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ABSTRACT 

Active environmental activity?� a comparative study of the municipalities 
environmental activity 

Thesis in Political Science D-Level at Karlstad University by 

Jenny Ljung Spring 2008 
Tutor: Michelle Michelleti 

 

 

The threat against our climate is one of our biggest challenges today. The awareness of the 
problem has grown rapidly for the last years in governments on international, national and 
regional level. The Swedish government is recognized as one of the leading countries in the 
climate and environmental work internationally. The Swedish municipalities play a big role in 
this successful work. The Swedish non-governmental organisation Naturskyddsföreningen has 
done a project called Klimatindex 2007, where they examine the work for the environment in 
all of Sweden�s municipalities. In their survey the municipalities has been asked to answer 
questions about transports, purchases, climate goals, information to the citizens etc. This has 
than been compiled and given scores on how well they been doing. Out of all Sweden�s 
municipalities I have chosen six that is of the size categorised as �bigger cities� that I will 
examine in this thesis. These are Trollhättan, Karlstad, Södertälje, Norrköping, Luleå and 
Halmstad. Trollhättan was classified as the best one and Halmstad was the worst one in 
Naturskyddsföreningens klimatindex 2007.  
 
The purpose of this thesis is to examine the importance of factors as political composition, 
administration, public media, non governmental organisations and geographic situation in 
regard to the the municipalities activity in the policy area. The activity is based on the results 
from Naturskyddsföreningens klimatindex 2007. 
 
The main research question that I intend to answer is: 
 

• Have the factors been important for how active the municipalities have been in the 
environmental policy? 

 
To be able to answer the main question I also have six precise research questions that I intend 
to answer. 
 
The material that I have chosen to study is documents about the political composition, 
interviews with civil servants about the administration regarding the climate and environment, 
local newspapers, NGO:s local work and membership statistics and SOU:s report about the 
affects of  the climate change in Sweden. 
 
After analyzing the material I present an answer to my main research question: I have found 
that all the factors except the factor geographic situation are important for the activity. 
 



   

 3

 

1. Inledning ...........................................................................................................................4 
1.2 Problemformulering och ämnesval................................................................................5 
1.3. Syfte ............................................................................................................................5 
1.4 Forskningsfråga ............................................................................................................5 
1.5 Centrala begrepp...........................................................................................................6 
1.6 Tidigare forskning.........................................................................................................7 
1.7 Metod och Material.......................................................................................................8 
1.8 Disposition .................................................................................................................15 

2.  Naturskyddsföreningens klimatindex 2007 ..................................................................16 

3. Analytisk ram � Weidner och Jänicke ...........................................................................19 
3.1 Preciserade forskningsfrågor .......................................................................................22 
3.2 Operationalisering.......................................................................................................22 

4. Faktorer av betydelse för en kommuns miljö- och klimataktivitet?.............................27 
4.1 Politisk styrning ..........................................................................................................27 
4.2. Förvaltningen.............................................................................................................32 
4.3. Lokal media ...............................................................................................................38 
4.4. Gröna NGO: s............................................................................................................40 
4.5. Klimathotet i det geografiska området........................................................................45 

5. Analys..............................................................................................................................47 
5.1 Trollhättan ..................................................................................................................47 
5.2 Karlstad ......................................................................................................................48 
5.3 Södertälje....................................................................................................................49 
5.4 Norrköping .................................................................................................................51 
5.5 Luleå ..........................................................................................................................52 
5.6 Halmstad ....................................................................................................................53 

6. Slutsatser och reflektioner..............................................................................................56 
6.1 Slutsatser ....................................................................................................................56 
6.2 Reflektioner ................................................................................................................57 
6.3 Förslag till framtida forskning.....................................................................................59 

Referensförteckning ...........................................................................................................60 
 
 



   

 4

 
 

1. Inledning 
 

Klimatmedvetenheten i Sverige och övriga världen har ökat kraftigt de senaste åren. Sveriges 

regering har vid ett flertal tillfällen framfört att Sverige ska vara ledande i klimatarbetet. 

Sveriges kommuners arbete för ett förbättrat klimat har medverkat till att regeringen 

internationellt kan föra fram Sverige som ett bra exempel. 1 

  

År 2005 utkom naturskyddsföreningens (NSF´s) första klimatindex och är en 

sammanställning av Sveriges kommuners klimatarbete, år 2007 kom ett nytt klimatindex. 

Syftet med indexet är att synliggöra kommuner som går före i klimatarbetet och inspirera de 

kommuner som ännu inte har kommit lika långt. Indexet mäter således kommunernas 

ansträngningar i klimatarbetet.2 Undersökningen visade att av de kommuner som betraktas 

som större städer var Trollhättan den kommun som hade det mest aktiva miljöarbetet medan 

Halmstad var den kommun som var minst aktiv.  

 

I den här undersökningen gör jag en analys av sex av Sveriges kommuner där jag ämnar ta 

reda på om betydelsen av vissa faktorer kan ha påverkat kommunernas aktivitet i miljöarbetet.  

Den tidigare forskningen på området har i stor utsträckning varit fokuserad på nationell nivå. 

Regionala områden har inte studerats lika utbrett och det gör den här undersökningen mer 

intressant. Med Naturskyddsföreningens klimatindex 2007 som underlag har jag valt att 

undersöka kommuner som definieras som �större städer�, ca 50 000-120 000invånare, i 

indexet, anledningen till att jag valt just denna kategori är att större städer tenderar att lyckas 

bäst i den här typen av undersökningar3. De kommuner jag valt att undersöka utifrån deras 

placering i Naturskyddsföreningens klimatindex är Trollhättan, Karlstad, Södertälje, 

Norrköping, Luleå och Halmstad. 4  

 

                                                
1 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007, s. 5. 
2 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007, s. 5. 
3  Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007 s.10 
4 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007. Bilaga 1.  
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1.2 Problemformulering och ämnesval 
 
I naturskyddsföreningens klimatindex av kommuner 2007 undersöker man hur samtliga 

kommuner i Sverige under år 2007 arbetat med miljö- och klimatfrågan. Undersökningen 

påvisar att större kommuner tenderar att lyckas bättre i denna typ av undersökningar än 

mindre kommuner. De sex kommuner som är av intresse i min undersökning är klassificerade 

som större städer och har en folkmängd på mellan 54 300 � 126 6805.  Vad är det då som 

egentligen påverkar en kommuns aktivitet inom detta politikområde och vilken betydelse har 

vissa faktorer för arbetet?  

 

Jag anser att det är mycket intressant och statsvetenskapligt relevant att studera kommuners 

aktivitet inom området och undersöka hur olika faktorer kan ha haft betydelse för aktiviteten. 

Den tidigare forskningen kring miljö och klimatpolitik är idag till stor del fokuserad till 

nationell nivå, varvid jag anser att det är av intresse att titta närmare på regional miljöpolitik i 

form av svenska kommuner som av Naturskyddsföreningen klassificeras som �större städer�.  

 

1.3. Syfte 
 

Mitt syfte med undersökningen är att studera verksamheten i kommunerna för att undersöka 

betydelsen av fem faktorer för aktiviteten i miljö och klimatpolicyområdet. Dessa fem 

faktorer är politisk styrning, förvaltning, lokal media, gröna NGO: s och klimathotet i det 

geografiska området. Aktiviteten i kommunernas baseras på den placering som de sex 

kommunerna fått i Naturskyddsföreningens klimatindex 2007. 

 

1.4 Forskningsfråga 
 
Utifrån ovan skrivna problemformulering och syfte formuleras följande övergripande 
forskningsfråga: 
 
 

• Har faktorerna varit viktiga för hur aktiva kommunerna varit på miljö � och 

klimatpolicyområdet? 

 
                                                
5 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____228181.asp 2008-06-08 
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1.5 Centrala begrepp 
 
För att det inte ska finnas några oklarheter i studien kommer jag här att precisera vad jag 
menar med centrala begrepp som används ofta i min undersökning. 
 

1.5.1 Fair Trade City 

Fair Trade City är en diplomering från Rättvisemärkt som tilldelas kommuner som engagerar 

sig för etisk konsumtion. För att få diplomeringen krävs det att kommunen har ett aktivt 

informationsarbete, har ett utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser och 

att de lever upp till kriterier som rör etisk upphandling. Konceptet Fair Trade City har funnits 

sedan 2001 i Storbritannien, då staden Garstang utsågs till världens första �Fair Trade Town�. 

Fair Trade City diplomeringen finns i tretton länder i USA, Canada, Australien och Europa.6 

1.5.2 Agenda 21 
 
Agenda 21 är ett handlingsprogram som tillsattes på en FN- konferens i Rio 1992. 

Handlingsprogrammet beskriver hur man ska motverka miljöförstöring, fattigdom och 

bristande demokrati. Syftet är att få en fortsatt hållbar utveckling. Handlingsprogrammet 

lägger stor vikt vid att så många som möjligt engageras lokalt. I Sverige ska alla kommuner 

ha ett Agenda-21 kontor. 7 

 

Lokala myndigheter konstruerar, operationaliserar och bibehåller ekonomisk, social och 

miljöinfrastruktur planering och har hand om planeringen. Eftersom dessa myndigheter är 

närmast befolkningen har de en central roll i att utbilda befolkningen för att stödja en hållbar 

utveckling. 8 

 

1.5.3 Non Govermental Organizations, NGO:s 

 

Begreppet beskriver en organisation som inte är knuten till någon regering eller statsmakt. 

Dessa organisationer ägnar sig ofta åt frågor om mänskliga rättigheter, humanitära insatser 

och miljön. I den här undersökningen behandlar jag två organisationer som faller under denna 

                                                
6 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/404.htm 2008-06-08 
7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Agenda_21 2008-05-09 
8 Bulkeley H and Betsill M, Cities and climate change � urban sustainability and global environmental goverence. 
Routledge. London. 2003. s. 22 
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förklaring, Miljöförbundet Jordens Vänner som Vänner tillhör världens största demokratiska 

miljöorganisation Friends of the Earth International9 och Svenska Naturskyddsföreningen 

(NSF) som är Sveriges största miljöorganisation10.  

 

1.6 Tidigare forskning 
 

En stor del av den tidigare forskningen kring klimat och miljö � frågor ligger ofta på nationell 

nivå. Regionala områden i form av kommuner har inte studerats lika utbrett. Debatten 

angående klimathotet och staters miljöarbete är också relativt fokuserat på 

utvecklingsländerna i nuläget.  

 

 Bulkeley H and Betsill M har skrivit boken Cities and climate change � urban sustainability 

and global environmental goverence11, författarna argumenterar här för betydelsen av regional 

och kommunal miljöpolitik. Bulkely och Betsill menar att den nationella staten ofta kan vara 

roten till att ett miljöproblem uppkommer och att det bl.a. finns ekonomiska aspekter som 

innebär att man inte kan förvänta sig att just staten kommer att göra några rationella 

förändringar. Man måste därför flytta miljöarbetet till mindre samhällen som ligger i det 

geografiska område där problemet finns. Det är också på lokal nivå som miljöorganisationer 

verkligen kan få fäste och samtidigt ges det utrymme för medborgare att påverka och göra 

myndigheter medvetna om problemet. Decentraliseringen av miljöfrågan ger incitament till 

medborgarna att engagera sig och skapar direktdemokrati i frågan. 12 

 

Matthew A. Crenson har författat boken The Un-Politics of Air Pollution: A Study of Non-

Decisionmaking in the Cities13, Crenson diskuterar industrins betydelse för miljöpolitiken.  

Industrin är en mycket intressant faktor att titta närmare på då det gäller miljö och 

klimatarbetet i kommunen. I vissa länder förekommer t.ex. korrupta ledare som tar sig egna 

fördelar på miljöns bekostnad istället för att gynna de kollektiva, de händer t.ex. att de köper 

upp tidningarna för att hindra att information om industrin påverkan på klimatet kommer ut 

                                                
9 http://mjv.klandestino.se/index.php?id=16 2008-04-28 
10 http://www.naturskyddsforeningen.se/om-oss/sa-arbetar-vi/ 2008-04-28 
11  Bulkely H and Betsill M, Cities and climate change � urbans sustainability and global environmental 
governence. Routledge. London. 2003 
12 Bulkely H and Betsill M. A.a.s18-23 
13 Crenson,  A Mathew, The un-politics of airpollution, The John Hopkins Press. London. 1971 
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till allmänheten14. På grund av industrifaktorns omfattning har jag emellertid valt att utesluta 

den och får hänvisa till förslag till framtida forskning. 

 

Helmut Weidner, Martin Janicke, Helge Jörgens har skrivit boken Capacity Building in 

National Environmental Policy. 15 Boken presenterar en rad forskares studier av olika länders 

miljöarbete. De länder som studeras i boken gällande deras miljöarbete är bland annat 

Österrike, Indien och Ungern. Weidner och Jänicke har utvecklat en teoretisk ram för att 

beskriva faktorers betydelse i bedömningen av hur aktiv den nationella miljöpolitiken är. 

Denna analytiska ram implicerar sedan de olika författarna i sin undersökning. Även jag 

använder denna analytiska ram i viss utsträckning i min undersökning för att beskriva hur 

faktorerna påverkar aktiviteten i kommunen. Jag återkommer till Helmut och Weidner i mitt 

teorikapitel. 

 

1.7 Metod och Material 
 
I avsnittet som följer redogör jag för hur jag gått tillväga gällande metod och material, för att 

så bra som möjligt kunna besvara mina forskningsfrågor och på sätt uppfylla mitt syfte.  

 

1.7.1 Angreppssätt 
 

Jag har i den här undersökningen använt mig av kvantitativ metod då jag har gjort en s.k. 

informantundersökning. Informantundersökning är en typ av frågeundersökning som innebär 

att svarspersonerna bidrar med information om hur verkligheten är beskaffad, som i det här 

fallet med t.ex. hur miljö- och klimatarbetet fungerar i en organisation eller förvaltning16. 

Informantundersökningar används ofta i en kombination med dokumentstudier av olika slag, 

vilket är fallet i den här undersökningen17. Jag ämnar göra en komparativ studie med ett 

begränsat antal kommuner, i vilken sex av kommunerna som betraktas som större städer i 

NSF: s klimatindex för kommuner 2007, kommer att studeras.   

 

                                                
14 Crenson,  A Mathew, A.a s. 171 
15 Weidner H & Jänicke M, Capacity Building in National Environmental Policy � A Comparative Study of 17 
Countries. Springer- Verlag. New York. 2002 
16 Esaison, P., Gilljam, M., Oscarsson,H., Wängerud, L. Metodpraktikan, Nordstedts Juridik AB, 2007, s. 257 
17 Esaison, P., Gilljam, M., Oscarsson,H., Wängerud, L. Metodpraktikan, Nordstedts Juridik AB, 2007, s. 258 
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�Variabeltänkandet är en uppsättning begreppsliga verktyg som disciplinerar 

forskningsarbetet� menar Peter Esaiasson m.fl. i Metodpraktikan18. I min undersökning har 

variablerna en central roll. I min studie är den beroende variabeln aktiviteten inom 

miljöpolitiken.  Jag kommer sedan att undersöka fem faktorer, de oberoende variablerna, som 

kan tänkas påverka aktiviteten och deras betydelse. 

