljösamordnare som intervjuats i arti-

keln.  

I SNFs klimatindex finns Sundsvall och Växjö bland de 20 ”bästa”. Båda finns 

också med bland de 23 kommuner som har ett klimatmål som motsvarar 40 % 

minskning av utsläppen av växthusgaser till år 2020, vilket Naturskyddsförening-

en anser är det mål som den nationella klimatpolitiken bör ha (SNF 2008). Enligt 

Naturskyddsföreningens kriterier är alltså både Växjö och Sundsvall duktiga på 

klimatarbete, Sundsvall rentav lite bättre enligt SNFs kriterier och poängsättning. 

Däremot har Växjö, som min studie visar, fått uppmärksamheten.  

De åtgärder som Sundsvall och Växjö valt att genomföra skiljer sig inte heller 

från de som övriga kommuner i landet genomför. Det är inte oväntat, i de fall 

kommunen äger det lokala värmeverket är det vanligt att man börjar fasa ut oljan 

till förmån för biobränsle eller avfallsförbränning. Genom bidrag, skatter, avgifter 

och lagstiftning har staten varit med och styrt utvecklingen åt det hållet. Energief-

fektivisering i kommunens egna lokaler är en annan vanlig åtgärd, liksom åtgär-

der som ryms inom den fysiska planeringen, som anläggande av cykel- och gång-

stråk, bostadsbyggande och insatser för att förbättra kollektivtrafiken, åtgärder vi 
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känner igen från Sundsvall och Växjö, liksom informationsinsatser riktade till 

invånarna i kommunerna. Detta är områden som den har rådighet över. Att på-

verka genomfartstrafik genom kommunen, eller att bygga ut järnvägstrafik eller 

kollektivtrafik med buss är däremot åtgärder som endast kan ske genom samver-

kan med nationella och regionala aktörer.  

Det finns även vissa grundläggande skillnader mellan Sundsvall och Växjö när 

det gäller klimatpolitiken och vilka åtgärder som vidtas. I Sundsvall är inte klima-

tet en politiskt prioriterad fråga. Vård och omsorg väger tyngre, och bland miljö-

frågorna är luftkvaliteten mer problematisk än utsläppen av växthusgaser. En 

tänkbar anledning är att källorna – industrierna och trafiken – är synliga, och 

effekterna på hälsa och miljö direkta. Klimatmålet formuleras efter vad som är 

möjligt att nå tillsammans med industrin utan att man riskerar det goda samarbe-

tet med denna. Industrierna har också ett ekonomiskt intresse av att effektivisera 

produktionen och minska energiåtgången. Det finns också ett symbolvärde för 

industrin att visa på ett klimatintresse, det är en erfarenhet också från en av de 

kommuner som ingått i den bredare intervjustudien. Klimatarbetet får i Sundsvall 

karaktären av färre men större åtgärder, främst i kommunens kraftvärmeverk, 

och i SCAs och Kubals anläggningar. 

I Växjö - ”Europas grönaste stad” - utgör klimatpolitiken kommunens profil. 

Det finns en politisk uppslutning kring målen, något man gärna talar om bland 

både politiker och tjänstemän. Den lokala klimatpolitiken är inbäddad i en reto-

rik om Växjö som en framgångsrik klimatkommun, en bild som förstärks och 

reproduceras av såväl kommunens egna dokument och av internationell media 

som rapporterar om det som förmedlas från Växjö om klimatarbetet. Kommunen 

synliggör sitt klimatarbete, både genom att genomföra spektakulära projekt, som 

att bygga flervåningshus i trä centralt i staden, och att exponera dessa på sin 

hemsida, i tryckt material och pressmeddelanden. Kommunen har också medvetet 

byggt upp en egen organisation för att hantera – och utnyttja - det internationella 

intresset. Växjö har ett ambitiöst långsiktigt mål att bli en fossilbränslefri kom-

mun, vilket inkluderar det operativa målet att halvera utsläppen av växthusgaser 

till år 2010 jämfört med 1993 och en sänkning med 70 % till år 2025. Andra 

kommuner har dock liknande mål, till exempel har Stockholm som mål att vara 

en fossilbränslefri kommun år 2050, och flera mindre kommuner har tidsatta mål 

för en halvering av utsläppen av koldioxid eller växthusgaser. En skillnad är dock 

att Växjö lyckats utnyttja kombinationen av att vara en för svenska förhållanden 

medelstor kommun med tidigt intresse för klimatfrågan, och förmåga att delta på 

den internationella arenan och att marknadsföra kommunen som klimatkommun. 
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Både Sundsvall och Växjö ligger i skogrika regioner, där det förutom tillgång 

till själva skogsråvaran också finns tillgång till kunskap om produktion av skog 

och skogsråvarubaserade produkter. En styrka är också att det finns en uppbyggd 

struktur kring produktion, skörd och förädling av skogsprodukter. I Växjö har 

dessa resurser direkt koppling till klimatarbetet, genom att biobränsle ersatt olja 

för värmeproduktion. Indirekt finns också en koppling genom försöksverksamhe-

ten med förädling av cellulosa till drivmedel och uppförandet av flerfamiljshus i 

trä som alternativ till betong och stål. I Sundsvall är skogsråvaran basen för verk-

samheten inom BioFuel Region. Det var också från början avsikten att värmever-

ket skulle eldas med biobränsle, men det visade sig sedan bli mer ekonomiskt lön-

samt att elda avfall, vilket fällde avgörandet. En riskfaktor som nämns i samman-

hanget, men inte diskuteras i någon större omfattning i de studerade kommuner-

na, är om det blir konkurrens om skogsråvaran mellan massaindustrin, sågverks-

industrin och energiproduktionen. Det skulle i så fall få konsekvenser för prisnivå 

på skogsråvaran och industrins konkurrenskraft. Det primära har hittills varit för 

kommunerna att komma ifrån oljeberoendet, då har biobränslet funnits tillgäng-

ligt på nära håll, även om valet i Sundsvall till slut föll på avfallsförbränning. 

Eldsjälar och klimatentreprenörer 

Det går att identifiera flera aktörer i klimatarbetet. I den privata sektorn finns 

företagen, industrin, hushållen, i den offentliga sektorn kommunen som organisa-

tion, inom kommunen politiker och tjänstemän representerande politiska partier 

och olika förvaltningar inom kommunen. Den ideella sektorn, miljöorganisatio-

nerna och den enskilda kommuninvånaren är de aktörer som märkts minst i kli-

matarbetet. 

Industrins omfattning och karaktär påverkar på olika sätt möjligheten att be-

driva klimatarbete. Den storskaliga processindustrin i Sundsvall kan uppfattas 

som en resurs i klimatarbetet. Kan den förmås göra åtgärder som minskar utsläp-

pen av växthusgaser, betyder det att kommunens kan sätta upp högre klimatmål 

och även relativt snabbt se resultat av åtgärderna. En fråga kvarstår dock: görs 

dessa åtgärder i klimatsyfte eller är den främsta drivkraften att genom effektivise-

ringsåtgärder minska energiförbrukningen och därmed driftskostnaderna? Obe-

roende av svaret innebär processindustrins insats ett tydligt bidrag i arbetet att 

minska utsläppen av koldioxid. Industrin är också en tillgång genom att där finns 

kunskap och andra resurser som kan utnyttjas i teknikutveckling och drivmedels-

framställning. I Växjöregionen har ett antal företag koppling till skogs- och bio-

bränslesektorn och dessa samverkar på olika sätt med kommunen i klimat- och 

miljöarbetet.  
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   Inom kommunen som organisation och geografiskt område finns organisationer 

och individer som engagerar sig i klimatfrågan och andra miljöfrågor. I vissa fall 

kan man peka ut några eldsjälar som haft särskild betydelse. I Växjö nämns sär-

skilt en lokalpolitiker som gjorde miljöfrågorna ”rumsrena”. Två miljöintressera-

de kommunalråd som, beroende på vilket block som haft den politiska majorite-

ten, haft den ledande rollen, har också bidragit till att lokalpolitiken fått sin kli-

matinriktning. Tjänstemän har rekryterats från miljörörelsen. Inom kommunen 

har sedan dessa ”klimatentreprenörer” fått eller tagit sig utrymme för att driva 

idéer. Andra personer har med engagemang marknadsfört den lokala politiken i 

internationell skala. Även i Sundsvall nämns särskilt ett par personer som eldsjä-

lar, i det här fallet en tjänsteman och en under 1980-talet ledande politiker inom 

kommunen, som genom sina kontakter med regeringen bidrog till att utredningen 

Rent till 2000 kom till stånd och som också blev upptakten till den första lokala 

miljöplanen.  

    Andra organisationer som Hushållningssällskapet, LRF, företagsorganisatio-

ner, studieförbund och enskilda företag är också aktörer som deltar i det lokala 

klimatarbetet i samverkan med kommunerna inom ramen för olika projekt. Det 

är något som visar sig i den utvidgade intervjustudien, där poängen med att delta 

i klimatarbetet framställs som att ta vara på lokala kunskaper och resurser för att 

utveckla ”smarta” lösningar för att använda spillvärme, minska energiförbruk-

ningen och så vidare.  

    Det visar sig också att den nationella och internationella politiken inom trans-

port-, energi-, miljö- och klimatområdet har stor betydelse för det lokala kli-

matarbetet. Klimatkonventionen och Kyotoprotokollets åtaganden avspeglas i 

den nationella klimatpolitiken. Politiska beslut i EU, riksdag och regering ut-

trycker i sin tur förväntningar på vad kommunen genomför för att de gemen-

samma målen skall uppfyllas. De lokala klimatstrategierna utformas för att upp-

fylla Naturvårdsverkets och indirekt den nationella klimatpolitikens krav för att 

kunna söka det statliga stödet för klimatinvesteringar. Denna typ av nationella 

program men även EU-projekt ger ekonomiska resurser för klimatprojekt, men 

styr också den lokala klimatpolitiken i en viss riktning. Klimatarbetet är både i 

Växjö och i Sundsvall projektorienterat; LIP-, Klimp- och EU-stöd har delfinansi-

erat flera projekt. En stötesten, särskilt för mindre kommuner med begränsade 

resurser, är dock att få fram den egenfinansiering som krävs, för att göra det om-

fattande arbete som krävs som det innebär att utforma en lokal klimatstrategi. 

Den nationella nivån påverkar också den lokala klimatpolitiken genom att ha den 

avgörande makten över större infrastrukturella frågor som väg– och järnvägs-

dragningar.   
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Ytterligare en aktör är media som rapporterar om och speglar händelser, 

forskning och debatt inom klimatområdet. Media påverkar de enskilda individer-

na, oavsett om man är politiker, tjänsteman eller ”vanlig” kommuninnevånare. 

Särskilt i Växjös fall bidrar också media till att sprida nyheter om kommunens 

klimatarbete, kommunen ser också till att hålla pressen informerad om satsningar 

och resultat inom klimatområdet.  

Energi och trafik – två områden för klimatåtgärder 

Omställningen från olja till förnybara bränslen i de kommunägda kraftvärmever-

ken och utbyggnaden av fjärrvärmenätet är de åtgärder som hittills gett snabba 

och påtagliga resultat i båda kommunerna. I Sundsvall förväntas större åtgärder i 

industrin, och projekt i samverkan mellan industri och kommun, göra att kli-

matmålet kan uppnås. Andra, mer begränsade projekt för att uppnå en effektiva-

re energianvändning, eller ställa om från el och olja, förekommer i båda kommu-

nerna. 

