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Abstract 
Hennerdal, Ida (2017). Mellan det globala och det lokala – Örebro kommuns 
klimatstrategi ur ett policymobilitetsperspektiv [Between the global and the local: The 
climate strategy of Örebro municipality from a policy mobility perspective] 

Local authorities increased interest in climate mitigation policy has in recent years 
attracted interest from researchers. Compared to local authorities in most other countries, 
Swedish municipalities enjoy a larger portion of autonomy. This makes them particularly 
interesting to study from a policy mobility perspective. The aim of this study is to explore 
how local authorities develop climate policy, the case chosen for this inquiry is Örebro 
municipality and its climate strategy approved in 2016. By applying the theoretical 
framework of policy transfer, to some extent, but especially policy mobility the thesis 
discovers how local authorities develop their climate policy. It also uncovers from where 
they gather knowledge and inspiration, faced with the global scope of climate issues. The 
result show that policy mobility provides great explanatory value in understanding the 
assemblage that is Örebro municipality’s climate strategy. The result, however, also 
challenges the notion forwarded within the field of policy mobility that the national scale 
is not very important for local policy development. The study also show that some policy 
areas are more easily influenced by the global scale, while other areas are more depended 
on similarities in context between the ‘sending’ and the ‘receiving’ actor, that is Örebro 
municipality. 

Keywords: policy mobility, policy transfer, local authorities, Örebro municipality, 
climate change, climate policy, climate strategy. 
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Sammanfattning 
Hennerdal, Ida (2017). Mellan det globala och det lokala – Örebro kommuns 
klimatstrategi ur ett policymobilitetsperspektiv [Between the global and the local: The 
climate strategy of Örebro municipality from a policy mobility perspective] 

Lokala myndigheter har tagit allt större plats i klimatpolitken och även tilldragit sig allt 
mer uppmärksamhet från forskare. Tidigare har bekämpning av klimatförändringar 
endast funnits på den globala och nationella nivåns agendor. När fler aktörer kliver in 
öppnas nya områden upp för studier av olika slag. Inom policymobilitetsfältet har 
forskare intresserat sig för hur lokala myndigheter formar sin politik, hur policyer färdas 
från en kontext till en annan och vad den processen gör med policyerna. Jämfört med 
motsvarande myndighetsnivå i de flesta andra länder har svenska kommuner ett betydligt 
större mått av självbestämmande. Denna långtgående rådighet gör dem särskilt intress-
anta att studera ur ett policymobilitetsperspektiv. Syftet med uppsatsen är att undersöka 
hur lokala myndigheter utformar sin klimatpolitik, som fall används Örebro kommuns 
klimatarbete och då särskilt den klimatstrategi som kommunfullmäktige antog 2016. 
Genom användningen av teoribildningen kring dels policytransferering men främst 
policymobilitet studerar uppsatsen hur dessa lokala myndigheter agerar och var de hämtar 
kunskap och inspiration ifrån när de ställs inför den globalt omfattande frågan om klimat-
förändringar. Policymobilitetslitteraturen visar sig bidra med viktiga förklaringsvärden 
för att förstå den assemblage som Örebro kommuns klimatstrategi utgör. I resultatet fram-
går dock att den nationella skalnivån inte förlorat sin betydelse för lokala myndigheters 
policyutveckling till den grad som tidigare studier inom policymobilitetslitteraturen pekat 
ut. Den visar också på att policyer inom vissa områden lättare hämtas hem från en global 
kontext medan det i andra sammanhang ligger närmare till hands att inspireras av andra 
lokala myndigheter i samma situation och med en liknande kontext som den egna. 
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Förord 
En masteruppsats är så mycket mer än de ord som slutligen fästs på pappret. För min del 
har den fört med sig nya erfarenheter, möten och insikter. Det finns många att tacka och 
uppmärksamma. Först och främst mina intervjupersoner och då särskilt Anna Åhlgren 
som ledde mig in i underlags- och bakgrundsrapporternas underbara värld. Tack för att ni 
tog er tid att svara på mina frågor och bidra med era upplevelser och insikter. Ett stort 
tack också till min handledare, Ida Andersson, för vägledning, uppmuntran och goda råd. 
Till slut ett tack till vänner och familj. För nyfikna frågor, peppande ord och distraktioner 
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Inledning 
”Sverige ska gå före i klimatfrågan som är vår tids ödesfråga.” (Regeringen, 2016, s. 41), 
så uttrycker sig den svenska regeringen i en skrift om hur Sverige ska ta nästa steg i 
arbetet med de globala hållbarhetsmålen som antogs inom ramen för Förenta Nationerna 
(FN) under 2016. 

Övertygelsen om klimatfrågans avgörande inverkan delas av en överväldigande majoritet 
av forskare på området. Bland dessa råder det stor enighet rörande den påverkan som 
mänskliga aktiviteter har på jordens klimat (Intergovernmental Panel on Climate Change, 
2015). Vad som konkret behöver göras för att minska denna påverkan och därmed 
förhindra oreparabla skador på jordens ekosystem och mänskliga samhällen är dock en 
fråga med många möjliga svar. En viktig insikt om dessa världsomspännande föränd-
ringar av jordens klimat är den att olika delar av världen berörs och drabbas på skilda sätt. 
Vissa av dessa konsekvenser kan redan skymtas medan andra än så länge utgörs av 
prognoser och förutsägelser (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2015). 

Sedan 1992 har mycket av världens länders arbete rörande klimatförändringar varit knutet 
till den gemensamma ramkonvention som undertecknats inom ramen för FN (United 
Nations Framework Convention on Climate Change, 2014a). Vid FN:s klimatkonferenser 
har endast stater, parter till klimatkonventionen, varit inbjudna till förhandlingsbordet och 
implementeringen av utsläppsminskningar har i mångt och mycket varit riktad till den 
nationella nivån (Gaupta, 2010). Sverige har deltagit aktivt i dessa och den nuvarande 
svenska regeringen har uttryckt att man vill att Sverige ska vara ett föregångsland och 
minska sin klimatpåverkan, dock utan att för den skull avskaffa välfärden (Regeringen, 
2016, s. 41). 

Under de senaste åren har emellertid detta fokus på staters medverkan och engagemang i 
klimatfrågorna utmanats och kompletteras av andra aktörer. Flertalet forskare har 
uppmärksammat denna förskjutning av klimatåtgärder från internationell och nationell 
nivå till lokal nivå (Betsill & Bulkeley, 2007; Granberg, 2006). Företag, civilsamhälle 
såväl som makthavare på lägre administrativa nivåer har börjat ta plats i debatten och 
uttrycka sin vilja att bidra till omställningen till ett fossiloberoende samhälle (Betsill & 
Bulkeley, 2007). 

Allt fler aktörer pekar också på hur den lokala nivån, och då särskilt städer, både står för 
en stor del av problematiken rörande klimatförändringar men också innehar många av 
nycklarna till hur dessa problem ska kunna lösas (UN-Habitat, 2015). Lokala myndig-
heter har som svar på detta på många sätt visat sig villiga att göra insatser för att undvika 
klimatförändringarnas negativa konsekvenser. Ett noterbart initiativ är det som tagits av 
stora städer världen över genom det så kallade C40-nätverket. Nätverket, som fungerar 
som ett slags paraplynätverk för en mängd andra, mer specificerade nätverk, skriver på 
sin hemsida att ”världens ögon är vända mot städerna, i större utsträckning nu än tidigare” 
(C40, 2017, författarens översättning). Det är dock inte endast stora världsstäder som tagit 
kliv in på klimatscenen och har möjligheter att göra insatser. Hoppe, van der Vegt och 
Stegmaier (2016) konstaterar att små och medelstora städer ofta har större möjligheter att 
mobilisera och organisera medborgarna i satsningar som berör utsläppsminskningar. 
Klimatfrågorna rör sig på flera geografiska skalnivåer samtidigt. Den globala och 
nationella såväl som den regionala och lokala. Denna spänning gör att klimatfrågorna, 
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dess problem och potentiella lösningar, inte endast kan studeras ur ett av dessa perspektiv. 
Denna insikt parat med de allt mer högljudda ropen på att nycklarna som kan låsa upp 
klimatfrågornas problematik måste finnas på lokal nivå utgör grunden för den här 
uppsatsen. 

I det sammanhanget blir de svenska kommunerna, den lokala myndighetsnivån i Sverige, 
som åtnjuter en närmast unik grad av självbestämmande jämfört med andra länders lokala 
myndigheter (Global Utmaning, 2016) ett särskilt intressant studieobjekt för att belysa 
klimatfrågornas komplexa struktur. Ett exempel på detta självbestämmande är den fysiska 
planeringen. Från nationellt håll finns identifierade mål och anspråk i form av så kallade 
riksintressen. Det är dock kommunerna som själva ansvarar för planläggningen av de 
vatten- och markområden som finns inom den aktuella kommunens geografiska område 
(Boverket, 2016). 

Exemplen på svenska kommuner som på olika sätt har tagit sig an miljöfrågorna generellt 
och klimatfrågorna mer specifikt är många. På senare år har detta arbete uppmärk-
sammats, bland annat genom en rad rankingar och jämförelser, kommuner emellan. 
Örebro kommun blev uppmärksammad för sitt miljöarbete av tidningen Miljöaktuellt 
(numera Aktuell Hållbarhet) och placerade sig som etta i 2015 års kommunranking för 
det årets “miljökommuner”. I den efterföljande rankingen 2016, samma år som kommu-
nens nya klimatstrategi antogs, föll dock Örebro kommun till en 20:e plats. 

Uppsatsen använder sig av policytransfererings- och policymobilitetsfältens insikter och 
applicera dessa på Örebro kommuns klimatstrategi. I fokus för dessa två forskningsfält 
står förståelsen att policys transfereras, överförs och mobiliseras på olika sätt och med 
olika syften (Temenos & McCann, 2013). Där policytransfereringen fokuserat på den 
nationella nivåns ”policylånande” (Wolman, 1992) har policymobilitetsfältet istället 
riktat intresset mot hur policyer färdas och förändras när det rör sig från plats till plats 
och över olika skalnivåer (Peck & Theodore, 2010). Policymobilitetsfältet fäster särskilt 
stor vikt vid den lokala myndighetsnivåns globala dimensioner (McCann, 2011). Det är 
utifrån dessa insikter och perspektiv som Örebro kommuns klimatstrategiska arbete 
studerats och analyserats. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lokala myndigheter utformar sin klimatpolitik. 
Genom att använda sig av teoribildningen kring dels policytransferering men främst 
policymobilitet studerar uppsatsen hur lokala myndigheter agerar och var de hämtar 
kunskap och inspiration ifrån när de ställs inför den globalt omfattande frågan om klimat-
förändringar. Det finns en tydlig trend inom klimatområdet där myndigheter på lägre 
administrativ nivå tar ett allt större ansvar för klimatfrågorna och skapar egna strategier 
och satsningar för att själva vara med och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser 
(Falkner, Stephan, & Vogler, 2010). De svenska kommunerna har, tillsammans med sina 
nordiska grannar, en närmast unik mått av självbestämmande jämfört med motsvarande 
myndighetsnivå i andra delar av världen (Global Utmaning, 2016). Dessa har därmed 
potential att utforma relativt långtgående satsningar och handlingsplaner för att bidra till 
minskade utsläpp av växthusgaser. 

Inom ramen för policymobilitetslitteraturen ifrågasätts rumsliga binära företeelser såsom 
global/lokal och nära/långt borta (Temenos & McCann, 2013, s. 346). Teoribildningen 
intresserar sig för hur utmaningar och lösningar formuleras och menar att dessa inte består 
av material som upprättats på ett isolerat sätt inom ramen för varje lokal myndighet. 
Istället sker en process där så kallade assemblages av idéer, policyer och satsningar som 
sprids genom nätverk, konsulter, konferenser och andra typer av informationsinhämtning 
plockas ihop och utgör underlaget för en lokal aktörs sätt att angripa en fråga. Här 
samspelar flera geografiska skalnivåer och policymobilitetslitteraturen pekar på hur 
lokala myndigheter i allt högre grad agerar som globala aktörer och kopplar an till globala 
policyströmmar (McCann, 2011). En viktig anledning till detta som pekas ut av 
policymobilitetslitteraturen är brist på resurser och en benägenhet för lokala aktörer att 
använda sig av idéer som redan visat sig framgångsrika på andra platser (Cochrane & 
Ward, 2012). Neuman (2007) pekar också han på hur institutioner och aktörer på flera 
skalnivåer påverkar varandra och förespråkar just studier utifrån ett multi scalar-
perspektiv. 

Mot bakgrund av lokala myndigheters ökande engagemang i klimatfrågorna och det stora 
mått av självständighet som svenska kommuner åtnjuter är det ur demokratisynpunkt av 
intresse att studera innehållet och utformandet av en klimatstrategi fastställd av en svensk 
kommun. För att studera dessa övergripande trender inom klimatdiskussionen ämnar 
studien att inrikta sig på Örebro kommuns klimatstrategi. 

Den empiriska studien koncentreras till att kartlägga underlaget till den klimatstrategi 
som antogs av Örebro kommuns kommunfullmäktige i juni 2016. Studien skapar en bild 
av vilka informations- och inspirationskällor till kommunens klimatarbete som kan upp-
täckas samt vilka avtryck dessa har gjort i klimatstrategins utformning. Studien kommer 
också undersöka hur lokala och globala perspektiv samspelar i underlaget till klimat-
strategin och kommunala företrädares uttalanden om klimatarbetet. Studien kommer, 
genom att applicera policymobilitetslitteraturen på Örebro kommuns klimatstrategiska 
arbete, kartlägga de inspirationskällor som har legat till grund för klimatstrategin och 
undersöka den kontext i vilken strategin formats. Med hänsyn just till det stora mått av 
kommunalt självstyre som svenska kommuner har kan det förväntas att policymobilitets-
litteraturens insikter är särskilt tillämpbara på Örebro kommuns klimatstrategiska arbete. 
Det finns i dagsläget få studier inom fältet som fokuserat på svenska kommuner eller 
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svenska förhållanden överhuvudtaget. Det råder med andra ord en brist och ett utrymme 
för den här studien att lämna ett bidrag till vidare teoriutveckling. 

Inom ramen för den empiriska studien intervjuas även ansvariga tjänstemän och politiker 
verksamma inom Örebro kommun. Materialet från intervjuerna har sedan analyseras med 
stöd av policy mobilitetsteorin och fungera som en fördjupning av materialet i 
kommunens klimatstrategi. 

• I vilken utsträckning har policymobilitetsfältet förklaringsvärde för de influenser 
som påverkar lokala myndigheters klimatstrategiska arbete? 

• Vilka lokala, nationella och internationella policyströmmar kan spåras i lokala 
myndigheters klimatstrategier? 

• Hur samspelar lokala och globala perspektiv på klimatfrågan i lokala 
myndigheters klimatstrategier? 

Disposition 
Uppsatsen går vidare med redogörelse för studiens avgränsning. Därefter följer ett avsnitt 
som behandlar den teori och de begrepp som används som grund för den empiriska 
undersökningen. Följande avsnitt beskriver det empiriska materialet, metoderna som 
använts för att forma detta och slutligen de analysverktyg som använts för att bearbeta 
materialet. Avsnittet därefter sätter studien i ett större kontext i form av en bakgrund där 
klimatförändringarnas resa från vetenskaplig insikt till allmän kännedom behandlas såväl 
som lokala myndigheters allt större del i klimatarbetet. Bakgrundavsnittet avslutas med 
en redogörelse för Örebro kommun och dess klimatarbete fram till den klimatstrategi som 
är föremål för studiens intresse. Därefter följer studiens resultat- och analysavsnitt. 
Uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt och en sammanfattande slutsats. 
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Avgränsning 

Studiens omfattning 
Studien omfattar Örebro kommuns klimatstrategi och studerar den ur ett policymobilitets, 
och till viss del policytransfereringsperspektiv. I den här studien definieras policy som 
idéer eller planer rörande hur kommunen ska agera i en given situation (Cambridge 
University Press, 2017). 

Det finns inom fältet få studier som fokuserar på svenska fall, varför den här studien fyller 
en viktig kunskapslucka. Svenska kommuner är därtill av extra stort intresse att applicera 
policymobilitets- och policytransfereringslitteraturens grundteser på. Detta på grund av 
kommunernas, jämfört med motsvarande administrativa nivå i de flesta andra länder, 
stora mått av självbestämmande (Global Utmaning, 2016). Den forskning på lokala 
myndigheter som sedan tidigare finns inom fältet tenderar att koncentrera sig på städer 
som ofta har mer begränsat mandat än sina svenska motsvarigheter. Den svenska 
kontexten är dessutom delvis en annan eftersom svenska kommuner i förekommande fall 
administrerar geografiska områden som inte endast inbegriper en stad. 

Studien avser inte att göra en jämförelse med andra kommuners arbete eller andra aktörer 
på lokal nivå. Fokus ligger på det klimatstrategiska arbetet, andra typer av miljöfrågor 
lämnas därmed utanför studiens omfattning. 

Relevans 

Studien bidrar till att undersöka den utveckling som klimatfrågorna har genomgått där 
fokus för lösningar på klimatutmaningarna i viss mån flyttats från den nationella till den 
lokala nivån. Studien ger insikt i hur ett klimatstrategiskt dokument tagits fram och hur 
ett klimatarbete på lokal nivå motiveras och förklaras. Studien bidrar också till en 
utveckling av policymobilitetsfältet genom att teoribildningen appliceras på ett svenskt 
fall, något som det råder brist på inom fältet. 

Från ett samhällsperspektiv utgör uppsatsen en intressant närstudie av en nyligen antagen 
klimatstrategi. Strategin innehåller delmål för 2020 och 2030 med slutmålet att Örebro 
kommun ska ha minskat sin klimatbelastning med 100 procent till år 2045 och att kom-
munkoncernen ska vara klimatneutral år 2030 (Örebro kommun, 2016a, s. 3). Kommunen 
har på olika sätt uppmärksammats för olika aspekter av miljöarbete under de senaste åren. 
Exempelvis blev Örebro kommun utsedd till årets friluftskommun 2012, 2013 och 2017, 
en utmärkelse som delas ut av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2017). Kommunen 
utsågs också till årets miljökommun av tidningen Miljöaktuellt (numera Aktuell 
Hållbarhet) år 2015 (Aktuell Hållbarhet, 2015). 
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Teori och begrepp 
I det här avsnittet presenteras det teoretiska fält som studien kopplas till. Inom ramen för 
det presenteras också centrala begrepp. 

Val av teori 
I studien används dels policytransferering men framför allt policymobilitet som teoretiskt 
ramverk. Det finns få studier som begagnat sig av dessa fält för studier på svenska 
förhållanden. Policymobilitetsfältet är ett relativt nytt sådant och det finns därför intresse 
av att undersöka vilka bidrag som fältets teser kan göra i en svensk kontext. Svenska 
kommuners stora mått av självständighet och därmed möjlighet att i hög grad forma sitt 
policyarbete utgör också ett intressant fall att studera utifrån policymobilitetsteorin 
eftersom denna poängterar just lokala myndigheters roll i relation till globala 
policyströmmar. 

Policytransferering 
Länder har länge begagnat sig av möjligheten att lära av andra, att hitta lösningar på 
problem som på intet sätt är unika för ett enskilt land (Dolowitz och Marsch, 1996). De 
ökande möjligheterna till kommunikation och utbyte har inneburit att denna process blivit 
allt vanligare och sker i allt högre utsträckning (Dolowitz & Marsh, 1996).	Det har också 
inneburit ett ökande intresse från forskningsvärlden att studera dessa processer närmare, 
en utveckling som dock startade relativt sent (Mossberger & Wolman, 2003). 
Forskningen inom fältet har framför allt bedrivits i form av fallstudier (Mossberger & 
Wolman, 2003). Policytransferering har definierats som varande en process av 
”policylånande från ett politiskt system till ett annat” (Wolman, 1992). Fokus har legat 
på att svara på frågor såsom hur policyidéer inlemmas i ett lands policyprocess, hur dessa 
externa idéer utvärderas, vilken typ av policytransferering som faktiskt pågår och vad 
som karaktäriserar denna process (Wolman, 1992). Makthavares vilja att minska risken 
för att en policy misslyckas har pekats ut som en viktig orsak till policytransferering 
(Mossberger & Wolman, 2003).	

Dolowitz och Marsh (1996) ritar upp en skiljelinje mellan två olika typer av policy-
transferering: den ena utgörs av frivilliga överföringar, en sorts lärande som aktörer på 
framförallt nationell nivå ägnar sig åt. Detta ställs i konstrast till påtvingade förändringar 
som genomförs genom yttre påtryckningar. En viktig faktor som pekas ut för att en 
frivillig förändring ska komma till stånd är att nuvarande policy eller lösning på ett visst 
problem inte längre uppfattas som tillräcklig (Dolowitz & Marsh, 1996). Denna 
utveckling, menar Dolowitz och Marsh (1996) härrör ofta från en uppfattning, antingen 
från allmänheten eller från makthavarna, att policyn på något sätt misslyckats med det 
syfte för vilket den upprättades. 