 

PROBLEMBILD 

 
 

 → → 

 

 

 

 

I den undersökningen arbetar jag induktivt, d.v.s. med startpunkt i empirin. Om man vill 

utveckla teorier är det enligt Esaiasson m.fl. bättre att samla in mycket information om ett litet 

antal fall än att samla in mindre information om många antal fall. 19När man som i mitt fall 

tillämpar ett induktivt tillvägagångssätt gör man en teoriutvecklande undersökning. I min 

teoriutvecklande studie använder jag ett antal enheter, i den här undersökningen kommuner, 

som är aktiva respektive mindre aktiva, (den beroende variabeln) för att därefter försöka hitta 

faktorer som kan ha varit av betydelse för aktiviteten (oberoende variabler). Man börjar 

undersökningen med aktiva/mindre aktiva kommuner därför att värdet på den beroende 

variabeln är den enda säkra informationen man har att utgå ifrån. 20. När det gäller studier likt 

denna som utgår från värdet på den beroende variabeln och som studerar fall/kommuner kan 

frågan angående vilka kommuner som ska väljas uppstå. Jag använder mig här av en olika 

utfalls - studie, istället för en lika utfalls - studie.21 Mill menade att man inte ska nöja sig med 

att bara studera fall där fenomenet har inträffat utan också ta med jämförbara fall där det inte 

har inträffat. 22 Det gör jag genom att undersöka sex olika kommuner, där de två och två kan 

placeras på NSF: s lista som; två med störst aktivitet, två med medelaktivitet och två med 

minst aktivitet.23 

                                                
18 Esaiason, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängerud, L. Metodpraktikan, Nordstedts Juridik AB, 2007 s. 47 
19 Esaiason mfl, A.a. s. 124 
20 Esaiason mfl, A.a. s, 127 
21 Esaiason mfl, A.a. s, 130 
22 Esaiason, mfl, A.a. s, 130 
23 Naturskyddsföreningens klimat index för kommuner 2007. Bilaga 1 

 Faktorerna; 
Politisk styrning 

Förvaltning 
Media 

NGO: s 
Klimathotet i 

det geografiska 
området 

  

Kommunen
 

Aktiviteten 
inom miljö - 

och 
klimatpolicyn 



   

 10

 

1.7.2. Material 
 
I den här undersökningen analyserar jag i första hand primärdata, då jag analyserar mitt eget 

data och inte någon annans. Till viss del används även sekundärdata, där jag analyserar data 

som redan finns i form av dokument. Anledningen till den blandade data är att det i flera fall 

inte funnits tillräckligt med information för att enbart använda sig av bara 

primärdata/sekundärdata.  

 

Studien kommer att utgå från empirin och utföras med hjälp av ett teoretiskt ramverk som 

kommer ifrån Weidner och Jänickes studie om miljöpolitisk förmåga i 17 länder. Som jag 

redan nämnt kommer jag att använda mig utav Naturskyddsföreningens undersökning från 

2007, eftersom indexet är det enda användbara material som idag finns för att mäta aktiviteten. 

För att genomföra studien kommer jag att använda mig av dokument som kommunen 

tillhandahåller på deras respektive hemsidor rörande förvaltning och politisk styrning samt 

miljöpartiets lokala partipolitiska programförklaring i varje kommun, i de fall data varit 

otillräcklig har jag förlitat mig på svar från anställda på respektive kommun som är relevanta 

för studien. Det samma gäller för aktiviteten inom media. Jag har i första hand försökt att 

analysera lokaltidningarnas utbud av artiklar som fokuserat på miljö- och klimatfrågor, men 

tyvärr har deras sökmotorer i stor utsträckning haft begränsade möjligheter att tillhandahålla 

denna information, varpå jag valt att utgå från anställda på redaktionernas utlåtande angående 

deras miljöarbete. Den lokala media jag använder mig av är dagstidningar. Vilka är följande, 

med partifärg inom parentes; Norrköpings Tidning (m) i Norrköping, Hallandsposten 

(oberoende liberal) i Halland, Länstidningen i Södertälje (c) i Södertälje, Norrbottenskuriren 

(m) i Luleå, Ttela (ingen politisk färg) i Trollhättan, Nya Värmlands Tidningen (m) i 

Karlstad24. 

De gröna organisationer som jag har analyserat i studien på lokalnivå är Svenska 

Naturskyddsföreningen och Miljöförbundet Jordens Vänner. Jag har samlat in data gällande 

deras medlemsantal som jag fått ta del av genom att kontakta dessa organisationer. Deras 

aktivitet på lokalnivå har studerats med hjälp av dokument och information från hemsidor och 

med uttalande från ansvariga på respektive lokalkontor. Data angående klimathotet i den 

geografiska regionen är hämtat från SOU: s rapporter i ämnet.  
                                                
24 www.infopaq.se/pdf/Bevakningslista_infopaq_Sverige_AD_2006_uppdaterad_070822_v2.pdf 2008-05-22 
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Jag bör här poängtera att jag många gånger ställt mig frågan hur trovärdiga dessa källor är. I 

flera av fallen har jag, som ovan nämnt inte fått tillgång till redan skrivet material utan fått 

använda mig av svar jag fått från anställda på respektive område. Hur hög är trovärdigheten 

här då? Jag anser att eftersom de personer som svarat på frågorna alla är ansvariga på något 

sätt inom respektive område så är svaren att betraktas som trovärdiga. Vad det gäller 

lokaltidningarna har personer som antingen är miljöreportrar eller chefredaktörer redogjort för 

deras klimat och miljöarbete på tidningen.  

 

1.7.3. Material - och metodproblem 
 
Det har varit vissa svårigheter att få fram material från NSF och deras lobbyverksamhet och 

klimatkampanjer. Jag har försökt att få tag på Södertäljes och Luleås lokala 

Naturskyddsförening via e-post och telefon utan resultat. Det samma gäller frågor gällande 

förvaltningen i Trollhättans kommun där jag inte lyckats nå kommunens miljöansvarige utan 

fått svar från deras Agenda-21 samordnare. Förhoppningsvis ger det inte alltför missvisande 

resultat.  

 

1.7.4 Avgränsning 
 

I naturskyddsföreningen klimatindex för kommuner 2007 ingår totalt 24 stycken kommuner 

som faller under klassificeringen �större städer�. Min första åtgärd när jag påbörjade det här 

arbetet var att kontakta alla dessa kommuner för att få tillgång till information om den 

politiska styrningen och klimatmål och handlingsplaner i kommunen. Jag kom sedan fram till 

att det vore mer intressant att undersöka ett begränsat antal lite djupare, varpå jag har valt ut 

sex av dessa kommuner för att sedan göra en komparativ analys. De sex som kommer att ingå 

i analysen är två kommuner som ligger mycket högt på den totala listan (1,4) två kommuner 

som ligger i mitten av listan (12,13) och två kommuner som ligger lågt inom denna krets 

(31,35).25 De kommuner jag analyserar i den här undersökningen är alltså Trollhättan, 

Karlstad, Södertälje, Norrköping, Luleå och Halmstad. 

 

                                                
25 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007. Bilaga 1 
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Alla dessa kommuner ingår i kategorin �större städer�. Som jag nämnt tidigare tenderar dessa 

att lyckas bättre i denna typ av undersökningar, vilket också är fallet i indexet. För även om 

Luleå och Halmstad i min undersökning ligger sist av mina utvalda kommuner så hamnar hela 

29 kommuner efter Halmstad på listan. Dessa kommuner är dock ingen av kategorin större 

städer. Vad det gäller poängställningen är skillnaden för de fyra första av mina undersökta 

kommuner inte särskilt stor (71, 67, 58 och 57 poäng). Detta kan förklaras med vilken typ av 

kategori av kommuner som finns i denna krets. Av de 28 kommuner som har en poäng på 

mellan 71-57 poäng är 57 % i kategorin större städer (13 st.) eller storstäder (3 st.). Antalet 

större städer som representerar denna poängställning kan också jämföras med det totala 

antalet större städer som ingår i undersökningen, 24 stycken för att förklara varför poängen 

inte skiljer sig speciellt mycket bland de fyra översta i min undersökning. Den 

uppmärksamme läsaren kommer här att notera att jag har valt att analysera Norrköping och 

inte Lund som också fick 57 poäng i undersökningen. Detta beror inte på något annat än att 

Norrköping helt enkelt hamnar före i listplaceringen och att jag avgränsat min undersökning 

till två i varje kategori. Att mäta en kommuns miljöpolitik objektivt medför vissa svårigheter 

vilket också kan vara en förklaring till den inte alltför olika poängställningen hos dessa 

kommuner. 

 

För att undersökningen inte ska bli för omfattande har jag endast utgått från 2007 års 

klimatindex och inte jämfört den med år 2005. Jag har även hållit mig till år 2007 vad det 

gäller urvalet av artiklarna i lokal media.  

 

Gällande avgränsningen då jag analyserar den lokala media bör urvalet av lokaltidningar tas 

upp. Jag har som jag nämnt endast analyserat en tidning i varje kommun. Man kan tycka att 

samhället påverkas av fler informationskanaler än endast en lokal dagstidning. Detta 

resonemang håller jag givetvis med om. Varför har jag då bara valt en lokaltidning som får 

representera kommunens media? Vid urvalet fann jag att bara Karlstads kommun har fler än 

en tidning som kan ses som en lokal dagstidning. De övriga kommunerna har endast en 

betydande dagstidning och jag har valt att inte inkludera de lokaltidningar som utkommer en 

gång i veckan som t.ex. Södertälje Posten etc. Större tidningar som Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet och andra informationskanaler påverkar med största sannolikhet samhället 

och miljöpolitiken men dessa kommer inte analyseras här på grund av en sådan undersöknings 

omfattning. Dessutom finner jag det av större intresse att i den här undersökningen studera 
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hur den lokala tidningen ser ut och uppfattar aktiviteten gällande miljöpolitiken i den egna 

kommunen.  

 

Gällande gröna NGO: s har jag fokuserat på två organisationer. En av dessa är den största i 

Sverige, Svenska Naturskyddsföreningen och den andra Miljöförbundet Jordens Vänner är 

relativt liten i Sverige men ingår i världens största miljöorganisation Friends of the Earth 

International. Jag anser att endast NSF: s som undersökningsobjekt varit för lite och att dessa 

två organisationer på ett bra sätt kan representera organisationers miljöarbete i kommunerna.  

 

De faktorer som påverkar aktiviteten har jag begränsat och inte tagit med industrin som faktor. 

Detta beror på att undersökningen hade blivit för stor med tanke på industrifaktorns 

omfattning.  

 

1.7.5 Reliabilitet och validitet 
 

Här ställer jag mig först frågan om forskningsfrågorna och problemformuleringen som 

definierats på den teoretiska nivån hänger samman med undersökningen som genomförs på 

den operationella nivån?  Det vill jag påstå att de gör. Vad som däremot är något osäkert är 

hur det står till med begreppsvaliditeten gällande systematiska fel. God begreppsvaliditet 

innebär ju för det första att det finns en överensstämmelse mellan teoretisk definition och 

operationell indikator, för det andra innebär det att finns en frånvaro av systematiska fel. 26 

Risken finns alltså att man gör systematiska fel om man inte använder rätt mätinstrument. För 

att analysera faktorernas betydelse tar jag i 3.2 upp de komponenter som förklarar faktorns 

innehåll och dess betydelse. Det kan i viss mån anses godtyckligt att bedöma faktorns innehåll 

på detta sätt men som sagt, det är problematiskt att avgöra vilka komponenter som bör ingå. I 

avsnittet om avgränsningar i 1.7.4 förklarar jag därför varför jag har jag gjort vissa 

avgränsningar gällande mätningar av lokal media och NGO: s, vilket annars hade kunnat vara 

en fara för god begreppsvaliditet.  Den här undersökningen utgår till viss del från Weidner 

och Jänicke som använt sig av tre av mina faktorer i sitt teoretiska ramverk men eftersom jag 

har gjort en teoriutvecklande undersökning och inte �kopierat� deras operationalisering 

betyder det inte att den här undersökningen automatiskt har god begreppsvaliditet. Här kan 

man möjligen diskutera om valet att ha en konkurrerande och en kompletterande faktor i den 

                                                
26 Esaiason, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängerud, L. Metodpraktikan, Nordstedts Juridik AB, 2007. s 64 
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induktiva undersökningen minskar begreppsvaliditeten. Då jag påvisar betydelsen av dessa 

faktorer anser jag dock inte att begreppsvaliditeten blir lägre av den orsaken. 

 

Vad det gäller reliabiliteten krävs det en avsaknad av osystematiska och slumpmässiga fel för 

att reliabiliteten ska betraktas som hög.27 Här kan min studie betraktas som relativt säker. Jag 

har varit mycket noggrann när jag har samlat in data och jämfört de svar jag har fått från 

svarspersonerna med de dokument jag haft att tillgå. Jag har tidigare berättat att de skrivna 

dokumenten ibland varit något otillräckliga, varpå jag kontaktat relevanta personer för att få 

svar, jag har utfört en s.k. Informantundersökning. Jag har alltså inte förlitat mig enbart på 

någons uttalande eller forskning och har samtidigt granskat källorna.  Detta anser jag tryggar 

reliabiliteten. I vissa fall har jag inte fått tag på personer som är att betraktas som mest 

relevanta för området vilket enligt mig skulle kunna vara en brist i reliabiliteten28 eftersom 

man eventuellt skulle kunna få ett annat resultat med en annan svarsperson.  Detta har jag 

dock klargjort för under metod- och materialproblem i 1.7.3.  

 

För att till slut få god resultatvaliditet krävs det att studien har god begreppsvaliditet 

tillsammans med hög reliabilitet.29 Jag har som jag nämnt i stycket ovan gjort både frivilliga 

och ofrivilliga avgränsningar varpå det skulle finnas risk för kritik angående 

begreppsvaliditeten. Reliabiliteten får dock anses som relativt hög och jag anser att min studie 

i bör klara testet för god resultatvaliditet.  

 

 

Mitt syfte med undersökningen är att studera verksamheten i kommunerna för att undersöka 

betydelsen av fem faktorer för aktiviteten i miljö och klimatpolicyområdet, med hjälp av 

empirin och teorin anser jag att jag undersöker det jag påstår mig undersöka i studien.  Jag gör 

därför bedömningen att den interna validiteten är god. Vad det gäller den externa validiteten, 

möjligheten att generalisera är jag försiktig. För det första anser jag att de problem som 

uppkommit under studien och de avgränsningar jag valt att göra minskar möjligheterna till att 

generalisera. Jag behöver dessutom ha fler fall för att kunna generalisera och anser därför att 

den externa validiteten är låg. 30 

 
                                                
27 Esaiason, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängerud, L. Metodpraktikan, Nordstedts Juridik AB, 2007, s.63 
28 Esiason, P., m.fl. A.a. s. 71 
29 Esiason, P., m.fl. A.a. s 70 
30 Esiason, P., m.fl. A.a. s 64 
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1.8 Disposition 
 
Kapitel två fungerar som ett bakgrundskapitel där jag presenterar en sammanfattning av 

Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007. Detta gör jag för att läsaren ska få 

en förståelse om vad min uppsats bygger på. 

 

Kapitel tre är i mitt teoretiska kapitel. Jag kommer här visa hur Weidner och Jänickes 

analytiska ram ser ut för att sedan visa hur jag använder delar av den i min operationalisering. 

I detta kapitel kommer jag även att klargöra mina preciserade forskningsfrågor. 

 

Kapitel fyra utgör empirikapitlet. Här presenterar jag de faktorer som jag ska undersöka 

vilken de haft betydelse för aktiviteten inom policyområdet. I kapitel fem sammanställs detta 

och visas i det analysschema som jag visade i min operationalisering i kapitel tre.  