Inom trafik- och transportsektorn genomförs satsningar på gång-, cykel- och 

kollektivtrafik samt informationskampanjer med avsikt att ändra invånarnas atti-

tyder och beteende, det vill säga få dem att ställa bilen och ta cykeln eller bussen 

istället. Sundsvall i synnerhet arbetar för att påverka Vägverket, Banverket, riks-

dag och regering när det gäller väg- och järnvägssträckningar, men då främst ur 

framkomlighets-, säkerhets- och luftkvalitetsaspekter. Indirekt kan man dock be-

trakta dessa åtgärder som klimatrelaterade. Bra järnvägsförbindelser med Stock-

holm minskar behovet av både biltrafik och flyg, resonerar man från kommunens 

sida. Gemensamma erfarenheter från Växjö och Sundsvall samt övriga kommuner 

i studien är att transporterna är det område som är svårast att påverka, dels där-

för att det är ett område där kommunen har begränsad rådighet, dels därför att 

det handlar om att förändra människors beteende. Trafiken anses främst vara en 

fråga för nationell politik eller EU, som med skatter och andra regleringar, och 

genom utbyggnad av järnvägsnätet, kan påverka flödena av vägtrafik. Kommu-

nerna kan genom översiktsplanering och detaljplanering försöka styra lokalise-

ring av bostäder och arbetsplatser för att på så sätt styra trafikströmmarna ge-

nom staden och skapa underlag för kollektivtrafik. Samtidigt finns motstridiga 

intressen som istället ökar biltrafiken, till exempel genom etablering av externa 

handelscentra, eller genom svårbrutna vanor hos invånarna som hellre tar bilen, 

vilket i sin tur kan ha orsaker i hur omgivningen ser ut. 
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Ensam är inte stark – kommuner i nätverk 

Studier som tidigare gjorts av kommuners benägenhet att delta i nätverk på alla 

skalor och nivåer visar att kommunerna använder sig av nätverk för att stärka sin 

handlingskraft i klimatfrågor. Liknande erfarenheter redovisas i internationell 

forskning. De två fallstudierna samt den kompletterande intervjustudien med sär-

skild fokus på nätverksdeltagande ger en fördjupad bild av motiv för att delta/inte 

delta i nätverk. Det visar sig genom intervjuerna att fler nätverk än de som har 

ordet klimat i namnet kan räknas in bland klimatnätverken. Nätverk som arbetar 

med energi- eller transportfrågor med utgångspunkt i hållbar utveckling har di-

rekt relevans för klimatarbetet, eftersom syftet är att minska energianvändningen, 

fasa ut fossila bränslen, minska transporterna, öka kunskapen hos beslutsfattare 

och allmänheten om miljöfrågor, i en riktning som också gynnar arbetet för att 

minska påverkan på klimatet 

Några grundläggande motiv för att delta i nätverksarbete som rör klimatfrågan 

utkristalliserar sig i studien; dels motiv som har en praktisk eller strategisk bety-

delse, dels de som är av mer politisk karaktär – men skalan är glidande. Ett motiv 

är att kunna påverka den nationella och internationella klimatpolitiken, en möj-

lighet som erbjuds i till exempel Klimatkommunerna och flera av de transnatio-

nella nätverken. Det handlar då främst om att nätverket representerar kollektivet 

av medlemmar i nationella och internationella sammanhang som till exempel för-

handlingar inom FN eller EU om klimatrelaterade program och överenskommel-

ser, eller gentemot riksdag, regering och departement. Medlemskapet i ett nät-

verk, särskilt i ett nationellt eller transnationellt, skapar en tyngd åt klimatfrågan 

i kommunen och ger den en bättre position i konkurrensen om kommunens re-

surser. Medlemskapet i sig stärker miljöargumenten om valet står mellan olika 

handlingslinjer eller alternativ i en lokal fråga. Också det kunskapsutbyte som 

präglar nätverksarbetet stärker klimatfrågans position i kommunen. Tjänstemän 

som deltar i nätverkens aktiviteter får kunskaper om andra kommuners lösningar 

på konkreta problem och idéer om finansiering av klimatåtgärder. Med dessa 

kunskaper och idéer som bas är det lättare att övertyga andra tjänstemän eller 

politiker om att ge klimatarbetet högre prioritet. Politiker som deltar i nätverkens 

aktiviteter får på samma sätt, enligt de intervjuade tjänstemännen, en ökad tilltro 

till kommunens möjlighet att arbeta med klimatfrågorna. Deltagandet i nätverks-

aktiviteter upplevs också som inspirerande och glädjefyllt – vid sidan av kun-

skapsbyggande och politisk påverkan fungerar också nätverken som en arena för 

mellanmänskliga möten.  

Nätverken kan alltså utnyttjas strategiskt av de politiker och tjänstemän som 

vill lyfta klimatfrågan lokalt, öka sin kunskap och stärka sina argument. Nät-
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verksdeltagandet kan också användas strategiskt av en kommun för att förbättra 

sina möjligheter att få del av externa ekonomiska resurser eller att bli inbjuden att 

delta i projekt. Medlemskapet i ett nätverk fungerar då som en bekräftelse på att 

kommunen är engagerad i klimatfrågan, eller som en slags kvalitetsstämpel. 

Nätverken ger möjlighet att knyta kontakter med framtida samarbetspartners i 

kommande projekt. I vissa fall är det lättare att utanför Sverige hitta en samar-

betspartner av samma storlek eller med liknande förutsättningar eller inriktning 

på klimatarbetet. Så är till exempel fallet med storstäderna och med Växjö. För-

utom att vidareutveckla det egna klimatarbetet finns också inslag av ett mer idea-

listiskt intresse - genom att dela med sig av sina erfarenheter bidrar man till det 

globala arbetet för hållbar utveckling. Däremot är troligen det ekonomiska intres-

set, att genom att finna projekt och projektpartners skaffa finansiering till egna 

lokala åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, en viktigare drivkraft 

för att ingå i nätverken. De kommuner som fått en viss vana vid nätverksarbete 

och deltagande i EU-projekt, har också lärt sig att hitta lämpliga projekt och nät-

verk och dra nytta av dem.  

I studien ingår också ett antal kommuner som inte deltar i något av de 

rikstäckande nätverken Sveriges Ekokommuner eller Klimatkommunerna. Där-

emot deltar de i samarbeten med kommuner och andra aktörer på en regional 

eller lokal skala. Dessa kommuner uppger flera motiv för att inte delta i nätverk 

större än den regionala skalan. Särskilt för mindre kommuner är brist på resurser, 

både ekonomiska och personella, orsak till att man väljer bort nätverk eller nöjer 

sig med att vara en passiv deltagare, det vill säga man tar del av information men 

deltar inte på seminarier, konferenser och dylikt. I flera fall begränsas det lokala 

miljöarbetet till vad miljölagstiftningen, plan- och bygglagen och andra reglering-

ar ålägger kommunerna att göra. Att pengar och tid måste avsättas för att delta i 

nätverkens arrangemang är en begränsande faktor. Resursbristen kan också inne-

bära att man inte kan uppfylla de krav som ställs i vissa (vanligen transnationella) 

nätverk på resurskrävande inventeringar, formuleringar av strategier, uppfölj-

ningar etcetera, vilket gör att man avstår från deltagande. En annan konsekvens 

av resursbristen är att man inte anser sig ha möjlighet att skaffa kunskap om vil-

ka nätverk som existerar och vad ett medlemskap kan innebära. Ett ytterligare 

skäl till att inte delta i nätverk är att man är av åsikten att man inte vill binda upp 

sig och bli beroende av ett visst nätverk. I det fallet är det ett medvetet beslut som 

fattats i kommunen oberoende av tillgången på ekonomiska och personella resur-

ser.   
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Nätverk som mötesplats, kunskapsbank och kontaktförmedling 

Ett nätverk av kommuner kan liksom en enskild kommun ses som en arena, en 

organisation eller en multi-organisation. För det första fungerar nätverken som 

arenor där aktörer möts för att öka sin kunskap genom seminarier, workshops 

och liknande och för att knyta kontakter. För det andra är nätverken i sig kollek-

tiva aktörer som genomför projekt och kampanjer tillsammans med andra nät-

verk, och för medlemmarnas talan i förhandlingar med andra parter eller bedriver 

lobbyverksamhet för medlemmarnas räkning. Men ett nätverk är dessutom en 

multiorganisation, särskilt i de fall då klimatfrågan är en av flera frågor som nät-

verket har på sin agenda. I det fallet konkurrerar klimatfrågan med andra frågor 

om utrymmet i nätverket. Men även i nätverk som koncentrerar sig på klimatfrå-

gan inrymmer nätverkets organisation olika aktiviteter, som anordnandet av kon-

ferenser och mötesplatser på Internet eller utveckling av redskap för att genomfö-

ra åtgärder och mäta resultat. Det handlar alltså både om verksamhet riktad inåt, 

mot medlemmarna, och verksamhet där nätverken företräder medlemmarna gent-

emot beslutsfattare på olika nivåer. 

Medan de nationella och transnationella nätverken har detta bredare innehåll, 

har nätverken som agerar på lokal eller regional skala en snävare inriktning. De 

är ofta uppbyggda för att lösa ett avgränsat problem som till exempel väg- och 

transportfrågor, eller för att genom samverkan stimulera och underlätta regionala 

satsningar på till exempel biogasanläggningar, eller samverkan kring Klimpan-

sökningar eller andra miljö- och klimatprojekt. 

 Ger då den tid och de resurser som kommunerna lägger ner på deltagande i 

nätverk något resultat? Hur stor del av minskningen av utsläppen av växthusga-

ser som har uppnåtts genom att en kommun deltagit i nätverk är omöjligt att 

mäta. Nätverkens mål är i högre grad kvalitativa än kvantitativa, och det går inte 

att säga vilka klimatåtgärder som inte skulle ha satts i verket om kommunen inte 

deltagit i ett visst nätverk. Ett sätt att trots allt få en uppfattning var att ställa frå-

gan till de nätverkande kommunerna om de anser att deltagande i nätverk på nå-

got sätt påverkat deras eget klimatarbete.   

Utjämning men även risk för ökade skillnader 

Nätverkens syfte är att stärka städerna eller kommunerna för att de ska komma 

igång med åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Internationella 

jämförelser visar att arbetet både på lokal och nationell nivå har kommit olika 

långt beroende på olika politiska prioriteringar och lokala förutsättningar. Därför 

kan det tyckas att nätverkens roll, att föra samman aktörer från olika nivåer och 

sektorer i samhället, är av stor betydelse för att sprida och dela med sig av kun-
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skap. Intervjuerna visar också att man från kommunernas sida värdesätter idé- 

och kunskapsutbytet i nätverken. Genom projekt som vänder sig till länder i ut-

veckling överförs kunskaper och erfarenheter till städer eller kommuner i helt 

andra geografiska kontexter. Det är dock inte frågan om ett helt oegennyttigt ar-

bete, projekten ger pengar till kommunens kassa, samtidigt som de naturligtvis 

kräver arbetstid från anställda tjänstemän. Å andra sidan kan tiden och ansträng-

ningarna betraktas som en investering i ”good will” för kommunen. Just etable-

randet av kontakter via nätverken kan också på längre sikt leda nätverken till att 

bli arenor för att skapa nya marknader för det lokala och regionala näringslivet 

När erfarenheter av nätverksarbete kommer på tal har de ofta oförbehållsamt 

positiva förtecken. Men det finns också problem eller svagheter inbyggda i nät-

verken och den verksamhet som bedrivs inom dessa. Nätverken ger inte automa-

tiskt fördelar till alla deltagande kommuner. Är det alltför stor skillnad mellan 

olika deltagares förutsättningar kan det vara svårt att hitta partners att samarbeta 

med eller att tillgodogöra sig den kunskap som finns inom nätverket. Det gäller 

till exempel projektet BUSTRIP, där skillnaden mellan städerna i projektet var 

stor, både avseende ekonomisk utveckling, demokratisk uppbyggnad och hierar-

kisk struktur i planeringsfrågor. Trots var den svenske deltagaren som intervjua-

des entusiastisk; tack vare att representanter för städerna besökte varandra och 

utvärderade varandras transportplanering överfördes kunskaper mellan städerna. 

Det finns alltså en tillfredställelse i att kunna ge kunskap. Mer problematiskt är 

om resurser inte finns lokalt för att kunna ta emot nya kunskaper och implemen-

tera dessa i den egna verksamheten, eller ens för att kunna delta fullt ut i nätverk. 

Den resursbristen drabbar både kommuner och städer i länder som genomgår en 

snabb tillväxt liksom svenska kommuner som håller en stram budget och priorite-

rar andra uppgifter.  

 Den ojämna fördelningen av resurser får två konsekvenser, dels stängs aktörer 

med bristfälliga resurser ute från nätverken, dels kan resursstarka deltagare bättre 

tillgodogöra sig nätverkets resurser och därför ”springa ifrån” övriga deltagare. 

Ytterligare ett problem med nätverken, som inte nämns i intervjuerna, men som 

uppmärksammas i forskningen kring nätverk är att gränsen mellan olika nivåer 

och roller hos nätverkens aktörer blir diffusa, vilket kan skapa osäkerhet eller 

konkurrens. Ett annat problem är att insyn i och ansvarsutkrävande av nätverken 

kan vara problematiskt i jämförelse med traditionella institutioner som riksdag 

och regering eller kommunen som politisk organisation (DeBardeleben & Hur-

relman 2007; Sørensen & Torfing 2005). 
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Åter till den teoretiska ramen 

Svaren på de frågor som de empiriska studierna av de två kommunerna gett visar 

tydlig relevans av de teoretiska begrepp som introducerades i kapitel fyra. De två 

kommunerna agerar som kollektiva subjekt på flera skalor och institutionella ni-

våer, såväl horisontellt som vertikalt. De opererar med stor medvetenhet i ett 

landskap från det lokala till globala och även horisontellt i olika samverkansfor-

mer med andra städer och regioner. Den analyserade empirin visar med andra ord 

en bild som ger konkreta manifestationer av de teoretiska begreppen skala, re-

scaling, mulitlevel governance och network governance.  