Inom ramen för policytransferering pekas sju delar som är föremål för förflyttning ut. 
Dessa består av ”policymål, strukturer och innehåll, policyinstrument eller administrativa 
metoder, institutioner, ideologier, idéer, attityder, koncept och dåliga erfarenheter” 
(Dolowitz & Marsh, 1996, ss. 349–350, författarens översättning). 
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Policymobilitet 
Policytransfereringslitteraturen har traditionellt rört sig inom ramen för forskning på 
offentlig politik och jämförande politikstudier (public policy och comparative politics) 
(Dolowitz & Marsh, 1996). Men om intresset för hur policyer förflyttas och förflyttar sig 
tidigare funnits främst inom ramen för statsvetenskaplig forskning har på senare år även 
andra grenar av det samhällsvetenskapliga forskningsområdet plockat ut viktiga delar av 
fältet och fört in aspekter från sina egna fält. Den geografiska forskningstraditionen är ett 
sådant exempel. Ett relativt nyväckt intresse från geografiskt håll har fört in nya influenser 
och också lagt fokus på mobilitet snarare än transferering. Forskningsfältet policy-
mobilitet, inspirerat av och på många sätt överlappande med policytransfereringsfältet, 
har utvecklats och dragit till sig allt större intresse (Peck & Theodore, 2010). Det är ett 
forskningsområde som dragit till sig allt mer intresse från forskare som vill undersöka 
”vilka aktörer, praktiker och representationer som påverkar (re)produktionen, 
anammandet och den resa som modeller för best practice tar genom rum och tid” 
(Temenos & McCann, 2013, s. 345, författarens översättning). 

I fokus för teoribildningen står insikten om att policys färdas, rör sig över gränser och 
skalnivåer, förändras och plockas upp på nya platser (Peck & Theodore, 2010). En viktig 
skiljelinje jämfört med policytransfereringsforskningen är just skalnivån på det som 
studeras. McCann och Ward (2013) pekar på att forskare inom policytransfererings-
området allt för ofta är låsta vid nationella myndigheter och på så sätt fastnar vid den 
nationella skalnivån. De hävdar att denna låsning ”begränsar vår förmåga att se att 
policytransferering […] sker på andra skalnivåer också” (McCann & Ward, 2013, ss. 6–
7, författarens översättning). De pekar istället på vikten av att inse att aktörer ansvariga 
för politik på lokal nivå på samma gång kan vara globala aktörer (McCann & Ward, 
2013). Cochrane and Ward (2012, s. 6) lyfter också fram att en plats utformning, oavsett 
på vilken skala platsen befinner sig på, är en ”global process på grund av att den i så stor 
utsträckning är baserad på system av lånande, tolkningar [och] lärande”. En viktig 
grundläggande komponent är med andra ord att lokala policyer och lokalt maktutövande 
har globala dimensioner (Temenos & McCann, 2013). 

En annan viktig del av policymobilitetslitteraturen är insikten om att policyer sällan 
förflyttas som hela koncept, istället sker förflyttningen i form av bitar och delar av 
policyer som förflyttas och landar i en ny, synbart lokal kontext (Peck och Theodore, 
2010). Det innebär också att policyer inte förblir exakt desamma när de rör sig från ett 
sammanhang till ett annat. Det nya sammanhanget i vilken policyn landar påverkar den 
också utifrån den lokala kontexten på platsen (McCann, 2011).	

De forskare som intresserat sig för och utvecklat policymobilitetsfältet har också pekat 
på att de kategorier av aktörer, utpekade inom policytransfereringsforskningen, är alltför 
snäva. Dessa aktörer, menar forskare inom policymobilitetsfältet, agerar inte heller endast 
inom ramen för nationalstatens olika institutioner (Temenos & McCann, 2013). 

  



 8 

Assemblage 
Ett viktigt inslag i forskningen om hur policyer rör sig mellan olika kontexter som 
policymobilitetsfältet fört in är betoningen på assemblage. Wise (2005) beskriver 
begreppet som varande en process där olika delar sätts samman, inte planlagt men inte 
heller helt slumpmässigt. McCann och Ward (2013) använder begreppet för att beskriva 
sammansättningen av till synes lokala policyer. De hävdar att ”praktiker som formar 
policyer och förvaltningspraxis är sammansättningar, eller relationella assemblages, av 
olika delar och resurser bestående av både stationära och rörliga delar av expertis, 
regelverk, institutionell kapacitet etc.” (McCann & Ward, 2013, s. 8, författarens 
översättning). Anderson och McFarlane (2011) betonar den provisoriska naturen hos 
assemblage. Att det är något som sätts samman i stunden, där delar hämtade från olika 
håll inte smälter samman till att bli en ny helhet utan består av olika komponenter som 
samexisterar. Temenos och McCann (2013) använder begreppet för att beskriva hur 
modeller sätts samman och menar att själva processen assemblage förs med vissa, 
särskilda syften. Därmed blir processen också ”en fråga om skalnivåer där element från 
nära och långt borta kombineras till en global-lokal policy” (Temenos och McCann, 2013, 
s. 347, författarens översättning). Policymobilitetsfältet lyfter fram att den nationella 
skalan inte är av lika stor betydelse som policytransfereringsforskningen har pekat ut, 
istället är det av vikt att studera hur olika skalnivåer samspelar och påverkar 
policyutformning (Temenos & McCann, 2013). Även om begreppet assemblages inte är 
helt okontroversiellt och vissa forskare har pekat ut risker med att det, från ett analytiskt 
perspektiv, blir allt mer otydligt (Kennedy, 2016) finns viktiga insikter som kan hämtas 
från begreppet. 

McCann och Ward (2011, ss. xv–xvi) lyfter fram olika aspekter av urban assemblage och 
menar att dessa inte endast består av element som plockats upp från ”flödet” utan också 
deltar i omformandet och omdanandet av ”terrotoriella och relationella geografier”. Peck 
och Theodore (2010) beskriver hur policymobiliteten förändrar relationerna mellan 
platsen där en idé plockas upp och platsen den plockas upp ifrån. En viktig aspekt i denna 
process är insikten om att policyer inte färdas som oföränderliga, konstanta paket utan att 
själva förflyttningen också innebär att en förändring av det som förflyttas (Peck & 
Theodore, 2010). Jacobs (2012, s. 418) beskriver dessa förändringar som add-ons, tillägg 
som adderas till en policy och som på ”ofta oberäknerliga och varierande sätt” bidrar till 
hur den förflyttas, var den anländer och huruvida den tas emot och blir en del av en ny 
plats assemblage eller inte. Det är på intet sätt självklart att alla typer av policyer förflyttas 
och, om så ändå är fallet, tas emot och implementeras med framgång på en ny plats. 
McLean och Borén (2015) undersöker sådana förhållanden genom en fallstudie rörande 
implementering av hur initiativ inom hållbar utveckling sprids och implementeras. De 
pekar på en ”policyimmobilitet” och identifierar en rad faktorer som försvårar förflyttning 
av policyer från en plats till en annan, bland annat brist på tydligt ledarskap såväl som 
brist på tid, pengar och andra resurser. 

Genom användandet av begreppet assemblage så som policymobilitetslitteraturen gör är 
det också möjligt att komma ifrån de till synes motsatta begreppen lokal/global och 
mobilitet/oförändelighet (McCann & Ward, 2011). En tredje aspekt av begreppet som 
betonas av McCann och Ward (2011) är att processen av assemblage inte är en helt 
slumpmässig sådan. Olika maktcentran är i rörelse och påverkar hur sammansättningen 
formas vid varje givet tillfälle. Avsaknaden av en överordnad maktstruktur som avgör 
vilka delar som ingår i en specifik assemblage är något som även betonas av Anderson 
och McFarlane (2011). 
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Policymobilitet med lokalt fokus 
På senare år har policymobilitetsfältet riktat intresset mot städer och lokala myndigheter 
(Jacobs, 2012). Just fokuseringen på hur den lokala nivån påverkar och påverkas av 
globala policyströmmar ligger i linje med den studie som genomförts i Örebro kommun. 
Jacobs (2012) framhåller att denna process inte är slumpmässig utan istället influerad av 
historiska kontexter som påverkar vad som färdas och hur det senare materialiseras. 

Inom ramen för policymobilitetsfältet finns en mängd angreppssätt som användas av olika 
forskare inom fältet. Här är det tidigare nämnda begreppet assemblage centralt, 
exempelvis i form av kartläggningar kartläggningen och analyser av det sammansatta 
assemblage som en lokal policy utgör (Baker & Temenos, 2015). Dessa till synes lokala 
företeelser är i realiteten tydligt beroende av och kopplade till nätverk med ”omfattande 
geografisk utbredning” (Cochrane & Ward, 2012, s. 6). Fokus ligger här inte främst på 
vad som förflyttas utan på hur lokala myndigheter kommer fram till den sammansättning 
som utgör en specifik policy (Robinson, 2015). När en policy studeras måste under-
sökningen därmed koncentreras inte endast till policyn i sig självt men också det 
sammanhang i vilken den var formas (Kuus, 2015). 

Den processen är långt ifrån självklar. Robinson (2015, s. 832) framhåller att ”koncept 
som lånas in ena stunden kan i nästa stund anses vara uppfunna lokalt”. På så sätt kan 
även idéer som har sitt ursprung på en plats långt från den lokala kontexten anses 
genererade på betydligt närmare håll av den enkla anledningen att det var därifrån den 
ansvariga policymakaren fick höra om den (Robinson, 2015). Robinson (2015) pekar 
vidare på vikten av att studera hur lokala myndigheter anländer, arriving at, till den policy 
som slutligen formas. Med hjälp av det perspektivet är det möjligt att fokusera på hur 
policymakare fångar upp idéer och sammanfogar idéer från ”myriader av influenser från 
andra håll” (Robinson, 2015, s. 831, författarens översättning). 

Policymobilitetsfältet identifierar några grundläggande orsaker till varför processen 
uppstår. En viktig anledning är det upptrappade tempo som tjänstemän har att förhålla sig 
till idag. Genom att skanna av det rådande kunskapsläget efter framgångsrika koncept 
och idéer finns möjligheten att minska behovet av tids- och resurskrävande utvecklings-
arbete på hemmaplan och istället identifiera lösningar som redan visat sig vara 
framgångsrika i andra sammanhang (Cochrane & Ward, 2012). 

Arbetet med dessa så kallade ”snabba policyer” karakteriseras av just detta, ett sorts 
”pragmatiskt lånande av ’policyer som fungerar’” (Peck, 2011, s. 773, författarens 
översättning). Det faktum att det är möjligt att peka på idéens eller policyns framgång på 
en annan plats kan också fungera som en övertygande faktor eller legitimitetsbevis 
(Cochrane & Ward, 2012). Vissa går så långt som att tala om att det på lokal nivå i 
dagsläget i princip inte finns något som helst självständigt beslutsfattande (Peck, 2011). 
Kommunpolitikens fokus på byggande av ”långsiktig och effektiv konsensus” (Temenos 
& McCann, 2012, s. 1394) genom koalitionsbyggande innebär att problem såväl som 
lösningar inramas och presenteras på ett visst sätt. Det innebär också att det är av intresse 
att studera både hur en synbarligt lokal policy formas med influenser från globala 
policyströmmar utan också hur den lokala nivån förbereds på denna nya policy (Temenos 
& McCann, 2012). 
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Policyturism och policy boosterism 
Det finns ett flertal utvecklingar av policymobilitetsfältet som riktat in sig på specifika 
aspekter av processen då polycier förflyttas från en plats till en annan. En av dessa är 
policyturism. González (2011, s. 1400) beskriver fenomenet som att policyturism bär 
många likheter med vanlig turism, exempelvis den så kallade ”turistblicken” med vilken 
policyer från andra platser betraktas. Genom ”förväntan, tidigare dagdrömmar och en 
känsla av att vara utanför sin vanliga kontext och därmed befinna sig i en exotisk plats, 
en plats där vad som helst kan hända” upprättas en mytbildning kring policyn i fråga 
(González, 2011, s. 1400). Liksom vid traditionell typ av turism finns det vid urban 
policyturism aktörer som på olika sätt underlättar och möjliggör för upplevelsen 
(González, 2011). Det rör sig om nätverk av lokala värdar som planerar och lägger upp 
ett program, väljer ut experter som ska redogöra för olika aspekter och utser platser värda 
att besöka (González, 2011). 

En annan aspekt av policymobiliteten är vad McCann (2013) benämner som policy 
boosterism. Viktiga ingredienser i policy boosterism är jämförelser och rangordningar 
som aktörer intresserade av att framhäva just sin stad ägnar sig åt (McCann, 2013). 
Collins (2016) använder begreppet civic pride för att beskriva en viktig ingrediens i 
fenomentet. Det förklaras vara den gemensamma uppfattningen av stolthet som med-
borgarna i en stad känner över platsen i fråga (Collins, 2016). En viktig ingrediens i denna 
känsla av stolthet är viljan att ”förbättra sig och uppnå det bästa för […] sitt samhälle” 
(Collins, 2016, s. 177, författarens översättning). Lokala makthavares strävan att öka 
mängden arbetstillfällen och därmed skattebasen samt locka till sig kompetens, turister 
och investeringar ses som viktiga drivkrafter bakom policy boosterism-ansträngningarna 
(McCann, 2013). En viktig målgrupp är just den egna befolkningen eftersom dessas stöd 
är nödvändigt för att kunna genomföra de beslut som ger en plats möjlighet att konkurrera 
om de av lokala makthavare önskade positiva värdena (McCann, 2013). 

Boyle (1997) var också intresserad av lokala myndigheters ansträngingar att på olika sätt 
skapa en viss sorts identitet eller stolhet hos sin befolkning. Boyle (1997, s. 1975) pekar 
på att studier kritiska till utvecklingen har framfört att denna utveckling drivs av ”en urban 
elit som omformar den kollektiva känslan och medvetenheten i syfte att legitimisera 
politiska projekt som i huvudsak gynnar dem själva” (författarens översättning). 

Sustainability fix 
While, Jonas och Gibbs (2004) presenterar konceptet sustainability fix som en modell, se 
figur 1, för att beskriva lokala myndigheters sätt att balansera till synes motstående 
intressen. Enligt modellen formas den lokala versionen av hållbarhet genom tryck från 
ekonomiska nödvändigheter, regelverk, legitimitet och tryck från allmänheten, en allt 
intensivare tävlan städer emellan och, slutligen, den neoliberala omorganiseringen av 
statsapparaten (While, Jonas, & Gibbs, 2004, s. 552). 
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Figur 1. Modell för sustainability fix. (While, Jonas, & Gibbs, 2004, s. 552) 

Balansen mellan dessa yttre tryck, alla med åtminstone delvis motstående mål, ger 
upphov till det ”selektiva införlivandet av miljömål” (While, Jonas, & Gibbs, 2004, s. 
552, författarens översättning). Temenos och McCann (2012) tar begreppet sustainability 
fix vidare och inlemmar det i diskussionen om policymobilitet. De pekar på betydelsen av 
”importerade” modeller och policyer och att avvägningar resulterande i en lokal 
sustainability fix på intet sätt endast är hämtade från den lokala kontexten, helt i linje med 
idéerna bakom policymobilitet (Temenos & McCann, 2012, ss. 1391–1392). De fortsätter 
och beskriver hur lokala makthavare integrerar utvalda delar av miljöhänsyn för att på så 
sätt kunna ”upprätthålla den ömtåliga balansen mellan de kapitalistiska kraven på tillväxt 
och de miljömässiga begränsningarna och de politiska påtryckningarna som kommer med 
dessa” (Temenos & McCann, 2012, s. 1392, författarens översättning). Enligt Temenos 
och McCann finns två aspekter som är nödvändiga för att denna balans, denna hållbarhets-
lösning eller sustainability fix ska kunna vidmakthållas. Dessa utförs av en kombination 
av ”aktiva, ansvarsfulla och miljömässigt medvetna medborgare, däribland företagare” 
och ”någon form av medborgligt deltagande i beslut som rör planering och liknande 
frågor” (2012, s. 1392). 
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Visualisering av teoriavsnittets innehåll 
I figur 2 redovisas innehållet i teoriavsnittet.  

Figur 2. Teoriavsnittets olika delar (Författarens bearbetning) 
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Metod och material 
I det här avsnittet beskrivs studiens utformning, det empiriska material som undersökts 
och de analysmetoder som använts för att bearbeta resultaten. 

Forskningsdesign 
Den aktuella studien är en fallstudie där, som nämnts tidigare, Örebro kommuns klimat-
strategi står i fokus. Studien innehåller både kvantitativa och kvalitativa inslag och bidrar 
till förståelsen av hur lokala myndigheter influeras av policytransferering och policy-
mobilitet. Studiens kvantitativa del är en kartläggning av det assemblage som klimat-
strategin är uppbyggd av. Den kvalitativa delen bidrar med ett narrativ angående hur 
aktörer på olika sätt inblandade i Örebro kommuns klimatarbete resonerar kring sitt 
uppdrag och kring lokala myndigheters roll i ansträngningarna att minska utsläpp av 
växthusgaser. Studien ger insikt i hur svenska lokala myndigheter behandlar frågan om 
klimat inom ramen för sitt i en internationell jämförelse stora mått av självstyre. 

Val av ämne och förförståelse av 
ämnesområdet 
Efter en uppväxt i Örebro flyttade jag efter avslutade gymnasiestudier från staden och 
hamnade så småningom i Stockholm. Genom personliga kontakter har jag innan 
uppsatsarbetet påbörjades fått en ytlig insikt i Örebro kommuns övergripande kommunala 
styrning och arbete. Det väckte mitt intresse, ett intresse som styrktes ytterligare av 
lärdomen om den klimatstrategi som antogs 2016. Örebro kommun, en i svenska mått 
mätt relativt stor kommun, sett till sin befolkning, utgjorde därmed ett intressant fall att 
studera. 

Material 
Det här avsnittet redogör för det studerade materialet. Det består av både primärkällor 
och sekundärkällor. Dels texter i form av rapporter som producerats i framtagnings-
processen av strategin och dels intervjuer med tjänstemän och förtroendevalda som på 
olika sätt arbetar eller har arbetat med klimatfrågor inom Örebros kommunkoncern. 

Urval och tillvägagångssätt gällande studiens empiriska 
material 
I centrum för studien står Örebro kommuns klimatstrategi som antogs av Örebro 
kommuns kommunfullmäktige 2016. Klimatstrategin ersatte då Örebro kommuns klimat-
plan, antagen 2010 (Örebro kommun, 2016a). Studien inkluderar endast den gällande 
klimatstrategin, klimatplanen ryms därmed inte inom ramen för den empiriska under-
sökningen. Utöver själva strategin inkluderar studien åtta bakgrunds- och underlags-
rapporter som författats inom ramen för den framtagningsprocess som föregick beslutet 
om klimatstrategin. Rapporterna är inhämtade från den projektledare som var ansvarig 
för framtagningen. Dessa täcker in de sju teman som klimatstrategin omfattar. Den 
åttonde rapporten är framtagen som ett rådgivande dokument och ger förslag till åtgärder 
som syftar till att uppfylla de i klimatstrategin uppställda målen. Anna Åhlgren (personlig 
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kommunikation, 6 mars 2017), projektledare för framtagningsprocessen av klimat-
strategin mellan 2014 och 2015, påpekade att dessa sju inte uppdaterats sedan de 
färdigställdes under 2015. Vissa delar kan därmed, i jämförelse med slutresultatet i under-
lagsrapporten och själva klimatstrategin, vara något inaktuella. Ett stort antal personer 
var på olika sätt engagerade i framtagandet av klimatstrategin. Dessa har med största 
sannolikhet använt sig av arbetsmaterial, korresponderat dem emellan och fört egna 
anteckningar under processens gång. Detta material finns dock inte med i studiens 
empiriska underlag. De rapporter som ingår i studien utgjorde i förekommande fall en 
slutredovisning av dessa arbetsprocesser och bedömningen är därför att de vitala delarna 
av arbetsgruppernas arbete återfinns i rapporterna. 

I slutskedet av klimatstrategins framtagningsprocess valde Nya Moderaterna och Liberal-
erna att dra sig ur de gemensamma diskussionerna och istället ta fram egna förslag på 
klimatstrategi (Nya Moderaterna och Liberalerna, 2016a) respektive en så kallad 
matstrategi (Nya Moderaterna och Liberalerna, 2016b) för Örebro kommun. Dessa antogs 
dock inte av Örebro kommuns kommunfullmäktige och utgör därmed inte del av det 
empiriska materialet. De omnämns och diskuteras däremot i studiens resultat- och 
diskussionsavsnitt eftersom de togs upp av flera av intervjupersonerna. 