 

Det avslutande kapitlet, kapitel sex, visar jag de slutsatser jag har kommit fram till och 

besvarar mina forskningsfrågor. Här finns också plats för reflektioner samt förslag för 

framtida forskning. 
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2.  Naturskyddsföreningens klimatindex 2007 
 

NSF skickade i början av november 2007 ut en webbaserad enkät till kontaktpersoner i alla 

Sveriges kommuner. Kontaktpersonerna hade varierade roller inom kommunerna som t.ex. 

miljösamordnare, tekniska chefer och Agenda 21-samordnare. Även 

kommunstyrelseordförande informerades om enkäten. Svarsfrekvensen var 72 procent.31 Tre 

län hade en svarsfrekvens på 100 procent, Södermanlands, Gotlands och Hallands län. 32 

Kommunerna har fått svara på frågor i en enkät om sitt arbete för att minska utsläppen av 

växthusgaser, klimatmål, handlingsplaner, energi, transporter, upphandling, fysisk planering, 

information till kommuninvånare och anställda, utbildning i skolor, samarbetet med 

näringslivet och anpassningsåtgärder mot klimatförändringarna. 33 

  

Enkätsvaren har sedan sammanställts och svaren poängsatts. För att få höga poäng krävs ett 

väl utformat klimatarbete, där klimatmål, handlingsplaner och åtgärder är framåtsträvande och 

visar en vidd i klimatarbetet. Poängsättningen har tagits fram av klimatgruppen på och 

Naturskyddsföreningens rikskansli och syftar till att ge en heltäckande bild över 

kommunernas klimatarbete.34 

 

Fyra av tolv kommuner som hade högst index 2007 var bland de tio bästa kommunerna 2005, 

vilket indikerar att ett framgångsrikt miljöarbete är relativt varaktig. Trollhättan placerade sig 

på första plats i 2007 års klimatindex, Lidköping på andra plats och på tredje plats kom 

Olofström. Erfarenheter från tidigare undersökningar visar att det är vanligt att storstäder och 

större städer lyckas bäst i den här typen av undersökningar. Detta beror bland annat på att de 

har mer resurser än de mindre kommunerna. 35 

 

Kommunerna är generellt sett mer offensiva än Sverige som land. Kommunerna vill minska 

utsläppen med 30 procent till skillnad från Sveriges mål på 4 procent under ungefär samma 

tidsperiod. 36 

 

                                                
31 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007, s. 6 
32 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007, s.9 
33 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007, s. 3 
34 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007, s. 6 
35 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007, s.3 
36 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007, s. 3 
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NSF anser att Sveriges klimatmål inte bör gå i för långsam takt, balansen är viktig för att det 

inte ska bli för orimliga krav senare. Det är samtidigt viktigt att man ger minskningen av 

växthusgaser tid att ske i så regelbunden takt som möjligt så att man inte frestar på ekonomin, 

fördelningspolitiken och regionalpolitiken alltför mycket.37  

 

Rapporten visar tyvärr på en negativ trend inom transportsektorn, visserligen görs framsteg 

dock alltför långsamt. Fler kommuner behöver enligt NSF verka mer och i större utsträckning 

öka alternativen för att minska de klimatbelastande transporterna.38. Kommuner väljer istället 

koncentrera sig på energianvändningen i det kommunala klimatarbetet. 39Den offentliga 

upphandlingen ses som ett viktigt instrument för att utöva inflytande på och genom att införa 

eller stärka klimatrelaterade upphandlingskrav när kommuner anskaffar tjänster eller 

produkter kan kommunerna minska sin klimatpåverkan. Det finns stort utrymme för 

förbättring, uppemot 25 procent av kommunerna ställer i dagsläget inga energi- eller 

klimatkrav alls i upphandlingen. 40 

 

Tabell 2.1 Frågor inkluderade i klimatindex 
 
Frågeområde Antal inkluderade frågor Maximal poäng 

Utsläpp 1 1 

Klimatmål och handlingsplan 4 17 

Transporter 5 18 

Energi 3 10 

Anpassning till klimatförändringar 2 9 

Fysisk planering 2 5 

Upphandling 1 4 

Klimatutbildning och samarbete 

med näringsliv och 

kommuninvånare 

5 14 

Frågor som inte gav poäng i indexet 8 - 

Total max poäng  76 

                                                
37 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007, s. 16 
38 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007, s.22 
39 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007, s. 23 
40 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007, s. 24 
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41 

 

Tabell 2.2 Kommunernas placering i klimatindex 
 
Kommun Placering Total poäng 

Trollhättan 1 71 

Karlstad 4 67 

Södertälje 12 58 

Norrköping 13  57 

Luleå 31 38 

Halmstad 35 34 
42 

Anledningen till att jag har valt att utgå från just Naturskyddsföreningens klimatindex 2007 

beror på att de som har svarat på enkäten är viktiga aktörer i miljö- och klimatarbetet inom 

kommunerna43. Samtidigt är det en nyligen gjord undersökning vilket ger ett uppdaterat 

resultat och är en trovärdig källa.  

 

Tabell 2.3 Kommunernas folkmängd44 

 

Kommun Folkmängd 

Trollhättan 54 300 

Karlstad 83 641 

Södertälje 83 642 

Norrköping 126 680 

Luleå 73146 

Halmstad 89 724 

 

 

 

                                                
41 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007, s. 8 
42 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007, s. 11 
43 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007, s. 6 
44 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____228181.asp 2008-06-11 
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3. Analytisk ram � Weidner och Jänicke 
 
I det här kapitlet kommer jag att presentera delar av Weidner och Jänickes analytiska ramverk 

som jag sedan kommer att utveckla i min egen studie. 

 

Helmut Weidner och Marin Jänicke har författat boken �Capacity Building in National 

Environmental Policy � A comparative study of 17 countries�45. Boken visar hur 

klimatarbetet har utvecklats i 17 länder i världen och beskriver hur vissa faktorer påverkar 

aktiviteten inom policyområdet. Jag använder mig av Weider och Jänickes utgångspunkter i 

denna studie, men med en konkurrerande och en kompletterande faktor46. 

 

 Författarna använder OECD: s förklaring för att beskriva vad uppfattningen om miljöskydd 

egentligen innebär �a society´s ability to identify and solve environmental problems�47.  Med 

andra ord, föreställningen beskriver de objektiva begränsningarna som finns i att hitta lyckade 

lösningar av ett givet problem, förmåga och motiverade aktörer. Begränsningar av denna typ 

kan exempelvis vara brist på ekologisk, teknologisk och administrativ kunskap, brist på 

materiella eller legala resurser, svaga miljöorganisationer och institutioner. För att 

miljöarbetet ska fungera krävs vidare hållbara strategier som innehåller idéer för att förbättra 

förhållandena för miljöaktion. 48 Ett nederlag i miljöpolitiken kan inte förklaras enbart med fel 

val av instrument, det är alltså inte bara typen av aktionen, utan också strukturella 

förhållanden som har stor betydelse. 49 

 

Resultatet av en vald strategi i en viss kontext, menar författarna, påverkas av följande 

komponenter; aktörer, strategier, strukturella förhållanden, situationens kontext och typ av 

problem. Författarna anser att det är viktigt att man förstår att en framgångsrik miljöpolicy 

inte påverkas av enbart en enda, avskild faktor. Weidner och Jänicke menar att flera 

                                                
45 Weidner H & Jänicke M, Capacity Building in National Environmental Policy � A comparative study of 17 
countries. Springer, Germany. 2002 
46 Esaison, P., Gilljam, M., Oscarsson,H., Wängerud, L. Metodpraktikan, Nordstedts Juridik AB, 2007 s. 125 
47 OECD, 1994:8.  
48 Weidner H & Jänicke M, A.a s. 1  
49 Weidner H & Jänicke M. A.a. s. 3 
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komponenter är inblandade i miljöpolitiken och att de är dessa man ska arbeta med när man 

bedömer ett lands aktivitet. 50 

 

Aktörer är de som är anhängare eller opponenter till en speciell grupp i samhället. Ofta är det 

representanter för en organisation eller koalition. Deras möjligheter för att agera i samhället är 

beroende av deras styrka, kompetens och organisationens konstellation. Personlig vilja och 

förmåga är också betydande för deras framgång. Man bör också undersöka strategin som är 

det generella tillvägagångssättet att angripa problemet i åtanke. Vilka strukturförhållanden 

råder och ser situationens kontext ut?  Och slutligen, vad är det för typ av problem? Olika 

typer av problem kan innebära olika utgång. Är problemet svårt eller lätt att lösa? Det är 

skillnad om ett miljöförstöringsproblem är av brådskande karaktär och välkänt bland 

invånarna eller om det är latent och endast hotande för framtida generationer. 51   

 

Fyra faktorer bör sedan behandlas utifrån vilket stadium de befinner sig i när man analyserar 

vad som påverkar aktiviteten i miljöpolitiken i ett land eller en kommun.  

 

Den första faktorn som behövs för att bygga upp en god miljöpolitik är god institutionell 

grund. I början av 1970-talet anordnade man myndigheter för miljön i de flesta industriländer. 

Författarna menar att för att nå en hög nivå av institutionell utveckling krävs en 

mångfasetterad och samarbetande institution för miljöarbete.52 Den andra faktorn är media. 

För de flesta redaktörer har miljöfrågan idag en naturlig plats i media. Granskande av företag 

och myndigheter är vanligt förekommande. 53 Den tredje faktorn är gröna NGO: s. Gröna 

NGO: s tidigare traditionella roll har utvecklats till en aktiv representation med miljöintresse 

som betyder ett ökat medlemsantal, större ekonomiska resurser och ökad kompetens. Idag har 

de ofta en konsultativ roll i politiska beslut såväl som för företags beslut. Den fjärde faktorn är 

den gröna företagssektorn som jag dock inte kommer presentera eftersom den inte ingår i min 

undersökning.54  

Författarna menar att arbetet inom faktorerna går i faser och man kan utifrån dessa bestämma 

och precisera var ett land befinner sig i nuvarande situation.55 

                                                
50 Weidner H & Jänicke M, Capacity Building in National Environmental Policy � A comparative study of 17 
countries. Springer, Germany. 2002. s. 4-5 
51Weidner H & Jänicke M A.a. s 5 
52. Weidner H & Jänicke M Aa s. 12 
53 Weidner H & Jänicke M A.a s 12 
54 Weidner H & Jänicke M. A.a. s 13 
55  Weidner H & Jänicke M. A.a s. 13 
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 Den miljöpolitiska institutionen  

1. Ingen central förvaltning för miljöarbetet 

2. Svag och isolerad nationell förvaltning för miljöarbetet 

3. miljöinstitutioner i alla nivåer i den politiska organisationen, inkluderat kommuner 

4. Mekanismer för miljöpolicy integrering i olika politiska sektorer samt långsiktig planering 

 

 Media 
1. Få och stora officiella rapporter om miljö och klimat situationen 

2. Få kritiska miljörapporter i media 

3. Miljöproblem är väl rapporterade i media 

4. Vanligt förekommande attacker i media mot förorenare 

 
Gröna NGO`s 

1. Lokala organisationer 

2. Svaga eller oprofessionella nationella gröna NGO: s 

3. Starka och mycket kompetenta gröna NGO: s som spelar en konsultativ roll i miljöpolitiska beslut 

4. Gröna NGO: s som även har en konsultativ roll i industrin  

 

Jag väljer som sagt att utesluta Jänickes fjärde punkt som är �den gröna företagssektorn�.56 

Istället studeras den politiska styrningen som konkurrerande faktor och klimathotet som 

kompletterande faktor57. 

 

Det är alltså tre faktorer jag hämtar från Jänicke och Weidners undersökning. De övriga 

faktorerna anser jag som viktiga att ta med och beskriva deras betydelse för aktiviteten i 

kommunens miljöpolicy, dock anser jag det mindre väsentligt att visa på vilket stadium de 

befinner sig på då jag finner att det har större betydelse om man pratar om utveckling på 

nationell nivå. Mina faktorer som kan beskrivas som mina oberoende variabler och studeras i 

den här undersökningen blir alltså följande;  

 

• politisk styrning,  

• förvaltningen, 

•  media,  

• gröna NGO: s och slutligen den kompletterande faktorn,  

• klimathotet i det geografiska området. 

                                                
56 Weidner H & Jänicke M, Capacity Building in National Environmental Policy � A comparative study of 17 
countries. Springer, Germany. 2002. s. 14 
57 Esaiason, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängerud, L. Metodpraktikan, Nordstedts Juridik AB, 2007 s.125 
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För att återkomma till mitt syfte ska jag alltså här undersöka betydelsen av dessa faktorer för 

aktivitetsnivån inom policyområdet.  

3.1 Preciserade forskningsfrågor 
 
Nedan följer de preciserade forskningsfrågorna som sedan kommer att appliceras på varje 
kommun; 
 

• Vilken betydelse har faktorn politisk styrning haft för kommunens aktivitet i 

policyområdet? 

• Vilken betydelse har faktorn förvaltning haft för kommunens aktivitet i 

policyområdet? 

• Vilken betydelse har faktorn lokal media haft för kommunens aktivitet i 

policyområdet? 

• Vilken betydelse har faktorn NGO: s haft för kommunens aktivitet i policyområdet? 

• Vilken betydelse har faktorn klimathotet i det geografiska området haft för aktiviteten 

i policyområdet? 

 

 

3.2 Operationalisering 
 
Jag har med hjälp av de fem faktorer som jag tror påverkar miljöpolitikens aktivitet 

formulerat forskningsfrågorna. Faktorernas betydelse för aktiviteten inom policyområdet 

kommer att utvärderas och kommer att bedömas vara betydelsefulla eller mindre 

betydelsefulla. Graden av aktivitet baseras på den placering kommunen fått i NSF klimatindex 

för kommuner 2007. Som jag redan nämnt utgör faktorn klimathotet i det geografiska området 

en kompletterande faktor och den politiska styrningen en konkurrerande faktor. 

Utifrån tabell 3.1 kommer jag sedan att klassificera faktorerna i analysen. För att en faktor ska 

anses ha haft betydelse krävs det att denna faktor anses ha påverkat aktiviteten i kommunen. 

Om faktorn har mindre betydelse anser jag att denna faktor inte har påverkat kommunens 

aktivitetsnivå inom policyområdet. Det bör nämnas att det finns svårigheter att poängsätta 

eller bedöma en faktors betydelse inom ett policyområde. Svårigheter finns också i att 

bedöma en kommuns aktivitet varför jag förlitar mig på den placering kommunen fått i NSF: s 

index när jag talar om deras aktivitetsnivå. Jag kommer att presentera alla dessa faktorer 
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nedan och klargöra vad i verksamheten som gör att faktorn betraktas som betydelsefull 

respektive mindre betydelsefull. Man bör dessutom ha i åtanke att variansen i den beroende 

variabeln, aktiviteten, ofta inte är så stor, vilket vi också kan se i NSF: s undersökning när det 

gäller fyra kommuner av mina kommuner.  

 
 
Tabell 3.1 Skiss på kommande analysschema 
 
Kommun/Faktor Politisk 

styrning  

Förvaltning Lokal 

Media 

Gröna NGO:s Klimathotet 

i det 

geografiska 

området 

1 Trollhättan      

2 Karlstad      

3 Södertälje      

4 Norrköping      

5 Luleå      

6 Halmstad      

 
 

3.2.1 Politisk styrning  
 
Den politiska styrningen är mycket relevant i undersökningen eftersom en aktiv miljöpolitik 

kan anses vara beroende av ambitiösa och kompetenta beslutsfattare på så väl nationell som 

lokal nivå58. Den politiska styrningsfaktorn har betydelse om den har påverkat kommunens 

aktivitet inom området. Finns ett gott samarbete mellan partierna i frågan och har miljöpartiet 

en betydande roll i den kommunala politiken? Finns det klimatmål i programförklaringen? 

Har miljöpartiet en vågmästarroll? Arbetar man för att kommunen ska bli en diplomerad Fair 

Trade City eller kanske man kanske redan det? Den politiska styrningsfaktorn anses ha haft 

betydelse om frågorna ovan kan besvaras jakande samtidigt som aktiviteten är hög.  Om 

kommunens styrande partier har ett gott samarbete med miljöpartiet och övriga partier i 

frågan samt miljömål i programförklaringen samtidigt som kommunens aktivitet är låg blir 

faktorns betydelse istället mindre. Om kommunen arbetar för att bli en diplomerad Fair Trade 

City men ändå har en låg aktivitet ses den politiska styrningsfaktorns betydelse som mindre. 