De empiriska studierna kan också svara på de frågor som en politisk-

geografisk analys enligt geograferna Flint och Taylor bör ställa, frågor som intro-

ducerades i kapitel ett. En inte alldeles enkel uppgift är att skilja på vad som är 

materialitet och retorik i klimatpolitiken. Naturvetare påvisar att klimatföränd-

ringen redan håller på att materialiseras, vittnesbörd om smältande glaciärer och 

extrema oväder förstärker den bilden, och gör kopplingen mellan mänsklig aktivi-

tet och förstärkt växthuseffekt. Med samma retoriska säkerhet menar andra fors-

kare att man inte kan tala om en uppvärmning, andra åter att det varmare klima-

tet är resultat av naturliga förändringar. Det är dock den retorik som IPCC an-

vänder som sätter ramarna för den globala klimatpolicy som formuleras i klimat-

konventionen och sedan i Kyotoprotokollet och därefter på alla nivåer ner till den 

lokala. Effekterna av en klimatförändring är globala framhåller IPCC, samtidigt 

som den globala klimatpolitiken företrädd i Kyotoprotokollet inte fått en total 

uppslutning bland världens nationer.  

Skala som ett rumsligt uttryck 

Att begreppsliggöra klimatpolitiken geografiskt, genom att identifiera aktörerna 

och sätta in dem i en tids- och rumsmässig kontext är däremot en enklare uppgift. 

Hur de offentliga institutionerna, vare sig det är FN, EU, Sveriges riksdag och 

regering eller en enskild kommun utformat sin klimatpolitik är en konsekvens av 

en kedja händelser på global och lokal skala. De klimatscenarier som presenteras 

av forskningsinstitut och av IPCC sträcker också ut tidsperspektivet i framtiden. 

Vi kan redan nu få en inblick i vilka konsekvenser politiska beslut eller icke-

beslut om viktiga vägval får för livsmiljön i vår del av världen och andra. Också 

människorna som bor och är verksamma i Växjö och Sundsvall och alla andra 

platser är länkar i denna händelsekedja. Klimatfrågan är närvarande på alla ska-

lor, både om man ser till klimatförändringens orsaker och dess konsekvenser. 

Klimatförändringens utbredning är gränslöst global samtidigt som man kan peka 

ut enskilda, avgränsade platser eller aktörer som finns på dessa platser som ge-
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nom sitt handlande bidrar till klimatförändringen genom utsläpp av växthusga-

ser. Ja, vi kan till och med gå till den minsta skalan, den enskilda individen som 

genom att konsumera varor och tjänster avgör vad som ska produceras.  

Skalan är då ett naturligt verktyg att använda för att analysera klimatpolitiken 

och relationerna mellan händelser på och mellan olika skalor liksom relationerna 

mellan aktörerna på de olika skalorna och hur dessa relationer förändras över tid. 

För det senare är de processer som innefattas i begreppet skalförskjutning (re-

scaling) utmärkande. Den globala och den lokala skalans aktörer har otvivelak-

tigt getts en allt större uppmärksamhet och ansvar för klimatarbetet, och det är 

riktigt att den politiska geografin, som Flint och Taylor påpekar, måste lämna sitt 

ensidiga fokus på staten roll. Istället måste uppmärksamheten delas, studien av 

klimatarbetet på lokal nivå visar tydligt att staten i klimatpolitiken spelar en aktiv 

roll som, med fotbollsspråk, ”spelfördelare”, men också som den som sätter upp 

reglerna för spelet och den som bidrar med resurser för att spelet ska kunna 

genomföras, men på vissa villkor. Men som policy-kartan visar, riksdag och re-

gering, samspelar liksom den lokala nivåns aktörer, också med de internationella 

aktörerna och med näringsliv och miljöorganisationer. Styrningen av klimatarbe-

tet sker mellan nivåer, skalor och sektorer. Det som denna studie inte berör, men 

som Flint och Taylor efterlyser, är ett genusperspektiv inom politisk geografi. Till 

skillnad från det lokala Agenda 21-arbetet, där kvinnorna inte bara tog en aktiv 

roll, utan också särskilt uppmärksammades som förvaltare och förmedlare av 

viktiga kunskaper och erfarenheter, är kvinnorna som grupp osynliga i klimatpo-

litiken. Denna osynlighet har heller inte i någon högre grad problematiserats, 

varken av forskare eller av praktiker på den lokala nivån. Arbetet med att minska 

utsläppen av växthusgaser har hittills varit tekniktungt, och forskning och debatt 

dominerats av manliga aktörer. Vardagslivsfrågorna, ett område där många 

kvinnliga forskare är verksamma, har ännu inte fått tillräckligt stort utrymme i 

klimatpolitiken och klimatarbetet. Det är med andra ord en fråga som bör ägnas 

större uppmärksamhet i framtida forskning. 

Förskjutning mot det lokala 

 Den lokala skalans aktörer, städer och kommuner, tillskrivs en huvudroll i kli-

matarbetet, av klimatkonventionen och av den nationella klimatpolitiken. Städer-

na pekas ut som viktiga aktörer i sig, då de är centra för hög energikonsumtion, 

och därmed alstrar stora mängder växthusgaser. Skalan är också uttryck för en 

process där de växthusgaser som alstras lokalt liksom de åtgärder för att minska 

klimatförändringen som görs lokalt ger effekter på den globala skalan. Skalorna 

är separerade men är beroende av varandra och binds samman med nätverken 
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som överskrider och kopplar samman dem. Nätverken bildar en egen hybridska-

la. De hierarkiska nivåerna utjämnas både bildligt, genom att klimatförändringen 

kräver handling på alla skalor samtidigt, och bokstavligt genom de klimatnätverk 

som binder samman platser och aktörer som är verksamma på olika skalor och i 

olika samhällssektorer.   

   En vanlig uppfattning bland samhällsforskare är att det pågår en omfördelning 

av makt från den nationella nivån till den privata sektorn och till aktörer på lo-

kal, regional och global nivå. Som samhällsforskare uppmärksammat, har den 

lokala och globala skalans aktörer fått ökat manöverutrymme (se till exempel 

Brenner 2004a). Mönstret återkommer i klimatpolitiska sammanhang. Samtidigt 

är de svenska kommunerna beroende av den nationella klimatpolitikens styrme-

del i form av lagstiftning, regleringar och olika stödformer. Genom Naturvårds-

verket, Energimyndigheten och andra statliga institutioner fördelas stöd till kli-

matarbete i kommuner via projekt eller stöd till nätverk. På det sättet styr också 

den nationella klimatpolitiken in det lokala arbetet i riktning mot ekologisk mo-

dernisering, dels genom de teknikinriktade investeringsprogrammen, dels genom 

tillväxtpolitik som stimulerar till regional konkurrens. Den regionala skalan visar 

sig därmed ha betydelse för klimatarbetet, vilket vi också sett i fallstudierna. 

Samverkansprojekt på regional skala sker vanligen omkring innovationsprojekt 

eller andra typer av projekt där en enskild kommuns resurser inte räcker till, och 

där den geografiska närheten ger fördelar. 

I klimatfrågan har andra skalor än den nationella fått större uppmärksamhet. 

Den lokala och den regionala skalans aktörer har fått ökat utrymme främst ge-

nom de statliga investeringsprogrammen, medan den globala skalans aktörer har 

fått ansvar för att försöka ena världens stater i globala överenskommelse som ska 

styra den nationella politiken. Det betyder inte att den nationella nivån har förlo-

rat inflytande och handlingskraft, det är den nationella nivån som förhandlar om 

landets gemensamma åtagande gentemot andra länder. Den beslutar också om 

nationella mål för klimatpolitiken och om fördelningen av ansvar för måluppfyl-

lelsen mellan politiska nivåer och institutioner i landet. Det har med andra ord 

skett en viss omfördelning av makt på klimatområdet, där internationella över-

enskommelser om ett gemensamt mål styr den nationella politiken, som i sin tur 

lägger en stor del av ansvaret för att målet ska nås på de lokala aktörerna, där 

kommunerna är den samlande och drivande organisationen. Kommunerna kan 

dock välja om de vill agera eller inte i klimatarbetet, vad de vill göra och vilken 

ambitionsnivå de vill lägga sig på. Kommunerna blir därmed en del av ett kli-

matarbete som sker på flera nivåer samtidigt och som påverkar varandra i en tyd-

lig hierarkisk ordning, något som policy-kartorna i avhandlingen illustrerar. 
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Kommunerna ingår med andra ord i ett system av flernivåstyrning (multi-level 

governance). 

Flernivåstyrning  

Med begreppet multilevel governance uppmärksammas det vertikala beroendet 

mellan de politiska nivåerna, från den lokala till den globala men också de hori-

sontella relationerna mellan aktörer inom olika sektorer av samhället. De hori-

sontella och vertikala processerna påverkar varandra på ett sätt som gör det svårt 

att skilja de båda från varandra. I den vertikala processen påverkar den nationella 

politiken de globala överenskommelser som i nästa led bidragit till att forma den 

svenska klimatpolitiken, vilken i sin tur gett ramar för klimatarbetet i landets 

kommuner. Beroendeförhållandet är alltså inte enkelriktat, utan går i båda rikt-

ningar, låt vara på den nationella politikens villkor. I den horisontella processen 

blandas inte bara olika sektorer utan också aktörer från olika nivåer, vilket illu-

streras i policykartan av nätverken, som står för rörligheten i det annars hierar-

kiska systemet. Hooghes och Marks (2001; Marks & Hooghes 2004) skiljer mel-

lan två typer av flernivåstyrning för att visa på skillnaden mellan styrningen i de 

fasta nivåerna (Typ I) och en mer flexibel, nivålös styrning där skalor och nivåer 

går i varandra (Typ II). Fallstudierna visar att båda formerna av styrning existerar 

sida vid sida. Klimatpolitiken styrs av aktörer på olika nivåer i en politisk hierar-

ki, och av aktörer från den privata sektorn, från frivilliga organisationer och från 

den offentliga sektorn som alla representerar egna och gemensamma intressen. 

Genom villkoren för LIP och Klimp har den nationella politiken bjudit in företag 

och föreningar att delta i klimatarbetet. Genom att finansiera Klimatkommuner-

na stimulerar Naturvårdsverket och indirekt riksdag och regering till samarbete 

mellan kommuner samtidigt som det ställs krav på mottagarna av stödet.  

    Bilden av skalor och nivåer kan vid första anblick liknas vid nested hierarchies 

eller ryska dockor. Liknelsen haltar emellertid. De olika nationernas ställningsta-

ganden till Kyotoprotokollet är ingalunda homogent och även bland svenska 

kommuner finns en spridning från de som inte för någon klimatpolitik alls till de 

som har ambitioner långt över de nuvarande nationella klimatmålen. Man kan 

inte bortse från att det finns ett beroende mellan aktörerna inom klimatpolitiken, 

både horisontellt och vertikalt. Vad en kommun gör för att minska utsläppen av 

växthusgaser kan lätt motverkas av att en närliggande kommun satsar på ett väg-

bygge som alstrar mer trafik, eller får en etablering av en verksamhet som är pro-

blematisk ur klimatsynpunkt men välkommen då den skapar eftertraktade arbets-

tillfällen. Ändå talar vi om en global och en nationell klimatpolitik. De övergri-

pande globala överenskommelserna och organisationer som IPCC fungerar som 
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en slags garanter för trovärdigheten hos den globala, nationella och lokala kli-

matpolitiken, åtminstone så länge som den rådande klimatdiskursen inte ifråga-

sätts på allvar. Man kan säga att IPCC och dessa överenskommelser ger den na-

tionella och den lokala klimatpolitiken vetenskaplig och politisk legitimitet. 

Nätverken och den lokala klimatpolitiken 

Det kan förefalla som att nätverken och det arbete som bedrivs inom dem är en 

trollformel för att få saker och ting att hända i klimatarbetet. Nätverk har blivit 

föremål för ett växande forskningsintresse, inte minst inom kulturgeografi och 

statsvetenskap. I den omfattande litteraturen om ”governance” likställs ofta detta 

begrepp med ”network governance” (nätverksstyrning), det vill säga att styrning-

en av samhället i allt högre grad sker direkt eller indirekt via nätverk (se till ex-

empel Rhodes 2007).   