Utöver dessa rapporter intervjuas ett antal politiker och tjänstemän. Dessa utgör 
nyckelpersoner inom den kommunala verksamheten, både vad gäller tjänstemän och 
förtroendevalda politiker. Efter en omorganisation 2016 har en del tjänstemän sökt sig till 
nya tjänster, varför det inte var möjligt att intervjua alla de identifierade nyckel-
personerna. Flertalet av de tillfrågade hänvisade dessutom till den tjänsteman som var 
ansvarig projektledare för framtagningsprocessen mellan 2014 och 2015 och menade att 
denna hade den information och den erfarenhet som de själva besatt. Den tjänstemannen 
intervjuades inom ramen för studien. Det kan dock inte uteslutas att det empiriska 
materialet skulle blivit mer fullödigt om dessa personer kunnat intervjuas för studiens 
räkning. För att skapa en större förståelse för den kontext inom vilken klimatstrategin 
tillkommit intervjuades också två personer som inte arbetar inom ramen för Örebros 
kommunkoncern, en från organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) och en 
anställd på den nationella samarbetsorganisationen Klimatkommunerna. 

Utöver de på förhand identifierade intervjupersonerna tillkom ett antal intervjupersoner 
under arbetets gång. När intervjuer genomfördes tillfrågades intervjupersonerna om de 
hade förslag på ytterligare personer att kontakta. På så sätt genomfördes intervju-
processen inom ramen för vad som brukar kallas snowballing. En metod som just innebär 
att intervjupersoner hänvisar intervjuaren till nya intervjupersoner (Noy, 2008). 

I de två fall där intervjuer genomfördes via e-post skedde så på grund av att intervju-
personerna uttryckligen föredrog det. En viktig anledning till det upplägget var tidsbrist 
från intervjupersonernas sida, något som omöjliggjorde en intervju via telefon eller 
genom ett personligt möte. En av intervjupersonerna är baserad i Malmö varför det fram-
stod som mer genomförbart i praktisk bemärkelse att genomföra intervjun på distans. Att 
genomföra en intervju via skriftliga frågor och svar är självklart en begränsande faktor. 
Möjligheten att i stunden ställa uppföljningsfrågor eller be om fördjupning av svar 
försvåras och det är inte heller möjligt att avläsa reaktioner eller kontrollera att 
intervjupersonen förstått frågan rätt på samma sätt som är möjligt vid en mer direkt 
kontakt. 



 15 

I samtliga fall har en inledande kontakt med intervjupersonerna tagits skriftligen via mail 
då jag även presenterat mig och kortfattat redogjort för varför jag vill ställa mina frågor 
och hur materialet kommer behandlas. Jag har skriftligen klargjort att min handledare och 
jag är de enda som kommer att hantera råmaterialet från intervjuerna, exempelvis den 
transkriberade texten, samt att alla inspelningar från intervjuerna kommer raderas när 
uppsatsen är färdigskriven och examinerad. Jag har också skriftligen eller muntligen 
inhämtat medgivande från intervjupersonerna att delta i studien och därmed agerat i linje 
med den forskningsetiskt viktiga grundsatsen om informerat medgivande 
(Vetenskapsrådet, 2011, s. 42). Inom ramen för min studie bedömer jag inte att intervju-
personerna riskerar att skadas eller på annat sätt utsättas för obehag på grund av sitt 
deltagande. Med detta sagt har det ändå varit viktigt att informera intervjupersonerna om 
varför jag intresserar mig för deras arbete och för dem att ge sitt medgivande till att vara 
del av min studie. I de fall intervjuerna har skett ansikte mot ansikte har jag på plats 
inhämtat godkännande att spela in intervjun. Detta utöver att ha nämnt det i min inledande 
mailkontakt och ställt frågan om det är ett upplägg som intervjupersonen vill ställa upp 
på. Jag har också meddelat att dessa är välkomna att kontakta mig under arbetets gång 
om det skulle uppstå frågor eller liknande från deras håll. Intervjuerna har skett på 
intervjupersonernas arbetsplats, antingen i deras tjänsterum eller i ett närliggande 
konferensrum. I de fall jag har ställt frågor via mail har intervjupersonerna själva kunnat 
avgöra den exakta tidpunkten för att svara på dessa. Jag har genomfört tre intervjuer via 
telefon. Även här inhämtades godkännande att spela in samtalet både på mail och i 
inledningen av intervjun. Samtliga intervjupersoner har erbjudits möjligheten att ta del av 
den färdiga uppsatsen när arbetet är avslutat. Frågorna i de intervjuscheman jag upprättat 
innehåller inga personliga frågor, den fråga som närmast snuddar vid det är då 
intervjupersonerna i inledningen av intervjun uppmanas att kortfattat presentera sig. Bet-
oningen har dock även där legat på personens yrkesroll. Frågorna till intervjupersonerna 
har inte berört några privata aspekter eller familjeförhållanden. När intervjupersonerna så 
velat har jag upprepat och fyllt ut min initiala redogörelse av syftet med uppsatsen samt 
när den beräknas vara färdigställd, i den mån som varit möjligt vid intervjutillfället. 

Den huvudsakliga delen av studiens empiri är hämtad från olika typer av bakgrunds- och 
underlagsrapporter som företrädesvis författats av tjänstemän inom ramen för deras 
anställning på Örebro kommun. Några av dessa finns att tillgå på Örebro kommuns 
webbplats, andra har jag fått skickade till mig av en av de tjänstemän som jag intervjuat. 
Även om dessa inte funnits allmänt tillgängliga på exempelvis en hemsida hade jag inga 
svårigheter att få tillgång till materialet som svar på en direkt fråga. 

Inom ramen för analysen har jag varit noga med att inte förvränga svar från intervju-
personer och tolka dessa utanför sin kontext. Detta för att vara trogen materialet och inte 
på ett partiskt sätt återge de svar de lämnat. 

Det hade varit möjligt att inkludera fler personer inom ramen för intervjuerna. Bed-
ömningen gjordes dock att dessa utgjorde tillräckligt stort underlag för att på ett adekvat 
sätt representera den kontext vari Örebros klimatstrategi kommit till. I de senare 
intervjuerna framkom dessutom delvis liknande information som redan inhämtats i 
tidigare intervjuer. Det tyder på en viss grad av mättnad i det material som var möjligt att 
inhämta genom intervjuer. Denna typ av mättnad kan användas som ett mått för att avgöra 
när tillräckligt mycket material inhämtats (Baker & Edwards, 2012). Eftersom fokus 
ligger på klimatstrategin som sådan och inte exempelvis dess implementering har 
tjänstemän ansvariga för genomförandet av strategins uppsatta mål inte inkluderats i 
studien. 
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Textmaterial 
Huvuddelen av det empiriska materialet utgörs av bakgrunds- och underlagsrapporter 
som tagits fram i arbetsprocessen som ledde fram till den av Örebro kommunfullmäktige 
antagna klimatstrategin. I arbetet med framtagandet färdigställdes sju rapporter på skilda 
teman, dessa teman återfinns sedan som enskilda delar i klimatstrategin. Den åttonde 
rapporten är en underlagsrapport som tagits fram som ett rådgivande dokument med 
förslag till åtgärder som syftar till att uppfylla de i klimatstrategin uppställda målen. Som 
bakgrund till dessa rapporter har uppgifter även hämtats från både den projektplan och 
kommunikationsplanen som färdigställdes innan processen med att framställa 
klimatstrategin inleddes. 

Tabell 1. Översikt av textmaterialet i den kvantitativa delen av studien (Författarens bearbetning) 

Namn på rapport Datum för färdigställande 

Enskilda Örebroare (Fries, 2015) 2015-10-28 

Grön ekonomi – Omställning till en klimatvänlig, 
resurseffektiv och socialt inkluderande ekonomi genom 
kapitalförvaltning (Arneson, 2015) 

2015-06-25 

Energieffektivisering och förnybar energiproduktion 
(Jakobsson, 2015a) 

2015-10-28 

Energieffektivisering av företag i Örebro kommun 
(Jakobsson, 2015b) 

2015-10-28 

Produkter och upphandling i Örebro kommun (Åhlgren, 
2015) 

2015-06-18 

Resor och trafik i Örebro kommun (Elvingson, 2015) 2015-05-04 

Temarapport Smartare mat (Fries, 2014) 2014 

Underlagsrapport till klimatstrategi för Örebro kommun 
(Örebro kommun, 2016b) 

2016-06-10 

 

Intervjuer 
Utöver de åtta rapporterna inkluderar studien också ett antal intervjuer. Syftet med 
intervjuerna är att skapa en djupare förståelse för arbetet med att ta fram klimatstrategin 
och den kontext vari den finns. En förståelse som inte är möjlig att få genom att endast 
ha klimatstrategin som studieobjekt. Av de totalt nio intervjuerna har fyra genomförs 
personligen, tre via telefon och två via e-post. De intervjuer som genomfördes via telefon 
eller vid ett personligt möte varande mellan 40 minuter och drygt en timme vardera. Tre 
av intervjupersonerna är förtroendevalda politiker. Dessa utgör tillsammans presidiet för 
Örebro kommuns kommunstyrelse samt även presidiet för kommunstyrelsens utskott för 
näringsliv och tillväxt. Detta utskott har av kommunstyrelsen delegerats ansvar bland 
annat för kommunens klimatarbete (A, 2017-02-21). 

Utöver dessa har fyra tjänstemän på Örebro kommun intervjuats. Dessa utgörs av projekt-
ledaren för framtagningsprocessen av klimatstrategin, Örebro kommuns kommun-
direktör, kommunens näringslivsdirektör samt el- och automatiseringsansvarig på det 
kommunala bostadsbolaget Öbo. Utöver dessa tjänstemän har också handläggare på två 
externa organisationer intervjuats. Den ena från Klimatkommunerna och den andra från 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). Dessa valdes ut på grund av Örebro kommuns 
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engagemang i de båda organisationerna. En av de förtroendevalda politikerna som 
intervjuats är ledamot i Klimatkommunernas styrelse och SKL är ett av de sammanhang 
som specifikt nämns i underlagsrapporten till klimatstrategin och som också framhölls av 
intervjupersoner. 

Semi-strukturerade intervjuer 
De intervjuer som genomfördes vid personliga möten samt intervjuer via telefon var av 
semi-strukturell karaktär. Bryman (2012) beskriver semi-strukturerade intervjuer som en 
metod där intervjuaren har ett sedan tidigare förberett schema med frågor eller teman att 
utgå ifrån. Frågorna är relativt öppna och intervjupersonen har i stort sett möjlighet att 
svara fritt. Intervjuaren har också möjlighet att ställa frågor som inte finns med i för-
beredelsematerialet. Det ger intervjuaren möjlighet att få insyn i vad intervjupersonen 
”ser som viktigt när det gäller att förklara och förstå händelser, mönster och beteenden” 
(Bryman, 2012, s. 471). Att valet föll på semi-strukturerade intervjuer beror just på 
kombinaitionen av ramar och frihet som metoden möjliggör. På så sätt kan jag utgå från 
ett tydligt frågedokument men ändå vara fri att följa upp uttalanden som görs av intervju-
personerna. Som förberedelsematerial till intervjuerna upprättades intervjuguider med 
frågor och följdfrågor. Intervjuguiderna skiljde sig delvis åt för respektive intervjuperson 
eftersom dessa hade olika roller och uppgifter i förhållande till Örebro kommuns 
klimatstrategi. Intervjuguiderna för ansvariga tjänstemän och förtroendevalda politiker i 
Örebro kommun innehöll teman som syftade till att undersöka hur intervjupersonerna såg 
på Örebro kommuns klimatarbete, hur deras roll i förhållande till kommunens klimats-
trategi såg ut, hur processen med att ta fram strategin gått till samt vilken roll den spelade 
för deras arbete i dagsläget. I intervjuguiderna som låg till grund för intervjuerna med 
handläggaren på SKL och samordnaren för Klimatkommunerna var frågorna mer inrik-
tade på att förstå deras roll i kommunernas klimatarbete.   

Intervjuerna transkriberades så snart som möjligt efter genomförd intervju. Materialet låg 
sedan till grund för studiens kvalitativa del. Syftet med intervjuerna var att undersöka 
narrativet och den lokala kontexten i vilken Örebro kommuns klimatstrategi formats. 
Bryman (2012) lyfter fram flera fördelar med just inspelning och transkribering jämfört 
med exempelvis att forskaren för anteckningar under intervjuns gång. Det förstnämnda 
avhjälper forskarens kanske bristande minne eller ofullständiga anteckningar över vad 
intervjupersonen uttryckte. En inspelning gör det också möjligt att gå tillbaka till 
grundmaterialet för att kontrollera enskilda delar eller detaljer som kan vara viktiga för 
den efterkommande analysen. Intervjupersonerna gavs, som nämnts tidigare, en kort-
fattad, allmän beskrivning av studiens syfte i samband med intervjuförfrågan. De fick 
dock inte del av intervjuguiden som användes vid själva intervjun. Intervjupersonerna 
hade därmed en grundläggande kunskap om varför de kontaktats men inte möjlighet att 
förbereda svar på specifika frågor. 

Expertintervjuer – fördelar och nackdelar 
Gemensamt för samtliga intervjuer är att de är så kallade expertintervjuer. Intresset för 
dessa personer var baserat på deras professionella yrkesroll och på de erfarenheter de haft 
i förhållande till Örebro kommuns klimatstrategi eller kommuners klimatstrategiska 
arbete i allmänhet. Bogner, Littig och Menz (2009, s. 2) framhåller att expertintervjuer 
kan tjäna ett viktigt syfte genom att bidra med kunskap från ett inifrånperspektiv och vara 
”en ersättning för en vidare cirkel av spelare”. Gläser och Laudel (2009) definierar en 
expert som någon som ”innehar specialkunskap om ett socialt fenomen som intervjuaren 
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är intresserad av”. I den här studien är det sociala fenomenet kommuners klimat-
strategiska arbete och då specifikt Örebro kommuns klimatstrategi. 

Bogner, Littig och Mentz (2009) framhåller också att intervjuer med experter i vissa fall 
kan leda vidare till fler intervjuer med andra personer relevanta för en studie. Detta var 
även fallet i den här studien då de första intervjuerna ledde vidare till fler potentiella 
intervjupersoner. Bogner, Littig och Mentz (2009) höjer dock en varningsflagg och menar 
att expertintervjuer inte ska ses som bidragande med fullständig och helt igenom objektiv 
information. I studien har expertintervjuerna använts för att ge kontext och sätta Örebros 
klimatstrategi i ett sammanhang. De har därmed inte använts som källor till den kart-
läggning av de nationella och internationella policyströmar som influerat klimatstrategin. 
Istället bidrar de till ett narrativ rörande lokala myndigheters klimatarbete med särskild 
betoning på Örebro kommun. 

Intervjuerna med de tre förtroendevalda politikerna samt med kommundirektören kan 
dessutom kategoriseras som elitintervjuer. Littig (2009) betonar vikten av att begreppet 
elit på intet sätt har en självklar betydelse utan behov av närmare förklaring. De för-
troendevalda politikerna som intervjuas inom ramen för den här studien utgör dels 
presidium i Örebro kommuns kommunstyrelse och dels presidium i kommunstyrelsens 
utskott för näringsliv och tillväxt, det utskott som genom delegation från kommun-
styrelsen ansvarade för framtagandet av klimatstrategin. Dessa besitter därmed ett stort 
mått av politisk makt, det gäller särskilt de två av dessa kommunalråd som ingår i den 
styrande majoriteten i kommunen. Kommundirektörsföreningen beskriver rollen som 
”kommunens ledande tjänsteman” ytterst ansvarig ”för att lägga förslag till och verkställa 
kommunstyrelsens beslut” (Kommundirektörsföreningen, 2003). 

I samtliga fall fördes kommunikation med tjänstemän anställda på respektive persons 
kansli under processen med att boka in intervjun. I tre fall var det dessa som föreslog 
möjliga intervjutider och bokade in intervjutillfället. Samtliga kontakter togs inlednings-
vis via den tilltänkta intervjupersonernas egen e-postadress. Dessa kontaktuppgifter 
återfinns på Örebro kommuns hemsida. 

Analysmetod och bearbetning av data 
Intervjuer 
Det första steget i bearbetningen av intervjumaterialet var att samtliga sammanfattades 
kortfattat var och en för sig. Detta för att skapa en översikt över intervjupersonernas 
bidrag och få en första, övergripande bild av materialets innehåll. Burnard (1991) gav 
värdefulla impulser för det fortsatta berarbetandet. Burnard (1991) ger en grundlig 
genomgång av olika stadier av analysen av intervjumaterialet. Ett första steg sker redan i 
strax efter varje intervju då intervjuaren uppmanas att föra kortfattade minnes-
anteckningar om de intryck som intervjun gett. Dessa anteckningar kan sedan informera 
det första stadiet av den vidare analysprocessen, den som tar vid när det inspelade 
materialet väl är transkriberat. Den processen innebär kortfattat att intervjuaren går 
igenom materialet ett flertal gånger för att forma kategorier och därigenom sortera och 
organisera materialet. Inom ramen för varje kategori skapas rubriker och underrubriker. 
Forskaren uppmanas att hålla sig nära ursprungsmaterialet och vid olika tillfällen i 
processen gå tillbaka till detta för att på så sätt försäkra sig om att viktiga element i 
intervjupersonernas svar inte förbigås. I sista skedet tar själva skrivandet vid. Då kopplas 
resultatet av analysen ihop med teoribildningen.  
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Med inpiration därifrån har grundmaterialet, de transkriberade intervjuerna samt svaren 
som inhämtats via e-post, gåtts igenom ett flertal tillfällen. Med policytransfererings- och 
policymobilitetsteorin som ett filter har olika delar av intervjumaterialet plockats ut och 
sorterats i olika teman. 

Textanalys 
De åtta rapporterna har gåtts igenom ingående. Bryman (2012, ss. 297–299) redogör för 
en modell för kvantitativ innehållsanalys som innebär att textmaterialet sorteras efter 
tema och ämne. Dessa kodas sedan in i olika klasser och därmed skapas ett analysverktyg 
som gör det möjligt att undersöka innehållet i texten närmare. I den här studien har varje 
hänvisning och referens som rapporterna ger uttryck för systematiskt noterats och 
systematiserats i ett motsvarande kodsystem som Bryman (2012) redogör för. De olika 
hänvisningarna i rapporterna har sorterats in i två klasser med ett antal kategorier inom 
varje. Samtliga referenser har noterats i en gemensam sammanställning. Om samma 
referens förekommer flera gånger i samma rapport har den endast registrerats en gång. 
Om samma referens däremot förekommit i fler än en rapport har dessa registrerats var 
och en för sig. I arbetet med sammanställningen har endast den hemvist som kan spåras i 
den referens som gjorts i rapporterna noterats. Om en idé ursprungligen uppkom i 
exempelvis USA men en rapport hänvisar till en rapport av Naturvårdsverket skriver om 
fenomenet har referensen därmed sorterats in i kategorin Sverige. Anledningen till detta 
är att studiens fokus ligger på var Örebro kommun hämtat inspiration och material till sin 
klimatstrategi ifrån, inte främst på var det refererade fenomenet uppstod för första början. 
Det är med andra ord främst Örebro kommuns omvärldsbevakning och var informationen 
till den har inhämtats ifrån som är studieobjekt i uppsatsen, inte hur enskilda idéer har 
förflyttats från plats till plats. 

Genre 
Den första klassen har benämningen genre. Det innebär att hänvisningarna har sorterats 
utifrån vilken typ av källmaterial som refereras till. Inom ramen för genre har femton 
kategorier identifierats. De beskrivs närmare nedan: 

 Begrepp 
I den här kategorin återfinns explicita begrepp som omnämns på ett specifikt 
och utpekat sätt. 

 Företag 
Inom den här kategorin finns hänvisningar till enskilda företag, kommunala 
bolag såväl som privata sådana. 

 Konferens/möte/event (i figurerna förkortat till ”möte”) 
Kategorin innehåller hänvisningar till konferenser, enskilda större möten, 
och event av olika slag. Exempelvis kan det röra sig om FN-konferenser eller 
branschmöten av olika slag såväl som event som riktar sig till allmänheten. 

 Lagstiftning/direktiv/konventioner (i figurerna förkortat till ”lagar”) 
Här ryms hänvisningar till olika typer av lagstiftning, direktiv och 
konventioner. Det kan exempelvis röra sig om FN-konventioner, EU-direktiv 
och svensk lagstiftning.  
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 Media 
Kategorin innehåller hänvisningar till olika typer av mediekanaler. Det kan 
röra sig om radioprogram, tv-sändningar eller branschtidningar. 

 Märkning 
Kategorin innehåller hänvisningar till märkningar och certifieringar av olika 
slag. Det kan exempelvis vara Kravmärkt eller en certifiering av biobränsle. 

 Nätverk/samarbeten (i figurerna förkortat till ”nätverk”) 
I kategorin ingår alla hänvisningar till samarbeten och nätverk av olika slag. 
De är lösare sammansatta och har inte samma typ av struktur som 
organisationer (se den kategorin nedan). 