                                                
58 Bulkely H and Betsill M, Cities and climate change � urbans sustainability and global environmental 
governence. Routledge. London. 2003, s. 18 
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3.2.2 Förvaltning 

 

För att förklara förvaltningsfaktorns betydelse för denna uppsats använder jag mig av Jänicke 

& Weidner �The existence of a pluralistic and cooperative national institution for 

environmental planning represent a high level of institutional development�59.  I den här 

undersökningen handlar det visserligen inte om en nationell institution men jag anser att 

nationell kan översättas till lokal institution i sammanhanget. Förvaltningsfaktorn kan anses 

ha haft betydelse om den påverkat aktiviteten. Om arbetet med klimat- och miljöfrågor är väl 

utbrett inom förvaltningen och det finns en miljö- och klimatsamordnare inom kommunen 

samtidigt som aktiviteten är hög i kommunen anses förvaltningsfaktorn som betydelsefull. 

Förvaltningsfaktorn anses också som betydelsefull om resurserna i kommunen tilldelas miljö- 

och klimatarbetet på ett effektivt sätt och aktiviteten är hög. 

 

Förvaltningsfaktorn anses som mindre betydelsefull om arbetet med klimat- och miljöfrågor i 

är utbrett i kommunen men aktiviteten samtidigt är låg. Förvaltningsfaktorn anses som mindre 

betydelsefull om man har en klimat- och miljösamordnare i kommunen samtidigt som 

aktiviteten är låg. Har resurserna i kommunen tilldelats miljö- och klimatarbetet i större 

utsträckning samtidigt som aktiviteten är låg anses förvaltningsfaktorn som mindre 

betydelsefull. 

 

3.2.3 Lokal Media 

 

Media spelar idag en betydande roll för miljö- och klimatarbetet. Media har möjlighet att 

granska politiker såväl som företag samtidigt som de är en viktig informationskälla för 

kommunens invånare.60 Media finns i flera typer, men den här undersökningen fokuserar på 

en dagstidning i varje kommun. Faktorn som behandlar lokal media anses ha betydelse och 

om den aktuella dagstidningen har haft reportage om klimatet och miljön och om tidningen 

har en engagerad redaktion samtidigt som aktiviteten är hög. Det samma gäller för om man 

                                                
59 Weidner H & Jänicke M, Capacity Building in National Environmental Policy � A comparative study of 17 
countries. Springer, Germany. 2002.s. 12 
 
60 Pierre, Jon. Självstyrelse och omvärldsberoende. Studier i lokal politik. Studentlitteratur, Lund. 1991. S. 244 
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har engagerade läsare i miljöfrågan och ett högt antal klimat och miljöbaserade artiklar i 

tidningen. 

Faktorn anses vara mindre betydelsefull i fall att tidningen har haft något miljö- och 

klimatreportage samtidigt som aktiviteten är låg. Om aktiviteten är låg trots en engageras 

redaktion anses betydelsen för faktorn också som mindre. Det samma gäller vid fall av 

engagerade läsare i frågan och om tidningen har ett stort utbud av artiklar som behandlar 

miljö- och klimatfrågan. 

 

3.2.4 Gröna NGO: s 

 

Gröna NGO: s har enligt litteraturen på området en allt större betydelse för aktiviteten inom 

policyområdet. De har idag ofta en rådgivande roll och arbetar tillsammans med myndigheter 

och företag i frågan.61 Faktorn gröna NGO: s anses som betydelsefull i fall det finns 

aktiviteter i form av lobbying av de styrande i kommunen och klimatkampanjer samtidigt som 

aktiviteten är hög. Faktorn anses också som betydelsefull om organisationen har ett högt 

medlemsantal i respektive organisation samtidigt som aktiviteten är hög. Finns det lokala 

grupper i områdets närhet tas det hänsyn till det. Det bör här noteras att medlemsantalet 

aktualiseras på grund av att det kan ge läsaren en bild av hur stor utbredning organisationen 

har i kommunen men inte har lika stor betydelse som lobbying och klimatkampanjer för att 

avgöra faktorns betydelse. 

 

Faktorn gröna NGO: s anses som mindre betydelsefull om det finns aktivitet i form av 

lobbying och klimatkampanjer samtidigt som aktiviteten är låg. 

Faktorn betraktas som mindre betydelsefull i de fall där medlemsantalet i respektive 

organisation är högt men aktiviteten är låg. Finns det lokala grupper i områdets närhet tas det 

hänsyn till det.  

 
 

3.2.5 Klimathotet I det geografiska området 

 

                                                
61 Weidner H & Jänicke M, Capacity Building in National Environmental Policy � A comparative study of 17 
countries. Springer, Germany. 2002.s. 13 
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Den här faktorn är att betrakta som en kompletterande faktor, men är inte mindre viktig än de 

andra. Klimatförändringar diskuteras ofta och mycket då konsekvenserna av miljöförstöring 

har uppdagats allt mer, faktorn är därför mycket relevant i sammanhanget. Är klimathotet 

större här borde detta ha betydelse för aktiviteten i kommunen. Om klimathotet i det 

geografiska området är att betrakta som högt samtidigt som aktiviteten är hög är faktorn att 

betrakta som betydelsefull.  

Om klimathotet i det geografiska området är att betrakta som hög men aktiviteten samtidigt är 

låg är faktorn att betrakta som mindre betydelsefull. 

 

I kapitel fyra som utgör analysen kommer jag visa varje faktors betydelse i varje kommun i 

analysschemat.  

 

I det följande kapitlet kommer jag att redogöra för varje kommuns arbete inom varje faktor.
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4. Faktorer av betydelse för en kommuns miljö- och klimataktivitet? 

 
Det är kapitlet är en redogörelse för verksamheten i kommunerna. Verksamheten har relevans 

för faktorernas betydelse i aktiviteten i miljöpolicyområdet. 

4.1 Politisk styrning  
 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för faktorn politisk styrning i kommunerna. 

4.1.1 Trollhättan 
 

Politisk styrning  
 
Socialdemokraterna har egen majoritet i kommunfullmäktige med sina 33 mandat av totalt 61 

mandat.  

 

Miljöpartiet fick 3 mandat vid valet 2006. Efter valet 2006 har Miljöpartiet i Trollhättan valt 

att för den kommande mandatperioden delta i ett valtekniskt samarbete med S och V. 

Uppgörelsen innebär att mp tar plats i de flesta och viktigaste nämnderna och styrelserna. Mp 

kommer fortsatt att bedriva en oavhängig politik baserad på partiprogram och styrande 

miljöförutsättningar62. 

 

Klimat och miljöarbete i kommunen samt miljöpartiets eventuella inblandning 

Även Trollhättan arbetar för att bli diplomerad Fair Trade City men är inte riktigt där ännu. 

Miljöpartiet Trollhättan har generellt sett en mycket informativ och väl uppdaterad hemsida 

som visar deras arbete inom kommunen.63 

 

Trollhättan var den kommun som placerade på första plats i Naturskyddsföreningens 

klimatindex 2007 med 71 av 76 möjliga poäng.64 

 

                                                
62 http://www.mp.se/trollhattan.asp . 2008-04-27 
63 http://mp.se/templates/mct_77.aspx?number=21638&avdnr=10885 2008-05-04 
64 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007. s. 10 
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4.1.2 Karlstad 
 

Politisk styrning 

Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet styr genom en majoritetskoalition. 

Majoritetskoalitionen har tillsammans 31 mandat av totalt 61, där de övriga var fördelade på 

28 mandat till alliansen och de två resterande till Sverigedemokraterna.  

Inom majoritetskoalitionen har socialdemokraterna 23 mandat, vänsterpartiet har 4 mandat 

och miljöpartiet har 4 mandat. 65 

 

Klimat och miljöarbete i kommunen samt miljöpartiets eventuella inblandning 

I Karlstads kommuns politiska programförklaring under mandatperioden 2006-2010 har miljö 

och energi en egen punkt som berättar hur man ska sköta klimatmålen i praktiken. Under 

punkten �övrigt� sist i programmet anges att man ska ställa miljökrav vid offentlig 

upphandling.66Miljöpartiet i Karlstad har alltså fyra mandat inom majoritetskoalitionen. Ett av 

deras vallöften var att Karlstad skulle bli en �fair trade city�, vilket de uppfyllt. Fair trade city 

är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion.67  Även föreningen 

gröna studenter har nu startats på Karlstads Universitet. Föreningen arbetar utifrån samma 

grundpunkter som miljöpartiet68. 

 

4.1.3 Södertälje 
 

Politisk styrning 

 
I Södertälje är läget sådant att inget av de traditionella blocken har majoritet i 

kommunfullmäktige. S, v och mp har 31 mandat, alliansen som i Södertälje också inkluderar 

det lokala pensionärspartiet har 30 mandat. Dessa partier har därför tecknat en 

överenskommelse om ett samarbete som syftar till att ge s, v och mp möjlighet att leda 

kommunens arbete och att ge m, fp, c, kd och pp goda möjligheter till inflytande genom att 

breda politiska lösningar skapas.  

                                                
65 http://www.karlstad.se/ko/demokrati/styre.shtml 2008-05-04  
66 http://www.karlstad.se/ko/demokrati/politiskplattform_karlstadskommun_2006-2010.pdf 2008-05-04 
67 http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/414.htm 2008-05-04 
68 http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=12105&number=34670 2008-05-04 
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Detta på grund av att nationaldemokraterna med sina två mandat är vågmästare.  

Miljöpartiet har 2 mandat i kommunfullmäktige. 69Enligt Södertäljes miljömål vill kommunen 

ligga långt fram i miljöarbetet och klimatfrågan har högsta prioritet. Kommunens mål finns 

samlade i ett Agenda 21-program, som också fungerar som klimatstrategi. Kopplat till 

Agenda 21-programmet finns en energiplan.70 

 

Klimat och miljöarbete i kommunen samt miljöpartiets eventuella inblandning 

Miljöpartiet har en framträdande roll i Södertälje kommuns miljöarbete och arbetar under 

mottot �utan en långsiktig hållbar miljö finns ingen framtid�. På hemsidan uppger man fjorton 

punkter som visar vad miljöpartiet hoppas åstadkomma inom den närmsta framtiden. Man vill 

bland annat minska bil beroendet genom att gynna inrättandet av bilpooler i Södertälje, 

utveckla produktionen och användandet av biogas i kommunen och tillsammans med 

näringslivet arbeta för att minska koldioxid och partikelutsläppen samt trafikutsläppen i 

Södertälje. Överlag är många av punkterna koncentrerade till att skapa ett bättre och mer 

miljövänligt transportssystem i Södertälje.71 Även miljöpartiet Södertälje arbetar aktivt för att 

kommunen ska bli en fair trade city72. 

 

4.1.4 Norrköping 
 

Politisk styrning 

 Norrköping styrs av en koalition mellan socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet. 

Socialdemokraterna har tre kommunalrådsplatser, vänstern och miljöpartiet varsin. När det 

gäller kommunfullmäktige hamnade Norrköping i en situation efter valet där två platser gick 

till sverigedemokraterna. Det gjorde att de fick en vågmästarroll, men båda platserna står i 

dag tomma efter avhopp så idag har de inte den rollen längre. För att socialdemokraterna 

skulle kunna fortsätta styra Norrköping bildade de koalition med miljöpartiet och Vänstern.  

Miljöpartiet diskuterade även med alliansen så de hade en nyckelroll för vilka som kom att 

styra Norrköping efter valet 2006.73 

 

                                                
69 Svar från infoansvarig på Södertäljekommun2008-04-27 
70 http://www.sodertalje.se/templates/Page____7551.aspx 2008-04-27 
71 http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=260&number=32207 2008-05-04 
72 http://mp.se/templates/mct_77.aspx?number=28553&avdnr=260 2008-05-04 
73 Svar från infoansvarig på Norrköpings kommun 2008-05-04 
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Klimat och miljöarbete i kommunen samt miljöpartiets eventuella inblandning 

Kommunens strategiska miljöarbete är baserat på miljöprogrammet som antogs av 

kommunfullmäktige 2002. Programmet innehåller mål och förslag om hur kommunen ska 

arbeta med miljöfrågor. Tre arbetsområden är prioriterade; klimatpåverkan, giftfrimiljö och 

övergödning. Man har sedan 2003 arbetat aktivt för att ta fram en klimathandlingsplan och för 

att få pengar från NSF för att ta fram ett klimatinvesteringsprogram (KLIMP).74Miljöpartiet i 

Norrköping har ett välskrivet partiprogram som beskriver kommunens arbete i kommunen och 

dess framtida förhoppningar i kommunen på ett utförligt sätt. Tillsammans med de andra 

partierna i Norrköping har man också enats om fyra punkter som ska sättas i centrum för det 

kommunala arbetet. En av dem är �omställning till det gröna folkhemmet�. Med detta menar 

man att bland annat den gröna omställningen ska fortsätta och att de ska gynna nya näringar 

inom den gröna sektorn. Prioriterade områden är att minska klimatpåverkan och övergödning 

samt arbetet för en giftfri miljö. Norrköping satsar mycket på att minska transporternas 

klimatpåverkan och att Norrköping ska bli en förebild inom kollektivtrafiken. En av de 

prioriterade punkterna under mandatperioden är att även Norrköping ska bli en Fair Trade 

City.75 

 

4.1.5 Luleå 
 

Politisk styrning 

Luleå har 61 ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna är starka i 

kommunen och har majoritet i kommunfullmäktige med 32 mandat. I Luleå har miljöpartiet 

två mandat. 76 

 

Klimat och miljöarbete i kommunen samt miljöpartiets eventuella inblandning 

Luleå kommun har en hemsida som kallas för �hållbar utveckling� och har stor betydelse i 

kommunens miljöarbete. Hållbar utveckling betyder �att utvecklingen tillgodoser dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov�. 

Denna definition är den mest kända och kommer från Brundtland-kommissionens rapport Vår 

gemensamma framtid 1987. Hållbar utveckling består av tre ömsesidigt beroende delar: 

                                                
74 http://www.norrkoping.se/miljo-natur/ 2008-05-04 
75 http://www.mp.se/norrkoping.asp 2008-05-05 
76 Svar från infoansvarig på Luleå kommun 2008-04-27 
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ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.77Miljöpartiet i Luleås 

hemsida visar inte på något utbrett arbete inom kommunen. Man har ett valmanifest där man 

bland annat vill utveckla Luleå till ett ekologisk hållbart samhälle. De punkter man tar upp 

innefattar emellertid inte något om miljöarbetet. Frågor som rör demokrati och jämställdhet 

står stället i centrum för utrymmet i valmanifestet.78 

4.1.6 Halmstad 
 

Politisk styrning 

I Halmstad styr en borgerlig allians med moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, centern 

och Sveriges pensionärers intresseparti i kommunfullmäktige. Miljöpartiet har 4 mandat. 

År 1994 beslutade kommunfullmäktige att Halmstad skulle bli en ekokommun. Med 

utgångspunkt från detta lades förslag på inriktningsmål från Agenda 21- samordnarna för att 

skapa ett handlingsprogram. Programmet har reviderats och kallas numera ekohandlingsplan. 

Den reviderade versionen antogs av kommunfullmäktige i juni 2004 och ska gälla fram till 

2007. 79 

 

Klimat och miljöarbete i kommunen samt miljöpartiets eventuella inblandning 

Miljöpartiet Halmstad beskriver i dess partiprogram för mandatperioden 2006-2010 hur de 

ska föra klimatarbetet framåt. De fokuserar kring bränsle alternativ och transporter som är 

mer miljövänliga. Hur arbetet ska genomföras och partiprogrammet är något svårläst men de 

viktigaste punkterna tror jag mig veta är det fetstilta. Man vill bland annat verka för fler 

tankställen för biogas, bygga ett resecentrum snarast, minska utsläppen av växthusgaser och 

snarast ta fram en ny vindkraftplan för hela kommunen. I Halmstad kommer man i det 

närmsta inte verka för att bli en Fair Trade City då man fått nej på frågan om planer på försök 

till en sådan diplomering i kommunfullmäktige under våren år 2008. 80 

Halmstad kommun är emellertid den kommun i klassen �större städer� som placerat sig längst 

ner i Naturskyddsföreningens klimatindex 2007. 81 

                                                
77 http://www2.lulea.se/hallbart/ 2008-04-27 
 
78 http://mp.se/templates/Mct_77.aspx?avdnr=11053&number=95739 2008-05-04 
79 Svar från informationsansvarig på halmstadskommun 2008-05-04 
80 http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=11444&number=128100 2008-05-05 
 
81 Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 2007 Bilaga 1 s. 30 
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4.2. Förvaltningen 
 

Idet här avsnittet kommer jag att redogöra för faktorn förvaltningen i kommunerna. 