    Nätverkens funktion i klimatarbetet är att förena aktörer från olika samhälls-

sektorer, från olika nivåer och från olika platser, till och med från olika världsde-

lar. I de fallen blir geografin underordnad. När det gemensamma intresset för 

klimatfrågan är den ledande principen spelar geografin en mindre roll, innehålls-

lig närhet (”policy proximity”) blir med andra ord viktigare än geografisk. Geo-

grafin går dock inte att bortse från, det märks särkskilt i de lokala och regionala 

nätverken där delade problem och gemensamma förutsättningar utgör grunden 

för samarbetet. Där bygger också nätverken på mer avgränsade, konkreta pro-

blem som skall lösas, som till exempel kommunikationer eller samverkan kring en 

större anläggning, exempelvis produktion av biogas. Det är också främst i de re-

gionala och lokala nätverken vi hittar näringslivets aktörer, ofta tillsammans med 

representanter för den nationella nivån, det kan vara myndigheter, universitet 

eller andra nationella organ. Nätverken har flera roller, som arena för teknisk och 

ekonomisk utveckling, som kunskapsspridare, som aktör i policyskapande, och 

som samlande kraft för att stärka deltagarnas resurser, men var tyngdpunkten 

ligger ser olika ut beroende på vilken typ av nätverk vi talar om, både till innehål-

let och till den skala som nätverket arbetar på.  

   För att karaktärisera nätverken och den betydelse de kan ha för kommunernas 

klimatarbete, kan vi relatera dem till Rhodes typologi med fem eller Betsills och 

Bulkeleys med tre typer av nätverk. Sammansättningen, öppenheten och innehål-

let är faktorer som är avgörande för om nätverket är intressant för kommunerna 

att delta i. För kommunernas del är det i hög grad en fråga om en avvägning av 

insats i form av personella och ekonomiska resurser och vilken ”avkastning” nät-

verksarbetet kan ge i form av ökad kunskap, stimulans till enskilda tjänstemän 

och politiker att arbeta vidare med klimatfrågan eller möjlighet att delta i projekt 
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för att förverkliga den lokala klimatpolitiken. Möjligheten att påverka nätverkens 

syfte och innehåll framstår inte som den fråga som kommunerna i första hand 

reflekterar över, även om undantag finns.  

Den typologi över nätverk som utvecklats av Rhodes & Marsh (1997) kan 

hjälpa till att kategorisera nätverken beroende på graden av öppenhet, stabilitet, 

självständighet från eller beroende av andra nivåer och efter vems intressen nät-

verket representerar. De nationella och transnationella nätverken som ingått i 

denna studie är i de flesta fall öppna och inkluderande till sin karaktär, det vill 

säga de bjuder in städer och kommuner generellt att delta, och ser som en styrka 

att kunna visa upp ett högt medlemstal, och har ett brett verksamhetsområde, 

som hållbar utveckling. Några av nätverken sätter upp villkor eller åtaganden 

som medlemmarna måste lova att uppfylla eller kräver en medlemsavgift, och kan 

därför exkludera presumtiva deltagare. Vissa nätverk, som de som är kopplade 

till DME, BUSTRIP eller BioFuel Region är mer specialiserade, och vänder sig till 

experter inom ett visst sakområde, eller till organisationer inom ett begränsat 

geografiskt område. I några nätverk kan endast städer av en viss minsta storlek 

ingå. I stora transnationella nätverk som ICLEI och Cities for Climate Protection 

kan medlemskapet stanna vid, som i Sundsvalls fall, en enstaka aktivitet. Andra 

städer som Stockholm, Göteborg, Malmö och Växjö är istället engagerade i pro-

jekt inom nätverken. Denna typ av nätverk skulle i typologin motsvara den mest 

öppna typen, med stor rörlighet bland medlemmarna och där deltagarna agerar 

tämligen självständigt. De svenska kommunerna i intervjustudien kan man säga 

har en instrumentell inställning till denna typ av nätverk, engagemanget för delta-

gandet bygger på att man har en egennytta av att delta. 

I gränslandet mellan geografi och statsvetenskap 

På en oändlig mängd platser lever människor sina vardagsliv, medvetna eller ove-

tande om vilka konsekvenser deras livsstil kan få på en mängd olika områden, till 

exempel klimatet. Människor sätter sig också in i vad växthuseffekt och global 

uppvärmning innebär både för just den platsen och för mänskligheten globalt. De 

försöker också tänka ut vilka förändringar som krävs för att hindra en global 

klimatförändring och sätta dem i verket. Platsens naturgivna förutsättningar, de 

ekonomiska och sociala strukturer som karaktäriserar platsen och platsens rela-

tion till omvärlden är alla faktorer som påverkar hur ett klimatarbete kan utfor-

mas och genomföras just på den platsen av de aktörer som är verksamma just 

där.  

Vår moderna livsstil som den ser ut i den industrialiserade delen av världen in-

nebär att vi i allt högre grad väljer att bosätta oss i urbana miljöer, vilket också 
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innebär att vi förbrukar allt mer energi. Städerna är de vanligast förekommande 

aktörerna i klimatnätverken och det är också städernas och stadsregionernas pro-

blem som står i centrum för aktiviteten i dessa nätverk med energi och transpor-

ter som de två högst prioriterade frågorna.  

     I den svenska klimatpolitiken har kommunerna, det vi benämner den lokala 

nivån, fått en central roll. I det fallet utgör kommunen både en geografisk enhet 

och den politiska institution som är närmast människorna. Kommunerna i sin tur 

ingår i en hierarkiskt uppbyggd ordning där demokratiska beslut fattas på olika 

nivåer. De olika nivåernas aktörer förväntas ta ansvar för sitt område, för det 

som händer inom det territorium just de ansvarar för. De hierarkiskt ordnade 

nivåerna står för en ”ordning och reda”, medan nätverken gör gränserna mellan 

sektorer, nivåer och territorier otydliga och mindre väsentliga. Vad som är av-

stånd eller närhet mellan platser kan uppfattas både geografiskt och idémässigt, 

nätverken ger en möjlighet att trots ett stort geografiskt avstånd ändå skapa en 

idémässig närhet.  

   Klimatförändringen och den politiska hanteringen av den innebär många utma-

ningar. Inte minst gäller det de aktiviteter som pågår i kommuner, städer och na-

tioner för att vi ska kunna fortsätta öka vår välfärd miljömässigt, ekonomiskt och 

socialt. Genom att studera vad som konkret händer i två svenska kommuner, hur 

de lokala politikerna och tjänstemännen resonerar och agerar omkring klimatfrå-

gan, vad som är styrande för den lokala klimatpolitiken och de åtgärder som 

genomförs, har jag försökt skapa en bild av klimatpolitikens och nätverkens 

praktik, utifrån de lokala aktörernas perspektiv.  

Klimatfrågans gränsöverskridande karaktär i gränslandet mellan geografi och 

politik, innebär att avhandlingens teoretiska ram hämtats från både geografisk 

och statsvetenskaplig litteratur. Avhandlingen knyter också an till en aktuell dis-

kussion i forskningen om samhällsstyrning och hållbar utveckling. Geografen 

Andrew Jordan har i en nyligen publicerad översiktsartikel på temat “governance 

of sustainable development” framhållit behovet av att ”move beyond grand theo-

ries and typologies of governance, and to undertake more detailed empirical test-

ing better to measure the extent to which we are in fact witnessing a shift from 

government to governance” (Jordan 2008: 29). En näraliggande slutsats dras av 

den kanske mest refererade forskaren i governancelitteraturen, statsvetaren 

R.A.W Rhodes. I en självkritisk betraktelse efterlyser han en mer ”decentred” 

governanceteori med en förskjutning av fokus från institutioner till ”meanings of 

action […] by focusing on the actor’s own interpretations of their beliefs and 

practices”. Rhodes fortsätter: 
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The everyday practices arise from agents whose beliefs and actions are in-

formed by traditions and expressed in stories. It explores the diverse ways 

in which situated agents are changing the boundaries of state and civil soci-

ety by constantly remaking practices as their beliefs change in response to 

dilemmas. It reveals the contingency and contestability of narratives. It 

highlights a more diverse view of state authority and its exercise… (Rhodes 

2007: 1259, kursiv i original) 

Klimatnätverken och de erfarenheter från arbetet i dessa som framkommit i mina 

intervjuer och dokumentstudier fördjupar, breddar och kompletterar den bild av 

den lokala klimatpolitiken som i avhandlingens första hälft byggts upp med hjälp 

av begreppen re-scaling och multi-level governance. Det institutionella perspekti-

vet tillförs på detta sätt en kunskap om klimatarbetets vardag. Politiker och tjäns-

temän runt om i landets kommuner tolkar budskap från politiska institutioner på 

olika nivåer, från myndigheter och från vetenskapliga experter. De bidrar med 

sina berättelser (”stories” och ”narratives” enligt citatet från Rhodes) till att för-

djupa och åskådliggöra drivkrafterna bakom den förda klimatpolitiken. Själv är 

kommun, för att återknyta till Montin (2007) och Betsill och Kern (2004), före-

bild och modell, pådrivare och möjliggörare, planerare, reglerare och samordna-

re, inköpare och producent, olika roller som samtliga har en funktion för att om-

sätta klimatpolitiken i en klimatpraktik. 

Arbetet med avhandlingen har väckt nya frågor och tankar som kan vara ut-

gångspunkter för fortsatt forskning. Avhandlingen visar att det i de studerade 

kommunerna sker en sammankoppling mellan ekonomisk utveckling och ekolo-

gisk hållbarhet med det symbolvärde som ligger i ett framåtsyftande lokalt och 

regionalt klimatarbete. Arbetar även andra kommuner och regioner på motsva-

rande sätt för att stärka sin konkurrenskraft? I vilken utsträckning går dessa vär-

den att förena i praktisk klimatpolitik? Går det, som eko-moderniseringens före-

språkare hävdar, att förena ekonomisk tillväxt och ekologisk hållbarhet? Hur 

förhåller sig de svenska kommunernas klimatpolitik till motsvarande politik i 

andra länder? Har Sveriges kommuner bättre än andra lyckats leva upp till eko-

moderniseringens ideal att förena ekonomisk tillväxt och ”klimatsmart”, ekolo-

gisk hållbarhet? Avhandlingen visar också att samverkan i nätverk har betydelse 

för de lokala klimataktörerna. Men nätverken är ett relativt nytt fenomen som 

ännu inte varit föremål för fördjupade studier i nämnvärd omfattning. Motsva-

rande frågor som ställdes till det lokala och det regionala klimatarbetet i allmän-

het kan också ställas till klimatnätverken. Kort sagt, vad åstadkommer nätverken 

i fråga om konkreta klimatåtgärder vid sidan av den ofta blomstrande retoriken? 

Är nätverken ett instrument för effektiv klimatpolitik eller mest mötesplatser för 
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klimatsamtal? Avhandlingens slutsatser ger slutligen också näring åt en fördjupad 

teoretisk diskussion om förhållandet mellan skala, nivå och samhällsstyrning, där 

nätverken tillför en dimension som svårbestämbar gränsgångare mellan skalor 

och nivåer. 
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Kapitel 9 Summary 

One of the largest environmental problems today is global warming. Already in 

the beginning of the 20th century the phenomenon of a greenhouse effect and 

forthcoming climate change were discovered by researchers in the natural 

sciences. This was then understood as a positive development, bringing larger 

crops to a growing population. Later on, global warming has been considered a 

threat to ecological and biological systems, and the task for researchers and poli-

cy makers is now to find ways to mitigate and adapt to climate change. Even 

though climate change is a truly global problem and responsibility, the actual mi-

tigation work is done by individual households, and actors on the national and 

the local level, that is, by central government, local governments of towns, cities 

and municipalities, firms and voluntary associations. Taking its point of depar-

ture in a theoretical discourse including such concepts as re-scaling, multilevel 

governance and networks, the empirical focus of the thesis is on local government 

climate mitigation. Case studies are performed in two Swedish municipalities, 

Sundsvall and Växjö, completed by a series of interviews with actors in another 

fourteen municipalities, and a separate study on networking cities. 

Aim, research questions and method 

The aim of the thesis is to examine the policies and practices of climate change 

mitigation at the crossroads between the local and the global. This means ex-

amining the local context of climate change mitigation, the driving forces, goals 

and results, and to what degree Swedish municipalities participate in networks 

that have climate change mitigation on their agendas, what motivates them to 

participate in these networks, and whether their network participation has an 

influence on their own mitigation policies. Another aim is to relate the empirical 

results to theoretical literature in geography and political science on networks, 

scale and multilevel governance. 

The empirical part of the research has been conducted in the municipalities of 

Sundsvall and Växjö. Qualitative, semi-structured interviews with politicians and 

local officials, and official documents, such as policy programmes and strategies, 

have complemented each other as sources of information about the local climate 

mitigation work. As networking proved to be a common practice by local gov-

ernments, additional interviews with local government officials in other munici-

palities than Växjö and Sundsvall were conducted to broaden the input of local 

experience of networking on a national or an international scale.   
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The case studies 

Växjö is an old trade city “in the middle of the woodshed” as the municipality 

describes itself. The city, with its close to 80 000 inhabitants, is situated in an 

area where forestry has been, and still is, an important industry. This region is 

also known for a strong spirit of entrepreneurship, and the local industry is dom-

inated by small and medium sized companies, several of them with connections to 

the forest and the bio fuel industry. Obviously, this has been an advantage when 

building the city’s “trademark” as a forerunner in combining advanced know-

ledge for economic development and a radical climate change mitigation policy. 