 Offentlig sektor 
I den här kategorin återfinns alla hänvisningar till olika organ inom offentlig 
sektor. Det kan vara kommunala nämnder och avdelningar såväl som 
nationella myndigheter och statliga verk. 

 Organisation 
Här återfinns hänvisningar till organisationer och föreningar av olika slag. 
Det har ofta ett sekretariat och en styrelse som leder organisationens arbete. 
De är också mer formellt etablerade och organiserade än det som ovan 
benämns som ”nätverk /samarbeten”. 

 Personer 
Här ryms explicita hänvisningar till personer. Det kan vara offentliga ut-
talanden gjorda av någon eller ett omnämnande av en specifik person. 

 Policydokument/strategi (i figurerna förkortat till ”strategi”) 
Kategorin innehåller hänvisningar till policy- och/eller strategidokument av 
olika slag, exempelvis lokala trafikprogram, regionala utvecklingsstrategier 
såväl som olika typer av måldokument. 

 Priser/utmärkelser (i figurerna förkortat till ”pris”) 
Kategorin innehåller hänvisningar till priser av typen ”årets miljökommun” 
eller utmärkelsen ”Skolmats-SM”. 

 Projekt 
Kategorin innehåller hänvisningar till tidsbegränsade projekt och satsningar 
av olika slag, exempelvis olika lokala projekt som syftar till att främja ett mer 
klimatvänligt beteende. 

 Rapporter/forskning 
Kategorin innehåller hänvisningar till dels rapporter och dels akademiska 
forskningsarbeten. Rapporterna är exempelvis produkter framställda av olika 
myndigheter eller organisationer. Till forskning räknas exempelvis FN:s 
klimatpanel IPCC:s rapporter. 
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 Oklart 
Kategorin innehåller hänvisningar som inte var möjliga att placera i någon 
av de ovanstående kategorierna eller som inte kunde identifieras. 

Geografiska skalnivåer 
Den andra klassen utgörs av geografiska skalnivåer. Här har materialet delats in i åtta 
kategorier. 

 Örebro kommun 
Här inbegrips samtliga referenser till företeelser, dokument, myndigheter 
med mera inom det geografiska området Örebro kommun. 

 Region Örebro län (i figurer förkortat till ”Reg. Örebro”) 
Här inbegrips samtliga referenser inom det geografiska området Region 
Örebro län. 

 Regioner i Sverige (i figurer förkortat till ”Region”) 
Här inbegrips samtliga referenser inom ramen för landsting och regioner i 
Sverige, andra än Region Örebro län. 

 Kommun/lokalt (i figurer förkortat till ”kommunal”) 
Kategorin innefattar referenser till kommunal eller lokal nivå inom ramen för 
det geografiska området av någon av Sveriges kommuner, Örebro kommun 
undantaget. Kategorin rymmer också referenser till enskilda platser, städer 
eller liknande som i huvudsak är förlagd till en specifik plats i Sverige. 

 Sverige  
Här avses alla referenser som omfattar hela Sverige. Det kan exempelvis vara 
nationella myndigheter eller nätverk där aktörer i hela Sverige är målgrupp. 

 Europeiska Unionen (i figurer förkortat till ”EU”) 
Kategorin avser referenser till EU som helhet. Exempelvis EU-direktiv eller 
projekt som genomförs inom ramen för EU-samarbetet. 

 Enskilda länder (i figurer förkortat till ”länder”) 
Kategorin avser referenser till ett enskilt land eller en enskild plats utanför 
Sveriges gränser. 

 Globalt 
Kategorin omfattar referenser som härstammar från fler än ett enskilt land. 
Det kan exempelvis vara Förenta Nationerna (FN) eller en tankesmedja med 
verksamhet i fler än ett land. 

Forskningsetik 
Vetenskapsrådet lyfter fram vikten av att väga den nytta forskningen bidrar till mot 
potentiell skada som intervjupersoner eller andra som på olika sätt bidrar till forskningen 
utsätt eller riskerar att utsättas för (Vetenskapsrådet, 2011). Det är ett viktigt perspektiv 
som funnits med i arbetet med studien som helhet och då särskilt gällande kontakten med 
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intervjupersonerna. Ingen av dessa har anonymiserats utan finns nedtecknade i bilaga 1. 
Den viktigaste anledningen till det är att intervjupersonerna är tillfrågade utifrån sin 
yrkesroll och den roll dessa har och har haft i förhållande till Örebro kommuns 
klimatstrategi eller lokala myndigheters klimatarbete i allmänhet. Det är i sin kapacitet 
som förtroendevald respektive tjänsteman som personerna är av intresse för studien, inte 
som privatpersoner. De uttalanden som intervjupersonerna gjort har därmed skett inom 
ramen för deras respektive yrkesroll eller förtroendeuppdrag och inte berört personliga 
förhållanden eller relationer. I flertalet fall är det inte heller möjligt att på ett trovärdigt 
sätt upprätthålla majoriteten av intervjupersonernas anonymitet eftersom det vore relativt 
enkelt att identifiera dessa endast med hjälp av en beskrivning av de roller som 
intervjupersonerna har eller har haft i förhållande till Örebro kommuns klimatstrategi. 

Det har funnits en sedan tidigare etablerad kontakt med en person som arbetar till-
sammans med en av intervjupersoner. En potentiell konsekvens av denna kontakt skulle 
kunna vara att mina intervjuförfrågningar i vissa fall bearbetats snabbare än vad annars 
vore fallet. Det är dock inget jag har fått indikationer på i kontakt med intervjupersonerna. 
Eftersom dessa är offentliga personer och mina frågor gällt deras yrkesroll och de 
ansvarsområden de har inom ramen för sitt förtroendeuppdrag är det ytterst troligt att jag 
förr eller senare skulle fått möjlighet att intervjua dessa ändå. Under några av intervjuerna 
har intervjupersonerna frågat om bakgrunden till mitt intresse för forskningsfrågan och 
då också fått reda på att jag är i slutfasen av mina studier. Som en allmän uppmuntran har 
då dessa pekat på möjligheten att någon gång i framtiden söka arbete på Örebro kommun. 
Det har dock varit samtal i allmänhet och inte rört några specifika förhållanden.  
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Bakgrund 
I det här avsnittet sätts ämnet för uppsatsen studie in i ett större sammanhang. Därefter 
följer en genomgång av klimatförändringarnas väg från vetenskaplig insikt till allmän 
kunskap. Avsnittet beskriver sedan Sveriges miljömål med särskilt fokus på klimat-
politiken och dess konsekvenser för lokala myndigheter. Avsnittet avslutas med en 
redogörelse för hur klimatfrågorna har gått från att vara en företeelse som i stort endast 
rört stater och nationell politik till att även beröra andra aktörer, här med fokus på 
myndigheter på lokal nivå. Avsnittet avslutas med grundläggande fakta om Örebro 
kommun och en redogörelse för dess klimatarbete fram till den studerade klimatstrategin. 

Vägen till medvetande – klimatpolitik och 
forskning 
Kunskaperna om vad som tidigare benämndes som global uppvärmning har funnits inom 
forskningsvärlden relativt länge. Coqrfee-Merlot, Maslin och Burgess (2007) tecknar en 
redogörelse för hur kunskaperna om det som nu kallas globala klimatförändringar 
vandrade från enskilda forskare vidare till forskarsamhället i stort och beslutsfattare och 
till den breda allmänheten. De betonar att forskare och de resultat som dessa publicerat 
visserligen ”format förståelsen av global uppvärmning för allmänhetens del men att 
dessas inflytande är otillräckligt för att ensamt kunna förklara tidpunkten för uppmärk-
sammandet av den globala uppvärmningen som en policyfråga” (Coqrfee-Morlot, Maslin, 
& Burgess, 2007, s. 2742, författarens översättning). 

Gupta (2010, s. 636) pekar också på att kunskaperna om klimatförändringar funnits redan 
under 1800-talet men att det var långt senare ”som frågan diskuterades på global nivå, på 
den första World Climate Conference”. Konferensen arrangerades 1979 och FN stod 
värd. Coqrfee, Maslin och Burgess (2007) framhåller 1970- och 1980-talets miljörörelser 
som essensiella för att lyfta frågan kring klimatförändringar och föra den ut till den breda 
allmänheten. 

Det skulle dröja ytterligare drygt tio år efter den första globala klimatkonferensen 1979 
innan den första rapporten innehållande det samlade vetenskapliga läget rörande 
klimatförändringar utkom 1990 (Gupta, 2010). Rapporten utgavs av den år 1988 startade 
FN:s klimatpanel, IPCC, och beskrev läget för klimatforskningen i bred bemärkelse. 
Trots tidvis kritik och skepsis gentemot IPCC har dess inrättande beskrivits som ”ett av 
de viktigaste stegen till inhemska och internationella åtgärder rörande klimat-
förändringar” (Hecht, 2014, s. 785, författarens översättning). Politiska uttalanden i 
början av 1990-talet betonade den differentierade skuld- och ansvarsbörda som tillräknas 
så kallade industrialiserade länder respektive utvecklingsländer. De förra konstaterades 
ha större skuld och ansvar för historiska såväl som nutida utsläpp och industrialiserade 
länder ansågs vara de som skulle ta ledningen vad gäller utsläppsminskningar samt bistå 
utvecklingsländerna gällande omställning och anpassning (Gaupta, 2010, ss. 637–638). 

Perioden direkt efter Kalla krigets slut präglades i stora delar av världssamfundet av 
optimism och framtidstro. De mellanstatliga förhandlingarna för att skapa ett avtal på 
klimatområdet hade tagit sin början, på initiativ av FN:s generalförsamling via den så 
kallade Mellanstatliga förhandlingskommittén (Intergovernmental Negotiating 
Committe) och 1992 antogs FN:s ramkonvention för klimatförändringar, UNFCCC 
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(Gaupta, 2010). Inom ramen för konventionen delas de påskrivande länderna in i två 
kategorier, så kallade Annex 1-länder som består av traditionellt industrialiserade länder, 
och icke-Annex 1-länder som består av länder som traditionellt räknas in bland 
utvecklingsländer. 

Konventionen beskriver fem grundläggande principer rörande arbetet med att bekämpa 
klimatförändringarna. I den första betonas det ”gemensamma, med olikartade ansvaret” 
samt att industriländerna bör ”ta ledningen i kampen mot klimatförändringar och dess 
skadliga effekter” (Utrikesdepartementet, 1992, s. 13). Det olikartade ansvaret innebär 
kortfattat att de så kallade Annex 1-länderna tar på sig en större del av bördan av utsläpps-
minskningar (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2014a). Den 
andra principen lyfter fram den särskilda position som utvecklingsländer befinner sig i, 
”speciellt de som är särskilt sårbara för skadliga effekter av klimatförändringar” och som 
”skulle komma att tvingas bära en opropertionerlig och onormal börda” 
(Utrikesdepartementet, 1992, s. 13). Den tredje principen berör vikten av att ”vidta 
förebyggande åtgärder för att förutse, förhindra eller minimera orsakerna till klimat-
förändringar och motverka dess skadliga effekter”. Den betonar också att i situationer 
som kan ge upphov till ”allvarlig eller oåterkallelig skada” ska inte en brist på konsensus 
inom forskningen användas för att parterna till konventionen ska skjuta upp 
genomförandet av nödvändiga åtgärder (Utrikesdepartementet, 1992, s. 13). Den fjärde 
principen lyfter in begreppet hållbar utveckling som varandes alla parters rätt 
(Utrikesdepartementet, 1992). Det fastläggs även att ”politk och åtgärder för att skydda 
klimatsystemet mot förändringar förosakade av människan bör vara anpassade till varje 
lands specifika förmåga och integrerade i nationella utvecklingsprogram” 
(Utrikesdepartementet, 1992, s. 15). Ekonomisk utveckling beskrivs som en viktig aspekt 
att ta hänsyn till när åtgärder sätts in. Den femte och sista principen betonar vikten av ”ett 
stödjande och öppet internationellt ekonomiskt system” och vikten av ”hållbar ekonomisk 
tillväxt och utveckling” som ett sätt att hantera klimatförändringarna 
(Utrikesdepartementet, 1992, s. 15).  

Kritik rörande otyliga formuleringar i konventionen framfördes tidigt. Ett exempel är hur 
och med vilka medel industrialiserade länder ska stödja utvecklingsländernas om-
ställning, det är en fråga som på olika sätt diskuterats intentivt sedan konventionen 
formulerades (Gaupta, 2010). 

De FN-ledda förhandlingarna ledde år 1997 vidare till antagandet av det så kallade Kyoto-
protokollet (Gaupta, 2010). Protokollet var det första globala klimatavtalet som 
specificerade bindande utsläppsminskningar för enskilda länder (United Nations 
Framework Convention on Climate Change, 2014b). Inom ramen för Kyotoprotokollet 
lanserades också tre mekanismer med syfte att minska utsläpp och för Annex 1-länder att 
investera i så kallade utvecklingsländer med syfte att föra över teknik och förhindra 
utsläpp i dessa länder (United Nations Framework Convention on Climate Change, 
2014b). De tre mekanismerna var dels ett gemensamt system för handel med 
utsläppsrätter, dels ett system för gemensam implementering och, slutligen, den så 
kallade Clean Development Mechanism (CDM). Syftet med CDM var att 
industrialiserade länder genom investeringar skulle kunna bidra till miljöanpassad 
utveckling i utvecklingsländer (Miljörådsberedningen, 2016). Användningen av CDM 
har mött kritik från flera håll. En viktig sådan är att det i regel varit svårt att mäta huruvida 
projektet som finansierats via CDM verkligen lett till en utsläppsminskning jämfört med 
vad som skulle varit fallet om projektet inte genomförts alls (Eklöf, 2004). En annan kritik 
som framförts är att CDM, genom att bidra till att industrialiserade länder kunnat 



 25 

tillgodoräkna sig utsläppsminskningar i andra länder, bidragit till att industrialiserade 
länder kunnat undvika att genomföra nödvändiga utsläppsminskningar på hemmaplan 
(Eklöf, 2004). Det råder delade meningar om huruvida de projekt som Sverige finansierat 
genom CDM verkligen har bidragit till utökade utsläppsminskningar och en generell 
ökning av den hållbara utvecklingen (se exempelvis Eklöf, 2004 samt Miljöråd-
sberedningen, 2016). 

Innan Kyotoprotokollet undertecknades utkom den andra IPCC-rapporten som kon-
kluderade att ”balansen av bevis ger för handen märkbar mänsklig påverkan på det 
globala klimatet” (IPCC:s andra rapport, citerad i Gaupta, 2010, s. 639, författarens 
översättning).  

Idéen om att de industrialiserade länderna skulle leda utvecklingen och omställningen till 
ett fossiloberoende samhälle försvagades allt mer och led ett betydande bakslag 2001, då 
USA valde att dra sig ur Kyotoprotokollet (Coqrfee-Morlot, Maslin, & Burgess, 2007). 
Det började också allt mer framstå som komplicerat att frikoppla utsläpp av växthusgaser 
från ökad ekonomisk tillväxt, något som illustrerades av insikten från den så kallade 
Kuznetkurvan, ”som bygger på att miljöpåverkan minskar efter en viss nivå av ekonomisk 
tillväxt, inte stämmer för de globala utsläppen av växthusgaser” (Gaupta, 2010, s. 645). 

Början av 2000-talet innebar ett allt större fokus på marknadsmekanismer som lösning 
för att bekämpa klimatföräningar. Anpassning till ett förändrat klimat har också fått mer 
uppmärksamhet eftersom negativa konsekvenser av klimatförändringarna redan blivit 
synliga (Gaupta, 2010). Det faktum att USA valt att dra sig ur Kyotoprotokollet skapade 
också en situation där andra länder i lägre grad var motiverade att genomföra sina 
utlovade utsläppsminskningar. Hecht (2014) beskriver det första decenniet på 2000-talet 
som en period av ”klimatkrig” där olika syn på allvaret i klimatförändringarna och dess 
effekter krockat med varandra på ett påtagligt sätt. Fenomenet, i en nordamerikans 
kontext, spåras av Hecht (2014) till George W. Buschs presidentvalkampanj år 2000. 
Busch gjorde då ett uttalande om att Förenta staterna skulle verka för krav på industrierna 
att minska sina utsläpp av växthusgaser. Detta togs upp av landets miljöskyddsmyndighet, 
Environmental Protection Agency (EPA), som i en kommunikation tillsammans med 
andra företrädare för de så kallade G8-länderna, gjorde gällande att de skulle verka för 
bindande nationella mål för utsläppsminskningar. Andra aktörer inom den offentliga 
förvaltningen, bland annat vice president Dick Cheney, ska då ha sett faror för Förenta 
staternas ekonomi och inledde en kampanj för att dra tillbaka landets stöd till den typen 
av åtaganden (Hecht, 2014). Vetenskaplig osäkerhet gällande klimatförändringarnas 
påverkan och effekter angavs som skäl för att avvakta och inte genomföra potentiellt 
kostbara åtgärder vid den tidpunkten (Hecht, 2014). 

Händelseförloppet kan ses som ett exempel på den konflikt mellan insatser för att minska 
utsläpp av växthusgaser och förhindra klimatförändringar samt en rädsla för att sådana 
insatser skulle kunna hota den ekonomiska tillväxten men även den roll som osäkerhets-
faktorer i ett forskningsområde har använts av aktörer som vill undvika att agera gentemot 
klimatförändringar. 

År 2009 samlades parterna till ramkonventionen om klimatförändringar till ännu ett 
gemensamt möte, denna gång i Köpenhamn. Det mötet har av många beskrivits som ”låg-
vattenmärket i klimatregimens historia” (Savaresi, 2016, citerad i Ivanova, 2016, s. 411). 
Resultatet av mötet blev inte det bindande avtal som många hoppats på, istället blev 
resultatet en icke-bindande överrenskommelse som det stod länderna fritt att ta hänsyn 
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till (Ivanova, 2016). Några år därefter, 2013, utkom den femte IPCC-rapporten. Den slog 
fast med 95–100 % säkerhet att klimatförändringarna orsakats av mänsklig påverkan 
(Hecht, 2014). 

Sex år efter Köpenhamnsmötet, i Paris år 2015, lyckades världens ledare enas om ett 
globalt klimatavtal. Inom ramen för avtalet har de deltagande staterna självständigt 
rapporterat in nationella satsningar på utsläppsminskningar (Regeringskansliet, 2015). I 
avtalet har världens länder gemensamt kommit fram till att sträva efter att den globala 
uppvärmningen ska hållas under 2 grader jämfört med förindustriell nivå (United Nations 
Framework Convention on Climate Change, o.d). 

Sveriges roll i de internationella klimatförhandlingarna 
Inom ramen för EU antog Sverige år 1996, inför de stundande slutförhandlingarna av 
Kyotoprotokollet som antogs 1997, det så kallade tvågradersmålet. Under det svenska 
ordförandeskapet i EU 2009, preciserades målet till att ”industriländerna måste minska 
sina utsläpp med mellan 80 och 95 procent till 2050 jämfört med 1990 års utsläpp” 
(Miljörådsberedningen, 2016, s. 79). 

I enlighet med de så kallade rättviseprinciperna i FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar, som föreskriver att industrialiserade länder förväntas bidra med 
större del av utsläppsminskningarna än utvecklingsländer, har Sverige på olika sätt 
bidragit till det arbetet. Som exempel kan nämnas de så kallade mjuka lån, ”utvecklings-
krediter på särskild förmånliga villkor” (Nationalencyklopedien, 2017), som utfärdades 
av Sverige under 1990-talet till länder som tidigare var del av Östblocket 
(Miljörådsberedningen, 2016). Sverige har också deltagit i de så kallade Clean 
Development Mechanism (CDM), en av de flexibla mekanismerna inom ramen för 
Kyotoprotokollet. 