 

För att ta reda på hur förvaltningen inom miljönämnden/förvaltningen i respektive kommun 

fungerar tog jag kontakt via e-post med de ansvariga på varje enhet och ställde följande 

frågor: 

 

�Hur många är ni som arbetar på miljöförvaltningen/miljönämnden och mer specifikt vilka 

och hur många som arbetar med klimatfrågor inom kommunen?� 

 

�Hur stor del (procent) av kommunens finansiella resurser som har satsats på klimat och 

miljöfrågor?" 

 

4.2.1 Trollhättan 
 

Eftersom jag under en lång tid försökte få ett svar på frågorna från både Trollhättans 

miljöchef och miljöförvaltning utan resultat kontaktade jag till slut Ros- Marie Sandstedt som 

är Agenda �21 samordnare i Trollhättan. Hon har sedan försökt svara så utförligt som möjligt 

på dessa frågor. Jag inser att detta är en brist i min uppsats och inte är helt lyckat men det ger 

åtminstone en bild av hur det ser ut i kommunen 

 
 �Hur många är ni som arbetar på miljöförvaltningen/miljönämnden och mer specifikt vilka och hur många som 

arbetar med klimatfrågor inom kommunen?� 
Miljönämnden har 13 ledamöter och 7 ersättare. Miljönämndens ansvarsområde är 

miljöförvaltningens förvaltningsarbete. Miljönämnden ska med stöd av naturvårdsplanen 

under 2009 presentera förslag på kommunala aktiviteter som för att bevara och utveckla 

naturvärden i kommunen. Miljöförvaltningens verksamhets inriktning innebär att ständigt 

arbeta för att förbättra miljön för kommuninvånarna, såväl fysiskt som psykiskt, samt ge så 

goda betingelser som möjligt för växter och djur. Det övergripande målet är att ständigt flytta 

fram positionerna så att ekologiskt tänkande mer och mer genomsyrar kommunen. Tillsyn ska 

därför bedrivas med miljöbalken som underlag, Trollhättan ska bli en förebild, information 
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ska ges till invånare och företag, Miljönämnden ska medverka i kommunens planeringsarbete 

så att miljön blir bra och man ska ta särskilt ansvar via verksamhetsuppdragen för åtgärder 

inom förorenad mark, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, ingen övergödning och god 

bebyggd miljö. Miljöförvaltningen har 13 heltidsarbetare och deltidare som tillsammans 

jobbar 4,63 heltidstjänst = 17,63 tjänster. Samtliga förvaltningar och nämnder jobbar också 

med miljön - och klimatet och ett av deras tre centrala områden är, hållbar utveckling, att 

värna om framtidens generationer. Man har en bilpool med biogasbilar och av deras 

tjänstebilar är 67 procent miljöbilar. I den översiktliga planeringen ingår miljöarbete. Vid 

planering av gator, vägar, parker m.m. är alltid miljötänkandet med, menar hon.  

 

�Hur stor del (procent) av kommunens finansiella resurser som har satsats på klimat och miljöfrågor�? 

I Budgeten för 2007 tilldelades miljönämnden fick man för de olika verksamhetsområdena 

totalt 6930 tkr av kommunens totala budget på 2 229 710 tkr. 82 

4.2.2 Karlstad 
 
�Hur många är som arbetar på miljöförvaltningen/miljönämnden och mer specifikt vilka och hur många som 

arbetar med klimatfrågor inom kommunen?� 

Hans Zimmerman är transport rådgivare på Karlstads kommun och har svarat på mina frågor. 

På miljöförvaltningen i Karlstad arbetar 33 personer. Man arbetar med tillsyn inom djurskydd, 

livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd och miljöövervakning. Dessutom har man en rådgivnings- 

och informationsavdelning som arbetar med energi-, avfalls-, transport- och konsument 

rådgivning samt agenda 21 samordning.  

 

På olika sätt arbetar alla med klimatfrågor på något sätt men det är några stycken som är mer 

specifikt inriktade på klimatarbete. T ex benämns fr.o.m. år 2008 våra energirådgivare som 

klimat- och energirådgivare. De är 1,5 tjänst + 1/2 - tid som utförs åt Hammarö.  

Inom rådgivnings del är man 5 personer som mer specifikt arbetar med klimatfrågor och 

bedriver utbildning i frågan. Inom andra förvaltningar finns personer som arbetar del av sin 

tid med klimatfrågor t ex inom Barn o Ungdom och Gymnasieförvaltningen. T ex finns det 

många lärare som har ett stort intresse för klimatfrågor och under olika delar av läsåret arbetar 

med frågorna. Karlstads energi, tillhandahåller fjärrvärme. Det ersätter fossil eldningsolja och 

de är ett antal personer som delvis arbetar med frågorna.  

Inom teknik- och fastighetsförvaltningen finns personer som arbetar med biogasprojektet och 
                                                
82 Svar från Ros- Marie Sandstedt Agenda-21 samordnare Trollhättans kommun 2008-05-20 
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arbetar med miljöfordon. Det är omöjligt att kvantifiera hur stor personalinsats som läggs på 

klimatfrågorna.   
 

�Hur stor del (procent) av kommunens finansiella resurser som har satsats på klimat och miljöfrågor?" 

Det är nästan omöjligt att svara på hur stor del av resurserna i kommunen som tillfaller miljö- 

och klimatarbetet då det finns medel, pengar både för investering i nya byggnader och också 

energisystem samt driftpengar som finansierar personal som arbetar med frågorna 

Under mandatperioden anslog den styrande majoriteten 100 miljoner att användas av teknik- 

och fastighetsnämnden/förvaltningen till miljöförbättrande åtgärder. Här görs det många 

insatser för att minska klimatpåverkan. I Karlstad finns ett antal direkta projekt som arbetar 

med klimatfrågorna och som har fått EU-stöd eller s.k. KLIMP - pengar, 

Klimatinvesteringsprogrammet,. Det handlar om ett 10 - tal miljoner i bidrag och så skjuter 

kommunen till lika mycket pengar själva. 83  

 

4.2.3 Södertälje 
 
�Hur många är ni som arbetar på miljöförvaltningen/miljönämnden och mer specifikt vilka och hur många som 

arbetar med klimatfrågor inom kommunen?� 
Miljönämnden är sammansatt av fritidspolitiker och består av 11 ledamöter och 11 ersättare, 

med andra ord, där jobbar ingen. På miljökontoret är man i Södertälje 30 anställda tjänstemän, 

varav en miljöstrateg. Miljöstrategen arbetar med klimatfrågor. Utöver miljöstrategen så är ett 

antal personer inblandade i dessa frågor på olika sätt, men det är svårt att veta hur mycket det 

kan bli i antal tjänster. 
 

�Hur stor del (procent) av kommunens finansiella resurser som har satsats på klimat och miljöfrågor?" 

 Miljöstrategens uppdragsgivare, som i huvudsak är miljö- och hälsoutskottet under 

kommunstyrelsen, har en budget på 800 tkr och en tjänst. Miljönämndens verksamhet är ca 

4 % av kommunens finanser, och där inryms också den tillsynsverksamhet kommunen har för 

hälsoskydd, livsmedel, djurskydd och naturvård.84 

 

4.2.4 Norrköping 
 
                                                
83 Svar från Hans Zimmerman, transportrådgivare vid Karlstads kommun. 2008-05-06 
84 Svar från Elisabeth Haraldsdotter nämndsekreterare, Miljökontoret Södertälje kommun 
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�Hur många är ni som arbetar på miljöförvaltningen/miljönämnden och mer specifikt vilka och hur många som 

arbetar med klimatfrågor inom kommunen?� 

Bengt Levin som är hälso- och miljöskyddsinspektör berättar att arbetet, som myndighet, är (i 

deras tillsynsarbete) styrt av de lagar, förordningar och de föreskrifter som finns, samt 

allmänna råd och andra riktlinjer som naturvårdsverket, socialstyrelsen, livsmedelsverket och 

jordbruksverket har tagit fram. Han menar att man naturligtvis alltid har miljö och klimat i 

tankarna när man gör bedömningar men det är lagstiftningen som styr, den kan man aldrig 

bortse ifrån beslut avseende miljöförvaltningens remissvar till länsstyrelsen, naturvårdsverket, 

miljödomstolen, etc. fattas normalt av den politiska nämnd som har det politiska ansvaret för 

deras verksamhet, beslutet fattas med deras yttrande till förslag som grund. När det gäller 

beslut avseende t.ex. en anmälan om miljöfarlig verksamhet, har de delegation att skriva 

under själva. Han anser att de har ganska långt gående delegation i kommunen. På Miljö och 

hälsoskyddskontoret i norrköping är man ca 27 handläggare + chefen, varav ca 18 stycken 

arbetar med miljö- och hälsoskydd, 3 stycken sysslar med djurskydd och miljöskydd på 

lantbruk och 6 stycken med livsmedelsfrågor. Förutom dessa så finns det administrativ 

personal, ett par assistenter och dessutom ett eget mikrobiologisk laboratorium med 3 

personer + 1 chef för i första hand bakteriologisk analys av livsmedelsprover. Totalt är man ca 

38 personer. På frågan om vilka och hur många som arbetar med just klimatfrågor är det mer 

komplicerat. Det finns nämligen ingen som har sig tilldelat klimat som specialområde vilket 

kanske till en del kan förklaras med inledningen ovan. I princip så kan man säga att alla som 

arbetar med tillsyn och prövning inom miljöskydd har påverkan vad det gäller klimatfrågan. 

Det kan handla om utsläpp från olika verksamheter av t.ex. lösningsmedel eller andra 

kolväten, hantering av köldmedia, trafikfrågor, etc. Två av de anställda som sysslar med 

miljöskydd arbetar också med luftmätning och frågor kring detta. Om man pratar om mer 

övergripande miljövård, där naturligtvis klimat är en stor fråga, så finns på planeringskontoret 

på rådhuset en funktion med 2-3 personer som arbetar med övergripande miljöfrågor på 

kommunnivå. De har ingen myndighetsfunktion utan arbetar mer med miljöplanering. Vidare 

har man ett Agenda-21 kontor på biblioteket som också jobbar mer övergripande utan någon 

myndighetsfunktion. 

 
�Hur stor del (procent) av kommunens finansiella resurser som har satsats på klimat och miljöfrågor?" 
På frågan om hur stor del av kommunens finansiella resurser som satsas på klimat och 

miljöfrågor så kan man enligt den ansvarige chefen Lennart Forsell uppskatta det till några 
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10-dels procent (ca 20 miljoner kronor).85 

 

4.2.5 Luleå 
 

�Hur många är ni som arbetar på miljöförvaltningen/miljönämnden och mer specifikt vilka och hur många som 

arbetar med klimatfrågor inom kommunen?� 
Luleå kommun arbetar med olika saker för att förbättra miljöarbetet och Åke Israelsson på 

kommunen tycker det är viktigt att börja med att berätta vad de exempelvis arbetar med i 

frågan. På tekniska förvaltningen arbetar man med att spara energi och köpa in miljöfordon. 

Skolorna beställer KRAV-märkt mjölk eller har miljöveckor där barnen lär sig spara energi. 

Sortering och kompostering sker i äldreomsorgen. Solfångare sätts på kommunens växthus. 

Folkhälsosamordnaren arbetar med att få fler att röra på sig genom att gå och cykla till jobbet 

vilket också påverkar klimatet. De som kör mycket i tjänsten utbildas i Ecodriving. Deras 

energirådgivare ger råd som påverkar enskildas och mindre företags energiförbrukning. Deras 

kommunala värmeverk erbjuder fjärrvärme. Deras bussbolag informerar om sina tjänster och 

har utsläppsslogans på sina bussar. Miljönämndens tillsynsarbete där man försöker påverka är 

enligt Åke endast en liten del i det hela. I deras verksamhetsplanering så har man avsatt 2,1 

månader under 2008 fast sådant som påverkar klimatet positivt kommer in i deras arbete när 

det gäller andra områden, t.ex. frisk luft. Han hänvisar mig till kommunens 

klimpinvesteringsarbete. 

http://www2.lulea.se/hallbart/sa_arbetar_vi/investeringsprogram.shtml 

 
�Hur stor del (procent) av kommunens finansiella resurser som har satsats på klimat och miljöfrågor?" 

Dessvärre kunde han inte ge mig några siffror för verksamheten. Arbetet sköts frivilligt utan 

att någon säger att det måste göras, vilket enligt Åke är precis som de vill ha det. 86 

 

4.2.6 Halmstad 
 
�Hur många är ni som arbetar på miljöförvaltningen/miljönämnden och mer specifikt vilka och hur många som 

arbetar med klimatfrågor inom kommunen?� 
Hållbar utveckling är en del av kommunens värdegrund berättar Karin Larsson på 

Stadskontoret i Halmstad och mycket av deras verksamhet kan ses som indirekt miljöarbete. 

                                                
85 Svar från Bengt Levin, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Norrköpings kommun. 2008-05-07 
86 Svar från Åke Israelsson på Luleå kommun 2008-05-22 
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T.ex. byggs cykelvägar, ca hälften av kostnaden för kollektivtrafiken subventioneras med 

kommunala medel, gröna miljöer och rekreationsstråk anläggs i staden, samordnad 

varudistribution ska effektivisera leveranserna av varor till kommunens förvaltningar och 

mycket, mycket mer. En del blir rena kostnader medan andra investeringar (t.ex. 

energieffektiviseringar) leder till minskade kostnader på sikt. Miljö och Hälsoskyddskontorets 

kontrollerar efterlevnad av lagar och bedriver tillsyn enligt miljöbalken, deras verksamhet 

kostade ca 16 miljoner 2007 varav ca 7,8 miljoner finansierades med intäkter. Där arbetar 

idag 29 personer. På Stadskontoret samordnas det miljöstrategiska arbetet, här finns en 

miljökoordinator och en miljöstrateg. Löpande årsbudget (förutom löner) som de har att röra 

sig med är ca 400 000 kr vilket ska räcka till information till kommuninvånarna, 

miljöalmanacka, internt miljöledningsarbete, en del utbildning mm. Därutöver fanns 2007 ett 

anslag om 500 000 kr riktat till åtgärder för kommunens miljöplan � Ekohandlingsplanen. 

Kommunen har även energirådgivare anställd på 60 %, som finansieras med statliga medel. 

Varje förvaltning har också miljösamordnare. Halmstads kommun blev beviljade statliga 

medel för att genomföra Klimatinvesteringar, s.k. Klimpmedel, för perioden 2007-2011. 

Åtgärderna handlar om att energisnål gatubelysning installeras, beteendepåverkan till 

klimatsmartare resande och annan klimatinformation samt utvärdering av hela projektet. 

Därigenom har en kommunikatör och samordnare av klimatfrågor anställts på Stadskontoret 

och en informatör (80 % tjänst) till ett Mobilitetskontor, som var en av åtgärderna de sökte 

bidrag till. För kommunens verksamheter innebär detta en extra satsning på drygt 22 miljoner 

kr under en fyraårsperiod varav 7, 5 miljoner utgörs av statligt bidrag. Dessa pengar ska även 

finansiera de två extra tjänsterna. Totalt beviljades Halmstad 24,5 miljoner i Klimpbidrag för 

åtgärder som totalt kostar ca 60 miljoner att genomföra. Det kommunala bolaget Halmstad 

Energi och miljö står för de tyngsta investeringarna. 