Replacing oil with bio fuels in heating plants is a common and efficient way to 

reduce the emission of greenhouse gases. In Växjö, this kind of shift goes back to 

the early 1980s, when problems with the air quality and worries about rising oil 

prices were factors of vital importance for the conversion of oil to bio fuel. This 

paved the way for a large scale change to bio fuel in the 1990s. It also became the 

start of an ambitious climate policy. Indeed, when Växjö in 1996 formulated its 

overriding climate goal of becoming fossil fuel free, the city was the very first one 

in Sweden to adopt such an ambitious goal, and probably the first one also by 

global comparison. Today there are several followers in this direction among 

Swedish cities, but Växjö in this respect still stands out as exceptional. This has 

brought attention to the municipality from international organizations, which 

have awarded Växjö for its climate change mitigation work, and international 

media are spreading the news about the paragon city of climate change mitiga-

tion. Inspired by a newspaper article, Växjö itself now boosts the devise “Växjö, 

Europe’s Greenest City”. One explanation for the international reputation is that 

Växjö is a keen participant in transnational networks. Networking has also 

proved to be a useful way to find suitable partners for projects that reinforce the 

municipality’s economic resources for turning climate policy into practice.  

The turnover from fossil fuels to bio fuels in large and small scale heating 

plants, and energy saving projects have been successful. More difficult is, howev-

er, reducing the greenhouse gas emissions produced by transport. Strikingly, there 

is a broad political consensus in Växjö on the city’s climate policy, which is 

strongly linked to another high priority policy goal, i.e. the ambition to use the 

knowledge and entrepreneurship of the local industry to increase economic 

growth and competitiveness. This combination of climate policy goals and eco-

nomic policy goals is a clear expression of the eco-modernist line of thought 

(Kreuger & Gibbs 2008). 

Sundsvall, with its 98 000 inhabitants, is dominated by large scale processing 

industries. The largest ones produce, respectively, paper and pulp and primary 
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aluminum. In other words, these are two extremely energy consuming industries. 

Similar to Växjö, the forest industry has been and still is crucial to the Sundsvall 

region. For quite a long time emissions from the industry had been polluting air 

and water, when at the end of the 1980s a government initiative to clean polluted 

areas like the one in Sundsvall, triggered the advent of a local environmental poli-

cy. Air quality still seems to be the environmental issue of highest priority, but the 

municipality also works to fulfill its local climate goal; to reduce the green house 

gas emissions with 30 percent by 2010 as compared to 2000. This will be made 

possible by replacing oil with sewage in the district heating plant, and by taking 

energy efficiency measures at the large industries. Just like in Växjö, the challenge 

is to persuade the inhabitants to use public transportation or bikes instead of 

commuting daily with their cars. So far, in both Växjö and Sundsvall the result of 

campaigns to change the travel pattern of their inhabitants have been bleak.  

The two municipalities are similar in that they both have developed local cli-

mate strategies based on local conditions, i.e. natural, economic, political, infra-

structural and personal resources, and the current status of the environment. The 

municipalities have also made use of the environmental and climate investment 

programs offered by the state. Both cities have declared themselves willing to take 

responsibility of fulfilling the national climate goal, thus contributing to climate 

change mitigation on a global scale, although with small scale measures. Aside 

from more energy efficient physical planning, much hope goes to the development 

of new fuels that also is expected to create new jobs in the regions. Both 

Sundsvall and Växjö participate in regional projects aimed at the development of 

climate friendly car fuels based on cellulose. When it comes to participation in 

transnational networks, however, Växjö is far more active.  

The interviews show some main motives to join the networks. Firstly, the net-

works offer an opportunity to influence national and international climate poli-

cies. Secondly, membership in a network helps to underscore the importance of 

the local climate policy, as one among several other political issues in the munici-

pality that also needs resources. By gaining know-ledge and shared experience, 

local government officials and politicians taking part in network activities rein-

force their arguments in favour of the climate policy. Thirdly, the networks offer 

an arena where future project partners can meet and personal contacts can be 

established, as much for the benefit of the municipality’s mitigation work as for 

creating new markets for the local businesses and, not least important, for getting 

to know people personally that share the same interest and work with the same 

tasks.  
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Geography matters  

The two case studies strongly confirm that geography matters. The extensive local 

self-government in Sweden has a strong potential for discretionary action and is a 

fertile breeding ground for developing climate policies, as well as other policies, 

based on local resources. Thus, the different geographies of the two cities in sig-

nificant ways influence both the level of ambition and the local climate policy 

profile in each city. Their contrasting business structures lead to different climate 

policy strategies. The large and energy consuming industries are crucial actors in 

the local climate strategy of Sundsvall. In addition, the domination of a few large 

industries tends to bring about large scale projects and solutions. In Växjö, on the 

other hand, local industry is typically small scale and less problematic from an 

environmental point of view. The city’s climate policy has thus initiated a variety 

of projects, often small scale and experimental in character, where local govern-

ment and local firms interact as partners with mutual interests.  

The physical circumstances at the local level also make a difference. In Sunds-

vall, the steep hills surrounding the city and the heavy traffic through the city cen-

tre, constitute an environmental problem favouring large scale infrastructural so-

lutions, where decisions and financing is heavily dependent on the central gov-

ernment. However, as illustrated by our two cases, local geographies do not 

transform automatically into particular climate policies. Action must be taken by 

agents of flesh and blood on several scales and levels. Although cities can be un-

derstood as collective actors representing the local population at large (Kazepov 

2002; Le Galès 2002), not only political elites but also committed individuals 

play a significant role in initiating and promoting environmental and climate is-

sues. Thus, individual initiatives and personal enthusiasm have proven to be of 

importance in both Växjö and Sundsvall over the years, both at an early stage of 

policy formation and in networking with other cities.  

Outcomes of climate mitigation  

What about the effects of climate change mitigation efforts in the two cities? Like 

most other towns and cities in Sweden, the two cities have been successful in 

shifting from oil and electricity based heating systems, and this shift will help re-

ducing GHG levels substantially. On the other hand, CO2 emissions from the 

transport sector have not been reduced to the same extent, or have even in-

creased. This is in line with a general trend in Sweden and elsewhere. The EU pol-

icy of facilitating, indeed stimulating, trade between the member states underpins 

the increasing flow of manufactured goods, a line of development that seems to 
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contradict the national climate goals as well as those of the European Union. The 

strong focus in Swedish growth policy to enlarge regional labour markets is an-

other example of transport increasing measures. However, local climate policy is 

not only about defending the environment and mitigating climate changes. Our 

case studies show numerous examples of climate policy induced projects that are 

creative in character, in that they have the potential of generating new jobs and 

new industries, at least in the long run, building on new techniques and innova-

tions related to renewable fuels, waste handling, and efficient use of energy. 

Again, this seems to confirm the eco-modernist thesis that there is no necessary 

contradiction between a radical climate policy on one hand and economic devel-

opment on the other.   

Networking cities  

Climate policy is to a large extent expressed through cooperation in various 

multi-level networks. Networks undoubtedly represent important institutions 

crossing territorial borders, and bridging between different levels and scales of 

operation. Networks also have the potential to function as vital channels for dis-

semination of information, best practice and knowledge, thereby speeding up the 

process of capacity building, not least at the local level. Växjö and Sundsvall are 

both involved in a number of climate networks, although the arenas on which 

these networks appear are different. In the case of Växjö, there is a concentration 

to networks operating on the international and the national level, whereas Sunds-

vall mainly participates in networks operating on the regional and local level. The 

international profile of Växjö reflects an ambition to be known as an active and 

ambitious city in climate change mitigation, not least in order to be able to get 

funding for specific climate projects. This can also be used as a tool for place 

marketing, illustrating the value of being a municipality in the forefront of cli-

mate protection. The regional profile of Sundsvall is conditioned by the crucial 

role played by local and regional industry, and the need to cooperate on large 

scale projects. It seems that climate change mitigation in the case of Sundsvall is 

more dependent on the vertical, intergovernmental structure of national politics 

in Sweden, whereas Växjö to a larger degree is characterized by independent ac-

tion and self-governance.  
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Conclusions framed by theory 

The local meets the global 

Climate change is a borderless phenomenon, both in terms of how global warm-

ing is induced and how it can be counteracted. The multilevel handling of climate 

change mitigation reflects the complexity and multi-dimensionality of this policy 

area. Agreements and regulations at the international and the national level are of 

course important frameworks within which local policy measures are taken, but 

local action taken by public institutions, private companies and voluntary organi-

zations is also likely to influence policy making at, or between, various levels. The 

sheer magnitude of policy initiatives at the local level, their diversity, and the ex-

perimental and practical nature of many local projects, are bound to bring for-

ward genuinely new ideas and solutions that in the end can have an impact on a 

larger scale. As illustrated in the thesis, understanding local action taken to miti-

gate climate change means to be sensitive to the rescaling trends in society, to the 

multilevel character of the political system and to the increased use of new organ-

isational forms, such as networking between towns and cities. In this respect the 

results of the thesis confirms the statement by Short (2006:76) that the focus of 

urban research on globalization should be turned to the city “as an arena of glob-

alization, rather than simply as an outcome” highlighting “the active process of 

globalization rather than the passive impacting of global forces”. 

 Scales, levels and networks 

Border crossing networks challenge the concepts of level and scale. Several au-

thors have confirmed this re-scaling of scales and levels. The well known slogan 

“Think global – act local” has been changed to “act globally in order to act local-

ly” by Kates et al. (2003: 259), and to “think and act, globally and locally” by 

Low & Gleeson (1998: 189). Kates and Wilbanks (2003:10) make the complexity 

of climate change obvious when they argue that “the basic mismatch of scales in 

space and time at which essential elements of global climate change operate is 

striking”. There is even an ongoing discussion in human geography about the 

concept of scale, whether scales is at all relevant for the discipline (Marston et al. 

2005). Although this discussion is thought-provoking the concept of scale is still 

kept and used for the analysis in this thesis. The networks are thus found to be 

something like a “hybrid scale” between and/or overlapping the local, regional, 

national and global scales. 

However, scale has not only horizontal, territorial extension, but also a vertical 

dimension, as manifested in the decision-making systems of governments at vari-



Mellan det lokla och det globala ✍ eva gustavsson 251

 
�

ous levels. Also, there is a shift of power and responsibility between different gov-

ernment levels. The expression “the hollowing out of the state” is often used, im-

plying a shift of power upwards, downwards and outwards, i.e. to the private 

sector (Brenner 2004a; Bulkeley & Betsill 2005; Rhodes 2007). Representing sites 

of high consumption of energy and production of waste, towns and cities are cru-

cial study objects when it comes to mitigating climate change. The control of lo-

cal authorities over these processes, however, varies with national circumstances. 

In Sweden local government has a comparatively strong potential for action when 

it comes to issues like energy supply and management, local transport, land use 

planning, building requirements, waste management and advice to the local 

community (Elander et al. 2002). As shown in the thesis local authorities do not, 

and can not, undertake these activities in isolation. Rather, the capacity to ad-

dress greenhouse gas emissions within cities is shaped through public and private 

actors, and through different levels of governance, including the hybrid scale of 

networks. 