Klimatarbetet har vid flera tillfällen framhållits som viktig för bilden av Sverige i 
omvärlden. Svenska företrädare på klimatområdet har vid flera tillfällen gjort uttalanden 
såsom detta: ”Sverige ska gå före i klimatfrågan som är vår tids ödesfråga” (Regeringen, 
2016, s. 41) eller ”Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.” 
(Regeringen, 2016, s. 41) 

Sveriges klimatarbete 
Sveriges utsläpp av växthusgaser 
Vid en beräkning av de utsläpp av växthusgaser som genererats på den geografiska ytan 
som utgör Sverige visar mätningar att utsläppen fram till 2014 minskat med 24 procent, 
jämfört med utsläppsnivån 1990 (Miljörådsberedningen, 2016). Minskningen fortsatte 
även under 2015, men då i långsammare takt (Miljörådsberedningen, 2016). När 
utsläppen bryts ner utifrån sektor visar siffror att ”transportsektorn och industrin står 
vardera för ungefär en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige” samt att 
resterande tredjedel kommer från ”jordbruk, el- och fjärrvärmeproduktion, arbets-
maskiner, avfall, produktanvändning samt bostäder och lokaler” (Miljörådsberedningen, 
2016, ss. 87–88). Transportsektorn har minskat sina utsläpp jämfört med 1990 års nivåer, 
detta trots att antalet fordon har ökat kraftigt under samma period. Denna något 
paradoxala utveckling förklaras genom energieffektivisering och en ökning av använd-
ningen av biodrivmedel (Miljörådsberedningen, 2016). 
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Detta sätt att beräkna utsläpp, att endast beräkna de som har sitt ursprung inom Sveriges 
geografiska yta, är helt i linje med bestämmelserna för de länder som undertecknat FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar. I ett försök att få en bredare förståelse för de 
utsläpp som Sverige ger upphov till totalt, den så kallade inhemska slutliga användningen, 
har Statistiska centralbyrån (SCB) och Naturvårdsverket utfört mätningar där ”privat 
konsumtion, offentlig konsumtion och bruttoinvesteringar” ingår (Miljörådsberedningen, 
2016, s. 92). Dessa utsläpp, vanligtvis benämnda konsumtionsbaserade sådana, uppgick 
”de senaste åren [räknat från år 2014] till drygt 100 miljoner ton koldioxidekvivalenter, 
vilket är nästan dubbelt så mycket som de utsläpp som sker inom landets gränser” 
(Miljörådsberedningen, 2016, s. 92). Den absoluta nivån för dessa utsläpp innehållet, 
enligt SCB och Naturvårdsverket, osäkerheter varför ”utsläpp bör […] ses som en 
utveckling över tid och inte som en absolut nivå under enstaka år” (Miljörådsberedningen, 
2016, s. 92). 

Nytt förslag till klimatlag 2017 
I februari 2017 gick Sveriges regering ut med ett pressmeddelande som annonserade ett 
nytt förslag till klimatpolitiskt ramverk. Förslaget innehåller bland annat ett långsiktigt 
klimatmål som går ut på att Sverige, år 2045, inte ska ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser (Regeringskansliet, 2017a). I pressmeddelandet säger Isabella Lövin, 
minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat att ”nu är det slut på 
godtycket i klimatpolitiken” (Regeringskansliet, 2017a). Inom ramen för det nya förslaget 
ska det finnas ett klimatpolitiskt ramverk bestående av en klimatlag, klimatmål och ett 
klimatpolitiskt råd (Regeringskansliet, 2017b). I mars 2017 beslutade regeringen att lägga 
fram en proposition för beslut i riksdagen (Regeringskansliet, 2017c). Bakom förslaget 
som enligt regeringens förslag kommer träda i kraft den 1 januari 2018 står 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna och i vissa delar även Västerpartiet (Regeringskansliet, 2017c). 

Sveriges miljömål 
År 2010 fastställde Sveriges riksdag en struktur för Sveriges miljöarbete. Det 
övergripande målet för miljöpolitiken är det så kallade Generationsmålet 
(Naturvårdsverket, 2016a). Riksdagen har formulerat målet enligt följande: 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
(Naturvårdsverket, 2016a) 

Under detta inriktningsmål finns de 16 miljökvalitetsmålen, även de fastslagna av 
riksdagen (Regeringskansliet, o.d.). Ett av dessa är Begränsad klimatpåverkan, utöver 
dessa finns flertalet som på olika sätt berörs av klimatförändringarnas konsekvenser 
(Naturvårdsverket, 2016b). Målet formuleras som följer: 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs 
och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
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tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan 
uppnås. (Naturvårdsverket, 2016b) 

Riksdagen har även gjort två preciseringar av målet, det ena består av ett temperaturmål 
och det andra benämns som ett koncentrationsmål (Miljörådsberedningen, 2016). Temp-
eraturmålet fastställer att ”den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till 
högst två grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån” samt att ”Sverige ska 
verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål” 
(Miljörådsberedningen, 2016, s. 84). Koncentrationsmålet är en följd av temperaturmålet 
och fastslår behovet av att stabilisera den koncentrationen av växthusgaser i atmosfären 
till som högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter (Miljörådsberedningen, 2016). 

Tidigare forskning: klimatpolitikens utveckling 
från internationell till lokal nivå 
Besvikelsen efter det uteblivna bindande avtalet i samband med konferensen för parterna 
till FN:s ramkonvention för klimat i Köpenhamn 2009 var i många läger stor. Det ledde 
dock till att initiativ och utvecklingar som varit på gång tidigare fick en extra skjuts. I 
efterdyningarna av FN-konferensen 2009 menade Falkner, Stephan och Vogler (2010) att 
den så kallade ”global deal”-strategin som bygger på toppstyrda mål och regleringar inte 
längre har potential att lösa klimatkrisen. Falkner, Stephan och Vogler (2010) pekar 
istället på en utveckling, som på allvar kom igång efter Köpenhamnsmötet 2009, där en 
mer fragmenterad utveckling vad gäller bekämpningen av klimatförändringar framträdde. 
Ett sådant exempel är rollen som lokala makthavare kan spela för bekämpadet av 
klimatförändringar. Den typen av initiativ levde sedan kvar och influerade även 
förhandlingarna som ledde fram till Paris-avtalet 2015.  

Falkner, Stephan och Vogler (2010) sällar sig även till andra forskare, exempelvis Betsill 
och Bulkeley (2007) som pekar på att fokus för klimatpolitiken i vissa hänseenden har 
flyttats från den nationella nivån till den lokala. Kinley (2017, s. 11, författarens 
översättning), en senior medarbetare på kontoret för UNFCCC, beskriver det som ett 
”paradigmskifte” där städer, regioner, näringsliv och civilsamhället tillsammans med 
nationella initiativ har format ett delvis nytt sätt att angripa klimatfrågorna. Höhne, 
Kuramochi, Warnecke, Röser, Fekete, Hagemann, Day, Tweari, Kurdziel, Sterl och 
Gonzales (2017, s. 25, författarens översättning) nämner också den ”oöverträffade mängd 
initiativ och offentliggöranden som gjordes av så kallade icke-statliga aktörer […] såsom 
städer, regioner, företag och sektorer”. Granberg (2006, s. 10) pekar också han på att ”den 
lokala nivån har en betydelsefull roll i implementeringen av utsläppsreducerande 
åtgärder”. I sin studie undersöker Granberg (2006) vilka samarbeten som lokala komm-
uner har inom ramen för klimatfrågor. Studien konstaterar att ”mest frekvent är samar-
betet på nationell nivå” (Granberg, 2006, s. 25). Granbergs (2006) studie har framförallt 
fokuserat på just frekvensen av samarbeten, räknat hur många nätverk eller liknande som 
de undersökta kommunerna är medlemmar i men däremot inte tittat på policyinnehåll 
inom ramen för en enskild kommun.   

Den internationella nivån är på många sätt fortfarande oundgänglig för klimatpolitiken 
men fokus har förändrats till att numera även omfatta initiativ och arbete på lokal nivå. 
Betsill och Bulkeley (2007, s. 448) påvisar också att ”det internationella forskarsamhället 
har insett att det finns en viktig lokal dimension vad gäller klimatpolitiken” (författarens 
översättning). 
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Granberg och Elander (2007) pekar i sin forskning på att detta är fallet även i svenska 
kommuner. De noterar att skrivningar kring minskande av klimatförändringar numera är 
vanliga i policydokument författade av lokala makthavare. Vidare konstaterar de att det 
är vanligt att kommuner deltar i nätverk och sammanhang för att på så sätt ta del av flödet 
av information och idéer kring klimatfrågor. Det är dock inte alltid tydligt hur mycket av 
dessa nätverks arbeten som verkligen leder till mätbara förbättringar av kommunernas 
arbete. Granberg och Elander (2007, s. 545) konstaterar att ”det är något som måste 
undersökas i varje enskilt fall” (författarens översättning). I en tidigare artikel undersöker 
Granberg (2006) vilka samarbetspartners svenska kommuner har på klimatområdet. Han 
konstaterar att ”miljöaktiva kommuner tenderar att samarbeta i större utsträckning än 
mindre aktiva” (Granberg, 2006, s 27) men också att samarbeten på nationell nivå är 
vanligast bland de undersökta kommunerna. Granbergs (2006) studie fokuserar dock på 
just på kommuners samarbetspartners och inte på policyutveckling inom en enskild 
kommun.  

I en tidigare artikel pekar Bulkeley och Betsill (2005) på den så kallade Brundtlands-
kommissionens rapport från 1987 som startskottet för en utvidgad och mer spridd 
diskussion om hållbara städer och urban hållbarhet. Det är tydligt hur den lokala nivåns 
förmåga och kompetens att hantera klimatfrågor har vuxit sedan rapporten lanserades. 
Tio år efter det, 1997, konstaterar Collier och Löfstedt (1997, s. 38) att det visserligen 
”finns betydande potential för klimatpolitik på lokal nivå” men att deras forskning ”har 
visat att den faktiska potentialen beror både på lokala makthavares kompetens och 
tidigare visade resultat inom vissa kritiska områden” (författarens översättning). 

Lokala myndigheters roll 
Hoppe, van der Vegt och Stegmaier (2016) instämmer med tidigare forskning rörande 
lokala makthavares roll i klimatfrågorna. De konstaterar att det är de lokala myndig-
heterna som ”är närmast medborgarna och det är på lokal nivå som de problem som härrör 
från klimatförändringar manifesterar sig samt att det är där aktioner mot klimat-
förändringar organiseras” (Hoppe, van der Vegt, & Stegmaier, 2016, s. 847, författarens 
översättning). Författarna tar också upp en aspekt som berörts av andra forskare inom 
fältet. Inte nog med att den lokala nivån framhålls som hållande många av nycklarna till 
en lyckad bekämpning av klimatförändringar, det är också från städer som en stor del av 
dessa utsläpp härstammar (Hoppe, van der Vegt, & Stegmaier, 2016). Städer utgör vad 
While och Whitehead (2013, s. 1325) benämner som ”det ekologiska fenomen som 
definerar 2000-talet” (författarens översättning). Vidare är ”städer allt mer sårbara för 
klimatförändringar” (Hoppe, van der Vegt, & Stegmaier, 2016, s. 847, författarens 
översättning).  

Förutom akademiker knutna till universitet världen över har en mängd tankesmedjor 
intresserat sig för klimatförändringarnas möjligheter och svårigheter i relation till lokala 
myndigheter. Global Utmaning (2016) intresserade sig särskilt för hållbarhet i nordiska 
städer och kommuner. Deras rapport lyfter fram de nordiska kommunernas särställning 
som havande relativt stort självstyre i jämförelse med lokala myndigheter i andra länder. 
Den kommunala organisationen präglas av ”möjligheten att ta ut kommunal skatt, en 
känsla av ett brett ansvarsområde både vad gäller sociala och tekniska aspekter samt hög 
kompetens parat med låga nivåer av korruption” (Global Utmaning, 2016, s. 5). 

Rapporten gör en poäng av vikten för lokala makthavare av att ha stöd från befolkningen 
i den kommun man leder. ”En stads visioner måste kommuniceras och motiveras på ett 
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bra sätt” (Global Utmaning, 2016, s. 20) och invånarna måste förstå dessa och varför de 
gynnar dem personligen. En annan poäng som görs är att visa på sambandet mellan en 
väl avvägd balans mellan ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn och ”produktivitet, 
konkurrens- och innovationskraft” (Global Utmaning, 2016, s. 26). Slutsatsen är att den 
lokala nivån tjänar på att vara hållbar, ur flera aspekter. Rapporten lyfter upp flera städer 
som goda exempel på hur arbetet för en mer hållbar stad kan utformas. En av lärdomarna 
som betonas är vikten av att myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle arbetar 
tillsammans, mot ett gemensamt mål. Här understryks också lokala myndigheters 
möjlighet att utmana den nationella nivån genom att själva ha högre ambitioner än vad 
exempelvis de nationella miljömålen stipulerar.  

Tidigare studier har visat att lokala aktörer har implementerat olika typer av policyer för 
att genomföra minskade klimatutsläpp. Holgate (2007) konstaterar i en jämförande studie 
mellan Kapstaden och Johannesburg i Sydafrika att den förra har varit betydligt mer 
framgångsrik i att knyta samarbetspartners till sig, i form av aktörer från det civila 
samhället, akademin och även offentligt ägda företag, för att på så sätt minska stadens 
utsläpp av växthusgaser. Det var dock inte endast medvetet och fokuserat arbete som 
ledde till minskade utsläpp, ”en oväntad energikris” (Holgate, 2007, s. 482) påverkade 
också utsläppen i negativ riktning. Johannesburg var dock inte lika framgångsrik i det 
avseendet och har därmed inte haft lika stort externt tryck på sig att faktiskt komma framåt 
i arbetet med att minska utsläppen.  

Klimatanpassning eller minskade utsläpp 
Flera studier konstaterar att flertalet kommuner lägger ner betydligt mer kraft och energi 
på att skapa strategier och planer för att minska sina klimatutsläpp än på att hantera 
effekterna av klimatförändringar. Granberg och Elander (2007, s. 545) fastlägger att detta 
sker trots att utsläppen av växthusgaser som sker inom ramen för en enskild svensk 
kommun är extremt små i ett globalt perspektiv och därmed inte har så stort påverkan på 
det globala klimatet medan ”klimatanpassningar är avgörande för att förhindra potentiella 
översvämningar och liknande naturkatastrofer” (författarens översättning). En förklaring 
till detta agerande kan vara det tabu som tycks finnas vad gäller klimatanpassande 
åtgärder (Betsill & Bulkeley, 2007, s. 454). Klimatanpassningar ses inte som en trovärdig 
praktik, varken i kretar av klimatpolitik och forskning kring klimatfrågor. Det är dock 
fullt möjligt att denna syn kan ändras allt eftersom klimatförändringarnas konsekvenser 
blir mer kännbara. Lokala myndigheter arbetar på olika sätt för att söka legitimering för 
utsläppsminskande projekt. Ett exempel är México City där koldioxidutsläpp och behovet 
av att minska dessa kopplats ihop med den mycket mer lokalt pressande frågan om 
luftkvalitén i staden (Romerlo Lankao, 2007). 

Örebro kommun 
Örebro kommun är, sett till befolkningen, landets sjunde största kommun (Örebro 
kommun, 2017). Kommunen styrs politiskt av en koalition bestående av Socialdemo-
kraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna (Örebro kommun, 2017). Det är en 
befolkningsmässigt växande kommun och tillväxttrenden beräknas fortsätta även 
kommande år (Örebro kommun, 2016c). 
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Processen fram till 2016 års klimatstrategi 
År 2010 antog Örebro kommun ett miljöprogram där klimat utgjorde ett av fem fokus-
områden (Örebro kommun, 2016a, s. 7). Resterande fokusområden är giftfri miljö, 
biologisk mångfald, vatten samt god bebyggd miljö (Örebro kommun, 2017). År 2010 
antogs även en klimatplan, den första i kommunens historia (Örebro kommun, 2016a, s. 
7). Denna hade till syfte att ”ge en samlad bild av klimatfrågorna i Örebro och vad 
kommunen avser göra för att nå de uppställda målen” (Örebro kommun, 2015, s. 5). År 
2015 hade klimatplanen funnits i fem år och det var dags att påbörja arbetet med en 
uppdatering. En viktig anledning till detta var den bedömning som gjordes som pekade 
på att ”merparten av de prioriterade åtgärderna i klimatplanen är genomförda eller 
påbörjade” (Örebro kommun, 2015, s. 5). Det formella beslutet att revidera klimatplanen 
från 2010 beslutades år 2013 (Kommunledningen i Örebro kommun, 2013). Målet var då 
att ett nytt strategidokument skulle vara färdigt år 2015 (Kommunledningen i Örebro 
kommun, 2013). I det övergripande strategi- och budgetdokumentet för 2014 med plan 
för 2015–2016 slås det fast att ”Örebro kommun ska vara föregångare i arbetet med 
ekologisk och hållbar utveckling” samt att kommunen ”delar [klimatutmaningarna] med 
övriga kommuner i Sverige” och att kommunöverskridande arbete därför är viktigt 
(Kommunledningen i Örebro kommun, 2013, s. 43). I motsvarande strategi- och budget-
dokument för 2017 med plan för 2018–2019 är målet att vara en föregångare i klimat-
arbetet än mer betonat då ett av avsnitten har rubriken ”Sveriges ledande miljö- och 
klimatkommun” (Kommunledningen i Örebro kommun, 2016). 

Örebro kommuns klimatstrategi 
Örebro kommuns nuvarande klimatstrategi antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 
2016 (Örebro kommun, 2016a). Den innehåller delmål för 2020 och 2030. Strategin har 
ett långsiktigt övergripande mål som delvis är hämtat från Sveriges miljökvalitetsmål på 
klimatområdet: 

Klimatbelastningen per person i Örebro kommun ska vara på en nivå 
som, om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat. Målet ska 
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra 
mål för hållbar utveckling inte äventyras (Örebro kommun, 2016a, s. 
3). 

Som del av syftet med klimatstrategin uttrycks det att ”Örebro kommun ska fortsätta vara 
en av Sveriges ledande klimatkommuner” (Örebro kommun, 2015, s. 5). 

Klimatstrategin beskrivs som ett ”styrande dokument” (Örebro kommun, 2016a, s. 7) och 
dess innehåll ska fungera som underlag för kommunstyrelsen övergripande strategi och 
budget såväl som för kommunala nämnders och bolags verksamhetsplanering. Strategin 
behandlar endast åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser, åtgärder som syftar till 
att anpassa kommunen till ett förändrat klimat ryms därmed inte inom strategins ramar 
(Örebro kommun, 2015). 

Klimatstrategin är indelad i två huvudsakliga delar: en gällande själva kommun-
organisationen och en som gäller Örebro kommun som geografiskt område. Varje del har 
dels etappmål som beskriver en gradvis minskad klimatbelastning och dels mer specifika 
delmål på en rad olika områden. I strategin betonas också att Örebro kommun ”räknar 
med en ambitiös klimatpolitik i Sverige och inom EU” för att kunna uppnå målen i 
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klimatstrategin (Örebro kommun, 2016a, s. 11). Man räknar med andra ord med åtgärder 
utanför kommunens nuvarande ansvarsområde för att nå strategins målsättningar. 

Klimatstrategins mål ska följas upp på en rad olika sätt. Kommunstyrelsen ska presentera 
en årlig skriftlig uppföljning. Utöver det ska de nämnder och kommunala bolag som har 
särskilda åtaganden inom ramen för strategin presentera uppföljningar av dessa som del 
av sina årsredovisningar (Örebro kommun, 2016a). Hela klimatstrategin ska revideras 
senast år 2020 (Örebro kommun, 2016a). Processen med att ta fram en ny strategi startade 
under 2015 och kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt har genom hela 
skeendet fungerat som politisk styrgrupp. 

Mål för Örebro kommun som geografiskt område 
För Örebro kommun som geografiskt område gäller att klimatbelastningen ska ha minskat 
med 100 % per invånare till år 2045, jämfört med nivåerna år 2000. Strategin inkluderar 
”alla aktiviteter inom kommunens gränser i fråga om elanvändning, uppvärmning och 
transporter” (Örebro kommun, 2016a, s. 10). Det finns med andra ord flera andra aspekter 
av utsläpp som inte tas med i strategin. Strategin slår också fast att ”etappmålen kräver 
omfattande åtgärder som kommunen inte direkt kan påverka vilket gör att målen kan 
komma att behöva revideras i en framtida översyn av strategin” (Örebro kommun, 2016a, 
s. 7). I den här delen av strategin finns tre insatsområden som på ett tydligt sätt går att 
kvantifiera (Örebro kommun, 2016a). I delmålen beskrivs åtgärder som ska syfta till 
minskade utsläpp av växthusgaser. Exempelvis ska stadsplanering, enligt delmål 4 för 
Örebro kommun som geografiskt område, ”användas som verktyg för att minska klimat-
påverkan” (Örebro kommun, 2016a, s. 13). Delmål fem för Örebro kommun som 
geografiskt område handlar om biogas och slår fast att ”det ska gå lätt att tanka biogas i 
Örebro kommun” (Örebro kommun, 2016a, s. 13). Vid varje delmål finns det angivet 
vilken eller vilka aktörer som är ansvariga för målet, exempelvis Tekniska nämnden, 
kommunstyrelsen, det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder (Öbo) eller någon 
annan part inom kommunkoncernen (Örebro kommun, 2016a). Delmålen berör inte 
endast traditionella kommunala uppdrag, såsom stadsplanering, utan sträcker sig även 
utanför dessa. Ett exempel är delmål sju där det står att läsa att ”kommunen ska uppmana 
till en klimatsmart vardag genom fler personliga erbjudanden och utmaningar” (Örebro 
kommun, 2016a, s. 16). 