 
�Hur stor del (procent) av kommunens finansiella resurser som har satsats på klimat och miljöfrågor?" 
Den totala kostnaden för verksamhet i de kommunala förvaltningarna uppgick 2007 till ca 4,6 

miljarder kronor. Då är inte de kommunala bolagen medräknade. Sett i det perspektivet blir de 

kostnaderna Karin Larsson redovisat här försvinnande små menar hon. Men då är det mycket 

av löpande verksamhetsarbete som också kan räknas som en form av miljöarbete men som 

inte belastar något specifikt miljökonto utan är en del av kommunens uppdrag. Se 

förklaringen i svaret till frågan ovan. 87 

                                                
87 Svar från Karin Larsson, stadskontoret Halmstadskommun 2008-05-23 



   

 38

Som man ser har flera av de tillfrågade gett en mer utförlig verksamhetsberättelse för att 

förklara vem som jobbar med vad och hur mycket resurser det rör sig om. Jag har tagit med 

detta då det förhoppningsvis ger en bättre förståelse för läsaren.  

4.3. Lokal media 
 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för faktorn lokal media i kommunerna. 

Lokala politiker och tjänstemännen måste på olika sätt ta hänsyn till och agera gentemot 

massmedierna i sin verksamhet. Massmedia är därför ett intressant verktyg i min 

undersökning. Massmedia förmedlar på sitt sätt den lokala politiken. I Sveriges 290 

kommuner finns det 290 olika förutsättningar för opinionsbildning och därmed lika många 

förutsättningar för medierna att utöva sin makt och sitt inflytande. 88 Samtidigt är media inte 

enbart en aktör gentemot politikerna utan också en informationskanal för medborgarna.  

 

För att undersöka hur stor plats miljö och klimatfrågan får i media i de olika kommunerna har 

jag kontaktat de olika tidningarna och deras redaktörer. Jag har i de fall de har varit möjligt 

fått tillgång till deras arkiv och har analyserat alla artiklar under år 2007 som har haft orden 

klimat och miljö i texten. Jag har sedan sållat bort de som t.ex. har handlat om företagsklimat 

eller liknande. Jag har även undersökt om det till största delen handlar om nyheter om dessa 

ämnen inom kommunen, nationellt eller internationellt och om det är reportrar som har skrivit 

artiklarna eller om det handlar m engagerade medborgare som lämnat åsikter. I de fall jag inte 

har kunnat få fram något användbart resultat har jag endast intervjuat redaktörer och reportrar 

på lokaltidningarna om vad deras arbete i miljö och klimatfrågan har gått ut på och om de 

anser att invånarna är engagerade i frågan.  

 

Trollhättans tidning Ttela (ingen politisk färg) som även täcker in Vänersborg, Lilla Edet och 

Mellerud, gjorde tidigare i år ett reportage som behandlade klimathotet och miljön. 

Reportaget innehöll ett antal artiklar som till främsta delen upplyste invånarna om vad de kan 

göra för att hjälpa till för att förbättra miljön. Reporter Viveka Ström på Ttela berättar att man 

på tidningen försöker hålla fokus på miljön. Hon anser att många läsare är väldigt engagerade 

i frågan, vilket man märker genom de många debattinläggen de får från engagerade läsare. 

Man granskar ständigt kommunens arbete för att se om de håller vad de utlovat angående en 

                                                
88 Pierre, Jon. Självstyrelse och omvärldsberoende. Studier i lokal politik. Studentlitteratur, Lund. 1991. S. 244 
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bättre miljö.89 Jag har av Viveka Ström fått tillgång till deras arkiv och har hittat artiklar från 

2007 som bland annat behandlar �ökad etanolförsäljning�, �gröna billister, 

bilvanor�, �miljöbilar�, �flyget och miljön� samt en rad andra artiklar om t.ex. skolan och 

miljön. Tydligt är dock att transportfrågan är viktig för tidningen och kommunen i 

miljötänkandet. Det fanns fyra stycken debattartiklar som behandlade miljöfrågan under 2007. 

 

Lokaltidningen i Karlstad Nya Värmlands Tidningen, NWT, (m) gav ett någorlunda gott 

resultat från deras sökmotor men inte fullständigt då det inte gick att få fram rubriker och 

artiklar tidigare än ett år tillbaka från dagens datum. Jag kunde emellertid någorlunda lätt se 

att flera av artiklarna handlade om den nationella och framförallt internationella miljö- och 

klimatdebatten. Jag har även varit i kontakt med Ola Bjärnek som är reporter i frågor som 

handlar om allmän miljö i länsstyrelsen. Han upplyser mig om att de inte haft något speciellt 

reportage som behandlar miljöfrågan och han tycker sig inte kunna svara på om de skriver 

mycket eller lite om miljön och klimatet. 90 

 

Södertälje länstidnings (c) reporter Mikael Everlöv berättar att han försökt få tidningens 

redaktion mer intresserad i klimatfrågan utan resultat. För några år sedan försökte han få 

igång en reportageserie om klimathotet men intresset saknades hos de övriga på 

tidningsredaktionen. Han upplever emellertid att läsarna är något mer intresserade för ämnet 

än vad redaktionen på tidningen är.91  

 

På Norrköpings tidning (m) arbetar Birgitta Granehed som är reporter och inriktad på klimat 

och miljöfrågor. Hon anser att man skriver mycket om ämnet och väldigt omfattande. 

Östersjöns miljöproblem, den lokala trafiken, förorenad mark och strandskydd är bara några 

av de ämnen som hon berättar om. Hon anser att detta inte är ett nytt problem utan tidningen 

har skrivit mängder av artiklar och reportage som behandlar detta de senaste 15 åren. Man 

granskar ständigt kommunen och dess miljöarbete för att se om de håller vad de lovar i 

frågan.92 I min undersökning om de artiklar som skrivits har jag trots en något undermålig 

sökmotor hittat flera artiklar som stödjer det som Birgitta Granlund berättar och även sett att 

många av artiklarna kommit från engagerade läsare i frågan. 

 
                                                
89 Svar från Viveka Strom, reporter på Ttela Trollhättan  
90 Svar från Ola Bjärnek, reporter NWT.  
91 Svar från Mikael Ewerlöv, reporter på Södertälje Länstidning 2008-05-21 
92 Svar från Birgitta Granhed, reporter på Norrköpings lokaltidning 
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Luleås lokaltidning Norrbottenskuriren (m) gav mig inget resultat från deras sökmotor varpå 

jag kontaktade Mikael Lejon som är nyhetschef på tidningen. Han ansåg att deras sökmotor 

inte var helt utvecklad och berättade därför om det miljö- och klimatarbete de har rapporterat 

om i kommunen. De har under den senaste tiden haft en serie artiklar som handlat om 

klimathotet. Dessa har engagerat invånarna mycket i debatten. 93  

 

Lokaltidningen Hallandsposten (oberoende liberal) i Halmstad kommun var den enda av 

tidningarna som kunde ge ett heltäckande resultat från artikel sökningen. De flesta av 

artiklarna är debattinlägg från invånarna eller artiklar som handlar om miljöproblemen i 

kommunen och lokal politik. När jag pratar med redaktionen på tidningen anser de dock inte 

att tidningens läsare har engagerat sig speciellt mycket i frågan. De hade under julen 2007 en 

reportageserie som behandlade miljöfrågan och klimathotet. Denna beskrev bland annat vad 

man som invånare kunde göra för att medverka till ett bättre klimat, t.ex. genom att handla 

rättvisemärkt. Halmstads kommun håller på att pröva ett projekt med en kommunal bilpool 

med miljövänliga bilar som även ska kunna användas av kommunens invånare och inte bara 

anställda på kommunen. Detta projekt är något man försöker följa på redaktionen men i övrigt 

anser man inte att man följer upp resultat av utlovad löften från kommunen. 94  

 

 

4.4. Gröna NGO: s  
 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för faktorn gröna NGO: s i kommunerna. 

4.4.1 Naturskyddsföreningen 
 

Det civila samhället kan förklaras med aktiva frivilliga organisationer, aktörer som i princip 

inte är bundna till någon statlig eller kommunal verksamhet. NSF är den största 

miljöorganisationen i Sverige och arbetar för att sprida kunskap, kartlägga miljöhot samt hitta 

lösningar på problemen. 

Föreningen är en ideell organisation med 178 000 medlemmar och har olika nätverk över hela 

landet. Man arbetar i totalt 270 kommunkretsar.95  

                                                
93 Svar från Mikael Lejon, nyhetschef Norrbottenskuriren 
94 Svar från Namn, namn, reporter på Hallandsposten 2008-05-20 
95 http://www.naturskyddsforeningen.se/om-oss/sa-arbetar-vi/  2008-04-28 
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NSF i respektive kommun 

4.4.1.1 Trollhättan 
 
Trollhättans Naturskyddsförening96 har totalt 1070 medlemmar, 2 % av invånarna är alltså 

medlemmar. Föreningen är alltså en lokal gren och arbetar på samma sätt som den svenska 

naturskyddsföreningen. Hemsidan erbjuder tips på lokala händelser som utspelar sig i 

Trollhättans natur och dess omgivningar.97 Trollhättans lokala Naturskyddsförening har heller 

inte haft någon lobbyverksamhet eller klimatkampanjer.98 

Tabell 4.1 

Kommun  Antal Procent av 

folkmängden 

Trollhättan 1070  2 % 

 

4.4.1.2 Karlstad 
 

NSF i Karlstad har totalt 1617 medlemmar, 1,9 % av invånarna är alltså medlemmar. Den 

lokala föreningen arbetar för att samanföra naturintresserade i kommunen och för att påverka 

hur Karlstad kommun ska utvecklas på natur- och miljöområdet. 99Svenska NSF i Karlstad 

har även ett projekt som kallas för Karlstads natur där man vill visa på det intressanta med 

Karlstads natur.100   

 

NSF i Karlstad har en hel del klimatkampanjer som ofta är i samarbete med andra aktörer och 

framförallt tillsammans med Karlstad kommun. Enligt ordförande Lars � Ola Westerlund har 

man mycket att kritisera i form av samråd och remisser i kommunen då man anser att 

hållbarhetsutvecklingen får stå tillbaka för att Karlstad kommun ska få 100 000 invånare.  

Kommunens ledord är �attraktivitet� och leder enligt honom till att nästan ingen 

bostadsplacering är tabu. Kommunen har en transportstrategi och där har man också varit i 

                                                                                                                                                   
 
96 Återbäringsunderlag grundat på medlemsantal den 31 december 2007, statistik från NSF. s. 26 
 
97 http://www.trollhattan.snf.se/ 2008-05-04 
98 Svar från Eva Östberg, Ordförande i Trollhättans Naturskyddsförening. 
99 http://www.karlstad.snf.se/index.htm 2008-05-04 
100 http://www.karlstad.snf.se/karlstadnatur/index.htm 2008-05-04 
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konstruktiv samrådsinstans. Här är NSF kritisk till att kommunen inte följer sina egna 

förhållningsregler i det senaste samrådet man har kommenterat, i detta fall rörde det sig om 

Bergviks köpcentrum. Man räknar med en mycket kraftig trafikuppgång, trots att kommunen 

satt en trafikminskning till år 2030 enligt transportstrategin. Man verkar också kraftfullt i 

form av lobbying för att cykeln ska få bilens roll som det viktiga transportmedlet för sträckor 

under fem km. 101 

 

Tabell 4.2 

Kommun  Antal Procent av 

folkmängden 

Karlstad 1617 1,9 % 

 

4.4.1.3 Södertälje 
 
NSF i Södertälje har totalt 1483 medlemmar, 1,8 % av invånarna är alltså medlemmar102. 

Föreningen i Södertälje engagerar sig i miljöfrågor i viss utsträckning. Frågor de behandlar är 

bland annat planerade vägarbeten och dess påverkan, strandskydd och Södertälje som 

oljehamn. Även frågor om fiske och EU har fått plats på agendan. 103 

 

Tabell 4.3 

Kommun  Antal Procent av 

folkmängden 

Södertälje 1483 1,8 % 

 

4.4.1.4 Norrköping 
 

NSF i Norrköping har totalt 2206 medlemmar, 1,7 % av invånarna är alltså medlemmar104. 

Antalet är alltså det högsta av de aktuella kommunerna i min undersökning. Arbetet i den 

lokala föreningen erbjuder bland annat en �handla miljövänligt grupp� och har en arbetsgrupp 

                                                
101 Svar från Lars-Ola Westerlund, ordförande Karlstads Naturskyddsförening 
102 Återbäringsunderlag grundat på medlemsantal den 31 december 2007, statistik från NSF.  
s. 1 
103 http://www.sodertalje.snf.se/ 2008-05-04 
104 Återbäringsunderlag grundat på medlemsantal den 31 december 2007, statistik från NSF s 5 
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för miljön.105 NSF i Norrköping har hittills inte haft någon klimatkampanj. Det enda man 

gjort är en skrivelse till kommunens klimatkommission. Man har då yttrat sig över deras 

"Nulägesbeskrivning", som är ett underlag till ny energiplan.106 

 

Tabell 4.4 

Kommun  Antal Procent av 

folkmängden 

Norrköping 2206 1,7 % 

 

4.4.1.5 Luleå 
 

NSF Luleå har totalt 975 medlemmar, 1,3 % av invånarna är alltså medlemmar107. NSF i 

Luleå som hör till Norrbottens län behandlar frågor som i hög grad rör klimatet. Ämnen som 

vindkraftverk, kärnkraft och klimathotet tas upp.108 Den lokala hemsidan i Luleå är som de 

övriga kommunerna inriktade på områdets natur och ger möjligheter till utflykter i dess 

omgivningar för naturintresserade109. 

Tabell 4.5 
 

 

 

 

4.4.1.6 Halmstad 
 
Halmstads Naturskyddsförening har totalt 1663 medlemmar, 1,8 % av invånarna är alltså 

medlemmar110. Den lokala föreningen erbjuder en rad aktiviteter för naturintresserade. 111 

Halmstads lokala förening har ingen information som rör klimatfrågan på hemsidan. 

Halmstad kommuns lokala naturskyddsförening har inte haft någon klimatkampanj eller 

lobbat kommunen.  

Tabell 4.6 

                                                
105 http://www.norrkoping.snf.se/ 2008-05-04 
106 Svar från Lotta Lanne, NSF i Norrköping 
107 Återbäringsunderlag grundat på medlemsantal den 31 december 2007, statistik från NSF. s 25 
108 http://www.norrbotten.snf.se/ 2008-05-04 
109 http://lulea.snf.se/ 2008-05-04 
110 Återbäringsunderlag grundat på medlemsantal den 31 december 2007, statistik från NSF. s. 13 
111 http://www.halmstad.snf.se/ 2008-05-04 

Kommun  Antal Procent av 

folkmängden 

Luleå 975 1,3 
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Kommun  Antal Procent av 

folkmängden 

Halmstad 1663 1,8 % 

 

Det totala antalet i Svenska NSF i samtliga kretsar, alltså inte bara kommuner utan mindre 

regionala områden också, är 176 937112.  

4.4.2 Miljöförbundet Jordens Vänner 
Miljöförbundet Jordens Vänner är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening. 

Förbundet arbetar för att skapa ett hållbart, rättvist och samhälle. Frågor som förbundet 

behandlar rör bl.a. klimatet, regnskogen och privatiseringar. En stor del av arbetet utförs 

ideellt i lokalgrupper och i utskott där man arbetar med olika sakfrågor.  

Miljöförbundet Jordens Vänner tillhör världens största demokratiska miljöorganisation 

Friends of the Earth International.113 Förbundet har totalt 2305 antal medlemmar i Sverige114.  

Miljöförbundet är trots sin internationella styrka inte lika etablerat som NSF i Sverige. 

Miljöförbundet Jordens vänner har därför inte alls lika många medlemmar i respektive 

kommun som Naturskyddsföreningen. Då Miljöförbundet Jordens Vänner är en mycket liten 

organisation kunde de inte prioritera mina frågor om de utövat lobbying eller haft 

klimatkampanjer, därför visas endast medlemsantalet i förhållande till invånarantalet och om 

det finns någon lokalgrupp i närområdet i tabell 3.1. 