 Geography and Political Science 

The conditions, processes and outcomes of climate change mitigation obviously 

raise issues that are central to human geography as well as political science. The 

Swedish municipalities are both geographical units and political institutions, terri-

torially based arenas of deliberation and conflict as well as political and adminis-

trative organizations in their own right. As demonstrated by the case studies, or-

ganizational hierarchies represent structured orders, whereas networks make the 

borders between sectors, levels and scales diffuse and porous. In climate change 

mitigation we find networks kept together by geographical as well as policy prox-

imity, or a combination of both. This is a challenge for human geography as well 

as political science which calls for further and closer co-operation between the 

two disciplines (cf. Jordan, 2008). This also goes hand in hand with a plea for a 

more “decentred” theory of governance shifting the attention from institutions to 

“meanings of action /…/ by focusing on the actors´ own interpretations of their 

beliefs and practices”, thus highlighting “a more diverse view of state authority 

and its exercise…” (Rhodes 2007: 1159, italics in original). The potential advan-

tages of such an approach are illustrated in the thesis, where the largely interview 

based in depth-studies of local climate mitigation in particular places have offered 

insights feeding the theoretical discourse of such concepts as scale, re-scaling, 

multi-level governance and networks. 
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Metodappendix 

Att sätta igång med en studie innebär en lång rad överväganden om forsknings-

frågor, metodval med mera, och om hur tiden man har till förfogande bäst ska 

disponeras. Gill Valentine (2001) ger rådet till forskaren att följa en modell som 

bygger på fyra beslut som inte behöver ske i kronologisk ordning. De sker snarare 

med samtidighet, säger Valentine, en iakttagelse som väl illustrerar hur arbetet i 

verkligheten går till. Det första beslutet är att formulera forskningsfrågan. Förut-

om att formulera själva frågan med utgångspunkt från något man själv ifrågasät-

ter eller lagt märke till, krävs det att man tar del av befintlig forskning på områ-

det för att slå fast vilket som är ens eget bidrag. Det innebär med andra ord att 

ens forskning valideras. Det andra beslutet är att välja en metod som passar till 

frågan. Olika metoder har olika styrkor, och det är bra att blanda flera metoder, 

menar Valentine. Oavsett vilken eller vilka man väljer krävs noggrannhet. Det 

tredje steget är att välja var man vill göra sina studier, vilka fall eller vilka perso-

ner man vill studera. Kvalitativ metod använder oftast illustrativa exempel istället 

för slumpmässigt urval, säger Valentine. Hon betonar att syftet med kvalitativ 

forskning inte är att vara statistiskt representativt, utan det är djupet i mötena 

mer än antalet personer som deltar i studien som är huvudsaken. Det fjärde beslu-

tet rör etiska överväganden, om tydlighet gentemot den man intervjuar om saker 

som användning av intervjuerna och anonymitet. 

Valentines fyrstegsmodell får bli utgångspunkten för min redogörelse och dis-

kussion om val av forskningsfråga och metod, samt av kommuner, intervjuperso-

ner och övrigt material i min studie. Jag inleder dock med några reflektioner över 

min egen roll som forskare och människa. 

Både forskare och människa 

Vårt studieobjekt och val av metod speglar våra värderingar som forskare, och i 

kulturgeografi har det blivit allt vanligare att tydliggöra sin bakgrund som forska-

re och relation till forskningsområdet och vilken eventuell bias det kan medföra 

(Winchester 2005: 10 f.). Att valet av ämne för avhandlingen föll på klimatfrågan 

har åtminstone två förklaringar. För det första har jag sedan lång tid tillbaka ett 

intresse för miljöfrågor, och erfarenhet från kommunpolitiskt arbete med frågan 

som politiskt förtroendevald. Det kan vara både till fördel och till nackdel. Förde-

len är att jag har en del bakgrundskunskap och känner också till hur arbetet med 

en politisk fråga i en kommun går till, vilka roller politiker och tjänstemän har, 

och vilka uppgifter som ligger inom kommunens ansvarsområde. Nackdelen är 

att jag har en förförståelse som kan färga av sig på mina frågeställningar, val av 
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fall och intervjupersoner och på min tolkning och analys av resultaten. Robyn 

Dowling (2005) påpekar i det sammanganget att det är viktigt att tänka på sin 

egen positionalitet som forskare, eftersom den avspeglas i forskningen. Det är 

dock viktigt att vara öppen med sina erfarenheter och värderingar, menar Ruth 

Butler (2001) för att ens arbete skall uppfattas som trovärdigt och inte som en 

partsinlaga för en viss grupp eller samhällsfråga. En liknande inställning har Ka-

rin Widerberg (2002) som menar att det är viktigt att synliggöra forskarens roll i 

framtagandet av kunskap för att kunna värdera kvaliteten på resultaten.   

Min egen inställning i klimatfrågan är att det pågår en global uppvärmning 

som vi människor är orsak till och som vi också måste ta ansvar för att hejda. Det 

är också den inställning som präglar den lokala och nationella klimatpolitiken 

och som uttrycks i FNs klimatkonvention och i Kyotoprotokollet. Min avsikt 

med avhandlingen har heller inte varit att ifrågasätta den inställningen. I intervju-

situationerna har jag ansträngt mig för att hålla en neutral ton. Jag har inte avslö-

jat att själv varit engagerad i kommunpolitik. Även i det fallet har jag ansträngt 

mig för att inte filtrera svaren genom min personliga uppfattning om vad som är 

rätt och riktigt inom klimatpolitiken. 

Att formulera en forskningsfråga 

Miljöfrågorna ligger mig varmt om hjärtat, och klimatfrågan är i allra högsta 

grad en fråga i tiden, så valet av ämnesområde föll sig ganska naturligt. Dessutom 

fick jag möjligheten att 2002, ett år innan forskarutbildningen, delta i ett projekt 

som resulterade i rapporten Climate Change, Mitigation and Adaptaiton – the 

Local Arena (Elander et al. 2003). Kommunernas roll i klimatarbetet var ett av 

tre teman som forskargruppen arbetade med, och där det visade sig finnas intres-

santa frågeställningar att arbeta vidare med till något eget. Platsen där klimatar-

betet bedrivs har fått större betydelse, och nätverkens roll för klimatarbetet har 

tillförts. Nätverken tillkom till studien dels därför att en av de två kommuner jag 

valde för fallstudien visade sig delta i ett flertal nätverk, dels för att jag kom i 

kontakt med Harriet Bulkeley vid universitetet i Durham och hennes forskning 

om nätverk, vilket blev en inspirationskälla till att undersöka vilka ”klimatnät-

verk” som svenska kommuner deltog i och vilken betydelse nätverken hade för 

det lokala klimatarbetet. Det är ett bra exempel på att besluten inte alltid sker i 

kronologisk ordning. 

Klimatarbete i svenska kommuner, det vill säga hur man arbetar för att hejda 

den globala uppvärmningen, är ett relativt nytt forskningsfält inom kulturgeogra-

fiämnet, liksom kopplingen mellan lokalt klimatarbete och nätverk. Det finns 

dock en stor mängd litteratur om hållbar utveckling, Agenda 21 och miljöpolitik i 
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ett bredare perspektiv, liksom om nätverk som styrningsform och sätt att organi-

sera aktörer. Det senare är till stor del en statsvetenskaplig genre i Sverige och 

internationellt, men även kulturgeografer bedriver forskning om nätverk och 

samhällsstyrning, dock få svenska kulturgeografer. Där hoppas jag att min av-

handling kan vara ett bidrag. 

Val av metod, material och intervjupersoner 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie som bygger på dokumentstudier och in-

tervjuer. En kvantitativ studie av klimatarbetet hade varit möjlig att göra, till ex-

empel baserad på mätbara mål och resultat, men hade sett annorlunda ut. Forsk-

ningen har ofta krav på sig att vara kvantitativ för att betraktas som vetenskaplig 

(Kvale1997: 69). Kvantitativa data anses ge en objektiv bild av verkligheten. Men 

det finns också argument som talar för kvalitativa metoder. Bakom de mätbara 

resultaten finns diskussioner och ställningstaganden, människor som tycker, tän-

ker och agerar, var och en för sig och tillsammans i organisationer eller institu-

tioner. Medan de kvantitativa metoderna identifierar regelbundenheter och möns-

ter, ställer de kvalitativa metoderna frågan hur processerna fungerar från fall till 

fall och vilka aktörerna är (Bradshaw & Stratford 2005). Detta stämmer väl in på 

syftet med min studie, att studera och förstå de enskilda fallen. Det är dock inget 

fel att växla mellan de båda metoderna under forskningsprocessen och låta dem 

komplettera varandra (Kvale 1997: 69; Winchester 2005). Kvantitativa mått har i 

avhandlingen fått fungera som illustrationer till de kvalitativa resonemangen, inte 

som förklaringsfaktorer. 

Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer och dokumentstudier har fått komplettera varandra i denna studie. 

Intervjuerna har gjorts vid flera tillfällen, dels för att få kunskaper om klimatar-

betet i de kommuner jag valt, dels för att fylla igen kunskapsluckor som jag upp-

täckt under studiens gång. Den första omgången intervjuer gjorde jag i Växjö, i 

juni 2005. Ett år senare gjorde jag motsvarande intervjuer i Sundsvall. I huvudsak 

under det andra halvåret 2007 genomförde jag telefonintervjuer (i ett fall per e-

post) med 12 kommuner med frågor om nätverksdeltagande. Ytterligare intervju-

er har gjorts i Växjö med fokus på deras nätverksdeltagande, samt i ytterligare tre 

kommuner som är medlemmar i ICLEI och CCP. Totalt har, förutom Sundsvall 

och Växjö, 14 kommuner ingått i intervjustudierna, bland dessa Stockholm, Gö-

teborg och Malmö. Utöver dessa intervjuer har personer inom kommuner och 

organisationer svarat på frågor över e-post och telefon. 
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I samband med intervjuerna krävs ställningstagande till frågor som antal inter-

vjupersoner, hur man väljer ut dem, hur själva intervjun arrangeras och inte minst 

formuleringen av intervjufrågor. Den första idén om vilka jag ville intervjua fick 

jag genom dokumentstudierna, där en bild framtonade av vilka som aktörer som 

skulle kunna vara intressanta att ställa frågor till. Bogason & Zølner (1997: 12) 

motiverar dokumentstudier som metod vid nätverksstudier, eftersom: ”a close 

reading of the documents gives the patient reader a starting point for thinking 

about what actors were involved, what their standpoints were, when they made 

themselves known into the process, and what some of the outcomes of the 

process were”. Frågorna formulerades sedan med utgångspunkt från avhandling-

ens frågeställningar. Frågorna i samband med fallstudierna i Sundsvall och Växjö 

delades in i tre huvuddelar (se bilaga A, B, C och D för intervjuguider och frågor 

jag använt vid telefonintervjuer).  

Att välja rätt personer 

En intervjuperson kan fungera både som informant och respondent. Som infor-

mant ger personen mig faktauppgifter och fyller mina kunskapsluckor. Vänder 

jag mig till personen som respondent söker jag istället efter svar på frågor som 

tränger under ytan, för att finna orsakerna till att den lokala klimatpolitiken for-

mulerats just så här. Respondenten kan också hjälpa mig att fånga diversiteten i 

uppfattningen om klimatfrågan och klimatarbetet, eventuella konflikter eller om 

där finns en konsensus (se till exempel Dunn 2005; Kvale 1997). De personer jag 

intervjuat har båda rollerna, för enkelhets skull har jag valt att genomgående kal-

la dem för respondenter. 

Respondenterna i Sundsvall och Växjö valdes ut med hjälp av en person i var-

dera kommunen. Denna person hade en funktion av att vara ”spindeln i nätet” i 

kommunens miljöarbete, det vill säga den hade en överblick över aktuella miljö-

frågor och personer som arbetade med dem. Efter mina önskemål om vilken typ 

av respondenter jag ville träffa och vilka frågor jag ville ställa, kom vi överens om 

ett antal namn. Kontaktpersonen ordnade det praktiska med lokaler och schema 

för intervjuerna som genomfördes i respondentens arbetsrum eller i ett samman-

trädesrum på kommunkontoret. Intervjuerna pågick i regel mellan en och en och 

en halv timme och spelades, med respondentens godkännande, in på diktafon. 

Intervjun avslutades med att jag bad om förslag på ytterligare någon intervjuper-

son. Detta fungerade som kontroll på att jag valt ”rätt” respondenter, men det 

gav också uppslag till ytterligare personer att kontakta. I de flesta fall hade jag 

redan de namn som nämndes av respondenterna.  
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Jag har betraktat intervjufrågorna som en guide, och intervjuerna har fått ka-

raktären av ett samtal kring frågorna, som respondenten kände till i förväg i stora 

drag, men inte i detalj. Två respondenter i varje kommun är politiker, en från ett 

majoritetsparti, en från ett oppositionsparti, övriga respondenter är tjänstemän i 

kommunens förvaltning. Vid ett intervjutillfälle träffade jag två respondenter 

samtidigt, dessa hade samma arbetsuppgifter, men under olika tid. Övriga re-

spondenter har jag träffat en i taget. 

I telefonintervjustudien om nätverk har jag valt respondenter genom att i 

kommunens växel förklara mitt ärende för att därefter bli kopplad till en person, 

vanligen på miljöförvaltningen. I några fall har jag hamnat direkt hos rätt person, 

i andra fall har jag blivit hänvisad till någon annan. Efter att ha presenterat syftet 

med intervjun har jag gjort upp om att skicka frågor per e-post och om en tid 

några dagar senare för en telefonintervju på cirka 30 minuter. I ett fall valde re-

spondenten att svara via e-post på grund av tidsbrist, i ett annat fall komplettera-

de respondenten sitt svar med e-post. Även dessa intervjuer har spelats in med 

respondentens godkännande. Att jag skickat frågorna i förväg gjorde att respon-

denterna kunde ta reda på faktauppgifter och rådfråga kollegor i de fall de själva 

inte kunde svara på frågorna. Flera av respondenterna lade ner mycket tid på att 

förbereda sig och gav fylliga svar, medan andra var mer kortfattade. Samtliga 

respondenter är tjänstmän i kommunens förvaltning. 