Mål för Örebro kommun som organisation 
För kommunen som organisation gäller målsättningen att kommunkoncernen ska vara 
klimatneutral år 2030 (Örebro kommun, 2016a). Den här delen av klimatstrategin 
omfattar också fler områden än delen som beskriver Örebro kommun som geografiskt 
område: elanvändning, uppvärmning, transporter, livsmedel och produkter (Örebro 
kommun, 2016a). För de områden som inte kan uppnå nollutsläpp gäller att dessa 
kompenseras av kommunens egen produktion av förnybar el och biogas (Örebro 
kommun, 2016a). Delmål ett behandlar energieffektivisering och slår fast vilka 
minskningar, mätta i GWh, som kommunkoncernen ska uppnå. Målen är nedbrutet i 
procentsatser för varje berörd nämnd eller kommunalt bolag (Örebro kommun, 2016a). 
Inom ramen för den här delen av klimatstrategin återfinns också mål som ryms inom 
kommunens koncept Smartare mat. Några av dessa har inte direkt en klimatpåverkan, 
men Örebro kommun gör bedömningen att de ”ändå [är] relevanta att hantera i ett 
sammanhang” (Örebro kommun, 2016a, s. 22). Det gäller exempelvis målsättningen att 
minska matsvinnet i kommunkoncernen och öka andelen ekologiska och närproducerade 
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livsmedel som köps in till kommunens verksamhet. Även i den här delen av 
klimatstrategin finns kommunala bolag eller nämnder listade som ansvariga för de olika 
målen. Andra delmål i klimatstrategin berör byggande, där ett förslag till åtgärder är att 
”vid val av byggnadssätt välja trästommar i de fall det är ekonomiskt och tekniskt möjligt” 
(Örebro kommun, 2016a, s. 25). Örebro kommun vill också, inom ramen för sitt klimat-
arbete, satsa på egenproducerad förnybar energi. Enligt målet ska kommunen ”bidra till 
ökad produktion av förnybar elenergi och biogas med 114 respektive 17 GWh från 2014 
till 2020”, till 2030 ska ökningen vara 129 respektive 22 GWh (Örebro kommun, 2016a, 
s. 26). På ekonomiområdet stipulerar klimatstrategin att ”klimatbelastningen från 
kommunens kapitalförvaltning ska vara lägre än jämförbara index och årligen minska, 
med ambitionen att vara klimatneutral 2030” (Örebro kommun, 2016a, s. 28). Även ”den 
externa låneskulden” ska bidra till klimatnytta i form av att ”förpackas i gröna 
obligationer där så är möjligt” (Örebro kommun, 2016a, s. 29). 

Hållbarhetskonceptets tre dimensioner 
Klimatstrategins sista avsnitt behandlar de konsekvenser som kommunen bedömer att 
strategin kommer få. Dessa är indelade i de välkända tre dimensionerna av hållbarhet, 
introducerade i den så kallade Brundtlandsrapporten som utkom 1987 (United Nations 
World Commission on the Environment and Development, 1987): ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet. Under rubriken ekologisk hållbarhet i klimatstrategin redogörs för 
att ett uppfyllande av klimatstrategins mål skulle leda till ”positiva effekter på en rad […] 
miljömål”, förutom minskad klimatpåverkan (Örebro kommun, 2016a, s. 30). Här 
diskuteras också en förtätning av staden och vad det skulle kunna innebära för den 
biologiska mångfalden. Det konstateras att ”dessa aspekter inte behöver stå i konflikt med 
varandra” (Örebro kommun, 2016a, s. 30). 

Avsnittet om den ekonomiska hållbarheten pekar på nödvändigheten av att minska 
utsläppen av växthusgaser även ur ett ekonomiskt perspektiv. Det beskrivs som ”betydligt 
mindre kostsamt att minska utsläppen idag än att försöka reparera skadorna i efterhand – 
om det överhuvudtaget är möjligt” (Örebro kommun, 2016a, s. 30) och att omställningen 
till ett mer klimatanpassat samhälle behöver ske på global nivå men också på lokal nivå. 
Det konstateras också att energieffektiviseringar även kan leda till minskade kostnader, 
medel som sedan kan användas till nya investeringar. Andra aspekter som en minskad 
sårbarhet för ”kommande förändringar i tillförsel och pris” på olja och även ökande 
energipriser generellt lyfts också fram som konsekvenser av att klimatstrategins mål 
uppfylls. 

På det sociala området betonas vikten av att hejda klimatförändringarna ”eftersom jordens 
fattiga befolkning är extremt utsatt för de effekter som förväntas” (Örebro kommun, 
2016a, s. 30). Från ett lokalt perspektiv lyfts det fram att klimatstrategins åtgärder innebär 
”att den sociala hållbarheten stärks” (Örebro kommun, 2016a, s. 31), främst genom att 
klimatstrategins åtgärder sägs bidra till att det blir lättare att få tillgång till samhällsservice 
även för den som inte har tillgång till bil. Klimatstrategins sägs också bidra till de tre så 
kallade folkhälsomålen som rör ”fysisk aktivitet, miljöer och produkter, samt matvanor 
och livsmedel” (Örebro kommun, 2016a, s. 31). Slutligen betonas vikten av att ha ett 
genusperspektiv när klimatstrategins åtgärder genomförs. Detta genom att exempelvis 
redovisa klimatstrategins uppföljning ”könsuppdelad, i de fall det är relevant och möjligt” 
samt att de nämnder och bolag som är ansvariga för mål på ett tydligt sätt belyser detta 
perspektiv i sitt arbete kopplat till klimatstrategin (Örebro kommun, 2016a, s. 31). 
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Klimatkommunerna 
Örebro kommun är aktiva medlemmar i föreningen Klimatkommunerna, bland annat 
genom att Lennart Bondesson, kommunalråd för Kristdemokraterna i Örebro kommun, 
är ledamot i Klimatkommunernas styrelse (Klimatkommunerna, 2017). Klimat-
kommunerna beskriver sig själva som ”en förening för kommuner, landsting och regioner 
som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete” (Klimatkommunerna, 2015a). Föreningen 
startade 2003 som ett led i arbetet med Klimatinvesteringsprogrammen som admin-
istrerades av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2013). För den kommun, region eller 
det landsting som vill bli medlem i föreningen krävs det att man uppfyller vissa kriterier. 
Genom politiskt fattade beslut ska man ”kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser, 
sätta upp mål för utsläppen, ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska 
utsläppen samt kontinuerligt informera om arbetet till [Klimatkommunerna]” 
(Klimatkommunerna, 2015b). Därtill ska den som vill vara med i föreningen genomgå ett 
utvärderingstest för att Klimatkommunerna ska kunna få en överblick över 
organisationens hela klimatarbete. (Klimatkommunerna, 2015b). I februari 2017 hade 
Klimatkommunerna 37 medlemmar, de flesta i Svealand och Götaland 
(Klimatkommunerna, 2015c). Enligt föreningens stadgar är dess ”övergripande syfte […] 
att minska utsläppen av växthusgaser” (Klimatkommunerna, 2013a). De huvudsakliga 
aktiviteterna som Klimatkommunerna ägnar sig åt består av fem punkter: nätverksträffar 
där medlemmarna möts och utbyter erfarenheter med varandra, får ny kunskap och 
inspiration, uppvaktningar av bland annat riksdagspolitiker och utredare med syfte att 
”aktivt redovisa medlemmarnas kunskap, erfarenheter och behov för relevanta aktörer på 
nationell nivå”, remissvar och debattartiklar med syfte att föra fram föreningens åsikter, 
stödstruktur för Borgmästaravtalet samt kunskapsspridning och samverkan” där 
föreningen ”aktivt delar med sig av […] erfarenheter, material och verktyg på hemsidan, 
via nyhetsbrevet och vid seminarier” (Klimatkommunerna, 2013b). 
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Resultat och analys 
I det följande avsnittet redovisas och analyseras resultatet av den empiriska studien. 
Avsnittet är uppdelat i två delar. Den första delen behandlar den kvantitativa textanalys 
som genomförts på bakgrunds- och underlagsrapporterna till klimatstrategin. Den andra 
delen behandlar den kvalitativa delen av studien som baseras på uppgifter som 
framkommit i de genomförda intervjuerna. 

Kartläggning – kvantitativ del 
Kartläggningen bygger på en kvantitativ textanalys av de åtta bakgrunds- och underlags-
rapporterna som ligger till grund för Örebro kommuns klimatstrategi. Som tidigare 
nämnts har samtliga hänvisningar i texterna kategoriserats utifrån geografi och genre. 
Studiens resultat ger en ögonblicksbild av den assemblage som utgör Örebro kommuns 
klimatstrategi, den visar den geografiska fördelningen av källor, inspiration och idéer som 
tillsammans format klimatstrategin och hur olika skalnivåer influerat innehållet i 
strategidokumentet. Den aktuella studien har Örebro kommun som utgångspunkt och 
utgör ett exempel på den process som Robinson (2015) beskriver som arriving at, den 
komplicerade process som det innebär för en lokal myndighet att komma fram till en 
policy. Det innebär att fokus i studien är riktad mot policyerna som utgör klimatstrategin 
unika assemblage och var ansvariga för framtagandet av klimatstrategin hämtat dessa 
ifrån. Det betyder att de aktörer och skalnivåer som det empiriska materialet hänvisar till 
i sina referenser inte nödvändigtvis är där dessa policyer har sitt ursprung. Istället kan det 
vara en tankesmedja, ett forskningsinstitut, en myndighet eller någon annan aktör som i 
sin tur hämtat inspiration från någon annan aktör och som återgett det i sitt material. Detta 
visar på den komplicerade mosaik som policymobilitet utgör. 

Trender i det samlade resultatet av den kvantitativa studien 
Tabell 2 visar en sammanställning av samtliga hänvisningar i det samlade textmaterialet 
som utgör den kvantitativa delens empiri. De femton genrerna och de åtta geografiska 
skalnivåerna har tidigare beskrivits närmare i uppsatsens metodavsnitt. Varje hänvisning 
har tilldelats dels en geografisk skalnivå och dels en genre. Vid de tillfällen det inte var 
möjligt att fastställa genre kategoriserades hänvisningen som oklar. Olika skalnivåer har 
bidragit med material som på olika sätt påverkat innehållet i klimatstrategin. De olika 
skalnivåerna har dock inte bidragit i lika stor utsträckning eller på helt samma sätt. Det 
finns totalt sett betydligt färre hänvisningar till den internationella sfären, vare sig det rör 
sig om enskilda länder, EU-nivån eller den globala nivån mer generellt, än det gör till 
material och idéer inom Sveriges gränser. En central tes inom policymobilitetsfältet är 
insikten om att synbart lokala policyer i realiteten är resultatet av idéer som förflyttats och 
förändrats under förflyttningens gång (se exempelvis Jacobs, 2012). Den lokala nivån är 
därmed i själva verket allt annat än lokal utan istället i hög grad påverkad och influerad 
av globala policyströmmar som på olika sätt letar sig in i den lokala kontexten. Tabell 2 
ger en tydlig bild av att denna tes stämmer för Örebro kommuns klimatstrategi. 
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Tabell 2. Tabell över samtliga hänvisningar i det empiriska materialet. (Författarens 
bearbetning). 
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Örebro 
kommun 1 14 2 2 4 1 5 37  2 27 1 15 12  123 

Kommunal  1  2  1 3 7   11  12 8  45 

Region 
Örebro län       3 3 5 1 11  3   26 

Region  1     2    1  1 2  7 

Sverige  9 2 13 7 9 8 19 13  8 5 3 36  132 

EU 1   12   2 2   5  1   23 

Länder 1    1 1 1 2  1    9 2 18 

Globalt  11 8 3  6 12  15 1   1 16 1 74 

Totalt 3 36 12 32 12 18 36 70 33 5 63 6 36 83 3 448 

 

Figur 3 innehåller samma uppgifter som tabell 2 men redovisat på ett mer visuellt sätt. 
Denna sammanställning kan ses som den samlade assemblage som utgör grunden för 
Örebro kommuns klimatstrategi. En stor mängd policyfragment som förts samman och 
tillsammans bildar den mosaik som lett fram till klimatstrategins slutgiltiga utformning. 

Längs den vänstra kanten finns de olika skalnivåerna representerade, dessa är sorterade 
från den globala nivån (längst ner) till Örebro kommun. De olika genrerna återfinns längst 
ner i figuren. Storleken på cirklarna refererar till antalet hänvisningar i en viss kategori. 
Ju större cirkel desto fler hänvisningar. Till höger i figur 3 finns en teckenförklaring. Den 
visar storleken på den största cirkeln och därmed den cirkel som motsvarar flest 
hänvisningar, 37 st. Därtill finns två mindre cirklar som motsvarar cirkelstorleken för 16 
hänvisningar respektive 1 hänvisning. Vid de tillfällen då det inte finns några hän-
visningar till en viss genre på en viss geografisk skalnivå, exempelvis en hänvisning till 
företag i region Örebro län, representeras det i figuren av ett blankt område. 

Utifrån figur 3 är det möjligt att peka på trender och mönster i det empiriska materialet. 
Vissa trender framkommer dock inte i det samlade resultatet, dessa redovisas därför under 
en senare rubrik där exempel från enskilda delar av det empiriska materialet redovisas 
var för sig. 
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Figur 3. Sammanställning av hänvisningar i bakgrunds- och underlagsrapporterna. 
(Författarens berarbetning). 

Ett intressant fenomen som kan identifieras i figur 3 är det tidigare nämnda mönstret av 
hänvisningar till den nationella nivån, Sverige. Till skillnad från policytransfereringsfältet 
spelar policymobilitetslitteraturen på ett tydligt sätt ner den nationella nivåns betydelse 
för den lokala policyutvecklingen. Resultatet i den här studien kan dock ses som ett 
utmanande och ett ifrågasättande av den tesen och en uppgradering av den nationella 
nivåns fortsatta betydelse, åtminstone inom ramen för Örebro kommuns klimatarbete. 
Hänvisningarna till den nationella nivån är flest till antalet. Men det är också den nivån, 
förutom Örebro kommun själv, vars hänvisningar löper över flest genrer. Den nationella 
nivån kan därmed ses som en viktig inspirationskälla på en mängd områden på ett sätt 
som exempelvis EU inte verkar vara. Ett område som särskilt sticker ut på den nationella 
nivån är rapporter och forskning. Förutom kategorin offentlig sektor i Örebro kommun, 
där ingår bland annat hänvisningar till kommunala nämnder och enheter inom den 
kommunala organisationen, innehåller materialet flest hänvisningar till just rapporter och 
forskning på nationell nivå i Sverige. Det visar på ett stort inflytande från nationella 
policyströmmar som landat i Örebro kommuns klimatstrategi. 

En överväldigande majoritet av hänvisningarna till EU-nivån rör olika typer av lagar och 
direktiv. Endast ett EU-gemensamt projekt har letat sig in i den assemblage som 
klimatstrategin utgör. På kommunal nivå är situationen närmast den omvända. Studien 
visar på att kommunala projekt, framför allt inom den egna kommunen men också på 
kommunal nivå i andra delar av Sverige, intresserat rapportförfattarna. Ett liknande 
mönster kan skönjas för strategier och policydokument. Det verkar med andra ord finnas 
intresse av att studera och hänvisa till konkreta projekt, strategier och policydokument 
både inom den egna kommunen men också i andra kommuner. De gemensamma 
förutsättningarna man har som kommun och Örebro kommuns engagemang i föreningen 
Klimatkommunerna kan därmed ses spela en viktig roll för hur Örebro kommuns 
klimatstrategi utformats. Detta understryks också i intervjumaterialet där just utbyte av 
erfarenheter framhålls som en viktig del av Klimatkommunernas verksamhet (A, 2017-
02-21 och H, 2017-04-10). Därmed inte sagt att de globala policyströmmarna saknar 
betydelse. Vad gäller forskning och rapporter av olika slag visar sig den globala nivån 
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bidra med relativt många insikter. Denna globala utblick är dock inte närvarande i 
samtliga delar av det empiriska materialet. 

Trender i de enskilda rapporterna 
Det finns som nämnts ovan trender som framträder först när varje underlags- och 
bakgrundsrapport i det empiriska materialet studeras var och en för sig och som inte 
nödvändigtvis går i linje med det sammanvägda resultatet. 

Globala och lokala perspektiv 
Två av bakgrundsrapporterna i det empiriska materialet sticker ut jämfört med de andra 
och även till viss del jämfört med det sammanvägda resultatet. De visar på två diametralt 
olika fokus vad gäller var hänvisningarna är hämtade från. Den första är rapporten 
Enskilda Örebroare (Fries, 2015), se figur 4. Rapporten behandlar beteenden och hur 
enskilda Örebroare ska förmås agera på ett sätt som anses mer klimatvänligt. 

  

Figur 4. Sammanställning av hänvisningar i rapporten Enskilda Örebroare. (Författarens 
bearbetning). 

Figur 4 visar tydligt att rapporten uteslutande hänvisar till material inom Sveriges gränser. 
Den kommunala nivån är dessutom helt dominerande. Rapporten gör hänvisningar till ett 
antal projekt som drivs på kommunal nivå, dels i Örebro kommun men framför allt i andra 
kommuner. Dessa utgör projekt som bedrivs eller tidigare bedrivits inom ramen för olika 
kommuners verksamhet. Ett exempel är Klimatvardag i Skåne. Projektet beskrivs i 
rapporten enligt följande: 

170 deltagande familjer får välja mellan ett antal åtgärder inom bl.a. 
mat och konsumtion, energi, sopsortering och transport. Väljer [sic] 
att åta sig minst fem av dessa, vilka skrevs in i ett klimatmanifest. 
Samtliga deltagare testade sig via klimatkontot. Äv. storföreläsningar 
för allmänheten etc. (Fries, 2015, ss. 3–4). 

Här anas ett tydligt inflytande av en process där kommuner byter idéer och inspireras av 
varandra. Det kan dock tyckas vara anmärkningsvärt med tanke på att rapporten Enskilda 
Örebroare behandlar frågor som traditionellt inte legat inom ramen för kommunal 
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rådighet. Att man, trots det, inte tagit inspiration från just andra svenska kommuner kan 
ses som ett exempel på ett ökande intresse bland svenska kommuner att gå utanför sina 
tidigare ramar och arbeta med attityd- och beteendeförändringar. 

Under rubriken Aktuellt forskningsläge beskrivs fenomenet nudging. En process där 
människor ”leds i en önskvärd riktning” genom olika typer av styrmedel och åtgärder 
(Fries, 2015, s. 3). Här görs rapportens enda hänvisning till nationell nivå i Sverige genom 
en referens till en rapport utgiven av Naturvårdsverket. Det här är också ett tydligt 
exempel på hur rapportförfattaren hämtat information från en svensk myndighet om en 
idé som egentligen inte har sitt ursprung på den skalnivån. Begreppet nudging 
introducerades för första gången år 2008 av de amerikanska forskarna Richard Thaler och 
Cass Sunstein (Thaler & Sunstein, 2008). Sedan dess har idéerna spridits till en mängd 
olika platser och sammanhang. 

Om rapporten Enskilda Örebroare företrädesvis hänvisar till den kommunala nivån kan 
rapporten Grön ekonomi – Omställning till en klimatvänlig, resurseffektiv och socialt 
inkluderande ekonomi genom kapitalförvaltning (Arneson, 2015), se figur 5, i mångt och 
mycket ses som dess motpol. 

 

Figur 5. Sammanställning av hänvisningar i rapporten Grön ekonomi. (Författarens 
bearbetning). 

Till skillnad från i figur 4 ligger fokus här i mycket högre utsträckning på den globala 
nivån. Den kommunala nivån finns representerad, men endast i form av ett fåtal 
hänvisningar. Det är tydligt att rapportförfattaren till den här rapporten tagit mer intryck 
av källor som rör sig på en internationell nivå. Rapporten ger en bakgrund till den så 
kallade gröna ekonomins utgångspunkter och går igenom svenska folkets åsikter om 
sparande, FN:s inställning till finansmarknaden och olika civilsamhällsaktörer och 
tankesmedjors initiativ rörande kapitalförvaltning som tar hänsyn till klimatfrågor. Det är 
intressant att så pass stor del av rapporten rör sig på en relativt hög abstraktionsnivå med 
tanke på att den fungerar som underlag till en klimatstrategi med betydligt högre grad av 
konkretisering. I klimatstrategin uttrycks målsättningar om att Örebro kommuns 
kapitalförvaltning på sikt ska vara klimatneutral samt att ”den externa låneskulden ska 
förpackas i gröna obligationer där så är möjligt” (Örebro kommun, 2016a, s. 29). Det 
fanns ett synbart intresse av att göra en i sammanhanget omfattande omvärldsanalys för 
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att landa i de målsättningarna. Rapporten skiljer sig också från flertalet av de andra genom 
antalet hänvisningar som återfinns i rapporten. Dessa är betydligt fler än samtliga andra 
rapporter, underlagsrapporten undantaget. Också det tyder på en mer omfattande utblick 
i den här rapporten är flertalet av de andra i det empiriska materialet. Inom 
policymobilitetsfältet poängteras den globala dimensionen av synbarligt lokala planer (se 
exempelvis Temenos och McCann, 2013). Genomgången av de här två rapporterna, Grön 
ekonomi och Enskilda Örebroare, visar dock att det inte alltid är fallet. Hur stor grad av 
utblick och omvärldsbevakning som tas tillvara i ett policyarbete kan därmed skilja sig 
radikalt åt inom ramen för samma strategidokument. 