 

Tabell 4.7 Medlemsantalet i miljöförbundet Jordens Vänner 
Kommun Medlemsantal Folkmängd Lokalgrupp i närområdet 

Trollhättan 6 54 300 Närmsta lokala grupp 

finns i Göteborg 

Karlstad 12 83 641 Nystartad lokalgrupp i 

Arvika 

Södertälje 5 83 642 Närmaste lokala grupp 

finns i Stockholm 

Norrköping 21 126 680 Lokalgrupp finns i 

Norrköping 

Luleå 13  73146 Ingen lokal grupp finns 

Halmstad 9 89 727 Närmste lokal grupp finns 

                                                
112 Återbäringsunderlag grundat på medlemsantal den 31 december 2007, statistik från NSF, s 27 
113 http://mjv.klandestino.se/index.php?id=16 2008-04-28 
114 http://mjv.klandestino.se/index.php? 2008-05-25 
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i Göteborg 
115 

4.5. Klimathotet i det geografiska området 
 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för faktorn klimathotet i det geografiska området. 

 

Vissa av Sveriges geografiska delar är mer utsatta än andra för den ökade klimatförändringen. 

Från norr till söder är klimathotet ständigt närvarande � mer eller mindre.  

 

I slutbetänkandet av Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2 007:60) �Sverige inför 

klimatförändringarna � hot och möjligheter�, beskriver man hur Sveriges olika geografiska 

områden står inför klimatförändringar i varierande grad.  

 

Lokala och intensiva kortvariga regn ökar i stort sett i hela landet, men området från västra 

Götaland och Värmland till mellersta Norrland bedöms vara mest drabbat. Vilket innefattar 

tre av kommunerna i denna undersökning, förutom Halmstad som är beläget i södra Halland, 

Norrköping i Östra Götaland och Luleå i norra Norrland.116 

 

Stormar har dock blivit förödande för södra Sverige (Halmstad) under den senaste tiden med 

exempel som stormen Gudrun år 2005 och Per år 2007. Stormen Gudrun fick stora 

konsekvenser för eldistributionen, uppvärmningen transportsektorn och skogen. Detta gav 

stora ekonomiska kostnader för de drabbade kommunerna i området. 117 

 

Klimatförändringar i form av nedisning har varit mer förekommande som lokala fenomen i 

norra Sverige (Luleå) ner mot norra Dalsland. Vad det gäller kraftiga snöoväder har detta 

drabbat stora delar av Sverige. En vanligt bidragande orsak till blöta snöfall är ett öppet och 

ett förhållandevis varmt hav. Detta gäller framför allt Bottenviken, Bottenhavet och Östersjön, 

                                                
115 Svar från informationsansvarig på Miljöförbundet Göteborgskontor 2008-05-25 
116  (SOU 2 007:60) �Sverige inför klimatförändringarna � hot och möjligheter�. Slutbetänkandet av klimat- och 
sårbarhetsutredningen. Stockholm 2007   s. 132 
117 (SOU 2 007:60) �Sverige inför klimatförändringarna � hot och möjligheter� Slutbetänkandet av klimat- och 
sårbarhetsutredningen. Stockholm 2007  s. 127 
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vilket utesluter de aktuella kommunerna som extremt utsatta. Närmast till att drabbas av 

kraftigt snöfall är Södertälje med ett läge i angränsning till Mälaren och Östersjön. 118 

 

Klimatförändringarna kan bl.a. få konsekvenser för kommunikationer, tekniska 

försörjningssystem, näringar och turism, människors hälsa m.m. Alla dessa områden är ytterst 

viktiga för både stat och kommun att behålla god standard för. 

                                                
118 (SOU 2 007:60) �Sverige inför klimatförändringarna � hot och möjligheter� Slutbetänkandet av klimat- och 

sårbarhetsutredningen. Stockholm 2007 s. 138 
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5. Analys 
 

För att det ska gå lättare att följa med i analysen kommer varje kommuns analys följas i den 

ordning de placerats i Naturskyddsföreningens klimatindex 2007. Att mäta ett politikområde 

medför stor problematik och det är på grund av detta jag förhåller mig till NSF: s index och 

gör inte en egen alternativ bedömning av politiken. Efter varje kommuns analys följer ett 

mindre analysschema som visar vilka faktorer i den här undersökningen som varit 

betydelsefulla respektive mindre betydelsefulla för kommunens aktivitet i policyområdet.  

5.1 Trollhättan 

Trollhättan hamnade på första plats i Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner 

2007. Trollhättan styrs av socialdemokraterna men miljöpartiet har ändå en viktig roll då de 

tar plats i de flesta nämnderna och styrelserna. I kommunen arbetar miljöpartiet också aktivt 

för miljöfrågor som Fair Trade City, vilket enligt min bedömning ger partiet en relativt stark 

roll inom kommunen och fullmäktige. Faktorn politisk styrning bör därför betraktas som 

betydelsefull i förhållande till Trollhättans aktivitet. Eftersom jag har fått in ytterst lite 

information från Trollhättan angående deras förvaltning är det svårt att bedöma hur utvecklat 

deras institutionella arbete är i frågan men min bedömning är att det är någorlunda utvecklat 

även om det ser ut som att det bara satsas en liten del på miljö och klimat av verksamhetens 

totala budget. Faktorn förvaltning kan sägas ha haft mindre betydelse för Trollhättans aktivitet. 

Den lokala media i Trollhättan är bra uppdaterad och har ett samspel med såväl invånare och 

kommun kring klimat- och miljöfrågan. Faktorn media kan sägas ha haft betydelse för 

Trollhättans aktivitet.  I min undersökning har jag begränsat faktorn gröna NGO:s till två 

organisationer som är relativt stora med internationella respektive nationella mått. Av 

kommunens invånare är 2 % medlemmar i Naturskyddsföreningen, vilket innebär att de har 

störst andel medlemmar av kommunerna. I Miljöförbundet Jordens Vänner har man ett 

medlemsantal på sex stycken. Trollhättans Naturskyddsförening har varken ägnat sig åt någon 

lobbyverksamhet eller haft klimatkampanjer. Faktorn lokal media kan därför sagas ha mindre 

betydelse för Trollhättans aktivitet. Trollhättans geografiska läge skapar egentligen inte ett 

mer utsatt läge än för de övriga kommunerna. Risken för större mängder nederbörd och 

översvämningar är det största hotet i det här geografiska området. Trollhättan borde dock inte 

ha ett mer akut klimathot än de övriga. Faktorn klimathot i det geografiska området kan därför 

sägas ha mindre betydelse för Trollhättans aktivitet.  I förhållande till Trollhättans kommuns 
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placering i Naturskyddsföreningens klimatindex 2007 gör jag bedömningen grundad på 

resonemanget ovan att de faktorer som haft betydelse för resultatet bör vara politisk styrning 

och lokal media. De faktorer som har haft mindre betydelse för Trollhättans aktivitet inom 

policyområdet bör vara faktorn förvaltning, gröna NGO: s och klimathotet i det geografiska 

området. 

Tabell 5.1 

Faktor Betydelsefull Mindre betydelsefull

Politisk styrning X  

Förvaltning  X 

Media X  

Gröna NGO: s  X 

Klimathotet i det  

geografiska området 

 X 

 

5.2 Karlstad 
Karlstads kommun ligger på andra plats av kommuner som betraktas som större städer i NSF: 

s index. Politiskt sett har de en majoritetskoalition där miljöpartiet har en relativt stark roll 

med sina fyra mandat. Karlstad har även fått diplomeringen Fair Trade City vilket miljöpartiet 

i kommunen har arbetat hårt för. Miljöpartiet har också startat Gröna Studenter på Karlstads 

Universitet. Miljöpartiet i Karlstad är relativt starka i den kommunala politiken. Den politiska 

faktorn kan därför anses ha haft betydelse för aktiviteten. Karlstad kommuns miljöförvaltning 

har engagerat flera personer i olika led och instanser för att förbättra arbetet och föra det 

framåt, dels på bl.a. skolorna och dels energibolagen. Dessutom har de en energi- och klimat 

rådgivare i kommunen, plus en klimat rådgivare på halvtid i den mindre kommunen Hammarö 

som är anställd hos de bägge kommunerna. Resurserna i Karlstad kommun har fördelats till 

miljöförvaltningen i god utsträckning. Förvaltningsfaktorn har därför haft betydelse för 

aktiviteten. Den lokala media i Karlstad har ett intresse för klimatfrågan men enligt 

redaktören har man inte gjort något speciellt reportage angående miljöfrågan eller ägnat 

klimathotet någon större tid i tidningen. Faktorn lokal media får därför ses som mindre 

betydelsefull för aktiviteten. Vidare arbetar både NSF och Miljöförbundet som aktörer i 

området. 1,9 % av invånarna är medlemmar i Naturskyddsföreningen och Miljöförbundets 

medlemsantal i Karlstad är 12 stycken. Det finns en lokalgrupp i det geografiska området, 

nämligen Arvika kommun.  Det civila samhället med dessa gröna aktörer har i kommunen 
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försökt sammanföra naturintresserade i ett program som kallas för Karlstads Natur som är ett 

bra initiativ från Naturskyddsföreningen. Karlstads Naturskyddsförening har dessutom 

bedrivit flera klimatkampanjer och ägnar sig åt lobbyverksamhet. Faktorn gröna NGO: s kan 

därför ses som betydelsefull för aktiviteten. I Karlstad har man inga akut överhängande 

problem som beror på klimatförändringarna, men risk för översvämningar finns. Faktorn 

miljöhotet i det geografiska området kan därför ses som betydelsefull. Karlstads kommuns 

arbete för en aktiv miljöpolitik har flera faktorer som kan bedömas vara av betydelse för 

kommunens placering i indexet. Utifrån resonemanget ovan anser jag att de faktorer som bör 

ha haft betydelse anser jag är den politiska styrningen, förvaltningen, gröna NGO: s och 

klimathotet i det geografiska området. Den faktor som inte har haft särskilt stor betydelse och 

kan betraktas som mindre viktig för Karlstads kommuns miljöaktivitet är lokal media. Lokal 

media i Karlstad har inte behandlat miljö- och klimatfrågan i någon större utsträckning varpå 

faktorn lokal media i den här undersökningen anses ha mindre betydelse för aktiviteten i 

kommunen. 

Tabell 5.2 

Faktor Betydelsefull Mindre betydelsefull

Politisk styrning X  

Förvaltning X  

Media  X 

Gröna NGO:s X  

Klimathotet i det  

geografiska området 

X  

5.3 Södertälje 
Eftersom Södertälje är placerat på elfte plats i min valda kategori i Naturskyddsföreningens 

index är det något svårt att avgöra vad som påverkat aktiviteten i kommunen, emellertid är 

variansen i den beroende variabeln inte speciellt stor så Södertäljes elfte placering får ändå 

betraktas som god i sammanhanget. I Södertälje kommun har miljöpartiet två mandat. De har 

tecknat en överenskommelse med de övriga partierna socialdemokraterna och vänsterpartiet 

att de ska styra kommunen, samtidigt som det borgerliga blocket har goda chanser till 

inflytande eftersom Nationaldemokraterna blev vågmästare med lika många mandat som 

miljöpartiet i kommunen. Kommunen har som mål att ligga långt fram med miljöarbetet och i 

arbetet med klimatfrågan. De har dels en fungerande klimatstrategi och en energiplan. 

Miljöpartiet i kommunen arbetar under mottot �utan en långsiktig hållbar miljö finns det 
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ingen framtid�. Miljöpartiet har ett utvecklat program för vad som ska göra kommunen bättre 

och de satsar mycket på transporter, vilket bådar gott då NSF efterlyst denna typ av arbete i 

deras Klimatindex 2007. Även här arbetar partiet aktivt för att kommunen ska bli en Fair 

Trade City. Den politiska styrningsfaktorn får därför ses som betydelsefull för kommunens 

aktivitet. Inom institutionerna arbetar miljönämnden som är sammansatt av fritidspolitiker. På 

miljökontoret arbetar 30 anställda tjänstemän för att förbättra miljön i Södertälje kommun. 

Här har man en speciell person, en miljöstrateg, som har hand om klimatfrågan. 4 % av 

kommunens finanser går till miljöarbetet och ska då delas med arbete för hälsoskydd, 

livsmedel, djurskydd och naturvård. Förvaltningsfaktorn anses därför ha haft betydelse för 

aktiviteten. Södertäljes lokala tidning har enligt reportern tyvärr inte lagt ner någon tid alls på 

klimat och miljö i tidningen. Faktorn lokal media kan därför sägas ha mindre betydelse för 

aktiviteten. I det civila samhället arbetar NSF och 1,8 % av invånarna är medlemmar. Vad det 

gäller Miljöförbundets medlemsantal hamnar siffran på fem stycken.  Förklaringen kan finnas 

i att en av de största lokalgrupperna finns i Stockholm som inte ligger alltför långt ifrån 

Södertälje. NSF arbetar aktivt och har flera miljöfrågor på agendan men har vad jag vet inte 

ägnat sig åt någon politisk lobbying eller klimatkampanj. Faktorn gröna NGO: s får därför 

bedömas som mindre betydelsefull för aktiviteten. Angående problemet med 

klimatförändringarna ligger Södertälje relativt nära Mälaren men inte direkt i riskzonen för att 

drabbas av översvämningar i framtiden. Stockholmsområdet har tidigare drabbats av kraftiga 

snöfall vilket påverkar lokaltrafiken i närområdet, däribland Södertälje som har många 

pendlare. Som jag nämnt innan har man i Södertälje också valt att lägga ner mer energi på just 

transportområdet vilket kan vara en följd av detta. Faktorn klimathotet i det geografiska 

området kan inte bedömas som mindre betydelsefull för aktiviteten. Utifrån resonemanget 

ovan gör jag bedömningen att de faktorer som kan ha haft betydelse för kommunens aktivitet 

bör vara den politiska styrningen och förvaltningen. Den faktor som jag anser ha haft mindre 

betydelse för aktiviteten är lokal media, gröna NGO: s och klimathotet i det geografiska 

området. 

Tabell 5.3 

Faktor Betydelsefull Mindre betydelsefull

Politisk styrning X  

Förvaltning X  

Media  X 

Gröna NGO:s  X 
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Klimathotet i det  

geografiska området 

 X 

5.4 Norrköping 
Norrköpings kommun placerade sig på tolfte plats i Naturskyddsföreningens klimatindex 

2007 av kommuner i kategorin större städer. Likt Södertälje är Norrköpings aktivitet 

svårdefinierad � är den god eller mindre god då kommunen hamnar på en mittplacering? Med 

tanke på att variationen i den beroende variabeln inte är så stor så har jag utgått ifrån att 

Norrköpings placering ändå är att betrakta som relativt hög. I Norrköpings kommun är 

miljöpartiet i en koalition tillsammans med vänsterpartiet och socialdemokraterna. 