Totalt har jag intervjuat, i personliga möten, i telefon eller per e-post 38 perso-

ner, varav 18 kvinnor och 20 män. De tjänstemän jag intervjuat arbetar inom 

kommunens planeringsavdelning, miljökontor, energikontor, kommunlednings-

kontor eller motsvarande. 

Material 

”Documentary analysis is part and parcel of much qualitative research” säger 

Bogason & Zølner 1997: 11, kursiv i original). Mycket av det som händer i den 

offentliga sektorn finns beskrivet i dokument av olika slag, fortsätter de. Doku-

ment är särskilt intressanta därför att de avslöjar en historia, hur – i mitt fall – 

klimatpolitiken formats och förändrats, liksom förändringar i den institutionella 

miljön och av politiska mål och strategier. Dokumenten är användbara på flera 

sätt; för det första ger de ett första intryck av politikområdet, för det andra är de 

tillgängliga för vem som helst, för det tredje kan interna dokument ge en bild av 

den diskussion som föregått besluten (Bogason & Zølner 1997: 11). Kommuner-

nas klimatpolitik finns dokumenterad i program, planer och strategier. Jag har 

dock stannat vid de offentliga dokumenten, och har inte frågat efter mötesan-

teckningar och dylikt, även om de hade kunnat ge en fördjupad bild. Min be-
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dömning är att det hade varit alltför tidskrävande - men användbart om man gör 

en mer begränsad djupstudie av en fråga i en kommun. 

För att få en första bild av klimatarbetet i de kommuner jag valt att studera 

har jag sökt efter relevanta dokument på kommunernas hemsidor där många 

kommuner idag lägger ut aktuella handlingar. På både Sundsvalls och Växjös 

hemsidor har det varit relativt enkelt att hitta denna typ av dokument. Det har 

gjort att jag kunnat informera mig om det lokala klimatarbetet före intervjuerna. 

Respondenterna har sedan gett förslag på ytterligare material. Den typ av doku-

ment jag studerat i samband med fallstudierna har varit lokala miljöprogram, 

Agenda 21-dokument, klimatstrategier, Klimp-ansökningar, visionsdokument, 

översiktplaner, energiplaner, transportplaner, miljöbokslut och liknande doku-

ment som är framtagna i en demokratisk process och politiskt beslutade, och som 

därför kan anses representera den officiella klimatpolitiken i kommunen. Utöver 

det har jag tagit del av projektrapporter och liknande samt broschyrer och annat 

tryckt informationsmaterial från kommunerna som ger viss fakta och som visar 

vilken bild kommunen vill förmedla av sig själv.  

På kommunernas hemsidor publiceras information som är riktad till de egna 

kommuninvånarna och till media. Den är också intressant och refereras på några 

ställen i avhandlingen. Problemet med hemsidor som källa är att hemsidorna för-

nyas och informationen flyttas eller försvinner efter en tid. Därför kan hemsidor-

na egentligen bara ge en ögonblicksbild, men som sådan kan den typen av infor-

mation vara intressant. Lokala media har fått komplettera med att ge en inblick i 

den lokala debatten i Sundsvalls fall, eller referera lokala klimathändelser i Väx-

jös fall, i övrigt har inte medias roll varit en fråga inom ramen för avhandlingen. 

När det gäller klimatpolitik på nationell och internationell nivå har jag dels 

kunnat utgå från vilka dokument som de lokala programmen och strategierna 

hänvisar till, dels använda mig av statliga utredningar och propositioner samt 

rapporter och annat material från Naturvårdsverket, Energimyndigheten och EU-

kommissionen, kompletterat med samhällsvetenskaplig forskning på området. 

Detta material har jag använt för att bygga upp en kontext för den lokala klimat-

politiken, inte för att analysera den internationella och nationella klimatpolitiken 

som sådan.  

Fallstudien – svagheter och styrkor 

Avhandlingen bygger på två studier, en där jag gjort fallstudier i Sundsvall och 

Växjö, en där jag gjort telefonintervjuer med fokus på nätverksarbete med 14 

kommuner. Att välja att göra fallstudier känns naturligt för mig som geograf. För 

mig är själva idén med att dyka ner i en kontext, på en plats, för att undersöka 
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hur klimatarbetet utspelar sig just där, ett naturligt val av metod. Det finns dock 

inom samhällsvetenskapen en diskussion som ifrågasätter validitet och generali-

serbarhet hos fallstudier jämfört med studier som bygger på mer omfattande da-

tabaser, och som förespråkar ett mer positivistiskt synsätt på kunskap. Bent 

Flyvbjerg, själv varm förespråkare för fallstudier pekar på fem, som han uttrycker 

det, missuppfattningar med fallstudien; 1) att generell, teoretisk kunskap är mer 

värdefull än konkret, kontextberoende kunskap, 2) att det inte går att generalise-

ra från ett enstaka fall, 3) att den främst är användbar för att generera en hypotes 

i inledningen av en studie, 4) att den har en bias mot att verifiera forskarens anta-

ganden samt 5) att det är svårt att utveckla generella förslag och teorier ur en fall-

studie (Flyvbjerg 2006).  

En rad argument talar å andra sidan för fallstudien som metod. All samhällsve-

tenskaplig teori och därmed kunskap är kontextberoende, menar Flyvbjerg, som 

också visar att det går att generalisera från ett enstaka fall därför att kunskap 

som vinns ur en fallstudie har ett djup som uppväger saknaden av bredd. Därför 

har också fallstudien ett värde i sig. Risken för att en studie tenderar till att i för-

sta hand verifiera forskarens eventuella hypotes finns både i kvantitativa och kva-

litativa metoder, men, menar Flyvbjerg, fallstudiens styrka är att oftare falsifiera 

än verifiera – men det gäller att som forskare vara uppmärksam på, och inte neg-

ligera de falsifierande resultaten. Fallstudierna måste också få vara berättelser – 

narrativ – och läsas som sådana. De berättar en historia som får lov att tolkas 

olika av olika läsare, utan att vara inramade av en i förväg given teoretisk ram, 

menar Flyvbjerg (2006) (se även Ragin & Backer 1992 för olika synsätt på fall-

studien som metod).  

Tanken att låta fallstudierna vara berättelser tilltalar mig, i avhandlingens em-

piriska kapitel låter jag dem stå för sig själva, men de inramas dock av en teore-

tisk analysram, ett samspel som jag återkommer till längre fram. Argumenten 

ovan talar också för att det går att utvinna generella kunskaper ur en fallstudie, 

men det fordras eftertanke vid valet av fall att studera. 

Att välja kommuner för fallstudien 

Från att haft för avsikt att studera fyra kommuner blev beslutet att koncentrera 

mig på två kommuner, som alltså utgör mina fall. Med Ragins (1992) terminologi 

ser jag på fallen som ”objekt”, det vill säga de finns där i verkligheten, som tyd-

ligt avgränsade enheter och behöver inte konstrueras av forskaren. Däremot växte 

valet av vilka kommuner jag ville studera fram under inledningen av forsknings-

projektet. Efter att ha övervägt ett tiotal kommuner föll valet på Sundsvall och 

Växjö därför att de hade, som jag beskriver i inledningskapitlet, likheter och 
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skillnader, de hade drag som gjorde dem unika, men de var också att betrakta 

som ganska ”vanliga” kommuner. Det klimatarbete som pågick i dessa två kom-

muner var till delar förmodligen kontextuellt bundet, men de kunskaper om 

lokalt klimatarbete som min studie kunde frambringa skulle ändå kunna överfö-

ras till svenska kommuner generellt (Flyvbjerg 2006; Vaughan 1992). 

Till nätverksstudien valde jag dels de fyra kommuner som är medlemmar i de 

transnationella nätverken Cities for Climate Protection och ICLEI, därför att det 

är ett nätverk som har en tydlig klimatprofil och där det också finns en del studier 

gjorda. Till den bredare telefonintervjuserien valde jag kommuner utifrån tre kri-

terier: för det första om kommunen var med i något av de nationella nätverken 

Klimatkommunerna eller Sveriges Ekokommuner. Det senare spänner över ett 

bredare fält av miljöfrågor, har ett större medlemstal och har funnits längre tid, 

sedan 1995, och får anses etablerat. Det förra har explicit klimatfrågan som sitt 

område, men är fortfarande relativt nytt och har betydligt färre medlemmar.  

En fråga jag ställer i avhandlingen är om nätverksarbetet påverkat möjligheten 

att bedriva klimatarbete i kommunen. Ett antagande jag gör är att lokalt kli-

matarbete underlättas av tillskott i form av ekonomiska bidrag till åtgärder, som 

det statliga klimatinvesteringsprogrammet (Klimp). För att undersöka om delta-

gande i något av nätverken ökar möjligheten att för det första utarbeta en ansö-

kan och för det andra beviljas Klimpstöd lät jag Klimpstödet vara ett andra ur-

valskriterium. För det tredje eftersträvade jag en geografisk spridning samt att 

olika typer av kommuner skall bli representerade. Mitt antagande är att förut-

sättningarna för att bedriva klimatarbete skiljer sig mellan en kommun där indu-

stri dominerar näringslivsstrukturen och en handels- eller tjänstemannadominerad 

kommun. För att få en uppfattning om det sistnämnda har jag utgått från andel 

sysselsatta inom industrin i kommunen som en ytterligare urvalsgrund. Urvalet 

blev sålunda följande: 
�

�

�

�

 

 

 

  

Grupp A 

Medlem i något av eller 

båda nätverken 

Har sökt och fått Klimp-

stöd�

Grupp C 

Ej medlem i något av 

nätverken 

Har sökt och fått Klimp-

stöd  

Grupp B

Medlem i något av eller 

båda nätverken 

Har ej sökt alt. sökt men 

ej fått Klimpstöd�

Grupp D

Ej medlem i något av 

nätverken 

Har ej sökt alt. sökt men 

ej fått Klimpstöd�
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Inom varje grupp finns tre kommuner som varierar efter näringslivsstruktur, stor-

lek och geografiskt läge. Jag fick svar från alla kommuner, även om svaret i något 

fall (i grupp D) var mycket kortfattat.  

Etiska överväganden 

Alla som intervjuats i sin roll som politiker och tjänsteman i en kommun har ut-

lovats anonymitet, med den begränsningen att jag anger om det är en politiker 

eller tjänsteman, och att det i fallstudierna av Växjö och Sundsvall också framgår 

vilken kommun de verkar i. Ingen har haft något emot det, även om det kan in-

nebära att det ger en viss möjlighet att räkna ut vilka personer som uttalat sig.  

Respondenternas uppfattning har i regel varit att det vi samtalat om inte är att 

uppfatta som något kontroversiellt ämne, och att de inte sagt något som de inte 

kan stå för offentligt. Vid några tillfällen har respondenter velat skilja på syn-

punkter de uttalat i sin yrkesroll och personliga ståndpunkter och bett mig bortse 

från de sistnämnda, vilket jag respekterat. I några fall har respondenterna bett om 

att få godkänna citat ur intervjuerna, vilket de också fått göra.  

Jag har valt att anonymisera respondenterna och kommunerna i intervjuserien 

om svenska nätverk dels därför att jag inte har något intresse av att peka ut nå-

gon särskild person eller kommun, dels därför att det ger en trygghet för respon-

denten, även om ämnet för studien i sig inte är kontroversiellt eller känsligt. 

Något om tolkning och koppling mellan teori och empiri 

Vilken typ av slutsatser kan man då dra från fallstudierna och från den något 

bredare nätverksstudien? I vilken ände ska man börja – i teori eller empiri? Om 

man utgår från den induktiva metoden och analyserar data från ett antal fall, ris-

kerar slutsatserna att bli ganska ytliga, eftersom man blundar för underliggande 

processer (Alvesson & Sköldberg 1994: 41; Hansen & Simonsen 2005). Ett annat 

alternativ är att använda den teoribaserade deduktiva metoden som utgår från ett 

antagande eller en hypotes som prövas genom empiriska studier. Om hypotesen 

styrks bidrar den till ny kunskap och förstärker den bild man har om verkligheten 

(Hansen & Simonsen 2005). En brist med denna metod är att den snarare fastslår 

än förklarar ett skeende, påpekar Alvesson & Sköldberg (1994). Dessa lyfter 

istället fram abduktionen som ett sätt att möjliggöra balansgången mellan teori 

och empiri, och som därför är användbar i samband med fallstudier (1994: 42). 

Min egen forskningprocess skulle kunna uttryckas som en växling mellan teori, 

empiri, teori, empiri och så vidare i en följd. De första översikterna av forsknings-

fältet och klimatarbetet ledde mig in på teoretiska begrepp som sedan fått utgöra 

min analysram. Den teoretiska inramningen påverkade utformningen av intervju-
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frågorna, intervjuerna och dokumentstudierna i Växjö och Sundsvall styrde mitt 

intresse mot nätverkens roll, som till slut kom att bli en viktig del i studien av 

klimatarbetet på lokal nivå och som gjorde diskussionen om betydelsen av skala 

och nivå än mer intressant. 