Den nationella nivån 
Som redan konstaterats är den nationella nivån tydligt närvarande i resultatet av den 
kvantitativa studien, mycket mer så än vad som förutsägs av policymobilitetsteorin. Den 
spelar ner betydelsen av den nationella nivån och framhåller istället de lokala 
myndigheternas förmåga att själva vara globala aktörer i sin egen rätt (se exempelvis 
Temenos och McCann, 2013). Hänvisningar till den nationella nivån är närvarande i 
samtliga delar av textmaterialet. Detta gäller i särskilt hög grad för rapporterna som 
representeras i figurerna 6–8. Hänvisningarna i dessa rapporter visar också på en stor 
bredd i vad som hänvisas till. Det är med andra ord många olika typer av inspirations-
källor på nationell nivå som har legat till grund för Örebro kommuns klimatstrategi. De 
olika rapporterna lägger dock fokus på delvis olika saker. I rapporterna Produkter och 
upphandling (Åhlgren, 2015) samt Underlagsrapport (Örebro kommun, 2016b) 
dominerar hänvisningar till forskning och rapporter av olika slag. Den offentliga sektorn, 
där bland annat statliga verk och myndigheter ingår, visar sig också vara relativt 
betydelsefull i den förstnämnda, däremot inte i den sistnämnda. I Energieffektivisering av 
företag i Örebro kommun (Jakobsson, 2015b) är det däremot lagar, direktiv och 
konventioner som har en liten övervikt i en annars väldigt jämn fördelning av 
hänvisningar. 

 

Figur 6. Sammanställning av hänvisningar i rapporten Produkter och upphandling. (Författarens 
bearbetning). 
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Figur 7. Sammanställning av hänvisningar i rapporten Energieffektivisering av företag i Örebro 
kommun. (Författarens bearbetning) 

 

 

 

Figur 8. Sammanställning av hänvisningar i rapporten Underlagsrapport. (Författarens 
bearbetning) 

Intervjuer – kvalitativ del 
Nedan redovisas resultatet från studiens kvalitativa del. Materialet baseras på intervjuer 
med tjänstemän och förtroendevalda politiker i Örebro kommun samt tjänstemän som 
arbetar med fokus på klimatfrågor gentemot kommuner. 
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Globala policyströmmars inflytande 
och lokala perspektivs betydelse 
Som konstaterats tidigare har klimatfrågorna gått från att endast vara en angelägenhet för 
den globala och nationella nivån till att beröra även den lokala nivån. Även om intresset 
för klimatfrågor bland svenska kommuner är ett relativt nytt fenomen är det på intet sätt 
första gången som globala miljöfrågor landat i en lokal, svensk kontext. Ett exempel som 
lyfts fram av en av intervjupersonerna är Agenda 21 som initierades på FN:s konferens 
om miljö och utveckling, en konferens som arrangerades i Brasilien år 1992. En av 
intervjupersonerna framhåller att det  

[…] på sätt och vis [fanns] en stark rörelse som började i början på 
[19]90-talet som handlade om Agenda21 och kretsloppssamhälle och 
sådana tankar som mer och mer har jobbats in som sedan blev 
investeringsprogram av olika slag i kommunerna i slutet av [19]90-
talet (I, 2017-03-31).  

Några år senare väcktes engagemanget även för klimatfrågorna. Flera intervjupersoner 
pekar på åren kring 2007 som en brytpunkt då klimatet på allvar tog sig in på den 
kommunala agendan. 

[…] det är klart att det funnits miljöutmaningar förut men det här mera 
[…] utifrån klimat blev väldigt tydligt där och vi hade FN:s klimatpanel 
och sådär och det fanns många institutioner som lyfte dem. Vi blev 
väldigt påverkade av det, för många ögonöppnare då (A, 2017-02-21) 

Denna ”ögonöppnare” var en viktig faktor för Örebro kommuns begynnande policyarbete 
på klimatområdet. Detta intresse var inte unikt för Örebro kommun, många andra svenska 
kommuner började vid den här tiden engagera sig i klimatpolitiken (I, 2017-03-31). 

Det framhålls som att det sedan dess funnits en ”bred enighet” (B, 2017-03-14) inom den 
kommunala politiken i Örebro kommun för att kommunen ska engagera sig i klimat-
frågorna. Det har lett till att klimatfrågorna fått plats även om de politiska majoriteterna 
skiftat något i de kommunala valen (E, 2017-04-20). En av intervjupersonerna framhåller 
dessutom att denna övertygelse 

[…] har blivit starkare sedan dess därför att nu handlar det inte bara 
om alarmistiska forskningsrapporter längre utan det handlar om en 
verklighet som gör sig påmind. (B, 2017-03-14) 

Just de konkreta, vardagsnära, aspekterna av klimatförändringarna ses som en viktig del 
i varför kommunen på ett aktivt sätt vill arbeta med dessa frågor. Örebro kommun har 
sedan en tid tillbaka upplevt vattenbrist. Detta bland annat på grund av minskade tillflöden 
till de sjöar som kommunen förlitar sig på för sin vattenförsörjning, något som i sin tur 
attribueras till ett förändrat klimat (B, 2017-03-14). Flera intervjupersoner tog upp 
vattensituationen som exempel på hur klimatförändringarna har kommit närmare den 
egna vardagen och därmed blivit mer påtaglig. 

Där FN:s rapporter och de stora klimatkonferenserna tjänat som en allmän 
inspirationskälla till klimatengagemang finns även exempel på mer konkreta metoder för 
policymobilisering inom ramen för Örebro kommuns klimatarbete. Som stipuleras inom 
ramen för policymobilitetsfältet (se exempelvis Cochrane och Ward, 2012), var 
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avläsandet av det rådande kunskapsläget en viktig komponent i formandet av 2016 års 
klimatstrategi. Intervjupersoner uttrycker i klartext hur man har ”skannat av” (D, 2017-
03-02) de aktuella områdena och att resultatet av detta arbete avspeglas i de olika 
bakgrundsrapporterna. En av intervjupersonerna poängterar att omvärldsbevakning och 
verksamhetsutveckling är en del av det grundläggande uppdraget för den kommunala 
verksamheten (E, 2017-04-20). En intervjuperson understryker vikten av att hämta 
inspiration från andra och betonade att  

[…] det väldigt viktigt att man är på bortaplan. Jag brukar säga det att 
om man inte är utanför Örebro så begår man tjänstefel för då blir man 
liksom inkrökt. (A, 2017-02-21). 

Det råder med andra ord inga tvivel om att klimatstrategins innehåll är inspirerat av en 
mängd olika aktörer verksamma på olika skalnivåer. Redogörelsen ovan pekar också på 
vikten av att olika skalnivåer samverkar för att en process ska ta fart och gripa tag i lokala 
aktörer. För Örebro kommun har vattenbristen blivit ett påtagligt bevis på det förändrade 
klimatet, en insikt som är svårare att göra så länge frågan endast finns på en global nivå 
som upplevs som mer abstrakt. Det här visar på vikten av att inte begränsa sig till en 
skalnivå utan analysera hur dessa samspelar och påverkar det lokala sammanhanget. 

Det finns dock ingen självklarhet i att idéer som varit framgångsrika på andra platser och 
som förflyttats till en ny lokal kontext kommer tas emot väl på den nya platsen. McLean 
och Borén (2015) beskriver den här processen som en sorts ”policyimmobilitet”. I Örebro 
kommuns klimatarbete exemplifieras denna typ av process av försöket, inspirerade av 
initiativet köttfri måndag, att inför en köttfri dag i kommunens matbespisning. 

[…] det funkade inte alls. Man […] hade inte kommunicerat det innan 
och då uppfattade elever och förälder att det här kan man nog inte leva 
på (A, 2017-02-17). 

Orsaken till den misslyckade implementeringen av policyn var här att för lite resurser 
lagts på att förankra och kommunicera förändringen hos målgruppen, i detta fall eleverna 
och deras föräldrar. Kommunen valde då istället att minska mängden kött i måltiderna 
generellt och därmed genomföra den önskade förändringen men på ett annat sätt än hur 
den ursprungliga idén var utformad (A, 2017-02-21). Men även detta förfarande har inte 
gått helt smärtfritt. En av intervjupersonerna beskriver kritik som matbespisningen på en 
kommunal skola fått på grund av den minskade mängden kött i maten. Klimatstrategin 
används då för att skapa legitimitet för förändringen: 

[…] jag kommer producera en debattartikel där det står att det [inte] 
är skolkökets fel, det är politiken som har bestämt för att vi har en 
gemensam ambition i den här kommunen att bidra till att bli 
klimatneutrala. Då kan vi inte ringakta att köttet har klimatpåverkan. 
(B, 2017-03-14).  

Att hänvisa till gemensamt fattade beslut och ett högre syfte ses här som ett sätt att 
förankra idén om minskat köttinnehåll i skolbespisningen. Frågan är om det är en 
framkomlig väg i det här specifika fallet. Hänvisningar till beslut tagna av politiker som 
skoleleverna med största sannolikhet inte röstat fram eftersom dessa är för unga för att 
rösta i kommunala val kan ses som ihåliga. Klimatfrågan och den uppmärksamhet den 
fått kan dock vara ett undantag från en sådan generell regel. Att just skapa legitimitet för 
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sin förda politik är ett viktigt inslag i en annan del av policymobilitetslitteraturen, 
nämligen det som benämns som sustainability fix. 

Avvägningar och legitimitet 
När While, Jonas och Gibbs (2004) beskriver sin modell av sustainability fix (se figur 1) 
är det för att visualisera vilka yttre tryck som lokala makthavare har att förhålla sig till. 
Handläggaren på organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar att 
större kommuner har mer resurser och därför möjlighet att har ett bredare angreppssätt 
när det gäller klimatarbetet (I, 2017-03-31). Detta påstående gäller även för Örebro 
kommun. En intervjuperson poängterar att klimatarbetet inte ska ses som ett isolerat tema 
utan hänger ihop med det övriga miljöarbetet (B, 2017-03-14). Andra intervjupersoner 
pekar på hållbar utveckling och de tre aspekterna som ingår där; ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet (A, 2017-02-21 och E, 2017-04-20). Det är något som framhålls 
som viktigt, även utåt gentemot medborgarna. 

Man ska liksom inte missa som medborgare att hållbarhetsperspektivet 
finns med i våra avvägningar (B, 2017-03-14). 

Idén om hållbar utveckling har på många sätt slagit rot i Örebro kommuns arbete. Ett 
tydligt exempel är kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt. Utskottet har 
ansvar för frågor som kan ses som representativa för	de tre dimensionerna av hållbarhet. 
Från ekonomisk hållbarhet i form av tillväxtfrågor och frågor som rör det lokala 
näringslivet, social hållbarhet där frågor rörande mänskliga rättigheter och HBTQ-frågor 
finns representerade, till ekologisk hållbarhet i form av ett huvudansvar för bland annat 
klimatfrågorna. En av intervjupersonerna beskriver det som att ”då kan man balansera 
ihop det för	det handlar ju om en balansakt” (A, 2017-02-21). En intervjuperson tar in 
debatten om ”tillväxt kontra hållbarhet”, och framhåller att ”det är viktigt att vi visar att 
vi inte värderar tillväxten så högt	att det får ske på bekostnad av klimatet” (B, 2017-03-
14). Det framgår också tydligt att miljöfrågorna långt ifrån alltid har företräde i 
kommunalpolitiken.	

Ibland så måste vi fatta beslut av jobbskäl, till exempel, som man kan 
diskutera och som kan vara kontroversiella. […] Inte klimatarbete utan 
att beakta att om inte människor kommer i jobb så kan man inte över 
huvud taget bidra i arbetet för en bättre värld (B, 2017-03-14). 

Ekonomin framhålls just som en ”hygienfaktor” (E, 2017-04-20) och det understryks att 
jobb och social trygghet är en förutsättning för att kunna ”bidra till ett bättre klimat” (B, 
2017-03-14). En god offentlig ekonomi beskrivs också som en nödvändighet för att alls 
kunna arbeta med åtgärder som kan bidra till minskad klimatpåverkan (C, 2017-03-02). 
Ekonomin utgör den yttersta ramen att förhålla sig till och uppgiften blir därmed att uppnå 
största möjliga klimatnytta inom den ramen.	

Som nämnts tidigare är legitimitet och förankring i den egna befolkningen en viktig 
aspekt av sustainability fix-modellen. I Örebro kommun har den frågan behandlats på 
olika sätt, bland annat genom projektet Klimatsmart vardag (D, 2017-03-02). Genom 
projektet lanseras en ny ”klimatutmaning” varje vecka, exempelvis att prova elcyklar 
eller laga vegetarisk mat. Medborgare i kommunen erbjuds att delta i dessa och därmed 
uppmuntras beteenden som ses som mer klimatvänliga (D, 2017-03-02). Klimatsmart 
vardag beskrivs som ett sätt för kommunen att skapa legitimitet för klimatarbetet men 
också uppmuntra till beteendeförändringar, frågor som egentligen ligger utanför 
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kommunens rådighet (D, 2017-03-02). Ansvarig politiker är dock inte helt nöjd med 
uppslutningen i projektet och menar att det än så länge till största del endast nått de som 
redan har ett intresse för dessa frågor (A, 2018-02-21). Det kan i sin tur riskera aspekten 
av sustainability fix som slår fast vikten av aktiva medborgare. Det är inte heller alla som 
är överens om att kommunen verkligen ska gå in och påverka medborgarnas beteenden. 
Här finns det en ideologisk skillnad i vad som anses vara myndigheternas roll i 
medborgarnas liv. En av intervjupersonerna uttryckte det på följande sätt: 

Ska en kommun göra det över huvud taget? Ska vi lägga oss i våra 
medborgares beteenden? Det är ju ganska känsligt (A, 2017-02-21). 

Den styrande majoriteten har i nuläget landat i att kommunen har ett sådant ansvar. Det 
är dock en åsikt som inte delas på samma sätt av den politiska oppositionen (C, 2017-03-
02). 

En del i ambitionen om den medvetna, aktiva medborgaren är företagarna och det lokala 
näringslivets stöd och aktivitet, något som är viktigt för att kommunens företrädare ska 
kunna upprätthålla kommunens sustainability fix. Här uttrycker ansvarig tjänsteman på 
Örebro kommun att han sett en ”ökad förståelse” och medvetenhet för klimatfrågorna 
bland kommunens företagare och att 

[…] fler och fler företag tar fram hållbarhetsstrategier där det 
ekologiska utgör en stor och viktig del (F, 2017-03-17). 

En viktig men också mer svårfångad källa till legitimitet är den demokratiska processen 
som ligger till grund för kommunens politiska styrning. Genom att välja politiker som 
intresserar sig för klimatfrågor och vill att kommunen ska agera för minskade utsläpp har 
väljarkåren i Örebro kommun sagt sitt ja till att kommunen lägger resurser och tid på 
dessa frågor. Det är dock inte alltid enkelt att dra en direkt linje mellan en röst och ett 
explicit mandat att arbeta med klimatfrågor. En av de förtroendevalda politikerna 
uttrycker den möjliga tveksamheten så här: 

De väljare jag har då här i min kommun och de jag träffar […] tror 
jag eller är ganska övertygad om uppskattar nog den profil som jag 
står för och driver mycket då utifrån miljö och klimatfrågor (A, 2017-
02-21). 

While, Jonas och Gibbs (2004) pekar också på betydelsen av externa regelverk för hur 
den lokala miljöpolitiken utformas. Det är regleringar som ligger utanför den lokala 
nivåns eget mandat och avgörs på högre administrativa nivåer. Det innebär dock inte att 
Örebro kommun förhåller sig passivt till det och ser det som en extern parameter att 
endast förhålla sig till. Istället arbetar kommunen aktivt med att på olika sätt påverka 
dessa regelverk och omforma dem efter sina intressen. Intervjumaterialet innehåller flera 
exempel på hur både tjänstemän och förtroendevalda politiker agerar för att influera 
regelverk på en rad områden. Ett generellt exempel är det arbete som SKL bedriver. 
Genom sin verksamhet arbetar de på sina medlemmars uppdrag med påverkansarbete på 
olika sätt. Exempelvis genom att träffa utredare som på statligt uppdrag utreder frågor 
som på olika sätt berör SKL:s medlemmar (I, 2017-03-31). Även Klimatkommunerna 
bedriver påverkansarbete på olika sätt. Inom föreningen är detta en prioriterad verksamhet 
och föreningen arbetar aktivt med lobbyarbete syftande till att få utökad  



 46 

[…] rådighet över fler områden inom klimatarbetet, tex att bestämma 
över parkering för miljöfordon, ställa krav vid byggande på 
kommunens mark med mera (H, 2017-04-10). 

Påverkansarbetet gällande regleringar som inverka på kommunens verksamhet och har 
bäring på klimatarbetet finns även inom andra delar av kommunkoncernen och berör inte 
bara regleringar på nationell nivå. En av intervjupersonerna beskriver försök att influera 
regleringar gällande så kallad individuell mätning och inventering i lägenheter. 

Där har vi lagt ner massor av tid och träffat både nätverk i Sverige och 
vi har varit på Näringsdepartementet och pratat med dem. Och vi har 
varit och träffat EU-tjänstemän i frågorna. Vi har träffat 
energiministern och pratat med honom om det (G, 2017-03-23). 

Ansträngningarna att påverka andra nivåer och forma regelverk efter sina behov och sin 
viljeriktning leder dock inte alltid till framgång. Örebro kommun fick exempelvis backa 
från regler för byggande när kommunen infört byggkrav som översteg svensk byggnorm 
(E, 2017-04-20). Det är också ett arbete som behöver göras kontinuerligt. Liksom 
tjänstemän och förtroendevalda politiker arbetar för att påverka regelverk efter sin vilja 
finns det självklart många andra aktörer, med andra intressen, som gör detsamma (G, 
2017-03-23). Det mesta påverkansarbetet verkar begränsa sig till den nationella nivån. 
Med få undantag ger intervjumaterialet intrycket av att den internationella nivån är av 
liten betydelse vad gäller engagemang i nätverk och liknande, inte heller inom ramen för 
Sveriges medlemskap i EU. Engagemanget i och utbytet med internationella kontakter 
verkar inte vara en prioriterad del av Örebro kommuns klimatarbete. 

[…] jag kan inte säga att våra internationella kontakter, där finns vi 
inte med så aktivt det är mer av symbolisk art (A, 2017-02-21). 

Policy boosterism och policyturism 
Viljan att påverka andra, profilera sig i olika frågor och på sätt och vis ”exportera” sina 
policyer leder in på en annan del av policymobilitetslitteraturens intresseområden. 
Begreppet policy boosterism fångar viljan att marknadsföra sin stad och sitt sammanhang 
och därmed locka till sig investeringar, kompetens och skapa ett gott rykte om sig (se 
exempelvis McCann, 2013). 

Det finns generellt en stor stolthet över den egna kommunen och den kommunala organi-
sationens arbete hos intervjupersonerna från Örebro kommun. Flera av de intervjuade 
beskriver också vikten av att sprida bilden av att Örebro kommun ligger i framkant vad 
gäller miljöfrågor. Lennart Bondesson, kommunalråd med klimatfrågor som del av sin 
portfölj, betonar att ”goodwill” är en viktig komponent i arbetet (A, 2017-02-21). Här 
aktualiseras även tidningen Aktuell Hållbarhets (dåvarande Miljöaktuellt) lista över 
Sveriges bästa ”miljökommuner”. Örebro tilldelades förstaplatsen i 2015 års ranking 
(Aktuell Hållbarhet, 2015). Utmärkelsen uppmärksammades på olika sätt och flera 
intervjupersoner lyfte upp vikten av utmärkelsen, inte minst för att den erbjöd chanser att 
berätta om kommunens arbete och på så sätt marknadsföra sig. 

Det är klart man uppmärksammas mycket nationellt och så. Man bjuds 
in till konferenser och får berätta om ja, varför vi är det vi är då. Det 
är klart det betyder mycket. Man blir ju, det är ju lite status över det 
(A, 2017-02-21). 
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Extern uppmärksamhet ses också just som ett sätt att locka till sig kompetens som annars 
inte hade uppmärksammat kommunens arbete och att det i sin tur kan leda till andra 
positiva effekter för kommunen och dess verksamhet på längre sikt (B, 2017-03-14 och 
G, 2017-03-23). 

[…] vi kan inte själva leta upp alla bra företag som gör bra saker utan 
många kommer till oss eftersom de har hört om oss och det leder 
arbetet framåt (G, 2017-03-23). 

Det är dock inte alla intervjupersoner som är lika övertygade om att en bra placering i 
Aktuell Hållbarhets ranking är enbart av godo. Här blottas en ideologisk konflikt mellan 
den styrande majoriteten i kommunen och oppositionen. 