Miljöpartiet har en kommunalrådsplats. Miljöpartiet för också diskussioner med alliansen 

vilket har gett dem en nyckelroll efter valet 2006. Miljöpartiet är alltså relativt starkt i 

Norrköpings kommun. Man har i kommunen både ett miljöprogram som antogs 2002 samt en 

klimathandlingsplan som antogs 2003, för att få NSF att ta fram ett 

klimatinvesteringsprogram (KLIMP) för att få mer statliga resurser till klimatarbetet inom 

kommunen. Miljöpartiet har enats med de andra partierna om fyra miljöbaserade punkter som 

ska sättas i centrum för det kommunala arbetet. Man vill också att Norrköping ska bli en 

förebild för transporttrafiken, vilket är helt i linje med Naturskyddsföreningens önskemål för 

kommuners förbättrade framtida miljöarbete. Faktorn politisk styrning borde därför ha haft 

betydelse för aktiviteten. Gällande förvaltningsfaktorn så har Norrköping en verksamhetsplan 

på hur de ska arbeta med klimat- och miljö. Dessvärre finns det ingen som arbetar med just 

klimatfrågor t.ex. en miljöstrateg som finns i andra kommuner, vilket de försöker kompensera 

med att flera arbetar lite med det på varje område. I Norrköping uppskattar man att några 

tiondels procent satsas på miljö - och klimatarbetet. Förvaltningsfaktorn får därför sägas ha 

haft mindre betydelse för kommunens aktivitet. Angående den lokala media är Norrköpings 

tidning mycket engagerad i miljö- och klimatfrågan både vad det gäller att informera läsarna, 

att granska kommunen och att skriva redaktionella texter om ämnet. Faktorn lokal media kan 

därför sägas ha haft betydelse för kommuns aktivitet. Vad det gäller det civila samhället är 

1,7 % av invånarna medlemmar i NSF och i Miljöförbundet Jordens Vänner är 21 stycken 

medlemmar. I Norrköping finns även en lokalgrupp av Miljöförbundet Jordens Vänner. I 

Norrköping har Naturskyddsförbundet dessutom inrättat både en �handla miljövänligt grupp� 

och en arbetsgrupp för miljön. Norrköpings Naturskyddsförening har inte ägnat sig åt någon 

klimatkampanj men de har yttrat sig i en skrivelse till klimatkommissionen angående en lokal 

energiplan. Faktorn gröna NGO: s betydelse kan därför bedömas som betydelsefull. Gällande 
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klimathotet är Norrköping inte speciellt utsatt för klimathotet. Norrköping kan därför inte ses 

som en av de kommuner som har stor sannolikhet att drabbas av naturkatastrofer. Därför anser 

jag att faktorn klimathotet i det geografiska området har haft mindre betydelse för 

kommunens aktivitet. Baserat på ovan sagda ord anser jag att de faktorer som haft betydelse 

för aktiviteten i Norrköping är politisk styrning, lokal media och gröna NGO: s.  

Förvaltningsfaktorns och klimathotet i det geografiska området har i Norrköpings fall haft 

mindre betydelse för aktiviteten i policyområdet. 

Tabell 5.4 

Faktor Betydelsefull Mindre betydelsefull

Politisk styrning X  

Förvaltning  X 

Media X  

Gröna NGO:s X  

Klimathotet i det  

geografiska området 

 X 

 

5.5 Luleå 
Luleå kommun kom på näst sista plats av de kommuner som betraktas som större kommuner i 

NSF: s klimatindex 2007 (plats 23 av större städer). I Luleå har miljöpartiet två mandat. 

Miljöpartiet visar inte på något utbrett arbete inom Luleå kommun. Man vill utveckla ett 

hållbart ekologiskt samhälle men deras valmanifest har inte en enda punkt som behandlar 

klimatfrågan. Vilket kan tyda på en svag förankring av partiet i kommunen. Den politiska 

styrningsfaktorn kan därför ha haft betydelse för kommunens aktivitet. Luleå kommun 

försöker arbeta mer som en helhet för att värna om klimatet och miljön, de har dock ingen 

speciell miljöstrateg vilket kan komplicera arbetet. Hur mycket pengar som satsas kunde man 

inte svara på. Förvaltningsfaktorn kan därför ha haft betydelse för aktiviteten. Luleås lokala 

media i form av tidningen Norrbottens Kuriren har skrivit en serie med reportage för att 

engagera läsarna vilket har gett resultat och är därför i miljö och klimatsynpunkt drivande. 

Faktorn lokal media anser jag därför ha haft mindre betydelse för aktiviteten. Av kommunens 

invånare är endast 1,3 % medlemmar i Naturskyddsföreningen, variansen i medlemsantalet är 

annars inte speciellt hög men här har Luleå en särställning. Medlemsantalet i Miljöförbundet 

Luleå är totalt 13 stycken. Emellertid har NSF i Norrbottens län som står för en stor del av 

Luleå NSF: s arbete behandlat många frågor som tar upp klimathotet och kärnkraftsfrågan. 
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Faktorn gröna NGO: s anser jag därför ha haft mindre betydelse för aktiviteten. Luleå är den 

enda av kommunerna som länge haft stor risk för kraftiga snöfall på grund av sitt geografiska 

läge. Tiderna har dock förändrats i takt med klimatförändringarna och detta förekommer även 

i sydligare delar av Sverige, samtidigt har dock riskerna för högre vattennivå ökat i takt med 

ett varmare klimat. Luleås geografiska område utgör ändå ingen stor riskzon med tanke på 

klimathotet. Faktorn klimathotet i det geografiska läget anser jag därför ha haft betydelse för 

aktiviteten. Baserat på resonemanget ovan anser jag att de faktorer som kan ha haft betydelse 

för Luleås aktivitet är faktorerna den politiska styrningen, förvaltningen och klimathotet i det 

geografiska området. Faktorerna lokal media och gröna NGO: s har haft mindre betydelse för 

aktivitetsnivå. 

Tabell 5.5 

Faktor Betydelsefull Mindre betydelsefull

Politisk styrning X  

Förvaltning X  

Media  X 

Gröna NGO:s  X 

Klimathotet i det  

geografiska området 

X  

 

5.6 Halmstad 
Halmstad kommun befinner sig sist i Naturskyddsföreningens klimatindex 2007 av de 

kategoriserade kommunerna �större städer� (plats 24 i kategorin större städer). Halmstads 

politiska styrning består av en borgerlig allians, vilket inte förekommer i någon av de 

jämförda kommunerna. Miljöpartiet har visserligen fyra mandat men har inte någon större 

inverkan på kommunalpolitiken i kommunen, deras kommunala partiprogram är dessutom 

mycket oläsligt och svårförståeligt. De ska t.ex. minska växthusgaserna men ger inte konkreta 

exempel på hur de ska genomföra det. Vidare har miljöpartiet försökt få kommunfullmäktige 

att godkänna ett försök att bli en Fair Trade City men har fått nej på den frågan. Den politiska 

faktorn har därför haft betydelse för aktiviteten i kommunen.  Halmstads kommuns 

institutionella miljöarbete är relativt utvecklat, de har exempelvis en klimatstrateg. Det 

investeras dock fortfarande bara en liten del av kommunens budget på miljö- och klimatfrågor. 

Förvaltningsfaktorn kan ändå anses ha haft mindre betydelse för aktiviteten i kommunen. 

Lokal media i Halmstad försöker visserligen få läsarna mer engagerade i miljö- och 
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klimatfrågan men granskar inte kommunens miljö- och klimatverksamhet i någon större 

utsträckning. Faktorn lokal media kan därför anses ha haft betydelse för aktiviteten i 

kommunen. I det civila samhället i Halmstad är 1,8 % av invånarna medlemmar i SNF och 

Miljöförbundet har nio medlemmar. Halmstads lokala Naturskyddsförening erbjuder dock 

ingen information om klimatfrågan på deras informationssida och de har varken haft 

klimatkampanjer eller lobbat kommunen i frågan. Faktorn Gröna NGO: s kan därför ha haft 

betydelse för aktiviteten. Vad det gäller klimatfrågan är Halmstad mycket utsatt då 

kommunen geografiskt sett ligger i det område där de tidigare stormarna Gudrun och Per 

dragit fram och förstört stora skogspartier och kuststräckan. Faktorn klimathotet i det 

geografiska området kan därför anses ha haft mindre betydelse.  Baserat på ovan förda 

resonemang menar jag att de faktorer som ser ut att ha haft betydelse för den låga aktiviteten i 

kommunen är den politiska styrningen, den lokala media och gröna NGO: s.  Faktorn 

förvaltning och klimathotet i den geografiska regionen ser ut att ha haft mindre betydelse för 

Halmstads aktivitet inom policyområdet. 

Tabell 5.6 

Faktor Betydelsefull Mindre betydelsefull

Politisk styrning X  

Förvaltning  X 

Media X  

Gröna NGO:s X  

Klimathotet i det  

geografiska området 

 X 

 

 

Här nedan har jag fyllt i faktorernas betydelse för kommunens aktivitet i ett sammanfattande 

analysschema. 
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Tabell 5.7 Analysschema  
Kommun/Faktor Politisk 

styrning  

Förvaltning Lokal 

Media 

Gröna 

NGO´s  

Klimathotet 

i det 

geografiska 

området 

1 Trollhättan Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 

Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 

Mindre 

betydelsefull 

2 Karlstad Betydelsefull Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 

Betydelsefull Betydelsefull 

3 Södertälje Betydelsefull Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 

Mindre 

betydelsefull 

Mindre 

betydelsefull 

4 Norrköping Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 

Betydelsefull Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 

5 Luleå Betydelsefull Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 

Mindre 

betydelsefull 

Betydelsefull 

6 Halmstad Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 

Betydelsefull  Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 
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6. Slutsatser och reflektioner 
 

6.1 Slutsatser 
 

Jag kommer nu att redogöra för mina slutsatser som jag med hjälp av analysen har kommit 

fram till. Syftet med studien är som sagt studera verksamheten i kommunerna för att 

undersöka betydelsen av fem faktorer för kommunernas aktivitet i policyområdet. Från 

sammanfattningen av analysen (tabell 5.7) kan de preciserade forskningsfrågorna besvaras för 

varje kommun: 

Tabell 6.1 Besvarandet av preciserade forskningsfrågor 

 Vilken betydelse 

har faktorn 

politisk styrning 

haft för 

kommunens 

aktivitet i 

policyområdet? 

Vilken betydelse 

har faktorn 

förvaltningen haft 

för kommunens 

aktivitet i 

policyområdet? 

Vilken betydelse 

faktorn lokal 

media haft för 

kommunens 

aktivitet i 

policyområdet? 

Vilken betydelse 

har faktorn gröna 

NGO: s haft för 

kommunens 

aktivitet i 

policyområdet? 

Vilken 

betydelse har 

faktorn 

miljöhotet i det 

geografiska 

området haft 

för 

kommunens 

aktivitet i 

policyområdet?

Trollhättan Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 

Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 

Mindre 

betydelsefull 

Karlstad Betydelsefull Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 

Betydelsefull Betydelsefull 

Södertälje Betydelsefull Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 

Mindre 

betydelsefull 

Mindre 

betydelsefull 

Norrköping Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 

Betydelsefull Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 

Luleå Betydelsefull Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 

Mindre 

betydelsefull 

Betydelsefull 

Halmstad Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 

Betydelsefull  Betydelsefull Mindre 

betydelsefull 

 

Efter att ha besvarat de preciserade forskningsfrågorna kan den övergripande 

forskningsfrågan besvaras utifrån svaren i tabell 6.1, detta görs genom tabell 6.2. En faktor 

anses som viktig för aktiviteten om den har varit betydelsefull i tre eller fler av kommunerna. 
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Jag anser det vara en rimlig bedömning att faktorn ska ha haft betydelse för minst 50 % av 

kommunernas aktivitet för att anses som viktig. 

 

Tabell 6.2 Besvarandet av övergripande forskningsfråga 
 Har faktorerna varit viktiga för hur aktiva 

kommunerna varit på miljö � och 

klimatpolicyområdet? 

 

Politisk styrning Ja 

Förvaltning Ja 

Media Ja 

NGO:s Ja 

Klimathotet   Nej 

 

Utifrån utförd undersökning och med besvarandet av de preciserade forskningsfrågorna och 

den övergripande forskningsfrågan, anser jag att syftet med undersökningen är uppfyllt. På 

grund av de avgränsningar jag har gjort samt de i vissa delar begränsade materialet så kan jag 

inte generalisera undersökningsresultaten, men utifrån de mätinstrument jag använt så har 

kommit fram till att alla faktorer utom faktorn klimathotet i det geografiska området i den här 

undersökningen kan betraktas som viktiga för aktiviteten. Utifrån mina preciserade 

forskningsfrågor har jag också kommit fram till att den faktor som har haft mest betydelse i 

mina kommuner är den politiska styrningen på grund av att faktorn i samtliga kommuner har 

haft betydelse för aktiviteten.  

6.2 Reflektioner 
 

Det finns som sagt svårigheter att mäta hur aktiv en kommun är i ett visst policyområde. Jag 

anser att Naturskyddsföreningens index i det här läget är det närmaste vi kan komma. Jag har 

stött på flera problem i arbetet med uppsatsen och att få fram relevant material har inte alltid 

gått smidigt. Trots detta anser jag mig ha fått fram resultat som pekar på vissa faktorers mer 

eller mindre betydelse.  

 

Den politiska styrningen är den faktor som har mest betydelse enligt den här undersökningen. 

Det anser jag inte vara speciellt förvånande. Den politiska styrningen är en viktig komponent i 

miljöarbetet och kompetenta aktörer krävs för ett aktivt miljöarbete. Det här är som sagt inte 

en uppsats som bedömer politiken men att Halmstad ligger sist i Naturskyddsföreningens 
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index och är enda kommun som har en borgerlig styrning bör ändå noteras. Dessutom är 

faktorn politisk styrning en av de faktorer som jag anser har haft störst betydelse för 

Halmstads kommuns låga aktivitet efter genomförd undersökning.  

 

Att faktorn klimathotet i det geografiska området hade minst betydelse för kommunernas 

aktivitet i policyområdet var något förvånande. Kanske kommer faktorn att ha en större 

betydelse om några år när vi ser vad konsekvenserna av att inte värna om miljön kan komma 

att bli. Det är mycket förvånande att t.ex. Halmstad inte tar klimathotet på större allvar. Denna 

kommun kan anses ha varit störst utsatt de senaste åren men aktiviteten är fortfarande låg på 

policyområdet.  

 

Anledningen till att jag tar upp Halmstad som exempel för båda faktorerna är för att Halmstad 

kommun hamnat sist av kommunerna som klassificerats som större städer i NSF: s 

klimatindex. 

 

Något förvånande är att faktorn gröna NGO: s betydelse för aktiviteten som jag trodde skulle 

vara större än den var. Bulkeley H och Betsill M argumenterar t.ex. för regional och 

kommunal miljöpolitik och menar att det är på lokal nivå som gröna organisationer verkligen 

kan få fäste. Min uppfattning är att dessa organisationer behöver ges en större plats i 

samhället för att denna typ av faktor ska få mer betydelse för en kommuns aktivitet. Efter att 

ha granskat organisationernas arbete i kommunerna anser jag inte att dessa organisationer 

idag har speciellt stort fäste i kommunerna och uppenbarligen inte heller någon större 

betydelse för kommunens aktivitet i flera av fallen. 

 

Att media har betydelse för kommunens aktivitet är mycket positivt. Jag tror att denna faktor 

är den som egentligen har störst påverkan på medborgarna i det lokala samhället. En stor del 

av befolkningen läser den lokala dagstidningen varje dag och genom att ta upp frågan i större 

utsträckning kan medborgarna bli mer medvetna om vad de kan göra själva för att påverka 

miljön.  

 

Jag vill också belysa de ekonomiska aspekterna.. Jag fick uppfattningen att många av 

kommunerna ansåg det vara svårt att värdera hur stor del av de ekonomiska resurserna som 

satsas på miljö- och klimatarbetet. Det kan ju givetvis bero på att frågan kan anses vagt 

formulerad men jag tror att man på förvaltningarna ibland kanske ville ge ut de reella siffrorna 
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som satsas i policyområdet, eftersom satsningarna kanske inte är så stora. Förhoppningsvis 

kommer detta i så fall att ändras, för en stark miljö - och klimatpolicy kräver resurser.  

 

Efter genomförd undersökning anser jag mig ha fått en större kännedom om dessa faktorers 

egentliga betydelse. Jag anser det har varit en givande studie och det har det varit mycket 

intressant att få en inblick i kommunernas verksamhet på policyområdet. 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 
 
Avslutningsvis vill jag tillföra ett exempel på vad jag skulle tycka vara intressant för framtida 

forskning kring detta ämne. En betydande faktor som jag valt att utelämna i den här 

undersökningen, då arbetet skulle bli för omfattande, är industrins inflytande. Flera statliga 

bolag är under förhandlingar och kan komma att säljas ut och privatiseras. Statliga 

myndigheter har haft en kontrollerande roll av dessa statliga bolag. Ett framtida 

forskningsarbete skulle kunna vara att se på vilken betydelse försäljningen av statliga bolag 

och privatiseringar kan komma att ha för miljön. 
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