�  
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Bilaga A. Intervjufrågor vid besök i Sundsvall och Växjö. 

Del 1 Om klimatarbetet i kommunen 

Anser du att kommunen har någon vision eller politik för det man kallar en hållbar ut-
veckling?  
Vilka miljöfrågor är viktigaste för kommunen? 
Var ligger kommunens tyngdpunkt – att förebygga eller anpassa sig till klimatföränd-

ring? 

Skulle du vilja säga att kommunen har en särskild klimatpolitik eller ingår den som en 

del av en mer allmän miljöpolitik?  

Vad tycker du ingår eller borde ingå i ”lokal klimatpolitik”? 

Hur tar sig ert klimatarbete uttryck? 

Vilka områden anser du att ni kan vara med och påverka lokalt?  

Har du någon uppfattning om er kommuns klimatpolitik och klimatarbete skiljer sig från 

andra kommuners?  

Vilken tyngd har klimatpolitiken i förhållande till andra politikområden i er kommun? 

Vilka initierar – driver på- genomför klimatfrågan/klimatarbetet i kommunen?  

Enighet eller olika starka intressen? 

Del 2 Förhållandet till omvärlden 

Vad är drivkraften för ert klimatarbete? 

Diskuteras klimatarbetet i en global eller nationell kontext? 

Samarbete/samverkan med andra – varför/ varför inte, med vilka, hur?  

Vilken är kommunens roll samarbetet (i nätverk)? 

Varifrån kommer initiativ till samarbete? 

Hur skapas nya kontakter? 

Vad förväntar ni er av nätverksamarbetet? Har förväntningarna uppfyllts? 

Upplever du att det ställs krav på kommunen från andra nivåer i samhället?  

Samarbete med invånare och verksamma i kommunen som geografiskt område? Hur? 

Vilka mötesplatser finns det för lokala aktörer inom klimatområdet? 

Del 3 Resultat 

Vilka resultat tycker du är viktigaste att uppnå?  

Vilka resultat har ni uppnått – konkret? 

Vilka hinder för åstadkomna resultat? Vad leder till framgång? Lärdomar? 

Del 4 Könsperspektiv 

I vilken utsträckning deltar kvinnor respektive män i lokalt Agenda 21-arbete, i framta-

gandet av policies, planer, i beslutsfattande, i vardagsarbetet med klimat/miljöfrågor? 

Har det någon betydelse? 

Del 5 Gå vidare  

Något du vill tillägga?  

Förslag på namn på nya intervjupersoner. 
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Bilaga B. Frågor vid intervju om nätverksarbete Växjö. 

Är nätverksdeltagandet resultat av en medveten politisk strategi, eller finns det andra 

orsaker?  

Deltagande i nätverk anses ofta resurskrävande, hur motiverar kommunen det flitiga 

nätverks- och projektdeltagandet på klimatområdet? Hur genomför man det praktiskt? 

När började kommunen ta internationella kontakter när det gäller klimatarbetet? 

Vad föranledde kommunen att delta i klimatarbete på internationell skala? 

Varifrån kom initiativet (från politiker, tjänstemän, andra)? 

Vilken typ av internationella kontakter och samarbeten inom klimatområdet har kom-

munen idag (nätverksdeltagande, projekt, affärskontakter, annat)  

Har kontakterna eller samarbetsformerna förändrats över tid?  

Vilka lokala aktörer deltar i det internationella arbetet (aktörer från den privata eller 

offentliga sektorn, politiker, tjänstemän, organisationer, företag etc), och på vilket sätt? 

Vilka kan dra nytta av de internationella kontakterna? 

Vad förväntas de internationella kontakterna och arbetet leda till?  

Har förväntningarna uppfyllts? Varför/varför inte? 

Går det att peka på några konkreta resultat av det internationella arbetet inom klimat-

området? 

Många som vill ha en inblick i lokalt klimatarbete besöker Växjö, internationell press 

talar om en ”pilgrimsfärd” till kommunen. Vilka är era erfarenheter av detta?  Vilka är 

det som besöker er, varifrån kommer de? Vad är det de frågar efter? Fortsätter kontak-

terna efter besöket? Känner ni till om besökarna realiserar de idéer de får vid besöket i 

form av egen klimatpolitik eller konkreta projekt?  

Vad betyder den internationella uppmärksamheten för Växjö – som kommun och för 

regionen? 

 

(Svaren kodade TjV 3, TjV 5, TjV 6) 

�

 

�  
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Bilaga C. E-postfrågor till Stockholm, Göteborg, Malmö och Växjö 

kommuner om nätverken CCP och ICLEI. 

Ni är alla medlemmar i ICLEI och deltar också i ICLEIs kampanj Cities for Climate Pro-

tection (CCP). Stockholm gick med i CCP 1996, Göteborg 1993, Växjö i mitten av 1990-

talet, enligt respektive kommuns webbplatser. Jag skulle vilja ställa några frågor angåen-

de era erfarenheter av ert deltagande i dessa nätverk. Eftersom några av frågorna rör 

händelser för drygt tio år sedan kanske inte just du som fått frågeformuläret kan svara på 

dem. I så fall är jag tacksam om du vidarebefordrar frågorna till lämplig person om det 

är möjligt, eller skickar mej ett förslag på vem jag kan vända mej till. 

 
1. Varifrån kom initiativet till att gå med i ICLEI resp. CCP? (Från tjänstmanna- eller 

politikerhåll?).  

2. Vilka var de avgörande argumenten när kommunen fattade beslutet att gå med i ICLEI 

respektive CCP? 

3. Vilka förväntningar hade kommunen på deltagandet i ICLEI resp. CCP? 

4. Har förväntningarna uppfyllts? I så fall på vilket sätt? Om inte, kan ni peka på några 

troliga orsaker till detta? 

5. När man går med i CCP gör man en överenskommelse om att uppfylla fem s k milste-

nar: 

Att inventera utsläppen av växthusgaser för att få en bas-år för jämförelse samt att 

göra en prognos 

Att sätta upp mål för utsläppsminskningen 

Att utveckla en lokal handlingsplan 

Att implementera politiska beslut och åtgärder 

Att mäta och följa upp resultaten. 

Skulle kommunen ändå ha genomfört ovanstående punkter, eller har deltagandet i CCP 

varit bidragande eller avgörande för att kommunens aktivitet när det gäller klimatfrågor? 

6. Har kommunen något samarbete eller erfarenhetsutbyte med andra städer/kommuner 

inom CCP? I så fall på vilket sätt? 

7. I vilken typ av aktiviteter inom CCP deltar kommunen? 

8. Kan ni peka på några konkreta resultat av kommunens deltagandet i  CCP ? 

(såväl resultat i er kommun som resultat i andra kommuner som dragit nytta av er 

kommuns kunskaper och erfarenheter) 

9. Kan kommunen påverka CCPs policy eller arbetssätt? 

10. Deltar kommunen i något annat internationellt samarbete om klimatfrågan eller där 

klimatfrågan ingår som en del?  

 

(Svaren kodade NVCCP 1, NVCCP 2, NVCCP 3, TjV 3, TjV 5, TjV 6) 

�  
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Bilaga D. Frågor vid telefonintervju med kommuner angående 

deltagande i nätverken Klimatkommunerna och Sveriges Eko-

kommuner. 

Frågor till kommuner som deltar i något av nätverken Klimatkommunerna eller Sveriges 

Ekokommuner och som fått Klimpstöd.  

1. Din kommun deltar i nätverket Klimatkommunerna. Varför har kommunen valt att 

delta i nätverket? Vilka är kommunens förväntningar på deltagandet? 

 2. Har förväntningarna uppfyllts? (Gärna några konkreta exempel) 

 3. Påverkar deltagandet i dessa nätverk kommunens klimatpolitik och klimatarbete? 

 4. Har deltagandet i nätverket på något sätt bidragit till att kommunen fått Klimpstöd? 

 5. Vilka deltar i nätverkets aktiviteter? Politiker och/eller tjänstemän? 

 6. Deltar kommunen i några andra nätverk (på lokal, regional, nationell eller internatio-

nell nivå där klimatfrågan är en del?  

 7. Vad/vilka aktörer påverkar kommunens klimatpolitik och klimatarbete? 

(Svaren kodade NVA 1, NVA 2, NVA3) 

 

 

Frågor till kommuner som deltar i något av nätverken Klimatkommunerna eller Sveriges 

Ekokommuner men som inte sökt/fått Klimpstöd 

1.  Din kommun deltar i nätverket Klimatkommunerna.  Varför har kommunen valt att 

delta i nätverket? Vilka är era förväntningar?  

2. Har förväntningarna uppfyllts?  (Något konkret exempel?)  

3. Påverkar deltagandet i nätverket kommunens klimatpolitik/ klimatarbete?  

4. Din kommun har inte sökt eller inte fått Klimpstöd, varför?  Upplever ni att ni kan få 

stöd från andra kommuner i nätverket för att söka Klimp-stöd (igen)? Kan ni i så fall 

tänka er att göra en (ny) ansökan?  

5. Vilka deltar i nätverkets aktiviteter? Politiker/tjänstemän?  

6. Deltar kommunen i några andra nätverk där klimatfrågan ingår som en del?  

7. Vad/vilka aktörer påverkar kommunens klimatpolitik/klimatarbete? 

(Svaren kodade NVB 1, NVB 2, NVB 3) 

 

 

Frågor till kommuner som inte deltar i nätverken Klimatkommunerna eller Sveriges Eko-

kommuner men som fått Klimpstöd   

1. Då kommunen fått Klimpstöd finns en klimatstrategi. Vilka är huvudpunkterna i stra-

tegin? Finns mätbara mål – t ex för reduktion av CO2-utsläpp? 

2. Vad/vilka aktörer påverkar inriktningen på kommunens klimatarbete? 

3. Kommun är inte medlem i något av de ovan nämnda nätverken. Har man i kommunen 

(bland politiker eller tjänstemän eller från annat håll) fört fram frågan om att gå med i 

något av dessa nätverk? 

4. Om frågan diskuterats, varför har man i så fall valt att inte delta i något av nätverken? 
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5. Deltar kommunen i några andra nätverk där klimatfrågan ingår som en del? 

6. Vilka är i så fall erfarenheterna av detta? 

7. Vilka deltar då i nätverkets aktiviteter? Politiker/tjänstemän? 

8. Tror du/ni att kommunen skulle ha utbyte av att delta i något av ovan nämnda nät-

verk (eller andra) för att dela med sig av erfarenheter av att utarbeta en klimatstrategi 

och en ansökan om medel, eller för framtida nya miljö- och/eller klimatprojekt i kom-

munen?  Kan den här typen av kunskapsutbyte ske på andra sätt än genom nätverk? 

(Svaren kodade NVC 1, NVC 2, NVC 3) 

�

Frågor till kommuner som varken deltar i nätverket Klimatkommunerna eller Sveriges 

Ekokommuner eller sökt alternativt fått Klimpstöd  

1. Har din kommun formulerat/håller på att formulera något program eller mål för ett 

lokalt klimatarbete?  Om inte – varför? Om ja, vad är de viktigaste punkterna? 

2. Om ja - Vad/vilka aktörer påverkar inriktningen på kommunens klimatarbete? 

3. Din kommun är inte medlem i något av de ovan nämnda nätverken. Har man i kom-

munen (bland politiker eller tjänstemän från annat håll) fört fram frågan om att gå med i 

något av dessa nätverk? 

4. Om frågan diskuterats, varför har man i så fall valt att inte delta?  

5. Deltar kommunen i några andra nätverk där klimatfrågan ingår som en del? 

6. Vilka är i så fall erfarenheterna av dessa? 

7. Vilka deltar då i nätverkets aktiviteter? Politiker och/eller tjänstemän? 

8. Kommunen har inte sökt/fått Klimpstöd. Om kommunen sökt – vilka är erfarenheter-

na? Om kommunen inte sökt – varför? Tror ni att deltagande i något nätverk skulle bätt-

re förutsättningar för att söka och genomföra program av ”Klimp-karaktär”? 

(Svaren kodade NVD 1, NVD 2, NVD 3) 

 

Gemensamt för alla fyra alternativen: 

Begreppet aktörer kan avse politiker och tjänstemän inom kommunen, föreningar, en-

skilda personer, företag, myndigheter etc inom kommunen som geografiskt område eller 

inom regionen eller nationen. 

Med nätverk avser jag såväl formella som informella samarbeten mellan aktörer på lokal 

nivå (kommunen), regional, nationell eller internationell nivå. 

�
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