Det är jätteviktigt för den här styrande majoriteten att vi ska ha första 
plats […] det är jättejätteviktigt. Men det är ju mer viktigt för dem 
själva än det är för miljön, för klimatet eller för någonting annat (C, 
2017-03-02). 

Den politiska oppositionen ger här uttryck för en politisk konfliktlinje vad gäller klimat-
politiken i kommunen. Det rör främst frågan om huruvida kommunen själva ska äga och 
producera elenergi och biogas. Nya Moderaterna och Liberalerna opponerade sig mot 
detta och valde att dra sig ur förhandlingarna om klimatstrategin (B, 2017-03-14). De lade 
därför fram en egen klimatstrategi (Nya Moderaterna och Liberalerna, 2016a) respektive 
matstrategi (Nya Moderaterna och Liberalerna, 2016b) där dessa delar var utplockade. 
Även om det råder stor politisk enighet om mycket av kommunens klimatarbete visar 
denna konflikt ändå på att den politiska debatten kring lösningarna på klimat-
utmaningarna inte är färdigförhandlade. 

[…] jag tycker att den polarisering som den andra sidan ägnar sig åt 
är rätt ful för egentligen så vad de säger är att "om ni inte ställer upp 
på biogasbolaget så smälter isarna". […] då tycker inte jag att vi gör 
miljön en tjänst då. Och då kan jag tycka att då har ju vi ännu viktigare 
roll som oppositionsparti (C, 2017-03-02). 

Denna konflikt spelas dock ner av företrädare för den styrande majoriteten som menar att 
det inte är en fråga som allmänheten fäster särskilt stort intresse vid. Istället kopplas 
frågan tillbaka till den övergripande berättelsen om ett framtida klimatneutralt samhälle. 

Jag upplever inte att det är en jättestor diskussion [...] i politiken är det 
det. Men det är ingen jättestor diskussion i samhället i övrigt, det 
hoppas och tror jag hänger ihop med att man ser att syftet är att vi ska 
bli klimatneutrala i slutändan (B, 2017-03-14). 

Inom ramen för policy boosterismens logik är den egna befolkningen en viktig målgrupp 
(McCann, 2013). Bilden av det egna sammanhanget som något positivt och uppmärk-
sammat även av externa aktörer tjänar syftet att legitimera makthavarnas sätt att utforma 
sin politik. I intervjumaterialet lyfts just Örebroarnas känsla för sin stad fram. 

Jag tror att många Örebroare är stolta över sin stad och den staden är 
en ganska grön och fin stad (E, 2017-04-20). 

I intervjumaterialet framkom det också att utmärkelser och extern uppmärksamhet inte 
bara ses som ett sätt att sätta Örebro kommun på kartan. Ett viktigt resultat av exempelvis 
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Aktuell Hållbarhets utmärkelse var betydelsen det hade för den interna organisationen 
som arbetar med klimatfrågor i kommunen. 

Alltså den interna stoltheten bland de som sliter med det till vardags, 
där betyder det mest. En pokal gör ingen skillnad utan det är det 
vardagliga arbetet som gör skillnad. Men det vardagliga arbetet kan 
ibland må bra av energipåfyllnad, så på så sätt gör det skillnad (B, 
2017-03-14). 

Extern uppmärksamhet och framgångsrik policy boosterism blir därmed också ett sätt att 
återkoppla och belöna det arbete som tjänstemän inom kommunen utför på hemmaplan 
(D, 2017-03-02). 

Policyturism är på många sätt sammankopplat med och kan ses som ett möjligt resultat 
av framgångsrik policy boosterism. I intervjumaterialet framhålls att företrädare för 
kommunen vid ett flertal tillfällen har erbjudits möjligheten att berätta om sitt arbete. En 
intervjuperson tar upp kommunens så kallade gröna obligationer som ett sådant ämne 
som det har ”nätverkats kring” (E, 2017-04-20). Som del av uppmärksamheten som 
utmärkelsen årets miljökommun förde med sig var också möjligheten att föreläsa och 
delta i konferenser av olika slag och berätta om kommunens arbete (A, 2017-02-21). Det 
sammanhang som närmast är att likna med González (2011) beskrivning av policyturism 
finns dock inom ramen för energibesparingsprogrammet inom Örebrobostäder (Öbo). 
Bostadsbolaget lyckades sänka sin energiförbrukning med mer än de uppsatta målen 
föreskrev. Det gav sedan upphov till uppmärksamhet internt i kommunkoncernen i form 
av kommunens interna miljöpris såväl som i branschtidningar och i internationella 
nätverk där Öbo deltar (G, 2017-03-23). 

[…] det här [energibesparingen] hände på riktigt och då så det följde 
massa studiebesök och sen parallellt med det så vart det väldigt mycket 
medial uppmärksamhet i branschtidningar och sådär (G, 2017-03-24). 

Utöver studiebesöken i Örebro har företrädare för Öbo också rest till andra platser, inom 
ramen för det europeiska nätverket Eurhonet (G, 2017-03-24). Kommunen har därmed 
på flera sätt bidragit till det som González (2011) benämner som policyturism.  
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Diskussion 
I studiens bakgrundsavsnitt redogörs för den förflyttning av fokus och ansvar som skett 
inom ramen för klimatpolitiken. Insikten om de globala klimatförändringarna har gått 
från att finnas inom ramen för en snäv grupp av forskare, vidare till ett medvetande på 
global och nationell nivå till att omfamnas som en fråga som i högsta grad kan och ska 
ingå som ett viktigt inslag i den lokala nivåns intressesfär och myndighetsutövning. Fler 
frågor inom miljöområdet har genomgått denna förändring men klimatfrågornas 
existentiella dimension verkar på något sätt ha tagit sig längre in i lokala myndigheters 
medvetande än många andra frågor som initierats på global nivå har gjort. 

Örebro kommun är på många sätt ett tydligt exempel på klimatfrågans ökande betydelse 
även för den lokala nivån. Det empiriska materialet ger uttryck för en självklarhet i att 
kommunen på olika sätt ska agera för att minska utsläpp av växthusgaser och dra sitt strå 
till stacken i kampen mot klimatförändringarna. Processen dit har gått relativt snabbt. 
Flera intervjupersoner pekar på åren kring 2007 som en period av uppvaknande, en period 
då klimatfrågorna verkligen tog sig högt upp på agendan. Forskning på området pekar 
också på betydelsen av de i perioder strandade förhandlingarna inom ramen för FN som 
en viktig parameter för det ökande intresset för klimatåtgärder på andra nivåer än den 
internationella och nationella. 

Resultaten från de både delarna av den empiriska studien, den kvantitativa och den 
kvalitativa, pekar i mångt och mycket ut samma riktning. Det stora mått av kommunalt 
självstyre som finns i Sverige skapar en teoretisk möjlighet för kommunerna att vara just 
de globala spelare som forskare inom policymobilitetsfältet menar att lokala myndigheter 
är. Studien på Örebro kommuns klimatstrategi visar också på att Örebro kommun på 
många plan agerar just så. Policymobilitetslitteraturen visar sig vara ett fruktbart redskap 
för att kartlägga och analysera de processer och det underlag som ligger till grund för 
klimatstrategin.  

Till skillnad från policytransfereringsfältet där den nationella nivåns betydelse för 
överföringen av policyer från en plats till en annan tydligt står i fokus har 
policymobilitetslitteraturen gått ifrån detta och istället pekat på hur lokala aktörer frigjort 
sig från den nationella nivån och istället kommunicerar och interagerar direkt med globala 
policyströmmar. Just den minskande betydelsen av den nationella nivån har på många 
sätt belysts, både i studier av klimatfrågor och klimatpolitik och även inom ramen för 
policymobilitetsfältet. Resultaten från studien på Örebro kommuns klimatstrategiska 
arbete visar dock på att den nationella nivån på intet sätt bör uträknas helt. Den 
kvantitativa studien visar tydligt att lokal klimatpolitik på många sätt fortfarande ser den 
nationella nivån som en viktig inspirationskälla. Min studie utmanar just den idén inom 
policymobilitetsfältet, att den nationella nivån skulle spelat ut sin roll och att den inte 
längre har betydelse för den lokala myndigheters policyutveckling. Eftersom den mesta 
av tidigare forskning inom policymobilitetsfältet pekat på motsatsen är denna insikt ett 
viktigt bidrag till den fortsatta teoriutvecklingen. Det kan tyckas kontraintuitivt, den 
lokala myndighet som har störst mått av självständighet borde rimligtvis vara ett extra 
tydligt exempel på att dikotomin lokalt/globalt inte finns, såsom policymobilitets-
forskningen hävdar. Men mina resultat visar på att det inte är så enkelt att större mått av 
självbestämmande automatiskt leder till en mer global utblick och ett större intresse för 
internationella kontakter. På så sätt går studiens resultat i linje med den kartläggning av 
kommuners samarbetspartners inom ramen för klimatfrågor som Granberg (2006) 
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studerat. Där konstaterar han att samarbetet på nationell nivå är vanligast men också att 
kommuner som har ett intresse och engagemang för miljöfrågor i högre grad samarbetar 
med varandra. Just samarbetet kommuner emellan inom ramen för Klimatkommunerna 
är också något som framhålls som viktigt i intervjumaterialet. Samtidigt konstaterar 
Granberg (2006) att klimatfrågorna som policyproblem är ovanligt komplexa och globala 
till sin natur. Detta skulle kunna ses som en indikation på att den internationella nivån 
borde vara viktigare för den lokala klimatpolitikens utformning.  

Ett annat sätt att poängtera denna till synes motsägelsefulla insikt är genom att studera 
den betydelse som Europeiska Unionen (EU) tillmäts i det empiriska materialet. Hän-
visningarna rör sig övervägande kring lagstiftning och direktiv av olika slag. EU:s roll 
begränsas därmed till att i stort sett endast ses som en regelinstans – något som sätter 
ramar som de lokala myndigheterna på olika sätt ska anpassa sig till. Inte heller 
intervjumaterialet ger intryck av att EU-nivån är av vikt för Örebro kommuns 
klimatarbete. Medlemskapet i ett EU-gemensamt nätverk för kommer beskrivs som 
”symboliskt” (A, 2017-02-21) snarare än något som har direkt betydelse för policy-
utvecklingen inom klimatområdet. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att Sveriges 
klimatpoltik i så hög grad är sammankopplad med den EU-gemensamma. Trots detta har 
EU-nivån inte tagit sig in i Örebro kommuns företrädares medvetande på ett sätt som gör 
att kontakterna där prioriteras. Klimatkommunerna och gemenskapen av lokala myndig-
heter verkar dock vara desto viktigare, både vad gäller jämförelse och utbyten av idéer. 

I den kvantitativa studien tydliggjordes en skillnad i tyngdpunkt som olika delar av det 
empiriska materialet lagt vid olika geografiska skalnivåer. När beteendemönster hos 
enskilda Örebroare diskuterades ligger fokus företrädesvis på lokal nivå. Konkreta 
exempel på andra kommuners projekt för att med hjälp av uppmuntrande satsningar 
förändra medborgarnas vanor och förmå dem att leva mer ”klimatsmart” finns det gott 
om i materialet. Policymobilitetsfältet underkänner helt att det skulle finnas någon 
motsättning mellan lokalt och globalt, mellan nära och långt borta. Min studies resultat 
kan dock läsas som att kontexten som idéer hämtas från spelar större roll än vad 
policymobilitetslitteraturen vill tillskriva den. Det kan ses som att idéer och projekt som 
genomförts i en svensk kontext, av lokala aktörer med motsvarande mandat och liknande 
förutsättningar som det egna sammanhanget, lättare förflyttas. Frågor som rör just 
beteendeförändringar och där det kan ses som att kommunen tar steg in på det område 
som tidigare ansetts strikt privat är på många sätt fortfarande känsliga. Det exemplifieras 
i intervjumaterialet där olika intervjupersoner uttrycker olika åsikter om hur långt 
kommunen ska gå i den riktningen. Att då kunna hänvisa till att projekt genomförts i 
andra svenska kommuner kan ses som ett sätt att avdramatisera stegen in i det som 
traditionellt har betraktats som den privata sfären och minska mängden arbete som krävs 
för att anpassa policyn till den egna kontexten. 

Den globala skalnivån verkar på många sätt mer tillgängligt och mer applicerbart vad 
gäller frågor om kapitalförvaltning och utlåning. I rapporten om den så kallade gröna 
ekonomin är de globala perspektiven och utblicken mycket mer närvarande. Här tycks 
dikotomin globalt och lokalt vara obsolet. Möjligen kan här läsas in en differentiering 
kring vad som förflyttas. Där ekonomiska policyer på ett relativt enkelt sätt kan landa i 
en lokal kontext tycks min studie peka på att så inte är fallet när det gäller mer konkreta 
projekt. Skala och avstånd verkar därmed inte helt ha spelat ut sin roll, även i en värld 
som ofta beskrivs som globaliserad. 
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En annan aspekt av svenska kommuners i det närmaste unika mandat är frågorna om 
utökande av kommunens rådighet. Intervjumaterialet ger uttryck för påtrycknings-
processer som syftar till att öka kommunernas mandat ytterligare och därmed ge dem mer 
makt över klimatpolitiska styrmedel. Den empiriska studien visar också på en vilja hos 
kommunföreträdare och tjänstemän att gå in på områden som tidigare ansetts tillhöra den 
privata sfären. Genom projekt och kampanjer arbetar kommunen för att förändra 
människor beteenden mot en mer ”klimatsmart” vardag. Denna utveckling är dock inte 
okontroversiell. Intervjumaterialet ger insikt i att det råder olika åsikter om det ökande 
intresset för att påverka medborgarnas beteenden är av godo eller ej. Samtidigt används 
det som en källa till legitimitet för att förankra kommunens klimatarbete i stort. Här 
behöver kommunen balansera de olika delarna som utgör den sustainability fix som gäller 
för just Örebro kommuns lokala kontext. En fråga som ännu inte kan utforskas helt är 
vilken betydelse den vattenbrist som Örebro kommun drabbats av kommer ha på 
förtroendet och acceptansen av Örebro kommuns klimatarbete. Redan nu talar ansvariga 
politiker och tjänstemän som vattenbristen i termer av klimatförändringarnas konse-
kvenser. Det är mycket möjligt att denna högst konkreta och vardagsnära insikt om vad 
som beskrivs som klimatförändringarnas konsekvenser kan öka legitimiteten för 
kommunens klimatpolitik i mer generell betydelse och därmed också för styrmedel och 
åtgärder som aktivt vill påverka medborgarnas beteendemönster. Om vattenbristen 
däremot ses som en situation som kunde undvikits om den politiska makten agerat på 
något annat sätt, kan även legitimiteten för kommunens klimatpolitik skadas. Det är dock 
ännu för tidigt att dra några slutsatser kring hur vattenbristen kommer påverka Örebro 
kommuns klimatpolitik och medborgarnas inställning till den. 

En viktig del av policy boosterismen, och i förlängningen policyturismen, är viljan och 
ambitionen att skapa en sammanhängande berättelse som speglar den bild av verkligheten 
man vill förmedla. I fallet rörande Örebro kommuns klimatstrategi är det berättelsen om 
en kommun som ligger i framkant inom miljö- och klimatområdet. En kommun där 
klimatet får kosta pengar och där tillväxt inte får ske på bekostnad av miljön, vare sig den 
lokala eller den globala. Berättelsen har dock inte helt vunnit över alla kritiker i 
kommunen. Genom sin kritik av de kommunalt ägda elenergi- och biogasanläggningarna 
visar den politiska oppositionen att man inte helt ställer upp på den politik som den 
styrande majoriteten för och den berättelse dessa vill förmedla om Örebro kommuns 
klimatarbete. 

Inom ramen för den här studien har det för mig varit viktigt att konkretisera betydelsen 
av det inom policymobilitetsfältet så viktiga begreppet assemblage. Tidigare studier har 
på olika sätt försökt förklara vad begreppet innebär och också använda det som en del av 
sina diskussioner. Min studie tar ner begreppet till en mer gripbar nivå genom studiens 
kvantitativa textanalys. Genom att använda mig av de hänvisningar som gjorts i 
bakgrunds- och underlagsrapporter har jag kunnat skapa en bild av hur olika geografiska 
skalnivåer och olika typer av källor har samspelat i skapandet av den assemblage som är 
Örebro kommuns klimatstrategi. Denna konkreta kartläggning hade inte varit möjlig om 
studien endast förlitat sig på intervjumaterial. Intervjupersonerna har i olika hög grad av 
tydlighet uttryckt vilka inspirationskällor de haft i sitt arbete rörande Örebro kommuns 
klimatstrategi. Genom att komplettera den kvalitativa studien med en kvantitativ del har 
jag dock kunnat kartlägga dessa inspirationskällor på ett mycket mer explicit sätt. Med 
sin tyngdpunkt i statsvetenskaplig forskning är denna typ av textanalys inte ett ovanligt 
inslag i policytransfereringslitteraturen. Det är dock ovanligare att använda sig av den här 
typen av metoder inom ramen för den av geografifältet märkta policymobilitets-
litteraturen. Icke desto mindre har policymobilitetsfältet bidragit med många insikter som 
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placeras Örebro kommuns klimatstrategi och kontexten runt denna i skapare ljus och 
möjliggjort en ingående analys. 

Det hade självklart varit möjligt att göra en annan typ av textanalys på det empiriska 
materialet. Ett sätt hade varit att välja ut några begrepp eller idéer och spåra dessa till sitt 
ursprung, via stopp och förändringar på vägen. Det hade då också varit möjligt att närmare 
undersöka de maktrelationer och de strukturer som på olika sätt formar vad som blir del 
av en lokal policys assemblage. Wise (2005) pekar just på att formandet av en assemblage 
inte är helt planlagt men inte heller helt slumpmässigt. I min studie kan jag konstatera att 
vissa geografiska skalnivåer bidrar med mer material, mer inspiration, än andra. Med ett 
annat fokus hade det varit möjligt att titta närmare på en viss geografisk skalnivå och 
analysera varför just dessa källor tog sig in i det som resulterade i Örebro kommuns 
klimatstrategis assemblage. Mitt intresse var dock att sätta den lokala policyn i centrum 
av studien. Att titta på hur Örebro kommun, med Robinsons (2015) ord har arrived at, 
anlänt till den aktuella strategin. Var policyerna som strategin hänvisar till ursprungligen 
har sitt upphov eller vilka enskilda sammanhang eller geografiska platser som inte tagit 
sig in i strategin blir därför av sekundärt intresse för den här studien. Det som står i fokus 
i min studie är istället att undersöka var Örebro hämtat sin inspiration ifrån och vad den 
assemblage kan säga oss om lokala myndigheters förhållande till globala och lokala 
policyströmningar. 

Sammanfattande slutsats 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur lokala myndigheter utformar sin klimat-
politik. Genom att använda sig av teoribildningen kring dels policytransferering men 
främst policymobilitet undersöker studien hur dessa lokala myndigheter agerar och var 
de hämtar kunskap och inspiration ifrån när de ställs inför den globalt omfattande frågan 
om klimatförändringar. Studien har genomförts som en fallstudie där Örebro kommun 
och dess klimatstrategi har stått i fokus. 

Den har bidragit till en utveckling och ett utmanande av policymobilitetslitteraturens ned-
tonande av den nationella nivåns betydelse för lokala myndigheters policyutveckling. 
Genom sina resultat visar studien på att den nationella nivån bidragit med inspel från en 
bredd av källor och i relativt stor omfattning.  

Studien visar också på att policyer inom vissa områden lättare hämtas hem från en global 
kontext medan det i andra sammanhang ligger närmare till hands att inspireras av andra 
lokala myndigheter i samma situation och med en liknande kontext som den egna. Studien 
har även bidragit med en tolkning av hur en assemblage kan kartläggas och visualiseras, 
ett sätt som tillåter begreppet att få en konkret och tydlig innebörd såväl som parametrar 
att studera den utifrån. I den aktuella studien har geografiska skalnivåer och genre använts 
som analysverktyg för att demontera den komplicerade process som formandet av 
innehållet i klimatstrategin ger uttryck för. 

Genom studiens kvalitativa del har centrala teser inom policymobilitetslitteraturen 
applicerats på en svensk lokal kontext och därmed givit sitt bidrag till ett område där de 
empiriska studierna är få till antalet. Teoribildningens förklaringsvärde har testats på en 
svensk kontext, något som det rått brist av i tidigare forskning inom fältet. Det kan 
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konstateras att policymobilitetsfältet har mycket att bidra med för att förklara och förstå 
Örebro kommuns klimatarbete och utformande av klimatstrategi. Framtida studier får 
rikta fokus mot andra delar av svenska kommuners klimatarbete, exempelvis undersöka 
vilka typer av källor och geografiska platser som inte bidrar med inspiration och vad det 
säger om de maktstrukturer som påverkar utbytet och omformandet av olika typer av 
policyer.  
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kommunfullmäktige 

• Ordförande i 
kommunstyrelsens utskott 
för näringsliv och tillväxt 
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• Kommunalråd för 
Socialdemokratiska 
Arbetarpartier 
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